
 ((دکتری -کارشناسی ارشد)پایان نامه  -طرح)های پژوهشی  عناوین اولویت

  

         رویکرد پژوهشکده بیمه در راستای انجام تحقیقات پیشنهادی توسط مجریان، صرفاً ارائه مفاهیم نظری

های سیاستی  توصیهها بایستی به صورت کاربردی همراه با ارائه راهکار، پیشنهادات و  نبوده و پژوهش

 .باشند

        های دانشجویی در پژوهشکده بیمه، انتخاب موضوع  های مادی و معنوی از پایان نامه با توجه به حمایت

پژوهشکده بیمه های پژوهشی نیز بالمانع است، اما ترجیح  های طرح نامه ها از بین عناوین اولویت پایان

های ارائه شده انتخاب  نامه نامه خود را از بین عناوین پایان بر این است که دانشجویان موضوع پایان

 .نمایند

        های پژوهشی مذکور، محدود به موارد ذیل نبوده و سایر عناوین پژوهشی نیز مورد  در ضمن اولویت

 . گیرند بررسی پژوهشکده قرار می

را دریافت و فایل الگوی طرح تحقیقاتی به ارسال طرحنامه پژوهشی به پژوهشکده بیمه، لطفاً  در صورت تمایل

 . ارسال فرمایید proposal@irc.ac.irطرحنامه تکمیل شده به همراه فایل رزومه را به آدرس ایمیل 

 های اشخاص گروه پژوهشی بیمه

   های پژوهشی های طرح اولویت ردیف

1 
های اشخاص در کشور به لحاظ تطبیق با رویکرد قاعده محور یا اصول  های مختلف بیمه ارزیابی مقررات رشته

  محور

 مربوط در این زمینهای  ای با رویکرد نهادسازی و تبیین نقش نهادهای حرفه بازنگری فرآیند اعطای مجوزهای بیمه 2

3 
های زندگی و غیر  در رشته( خلق محصول، روش نوین فروش)مقایسه فرایند بازارسنجی در زمینه ارائه محصوالت 

 زندگی صنعت بیمه ایران و جهان

زندگی  های بیمه بندی جریان وجوه آتی در رشته مدل 4  

های زندگی  گذاری محصوالت جدید بیمه طراحی و نرخ 5  

 کنترل تخلفات و تقلبات شبکه فروش بیمه عمر 6

http://www.irc.ac.ir/upload/OlgooyeTarhetahghighati.zip?10
mailto:proposal@irc.ac.ir


 بررسی توسعه کمی و کیفی شبکه فروش بیمه عمر و تأثیر آن بر رشد صنعت 7

8 
ارزیابی ریسک، خطاهای پزشکی، شبکه جامع درمان، )های درمان  توسعه و کاربرد فناوری اطالعات در بیمه

(های درمانی ارزیابی خسارت، پرداخت خسارت، پروتکل  

های بازرگانی در جهان و ارائه الگو برای ایران های همکاری سیستم تأمین اجتماعی و بیمه بررسی روش 9  

 های درمان کنترل تقاضای القایی در بیمه 11

عالی بیمه شورای 74نامه  بازبینی آئین 11  

12 
های بهینه ارائه خدمات درمانی متناسب با استانداردهای رایج بیمه درمان در جهان با رویکرد حفظ منافع  مدل

 های بیمه  مشتریان و شرکت

شدگان   دهندگان خدمات درمانی و بیمه های بیمه بازرگانی به ارائه  الگوهای پرداخت شرکت 13  

های غیر زندگی از رشتههای زندگی  راهکارهای چگونگی تفکیک رشته بیمه 14  

15 

کارهای  ای و ارائه راه های جامعه هدف صندوق بیمه نیروهای مسلح به منظور احصای نیازهای بیمه بررسی ویژگی

 (ساله صندوق 5با توجه به سند راهبردی )تأمین آن 

 ای جدید برای صندوق بیمه نیروهای مسلح مطالعه، شناسایی و پیشنهاد محصوالت بیمه 16

)سازی ارائه خدمات بیمه مراقبت بلندمدت  تدوین الگوی پیاده 17 LTCIتوسط صندوق بیمه نیروهای مسلح 

18 

برای جامعه هدف ( LTCI)گذاری حق بیمه و شناسایی موارد تحت پوشش در بیمه مراقبت بلندمدت  مبانی نرخ

