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ارسال ی آن به معاونت پژوهشی موسسه منبع و نحوه تامین مال رایید و به همراه نامه رسمی با ذکلطفا فرم زیر را برای هر طرح بطور جداگانه تکمیل نم

 نمایید.

 توضیح موضوع

سفارش  نام سازمان/واحد

 دهنده

 ایرانی تحقیقات سالمت، جمهوری اسالمی موسسه مل

نام، تلفن و ایمیل فرد مسئول در 

 موسسه ملی تحقیقات سالمت

 mahdavi@sina.tums.ac.ir -مهدی مهدویدکتر 

   ایراندر سازمان بیمه سالمت  سالمتاجتماعی  بیمه لیاتیسازمانی و عم بررسی چیدمان عنوان طرح

های یکپارچه با عملیات و کارکرد سالمت بیمه ظام، نیکی از ابزارهای دستیابی به پوشش همگانی سالمت معرفی موضوع و اهمیت آن 
و این خدمات برخوردار بوده تمام افراد جامعه  از پایداری مالی جهت پوشش اینظام بیمه چنین. است روزبه

تضمین  ،ای منسجمترین عملکردهای یک نظام بیمهمهم یکی ازرا به بهای قابل قبولی ارایه نمایند. 

است. برای تحقق این امر  (Benefit Package) ها و بسته مزایاعدالت در میزان مشارکت یا حق بیمه
های تکنیکها و روشاز در درازمدت خود های بیمه برای حفظ پایداری منابع مالی صندوق الزم است نظام

اتکا به این روش ها ممکن است در . عدم دناستفاده نمایای بیمهیمه و مزایای جهت تعیین حق ب علمی
این اساس و با توجه  برحتی ورشکستگی آنها شود.  های بیمه وصندوقدرازمدت منجر به مشکالت عمده 

های ریزی برای کسب اطمینان از پایداری منابع مالی صندوقای کشور و لزوم برنامهبه وضعیت نظام بیمه

 یاتیعملو  (Institutional setup)سازمانی کنونی چیدمان ضعیت واست  بیمه سالمت الزم

(Operations)  سازمان بیمه سالمت بررسی شده و سیر تحول بسته خدمات این سازمان به عنوان یک
، تغییر در جمعیت تحت پوشش آنها، آنها، عمق پوشش و میزان اجرای خدمات تعهد شده نبهصندوق از ج

، روش تعیین و نرخ حق بیمه و مزایا و میزان مشارکت فرد در ایهای بیمهروش های عضویت در طرح 
ل تسهی راستای درهای سیاستی توصیهواند برای ارایه تمی ین مطالعهاشواهد شود. ارزیابی ها هزینهسایر 

 یک ای ازبیمهمزایای  الت در میزان مشارکت وعد ارتقای اجرای برنامه ششم توسعه در بخش سالمت و
در  این مطالعهدر نهایت نتایج موثر باشد. از سوی دیگر  هبود پایداری منابع مالی این صندوقو بف طر

 های سالمت در ایران مورد استفاده قرار گیرد. چیدمان سازمانی و عملیاتی بیمهبهبود کارایی و بروز نمودن 
 لذا برای ارائه بهترین مدل چیدمان سازمانی و عملیاتی بیمه سالمت، این مطالعه انجام خواهد شد.

 

 اهداف کلی: اهداف مورد نظر طرح

سازمان بیمه  (Operations) عملیاتیو  (Institutional setup)سازمانی  تعیین وضعیت چیدمان 
  پایه  بسته های بیمه سالمت ارایهسالمت در 

 اهداف فرعی طرح:
 های تقاضا؛روهیا گبیمه های سالمت  جمعیت هدفوضعیت فعلی و سیر تغییرات در  تحلیل.1
 ؛مبنای عضویت در برنامه بیمهتعیین و توصیف . 2
 ؛آنها قدارو م (هامشارکت)های تعیین حق بیمه نیسممکاارزیابی .3
 ؛(بر حسب تعداد دفعات استفاده..)نها برای گروه تقاضا آ سطح پوششتعیین لیست خدمات و تعیین .4
 و توصیف منابع تامین مالی صندوق؛بیمه ی صندوق هاناسایی عوامل تعیین کننده هزینهش.5
در نظر گرفتن تمام طرح  با یندهمد و روندهای آمصارف و درآ اساس مطالعهبر تحلیل پایداری صندوق.6

 .ایهای بیمه
 



روش پیشنهادی موسسه ملی 

 تحقیقات سالمت : 

 تعیین وضعیت چیدمانمدل مفهومی  باشد.( میMixed Methodانواع مطالعات ترکیبی )این مطالعه از 
اساس شود. سپس برها با مرور متون مرتبط طی یک مطالعه مروری طراحی میسازمانی و عملیات بیمه

صندوق بیمه تامین اجتماعی وضعیت فعلی و سیر تحول و تغییرات دو تحلیل مدل مفهومی پیشنهاد شده، 
 شود. بررسی می و بیمه سالمت

ضرورت  های صندوقهای تعیین حق بیمه و بسته مزایا و همچنین تحلیل پایدارجهت ارزیابی مکانیسم
از  شودبدین منظور در این مرحله پیشنهاد می. های متناسب این موضوع بهره گرفته شوددارد از روش

 .  استفاده نمود به عنوان راهنمای عمل اکچویری استانداردو روش های بین المللی 

 

 اهدف کاربردی طرح:
ای بیمه هارتقای عملیات صندوقخاذ تصمیم برای این پژوهش فراهم نمودن شواهد الزم در ات هدف

 تعیین بسته مزایا است.و  حق بیمه نرختعیین های سالمت و بخصوص اصالح روش

 خروجی این طرح پژوهشی به صورت یک گزارش تحقیقاتی خواهد بود.  خروجی های مورد انتظار طرح

مجری در حین انتظارت از 

اجرای طرح )مانند روش کار و 

)... 

بانجام فعالیت .1 موقع ه های علمی مرتبط با موضووووع و پذیرش مسوووكولیت کمی و کیفی و انجام 
 ؛پژوهش

بررسووی و تحقیقات کافی در چارچوا اصووول و موازین علمی و رعایت اصووول تحقیقاتی در انجام  .2
 ؛موضوع پژوهش

 موجود؛ هایمدلمرور کامل  .3
ز ، طراحی مطالعه و استفاده اجلسات کارشناسی منظم با هدف تهیه و تدوین ابزار مطالعه برگزاری .4

 نتایج مطالعات مرتبط انجام شده؛
 دهی موسسه ملی تحقیقات سالمت؛ارشارایه گزارش مطابق با چهارچوا گز .5

که در برنامه داده و در مواردی  مجری موظف است هفته ای یک بار موسسه را در جریان اقدامات خود قرار
الزم به ذکر است در  تحویل نماید. بندی مشخص شده است گزارش پیشرفت کار خود را به موسسهزمان

 موارد درج شده در طی داوری پروپوزال ارسال شده، امکان دارد براساس نظارت طرح، موارد دیگری غیر از

RFP پوزال حتما این موضوع را مد حاضر از مجری محترم درخواست شود و همکاران ارسال کننده پرو
 نظر قرار دهند. 

انتظارت از مجری پس از اتمام 

طرح )مانند اقدامات کاربست 

نتایج، مالحظات اخالقی و 

 قانونی و ...(

اساس استاندارد  برترجیحا سوط و مرتب از مجریان طرح انتظار می رود تا در زمان اتمام طرح گزارش مب

 . تهیه نمایندتوسط انجمن اکچویری امریکا ( (Actuarial Standards Boardپیشنهاد شده 
 

ویژگی های انتخاب طرح 

 دهندگان

های آن برای اجرای طرح، انتظارت می رود تا مجریان طرح در رشته با توجه به اهداف طرح و خروجی
 اکچویری باشند. مطالعات های مرتبط تحصیل کرده و دارای سابقه کافی در حیطه 

 هفت ماه بعد از تصویب پروپوزال. مدت زمان اجرای طرح 

 میلیون ریال 490 سقف بودجه طرح
  برای تهیه پروپوزال با مسكول مربوط تماس حاصل نمایید. سایر توضیحات

 
ی *فرآیند بررسی، تصویب، عقد قرارداد و نظارت کیفی طرح های پژوهشی، بر اساس فرآیندهای تعریف شده در موسسه ملی تحقیقات سالمت انجام م

 پذیرد. 


