
آیندهسلسله نشست های علمی آینده مشاغل و مشاغل

معاونت آموزش وکارآفرینی

بیمه های بازرگانی:  موضوع نشست

1401آذر 1سه شنبه مورخ : زمان

11الی 10ساعت 

دکتر عبدالصمد خدامی:      سخنران

1



آینده صنعت بیمه بازرگانی:موضوع نشست 
یمعاونت آموزش و کارآفرین

سلسله نشست های علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده

2

1401آذر 1: تاریخ برگزاری



آینده صنعت بیمه بازرگانی:موضوع نشست 
یمعاونت آموزش و کارآفرین

1401آذر 1: تاریخ برگزاریسلسله نشست های علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده

3

:مقدمه
وافرادامنیتتأمینکاربهبازرگانی،بیمهصنعتودارندقدمتایراندرسال100ازکمتربازرگانیهایبیمه

کریسدرقبالایبیمههایپوششارائهطریقازمردمسایروصنایعوکاروکسبهایبنگاههایسرمایه
زندگیودرمانکاال،نقلوحملومسئولیتمهندسی،سوزی،آتش،(بدنهوثالث)خودرودربارهمحتملهای

.دارداشتغال(عمربیمه)
بیمهشرکت40حدودودولتیشرکتیک)بازرگانیبیمههایشرکتشاملبیمهصنعتگرانکنش

هبیمهایشرکتبهوابستهحقوقیوحقیقیهاینمایندگیو(بیمهرسمیدالالن)کارگزاران،(خصوصی
.شودمیجبرانگرانبیمهسویازکاریالعملحقصورتبهایشانخدماتکههستند(گرانبیمهیعنی)

شتهردربعضیوهستندفعال(جنرالگربیمهبعنواناصطالحاً)هارشتههمهدرگربیمههایشرکتبیشتر
فعالیت(اگرهبیمهسایربهبیمهپوششانتقالیامجددبیمه)اتکاییهایبیمهیازندگیبیمهمانندخاصهای
.کنندمی

:عاملین فعالیت در صنعت بیمه
وان بعن)و کارگزار ( بعنوان نماینده بیمه گر)هزار نماینده حقیقی و حقوقی 100هزار نفر کارمند، بیش از 10بیش از 

.    میلیون نفر بالغ می شوند1هستند که با بازاریابان،ارزیابان وسایرین به تعداد (نماینده بیمه گذار
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:حوزهمعرفی
:استزیرمواردشاملبازرگانیبیمههایشرکتفعالیتعمده

صورتبهیا(هاستنمایندگیواسطهبهفروشایندرصد90ازبیشکه)مستقلصورتبهنامهبیمهفروش-
(مجددبیمه)اتکایییا(کنسرسیومی)مشارکتیقراردادهای

خسارتپرداخت-

اشتغالایجادوکارآفرینی-

جامعهسطحدرپولمجددتوزیعوآوریجمع-

(مالیگریواسطه)مالیتأمینوگذاریسرمایه-

250بیشگذاریسرمایهحجماست،تومانمیلیاردهزار110ازبیشبیمهصنعتسالیانهفروش:نمونهبرایآماری)
(استگردیدهتشکیلبیمهدرصنعتاخیریکسالدرخسارتپروندهمیلیون60حدودوداردتومانمیلیاردهزار

بامهماینکهاستجوامعدرپایدارتوسعههایشاخصازیکیبازرگانیهایبیمهرشدفوق،آثاربرعالوه-نکته
شود؛میدادهنشان(GDP)ملیناخالصتولیددربیمهصنعتکلتولیدیبیمهحقسهمیعنیبیمهنفوذضریبشاخص
گسترشبرایکارنیازمندشدتبهکهباشدمیدرصد2/5ایراندرولیدرصد7ازعددباالتردنیادرضریباینمتوسط
.استبیشترهرچه
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:بیمهصنعتآینده
.استدیجیتالکامالایآینده،(آنخدماتیماهیتبهتوجهباخصوصبه)بیمهصنعتآینده-
با2017سالازکه(آورانهفننوآوریدربسترمالیفعالیت)تکفینمانندنوینهایآوریفنورود-

النکهمچوننوینروشهایوباسرعتباشدهشروع(آورانهفننوآوریبستردربیمهفعالیت)اینشورتک
.یافتخواهدادامه(متاورس)مجازیتعاملفضایوبالکچین،اشیاءاینترنتمصنوعی،هوشداده،

ظهورنوهایبیمهبروزوتوسعهوشاهدشدخواهدشخصیبیمهتقاضایتر،متنوعایبیمهنیازهای-
.ودبخواهیمشناورنامهبیمهسبزوهایوبیمهمحیطیزیستطبیعی،خطراتحوادثماننداجباریوبعضا

با)یافتخواهدگرایشکاردیجیتالوکسبمدلسویوسمتبهسنتیازمدلکارهاوکسبالگوی-
کلدرموضوعاینکه(آجرجایبهدانشیعنیBrickجایگزینClickاصطالحاً-هامهارتانواعبکارگیری
.بودخواهدجاریگذاریسرمایهتاخسارتوپرداختفروش،ارزیابیبازاریابی،ازبیمهارزشزنجیره

قیمتمحاسباتدرمشتریانشخصیهایدادهیاهادادهکالنمثلهاییآوریفنازاستفادهمثالبطور)
.(خواهدشداکچوئریمرسوممحاسباتجانشین....وتقلبکاهشوخسارتوعملیاتیهزینهکاهشیاگذاری

نوهایآوریفنبخصوصدیگرهایحوزهبهوبانکوبورسساختمانازگذاریسرمایههایمدل-
.یابدمیگسترش
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:بیمهصنعتمشاغلآینده
لموبایازاستفادهوشدخواهندبیمهفراگیرمشاغلازبرخطهایکارگزاریوایبیمههایآپاستارت-

.یافتخواهدگسترشبیمهارزشزنجیرهمختلفمراحلدرافزارنرمو
شرایطمشمول(خسارتوصدورشناسیکارآنالیزخسارت،مثل)بیمهتخصصیمشاغلازبعضی-

.بودخواهندشناورکارساعتودورکاری

.دشخواهندفعالخسارتپیگیریواعالموپذیرشمثلبیمهفروشازپسخدماتدربیمهنمایندگان-
واهدخلغوبیمهنمایندگانبراینمایندگیشغلبودنانحصارییابد،میکاهشافرادفیزیکیفعالیت-

.شوندمیبرچیدهفروشفیزیکیدفاترعمدهوشد
ناوریفبستردرمجازیفضایتوسعهاثربرخسارتپرداختوارزیابیاعالم،وبیمهفروشفرایندکل-

.گرفتخواهدصورتبرخطصورتبهو
زنجیرهبهتوجهبابیمهجانبیخدماتانجامبرایسازمانیهایهلدینگوایجادخدماتسپاریبرون-

.(لوازمداغیاحیاءوفرآوریومطالباتریکاوری:مثل)یابدمیتوسعهآنمتنوعوطوالنیارزش
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:بیمهصنعتمشاغلبرایالزمهایمهارت
.گذارانبیمهبینوگریبیمهعواملبرایایبیمهسواد-
بشتاوسایرمصنوعیهوشسایبری،امنیتمثلدیجیتالتحولایجادبرایالزمپایههایمهارت-

.بیمههایشرکتوهااینشورتکمابینارتباطهایدهنده

...وچینبالکپارامتریک،هایبیمهمثلنوینهایآوریفن-

Coreبیمهاصلیمهارتمثلترکیبیهایمهارت- Skillارتقاءبرایدیجیتالهایمهارتبادرتلفیق
.(اثربخشیوکارایی)وریبهره

.انسانیسرمایهتوسعههایمهارت-

.وکارکسبوتوسعهریزیبودجهپروژه،مدیریتبازاریابی،مانندکاروکسبعمومیمهارت-

.مسالهوحلخالقتفکرمذاکره،ارتباطات،رهبری،مانندنرمهایمهارت-

.افزارینرمسایتوب،طراحیای،رایانهسوادمانندپایهیافنیهایمهارت-
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:مهارتیهایآموزشمدیرانبرایتوصیه
ایحرفهاساساًوضمنیتجربی،دانشیبطورعمدهکهبیمهدانشحوزهبهجدیورود-

ایحرفهمعتبرآموزشموسساتاجراییچارچوبومحتواازاستفادهباالبتهاست،
.لندنچارتربیمهموسسهمثلبیمه

مانندتخصصیوخدماتبیمهدانش)بیمهوتخصصیعمومیهایآموزشگسترش-
.(محورشاگرد)وکارگاهیتجربیهایروشازاستفادهبا(وخسارتصدورکارشناسی

.بیمهدانشتوسعهبرایبیمهخارجیموسساتباموثرارتباط-
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:عالیآموزشمدیرانبرایتوصیه
.دانشگاهیچارچوبدارایایبیمهکتبونشرتدوینبابیمهنظریدانشسازیغنی-

.کارشناسیدرمقطعایبیمههایدورهبیشترگسترش-

.متنوعهایگرایشبابیمهرشتهتکمیلیهایدورهتوسعه-
دانشگاهیتحصیلآمادهوجواننسلبهبازرگانیهایبیمههایگرایشوهارشتهمعرفی-

.آناجتماعیواقتصادیهایظرفیتوملیتوسعهدربیمهاهمیتبهتوجهبا
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شماتوجهازتشکربا
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