 صندوق بیمه نیروهای مسلح

19 
 کارهای برون رفت از آن بازنشستگی نیروهای مسلح و ارائه راههای موجود در صندوق  شناسایی چالش

21 

و  ارزیابی تعهدات صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح با رویکرد شناسایی و محاسبه دیون و درآمدهای آن

 بدهی برای آن -پیشنهاد الگوی مناسب مدیریت دارایی

 نامه های پایان اولویت

 های زندگی  بار در بیمه ای و فاجعه های بیمه ارزیابی ریسک 1

  راهکارهای ارتقاء فرهنگ بیمه عمر 2



  های عمر الزامات برون صنعتی توسعه بیمه  3

  های جدید بیمه عمر برای اقشار کم درآمد طراحی پوشش 4

 ها از محل ذخایر بیمه های عمر  گذاری ارزیابی سرمایه 5

 در توسعه بیمه های عمر( Banc-Assurance)تحلیل کارکردهای فعالیت بیمه ـ بانک بررسی و  6

 ها  حساب  های زندگی از سایر گذاری از محل ذخایر بیمه تفکیک سرمایه  7

 TD 1988-91مقایسه نرخ مرگ و میر تجربه شده در صنعت بیمه با نرخ مرگ و میر جدول   8

 های زندگی بر فروش بیمه( کاهش نرخ سود بانکی -تورم - رکود)های اقتصادی  تأثیر ریسک 9 

 ها های زندگی و روش مدیریت آن انواع ریسک در بیمه 11 

 های اشخاص  ها و تأثیر آن بر پذیرش انواع خدمات بیمه تحلیل ساختار جمعیتی و فرهنگی استان 11 

 زمینه فرهنگی پذیرش بیمه عمر در جامعه ایران 12 

 های عمر های ایرانی و تأثیر آن بر بازار بیمه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خانواده ویژگی 13 

 (سیستم های مراقبت مدیریت شده)های بیمه درمان در دنیا  های نوین فعالیت شرکتبررسی مدل 14

15 
ارتباطی به منظور کاهش خطای پزشکی، کنترل خسارت و مقابله با تقلب و تخلف در -افزارهای اطالعاتی تولید نرم

 های درمان  بیمه

 در بین طبقات مختلف درآمدی در کشور( انفرادی وگروهی)های درمانی تکمیلی  گسترش بیمه 16

 های بیمه  امکان سنجی ارائه خدمات سالمت توسط شرکت 17

 های حوادث و درمان اطالعات نامتقارن در بیمهارزیابی  18

 مخاطرات اخالقی و انتخاب نامساعد در بیمه درمان شرکت های بیمه کشور 19

 دار های درمان مدت مدت و بیمه خدمات مراقبت سالمت طوالنی 21

 های درمانی بازرگانی در نظام تأمین اجتماعی کشور بررسی جایگاه بیمه 21

 های درمان و تعیین نرخ حق بیمه در بیمه ارزیابی ریسک 22



 های مورد نیاز آنان  گذاران بیمه های حوادث به منظور تأمین بهینه پوشش ریسک ارزیابی رضایتمندی بیمه 23

 ای نوین هـای بیمه هـای حوادث در ایران و طراحـی پوشش شناسایی نیازهای بالقــوه بازار بیمـه 24

 ای در کشور فروش بیمه حوادث به صورت منطقهبررسی عوامل مؤثر بر  25

 های عمر، درمان و حوادث های بیمه ای مختلف در رشته های بیمه ارزیابی برند شرکت 26

 جایگاه حق بیمه عمر، درمان و حوادث در سبد هزینه خانوار ایرانی 27

28 

های بازنشستگی مشابه در  سیستمبررسی نحوه تأمین مالی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و مقایسه آن با 

 کشورهای پیشرو

29 
 ارزیابی بیمه از کارافتادگی صندوق بیمه نیروهای مسلح و مقایسه آن با کشورهای پیشرو

  

  

  

 گروه پژوهشی مطالعات اسالمی بیمه

های طرح های پژوهشی اولویت ردیف  

1 
 حل و شکایات به رسیدگی در بیمه های شرکت حقوقی واحدهای با قضایی های دادگاه بین تعامل مناسب الگوی بررسی

 ای بیمه های پرونده اختالف

 ها آن حقوقی و فقهی بررسی و کشور نیاز با متناسب ای بیمه جدید محصوالت 2

 و حادثه عمر درمان، های بیمه بر تاکید با های اشخاص بیمه در قضایی رویه 3

 مسئولیت های بیمه در قضایی رویه 4

 اموال های بیمه در قضایی رویه 5

 ای های مختلف بیمه بررسی موانع قانونی و حقوقی توسعه رشته 6

 های بیمه گذاری شرکت گذاری مؤسسات بیمه در تعیین میزان سود سرمایه نامه سرمایه بررسی اثرآئین 7



 گری ا و بیمه.ا.شناسی و بررسی نقاط ضعف قانون تأسیس بیمه مرکزی ج آسیب 8

 ای بیمه گذاران بالقوه در ایران اولویت بندی نیازهای بیمه 9

 ها های سوءاستفاده از اصل حسن نیت و راهکارهای مقابله با آن شیوه 11

 شناخت جرایم نوپدید و تغییر الگوی گرایش مجرمانه در صنعت بیمه 11

 ای شناسی در راستای کاهش تخلفات بیمه مطالعات جرم 12

 نامه  های پایان اولویت

 های بیمه صنفی، محلی یا استانی الزامات تأسیس شرکت 1

 ارزیابی ریسک تطابق با قوانین و مقررات در صنعت بیمه ایران و جهان 2

  



  

      های اموال و مسئولیت گروه پژوهشی بیمه             

       های پژوهشی اولویت های طرح ردیف

 های اموال و مسئولیت در تطابق با رویکرد قاعده محور یا اصول محور  های مرتبط با بیمه نامه بازنگری قوانین و آئین 1

2 

های ضروری به منظور تهیه چارچوب شرایط عمـومی   شناسایی عوامل ریسک مؤثر بر محاسبه حق بیمه، شناسایی شاخص

هـای امـوال و مسـئولیت فاقـد      هـای بیمـه   اصول محور، برای هریک از رشتهگیری رویکرد قاعده محور یا  کار مشورتی با به

هـای مسـکونی، بیمـه     و پنهان سـاختمان   اساسی بیمه مهندسی، بیمه نفت و انرژی، بیمه عیوب: شرایط عمومی مشتمل بر

شـهری و  )نگی ترانزیت داخلی، بیمه حـوادث مشـترکین خـا    -هواپیما، تعهد پرداخت حقوق ورودی برای عبور داخلی کاال

بیمـه  )های خـاص   در مقابل حوادث ناشی از مصرف گاز طبیعی، بیمه حوادث مشترکین برق خانگی، بیمه طرح( روستایی

های زیسـت   ، بیمه دام و طیور، مسئولیت .... (های کوچک و پرندگان، بیمه نشر کتاب و  الوکاله، بیمه درمان دام تأمین حق

 ه های کشاورزیها، بیم ها و سازمان محیطی بنگاه

3 
شناسایی، کشف، پیشگیری و راهکارها شناخت جرایم ) ای کنترل و نظارت تخلفات و تقلبات بیمه های بررسی روش

 های اموال و مسئولیت های بیمه گذار و واسطه ها در رشته گر، بیمه در مورد بیمه( های پیشگیری نوظهور و بررسی روش

 های اموال و مسئولیت و ارائه محصوالت جدید  ای در رشته های بیمه ارزیابی و محاسبه انواع ریسک 4

 (سپرده، پول، اعتبار، تسهیالت)های خدمات بانکی  بررسی بیمه  5

 های حوزه نفت، گاز و پتروشیمی بیمه  6

 ای در ایران  ای بیمه ای یا چند رشته های تخصصی تک رشته بررسی و نیازسنجی تأسیس و فعالیت شرکت 7

8 
در ...( در مواجه با خسارات سنگین آتش سوزی ، سیل و ) طراحی و پیاده سازی الگوهای مناسب مدیریت بحران 

 های بیمه ایرانی شرکت

 گری آن بیمههای  آمیز و روش های فاجعه بررسی ریسک 9

  تاسیس و فعالیت صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی  11

 های مسکونی نگارش شرایط عمومی بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان 11

 ترانزیت داخلی -نگارش شرایط عمومی تعهد پرداخت حقوق ورودی برای عبور داخلی کاال 12

 در مقابل حوادث ناشی از مصرف گاز طبیعی( شهری و روستایی)نگارش شرایط عمومی بیمه حوادث مشترکین خانگی  13



 نگارش شرایط عمومی بیمه حوادث مشترکین برق خانگی 14

15 
های کوچک و پرندگان، بیمه  الوکاله، بیمه درمان دام بیمه تامین حق: ای اعم از های خاص بیمه نگارش شرایط عمومی طرح

 بیمه اموال واحدهای مسکونی در مقابل خطر زلزلهنشر کتاب، بیمه جامع حوادث روستاییان، 

  های پایان نامه اولویت

 های اموال و مسئولیت  ای در رشته بررسی محصوالت جدید بیمه 1

 های مختلف اموال و مسئولیت راهکارهای افزایش ضریب نفوذ در رشته 2

 های اموال و مسئولیت راهکارهای کاهش ریسک در بیمه 3

 افزایش نفوذ صنعت بیمه در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی بررسی نحوه 4

 های اموال و مسئولیت با استفاده از تجارب سایر کشورها نامه بررسی مکانیزم صدور و فرآیند پرداخت خسارت بیمه 5

 بررسی جایگاه بیمه حوادث طبیعی و نحوه ارائه کارآمد آن در ایران 6

 ها سیالب های کاهش اثرات تخریبی بررسی روش 7

 های نفت، گاز و پتروشیمی شناسی توان فنی و منابع انسانی صنعت بیمه در حوزه ریسک آسیب 8

 های مهندسی و ارائه راهکارهایی جهت رشد آن بررسی علل عدم توسعه بیمه 9

 آمیز های شهری در برابر حوادث فاجعه ضرورت بیمه زیرساخت 11

  

 گروه پژوهشی بیمه الكترونیك               

 های پژوهشی اولویت های طرح ردیف

 گذاری آن طراحی محصوالت ترکیبی بانک و بیمه و قیمت 1

 های بانکی ای برای تراکنش پوشش بیمه 2



 های بیمه مدیریت ترازنامه شرکت 3

 های اتکایی خارجی در پساتحریم های اتکایی در ایران و جذب بیمه توسعه بیمه 4

 های بیمه های عملیاتی در شرکت ارزیابی ریسک 5

 های بیمه در شرکت (Financial Stability) ثبات یا پایداری مالی 6

 در صنعت بیمه و بازارهای مالی Systemic Risk) (بررسی ریسک سیستمی 7

 های بیمه های حسابداری در شرکت شناسی روش آسیب 8

 (Financial Assessment)ارزیابی مالی مؤسسات بیمه  9

 تدوین استانداردهای اکچوئری برای صنعت بیمه ایران  11

 Financial Statement)  (Statutoryهای مالی نظارتی تبیین و پیشنهاد الزامات استفاده از صورت 11

 (گذاری و مطالبات ای، سرمایه بیمه)طراحی مدل ترکیب بهینه پرتفوی  12

 ...(گری و  هزینه های اداری، بیمه) های بیمه ها در شرکت کاهش هزینهبررسی راهکارهای  13

 ای و کاهش خسارات های بیمه یابی کیفیت در راستای بهبود مستمر فرایند هزینه 14

  های پایان نامه اولویت

 آینده پژوهی صنعت بیمه 1

 های آن با قانون اعداد بزرگ کردن بازار بیمه کشور و تعارض رقابتی 2

 های اقتصادی شناسی صنعت بیمه در مقابل شوک آسیب 3

 شناسایی موانع توسعه صنعت بیمه از منظر اقتصادی و مالی  4

 های بیمه در بورس اوراق بهادار ارزیابی ارزش سهام شرکت 5

 گر از نظر نهاد ناظر در چارچوب نظریه قرارداد گذار و بیمه سازی تعارض منافع بیمه حداقل 6

 در بازار بیمه کشور  (ART)های جایگزین انتقال ریسک ارزیابی و کاربرد روش 7

  



  



 گروه پژوهشی عمومی بیمه  

 های پژوهشی های طرح اولویت ردیف

 (24/15/1351نامه ودایع مؤسسات بیمه خارجی مصوب  آئین)شورای عالی بیمه  4نامه شماره  ارزیابی و بازنگری آئین 1

 جذب دانش فنیارزشیابی و  2

المللی  ای بین سازی نحوه حضور اتباع خارجی و ارزیابی مدارک حرفه در جهت شفاف 91نامه شماره  ارزیابی و بازنگری آئین 3

 در صنعت بیمه

 ای در کشور نحوه نظارت بر محصوالت جدید بیمه 4

 بازار بیمه ایرانگران خارجی فعال در  نظارت بر تأسیس و فعالیت شعب و نمایندگی بیمه 5

 نظارت بر تأسیس و فعالیت کارگزاران و ارزیابان خسارت فعال در بازار بیمه ایران 6

7 
و  Co-insuranceجوینت ونچر، کنسرسیوم، )شرایط تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک در صنعت بیمه کشور 

)... 

 کشورای بین المللی در صنعت بیمه  های حرفه نیازسنجی آموزش 8

 ای شرایط و الزامات فعالیت کارگزاران بیمه 9

 شرایط و الزامات ایجاد نهادهای آکچوئری رسمی 11

 آسیب شناسی نظام جبران خدمت در شبکه فروش بیمه 11

 های توانمندسازی شبکه فروش در صنعت بیمه روش 12

 های نظارت بر شبکه فروش روش 13

 در صنعت بیمه( IAIS)المللی ناظران بیمه  استانداردهای انجمن بینسازی چارچوب و  پیاده 14

15 
Core insurance در صنعت بیمه کشور 

 گذاران بندی و اعتبار سنجی بیمه رتبه 16

 یکپارچگی بازارهای مالی 17



 نظام جامع آماری بیمه کشور 18

 ارزیابی نظارت بر صنعت بیمه کشور 19

های  های بدنی در قبال زیان دیدگان شرکت به حیطه وظایف و اختیارات صندوق تأمین خسارت بازبینی مقررات مربوط 21

 بیمه معلق و ورشکسته

 های بیمه معلق و ورشکسته حیطه اختیارات و وظایف نهاد ناظر بیمه در قبال شرکت 21

 در بیمه( Business Intelligence)به کارگیری هوش تجاری  22

 های بیمه هر رشته در شرکتهای  تفکیک حساب 23

 های تنظیم بازار و نظارت مطالعه نظری مکانیسم 24

 ا.ا.ها و مقررات نظارتی بیمه مرکزی ج ارزیابی اثربخشی آئین نامه 25

 های مدیریت در صنعت بیمه کشور شناسی روش آسیب 26

 شناسی ساختار سازمانی در صنعت بیمه کشور آسیب 27

 انسانی در صنعت بیمه کشورهای  تحلیل سرمایه 28

 های بیمه کشور های بازاریابی در شرکت ارزیابی روش 29

 های بیمه وری در شرکت بهره 31

 های بیمه رسانی شرکت های خدمات سیستم 31

 های بیمه گذاری و مطالبات شرکت ای، سرمایه های بیمه یابی هر یک از پرتفوی ارزیابی و بهینه 32

 های بیمه کشور در شرکتمدیریت خسارت  33

 (DSSو  MISاز قبیل )های بیمه  های اطالعاتی و مدیریتی مناسب برای شرکت طراحی سیستم 34

 بررسی ابزارهای نوین فناوری اطالعات، ارتباطات و تبلیغات در راستای ارائه خدمات بهتر به مشتریان 35

 گذار ها از نگاه بیمه مهندسی ارزش با رویکرد ارزش 36

 ای متخلف در چارچوب مقررات و ضوابط نهاد نظارتی های بیمه مطالعه تطبیقی نحوه برخورد با شرکت 37



  
 

 

 های بیمه بررسی کفایت و ارائه الگوی باز مهندسی فرایندهای عملیاتی در شرکت 38

 صنعت بیمه های بیمه بر توسعه، کارایی و اثربخشی های شرکت سپاری فعالیت  مطالعه و بررسی تأثیر برون 39

 های پایان نامه اولویت

 بینی متغیرهای بازار بیمه کشور پیش 1

 ابزارهای جایگزین سرمایه جهت تسهیل و تشویق حضور مؤسسات بیمه خارجی در کشور 2

 گران خارجی بر بازار بیمه کشور اثرات حضور بیمه 3

 های بیمه کشور رقابت پذیری و توانمندسازی شرکت 4

 فرایندهای مناسب برای شناسایی ریسک و طراحی محصوالت جدید در صنعت بیمه کشوراستقرار  5

 ای در ارتقاء عملکرد نمایندگان، کارگزاران و ارزیابان خسارت های تخصصی و حرفه تأثیر آموزش 6

 ها های بیمه و ارزیابی خدمات پس از فروش آن بررسی کیفیت شبکه فروش شرکت 7


