درخواست ارائه طرحنامه ()RFP
عنوان طرح:
« ارزیابی آکچوئریال و چشمانداز منابع و مصارف درمانی سازمان تأمین اجتماعی در
سال »4931
عنوان برنامه راهبردی مرتبط با پژوهش:
« ارزیابی آکچوئری تعهدات و داراییهای سازمان در سال »4931
سازمان درخواست کننده:
شورای معاونین سازمان و شورایعالی برنامه راهبردی سازمان تأمین اجتماعی
گروه پژوهشی:
محاسبات بیمهای

1
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 بیان و توصیف مسئله
-

مفهوم کلی و پایه مرتبط با موضوع

ارزیابی آکچوئری طرح تأمین اجتماعی کاری پیچیده ،گستتتر ه طوالنیمدت استت
ریستت

طرحهای تأمین اجتماعی طیف ستتیعی از

ها شتتامپ پیری ،ازکارااتا گی ،بازماندگی ،بیماری ،بار اری ،بیکاری ،هزینههای توانبخشتتی

ارزیابی قیق ی

طرح تأمین اجتماعی باید تمام مخاطرات مذکور را مور توجه قرار ا ه ر شهای متمایز مناست

از آنها را ارائه نمو تا بتوان ر ی

-

را ربرمیگیر

ااق میانمدت پایداری ی

برای

برای هر ی

صند ق تأمین اجتماعی را رصد نمو

شرح مسئله و شواهد موجود مبنی بر وجود آن

متأستتنانه به الیپ متعد جامعنگری ارزیابی ریس ت
اجتماعی ک شور صورت نپذیراته ا س

های تح

پوش ت

ر ستتازمان تأمین اجتماعی بهعنوان بزرگترین نها بیمه

ر حال حا ضر تمامی محا سبات آکچوئری سازمان اارغ از ر ش ارزیابی به سه ری س

عمده بازن ش ستگی ،ازکارااتا گی بازماندگی خال صه می شو

سایر ری س

ها یا نا یده گراته شدهاند یا حداکثر ی

گزارش

توصینی یا مالی ر مور آنها تهیه ارائهشده اس
اگر مزایای سازمان تأمین اجتماعی را به

سته کلی میانمدت ( 01ساله) کوتاهمدت (ی

ساله) تقسیم نماییم میتوان ا عا نمو

که تاکنون نهتنها ر سازمان تأمین اجتماعی بلکه ر کپ کشور هیچگونه محاسبات آکچوئری برای مزایای کوتاهمدت صند قهای
تأمین اجتماعی ازجمله رمان صتتورت نپذیراته اس ت

این تقلیپگرایی محاستتبات آکچوئری به مزایای میانمدت یکی از مستتائپ

اصلی گریبانگیر صند قهای تأمین اجتماعی ر ایران میباشد

-

وسعت و گستردگی مسئله

ستتازمان تأمین اجتماعی برخالف ستتایر صتتند قهای تأمین اجتماعی ر ایران عهده ار تأمین خدمات رمان به اارا تح پوش ت
خو ه ستند  9/72از کپ مبلغ حق بیمه را باب م صارف رمان صول مینماید خدمات رمان سازمان ر
غیرم ستقیم برای تمام جمعی

تح

حوزه م ستقیم

پو ش ( اعم از بیمه شدگان م ستمریبگیران ا صلی تبعی) ر سطح کپ ک شور صورت

میپذیر این گ ستر گی زمانی بی شتر جلوه مینماید که سازمان تأمین اجتماعی انواع هزینههای رمانی ازجمله هزینه ب ستری( اعم
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از تمام خدمات موجو ر بیمارستتتتانها)  ،پزشتتتکان ،ندانپزشتتتکان ،ار  ،پر تز
پوش

تح

را ر مراکز رمانی یا طرف قرار ا خو

قرار می هد

از طرف یگر ر چند سال گذشته به الیپ متعد ازجمله پیری جمعی
سازمان با ی

ر ند صعو ی شتابان اازای

پوش  ،طرح تحول سالم

تح

هزینههای رمان

ا شته تا جایی که حد  01ر صد از کپ م صارف سازمان را ر سال  0091به خو

اختصاص ا ه اس
با عنای
ریس

پیامدهای ناشی از تداوم مسئله

به موار ذکرشده ،ارزیابی آکچوئری ی
های تح

ر سازمان اس
 -0کاه

پوش

طرح یا صند ق تأمین اجتماعی بستهای اس که انجام آن نیازمند ارزیابی تمام

ار بهعبارتی یگر عدم انجام محاسبات آکچوئری رمان شاید بهنوعی عدم انجام محاسبات آکچوئری

بهطورکلی میتوان به موار زیر بهعنوان پیامدهای ناشی از عدم انجام محاسبات آکچوئری اشاره نمو :
توان پاسخگویی کارشناسی ر مراجع سیاس گذاری تصمیم سازی ر حوزه رمان سازمان؛

 -7به چال

کشیده شدن اعتما به برنامهریزی میانمدت بلندمدت سازمان ر حوزه رمان؛

 -0قیم گذاری خدمات رمانی سازمان صرااً بر اساس منر ضات محاسبات غیر آکچوئری؛
 -1ایجا مشکالت متعد ی ر راستای ر یابی رصد موار تخلف تقل

ر حوزه رمان

 اهداف
هدف کلی:
ارزیابی آکچوئری ر پایان سال  0091چشمانداز منابع مصارف رمانی سازمان
اهداف اختصاصی:
 -0برآ ر هزینههای رمان سازمان ر ی
 -7برآ ر منابع رمان سازمان ر ی

ااق کوتاهمدت،

 -0برآ ر هزینههای رمان سازمان ر ی
 -1برآ ر منابع رمان سازمان ر ی

ااق کوتاهمدت به تنکی

رمان مستقیم غیرمستقیم،

ااق میانمدت به تنکی

ااق میانمدت،

رمان مستقیم غیرمستقیم،
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 -5برآ ر مدل ذخایر ر رمان،
 -6برآ ر منر ضات اقتصا ی جمعیتی
 -2برآ ر کسری ر بخ

رمان سازمان ر ره کوتاهمدت میانمدت

 -8برآ ر آکچوئری کسورات رمان )،(ARC0
 -9بررسی احصای مشکالت ا های،
 -01پیشنها های آکچوئری

 محدوده مکانی
این طرح پژ هشتتی ر ستتازمان مرکزی تأمین اجتماعی بر استتاس اطالعات پایگاههای آماری موجو ستتازمان صتتورت
میپذیر
 زمان مورد انتظار اجرای پژوهش
انتظار میر

که این ارزیابی حداکثر تا پایان شتتتهریورماه  0096انجام گزارش آن به ستتتازمان تأمین اجتماعی ارائه

گر
 شرح خدمات
خدمات مور انتظار از انجام این پر ژه ،تهیه گزارش ارزیابی آکچوئری منابع م صارف رمانی سازمان ر پایان سال
 0091شامپ برآ ر تعهدات
همچنین این گزارش میبایس ت

اراییهای بخ

رمان م ستقیم غیرم ستقیم ر ااقهای کوتاهمدت میانمدت ا س

ربر ارنده پیشتتنها ها مشتتخ

بهمنظور ایجا تعا ل منابع مصتتارف ر بخ

رمان

سازمان باشد

ANNUAL REQUIRED CONTRIBUTION

1
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 خروجیهای موردانتظار
ارائه گزارش ارزیابی آکچوئری منابع مصارف سازمان ر حوزه رمان شامپ:
-

بررسی آماری ا ههای سازمان،

-

نگاه اجمالی به خدمات رمانی سازمان،

-

بررسی گزارشات آکچوئری بیمه رمان تأمین اجتماعی یا بیمههای اجتماعی رمان ر سایر کشورها،

 برآ ر هزینههای سازمان ر سال  91چند سال گذشته بختنکی

رمان با احتساب ذخایر ر ی

ااق کوتاهمدت به

رمان مستقیم غیرمستقیم،

 -پی بینی هزینههای رمان سازمان ر ی

ااق میانمدت به تنکی

رمان مستقیم غیرمستقیم،

 برآ ر کسری ( مازا ) رمان سازمان ر پایان سال  95پی بینی آن برای سازمان ر سالهای آتی، احصای مشکالت ا هها ارائهی راهکارها، -ارائه پیشنها ها آکچوئری آماری

نام و سمت نماینده تام االختیار معاونت/کارفرما :
تاریخ تکمیل فرم:

نام و امضاء نماینده موسسه:

