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 منونه سواالت

 ا .ا.از گزینه های زیر از وظایف بیمه مرکزی جکدامیک

 (30/03/98)است؟

 تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران( الف

 حمایت از حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها( ب

 اعمال نظارت دولت بر فعالیت مؤسسات بیمه( ج

 .هر سه گزینه صحیح است( د

 



 منونه سواالت
 کدامیک از گزینه های زیر از وظایف شورای عالی بیمه

 (30/03/98)است؟

 .تصویب نمونه ترازنامه که باید مورد استفاده مؤسسات بیمه قرار گیرد( الف

تعیین انواع معامالت بیمه و شرایط عمومی بیمه نامه ها و نظات بر امور  ( ب

 بیمه های اتکایی

 تصویب آیین نامه الزم برای هدایت امر بیمه و فعالیت مؤسسات بیمه( ج

 .هر سه گزینه صحیح است( د

 



 منونه سواالت
ا.ا.ج مرکزی بیمه گزارش به نسبت اظهارنظر و رسیدگی 

 چه وظیفه ایران در بیمه مؤسسات فعالیتهای و عملیات درباره

 (30/03/98)است؟ کسی

 ایرانسندیکای بیمه گران ( الف

 شورای عالی بیمه( ب

 ایرانشرکت بیمه ( ج

 اییهضققوه ( د
 



 منونه سواالت
(17/12/96)است؟ بیمه عالی شورای وظایف از گزینه کدام 

 .گیرد قرار بیمه مؤسسات استفاده مورد باید که ترازنامه نمونه تصویب (الف

  امور بر نظارت و ها نامه بیمه عمومی شرایط و بیمه معامالت انواع تعیین (ب

 اتکایی های بیمه

 موسسات فعالیت و بیمه امر هدایت برای الزم های نامه آیین تصویب (ج

 بیمه

 است صحیح مورد سه هر (د

 



 منونه سواالت
(17/12/96)؟است امکانپذیر کسانی چه توسط درکشور بیمه عرضه 

 بیمه شرکتهای (الف

 بیمه نمایندگان (ب

 بیمه رسمی دالالن (ج

 است صحیح مورد سه هر (د

 

 



 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران

 موضوعتشکیل و -قسمت اول 

و ایران در بیمه امر هدایت و تعمیم و تنظیم منظور به - 1 ماده 
 همچنین آنها حقوق صاحبان و شدگان بیمه و گذاران بیمه حمایت

  نام به ای موسسه فعالیت، این بر دولت نظارت اعمال منظور به
 شرکت صورت به قانون این مقررات طبق ایران مرکزی بیمه

 .گردد می تاسیس سهامی



 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران

 موضوعتشکیل و -قسمت اول 

که است ریال میلیون پانصد ایران مرکزی بیمه سرمایه -2 ماده 
 آن تمامی و شود می تقسیم نام با ریالی میلیون ده سهم پنجاه به

 تصویب با آن افزایش و است انتقال قابل غیر و دولت به متعلق
  های اندوخته محل از مزبور مبلغ . است پذیر امکان عمومی مجمع

 .شد خواهد تامین ایران بیمه سهامی شرکت



 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران

 موضوعتشکیل و -قسمت اول 

بیمه و است تهران ایران مرکزی بیمه اصلی مرکز -3 ماده 
 سهامی شرکت به بداند الزم که جا هر در تواند می ایران مرکزی

 .بدهد نمایندگی ایران بیمه



 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران

 موضوعتشکیل و -قسمت اول 

عمومی مقررات و قوانین تابع ایران مرکزی بیمه -۴ ماده 
 شده تشکیل دولت سرمایه با که دستگاههایی و دولت به مربوط

 مرکزی بیمه از “صراحتا مربوط قانون در آنکه مگر باشد نمی اند
 قانون این در که مواردی به نسبت ولی باشد شده برده نام ایران
 .است تجارت قانون تابع ایران مرکزی بیمه باشد نشده بینی پیش



 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران

 وظایف و اختیارات-قسمت دوم 

 با باشد الزم درایران بیمه امر اجرای حسن برای که مقرراتی و نامه آیین تهیه -۱
 قانون این مفاد به توجه

 .کنند می کار ایران در که بیمه موسسات کلیه فعالیتهای از الزم اطالعات تهیه -2
 اجباری اتکایی های بیمه انجام -3

 خارجی یا داخلی موسسات از اختیاری اتکایی های بیمه قبول -۴

 مقتضی که مورد هر در خارجی یا داخلی موسسات به اتکایی های بیمه واگذاری -۵
 .باشد

 قانون 10 ماده موضوع آن نامه آیین تنظیم و بدنی خسارتهای تامین صندوق اداره -6
 شخص مقابل در زمینی موتوری نقلیه وسائل دارندگان مدنی مسئولیت اجباری بیمه
 13۴7 ماه دی مصوب ثالث

 حفظ جهت در آنها از حمایت و بیمه موسسات بر نظارت و هدایت و ارشاد -7
 و مکارانه های رقابت از جلوگیری و اتکایی بیمه امور بر تنظیم و بیمه بازار سالمت

 .ناسالم
 



 بیمه مرکزی ایرانارکان 

 عمومی مجمع -۱

 بیمه عالی شورای -۲

 عامل هیات -۳

 بازرسان -۴



 بیمه مرکزی ایرانارکان 

 عمومی مجمع -۱

 بیمه عالی شورای -۲

 عامل هیات -۳

 بازرسان -۴



 مجمع عمومی بیمه مرکزیاعضای 

 : از مرکب ایران مرکزی بیمه عمومی مجمع

  هیات ،  اجتماعی امور و کار وزیر ، دارایی و اقتصادی امور وزیر 

  خواهند شرکت جلسه در رای حق داشتن بدون بازرسان و عامل

 .کرد



 عمومیوظایف مجمع 

 . کلی مشی خط تعیین - الف

   ایران مرکزی بیمه کل رئیس ساالنه گزارش به نسبت نظر اظهار و رسیدگی - ب

 ترتیب و وزیان سود حساب و ترازنامه و بودجه تصویب و رسیدگی - ج

 .سود تقسیم

 .ایران مرکزی بیمه اداری و مالی های نامه آیین و سازمان تصویب - د



 عمومیوظایف مجمع 

 استخدام قانون ۲ ماده پ بند رعایت با استخدامی مقررات تصویب - هـ

 . کشوری

 . بازرسان انتخاب - و

 . بازرسان الزحمه حق و عامل هیات اعضا و کل رئیس حقوق تعیین - ز

  ایران مرکزی بیمه کل رئیس طرف از که موضوعی هر به نسبت تصمیم - ح

 باشد شده داده قرار دستور جزو



 شورای عالی بیمه

 ایران مرکزی بیمه کل رئیس -۱

 دارایی و اقتصادی امور وزارت معاون -۲

 بازرگانی وزارت معاون -۳

 اجتماعی امور و کار وزارت معاون -۴

 روستاها امور و تعاون وزارت معاون -۵



 شورای عالی بیمه

 ایران بیمه سهامی شرکت رئیس -۶

 ایران گران بیمه سندیکای انتخاب به بیمه موسسات از یکی عامل مدیر -۷

 عمومی مجمع انتخاب به حقوقی امور کارشناس نفر یك -۸

 عمومی مجمع انتخاب به بیمه امور در کارشناس نفر یك -۹

 و صنایع و بازرگانی اطاق رئیس انتخاب به بیمه امور در مطلع نفر یك -۱۰

 ایران معادن



 شورای عالی بیمه

 و شوند می انتخاب سال سه مدت برای ۱۰ و۹ و۸ و۷ بندهای موضوع بیمه عالی شورای  اعضا : تبصره

 است بالمانع آنان مجدد انتخاب

 بیمه کل بارئیس رای دراخذ شرکت بدون بیمه شورایعالی ریاست -۱۱ ماده

 .خواهدبود مقام اوباقائم ودرغیاب ایران مرکزی

 مجمع در باید کار به شروع از قبل بیمه عالی شورای اعضای -۱۲ ماده

 و دقت نهایت بیمه عالی شورای وظایف انجام در که کنند یاد سوگند عمومی

 نمایند اتخاذ کشور صالح به را خود تصمیمات کلیه و دارند مبذول را مراقبت

 .کنند حفظ را بیمه عالی اسرار و



 وظایف شورای عالی بیمه 
 طبق بیمه موسسات پروانه لغو یا تاسیس پروانه صدور به نسبت نظر اظهار و رسیدگی -1

 عمومی مجمع به آن پیشنهاد و قانون این مقررات

 گیرد قرار بیمه موسسات استفاده مورد باید که ترازنامه نمونه تصویب-2

 اتکایی های بیمه امور بر نظارت و ها نامه بیمه عمومی شرایط و بیمه معامالت انواع تعیین-3

 مستقیم بیمه مختلف های رشته به مربوط بیمه حق و کارمزد میزان تعیین-۴

 بیمه موسسات فعالیت و بیمه امر هدایت برای الزم های نامه آیین تصویب-۵

 فعالیتهای و عملیات درباره ایران مرکزی بیمه گزارش به نسبت نظر اظهار و رسیدگی -6

 شود تسلیم باید یکبار ماه شش هر حداقل که ایران در بیمه موسسات

 ارجاع آن به بیمه عالی شورای رئیس طرف از که پیشنهاد هرگونه باره در نظر اظهار -7

 .میشود

 .است نموده تعیین آن برای قانون این که وظایفی سایر انجام -8



 عامل بیمه مرکزیهیات 

 معاونان و کل رئیس مقام قائم و کل رئیس از مرکب ایران مرکزی بیمه عامل هیات -18 ماده

 .بود خواهد ایران مرکزی بیمه

 

 دارایی و اقتصادی امور وزیر پیشنهاد به او مقام قائم و ایران مرکزی بیمه کل رئیس -19 ماده

 ایران مرکزی بیمه کل رئیس پیشنهاد به ایران مرکزی بیمه معاونان و وزیران هیات تصویب و

 .شوند می منصوب وزیران هیات تصویبنامه موجب به دارایی و اقتصادی امور وزیر موافقت و

 

  منصوب سال چهار مدت برای ایران مرکزی بیمه کل رئیس مقام قائم و کل رئیس -20 ماده

 .است بالمانع آنان مجدد انتصاب و شوند می

 می ایران مرکزی بیمه اداری و اجرایی مقام باالترین ایران مرکزی بیمه کل رئیس -21 ماده

 .باشد



 بازرسان بیمه مرکزی

 حسابرسی سازمان اساسنامه موجب به) بازرس نفر دو دارای ایران مرکزی بیمه -2۴ ماده

  اطالعات که (.است گردیده محول حسابرسی سازمان به بازرسان وظیفه 17/6/1366 مصوب

  طرف از آنان از نفر یک که بود خواهد باشند داشته حسابداری و بیمه امور در کافی تجارب و

 مجمع تصویب با و پیشنهاد بازرگانی وزیر طرف از دیگری و دارایی و اقتصادی امور وزیر

 . است بالمانع بازرسان مجدد انتخاب ،  شد خواهند تعیین سال یک برای عمومی

 حق ولی بخواهند ایران مرکزی بیمه از را اطالعی هرگونه دارند حق بازرسان -2۵ ماده

 .ندارند را ایران مرکزی بیمه امور در مستقیم دخالت





 تعریف سازمان

 سیسـتمی و باشد هدفی دارای که است اجتماعی نهاد یک سازمان

  را خاصی فعالیت آگاهانه، ساختار یـک داشـتن سـبب بـه کـه اسـت

 .است شدهای شناخته مرز دارای و میدهد انجام



 :رکن اساسی داردتعریف سازمان چهار 
 آنهـا کـه نقـشهـایی و افراد .میشود تشکیل گروههایی و مردم از سازمان :اجتماعی نهادهای

 .هستند سازمان دهنده تشکیل اصلی اجزای از میکنند ایفـا

 دارد امکان اینکه یا .است خاصی اهداف تأمین برای سازمان هر موجودیت :بودن هدفدار

  هـر موجودیـت این، وجود با اما باشد، متفاوت سازمان اهداف با سازمان اعضای اهـداف

 .است سازمان نیستی معنی به آن نبود که است هدف چند یا یک وجود سـبب بـه سـازمان

 انجـام بـرای لـذا .میدهـد انجام را خاصی فعالیتهای سازمان هر :آگاهانه ساختار با سیستم

 .شود طراحی مناسب ساختار که میشود تالش فعالیتها ایـن

 بـه .هستند بیرونی و درونی ارکان و عوامل کننده تعیین سازمان مرزهای :مشخص مرزهای

 بیرون در عواملی چه و سازمان درون در عواملی چه که میکنند تعیین مرزها این دیگر عبـارت

 . قـردارند سـازمان



 بر شرکت های بیمه ایعوامل تأثیرگذار 

مستقیم تأثیر 

 دسـته دو بـه دارنـد مسـتقیم تأثیر بیمه شرکتهای در که عواملی

 :میشوند تقسـیم

 داخلـی عوامـل•

 خـارجی عوامـل•

مستقیم غیر تأثیر 



 مؤثر بر شرکتهای بیمه ایداخلی مهمترین عوامل 

  شرکتهای جمله از خدماتی شرکتهای سرمایه مهمترین :کارکنان

  که است انسانی نیروی دیگر، عبارت به .آنهاست انسانی نیروی بیمه،

  و امکانات و ها برنامه بهترین و کند اجرا را شرکت های برنامه باید

  .ندارند ارزشی گونه هیچ کارکنان تمایل و توان بدون نرمافزارها

 مهمترین آن، اجرایی بازوی عنوان بـه بیمـه شـرکت کارکنان بنابراین،

 .هستند داخلی عامل اثرگذارترین و



 مؤثر بر شرکتهای بیمه ایداخلی مهمترین عوامل 

  ایران مرکزی بیمه مقررات و قوانین براساس :مرکزی بیمه

  که است بدیهی .است بیمه شـرکتهـای عملیات بر نظارت مسئول

  مجموعـه آن کـارکرد بـر شـگرفی تأثیر میتواند مجموعه هر ناظر

 .باشد داشـته



 مؤثر بر شرکتهای بیمه ایداخلی مهمترین عوامل 

  مقررات و قوانین از موظفند بیمه شرکتهای:بیمه عالی شورای

  تهیه و قوانین تفسیر مسئولیت نیز بیمـه عالی شورای .کنند پیروی

  .دارد عهـده بـر را(بیمـه عالی شورای مصوبات) اجرایی ههای برنام

 اثرگذار بیمه شرکتهای در میتوانند مصوبات این که است بدیهی

 .باشند



 مؤثر بر شرکتهای بیمه ایداخلی مهمترین عوامل 

  بر نظارت وظیفه بیمه شرکتهای مجمع:بیمه شرکتهای مجمع

  ساالنة عملکرد مثال، برای .دارد بـرعهده را بیمـه شرکتهـای عملکرد

  نمودار در الزم تغییـرات یـا و مالی گزارشهای قالب در بیمه شرکتهای

 .برسد بیمه شرکتهای مجمع تصویب به باید اینها مانند و سازمانی
 
 

 دارایی، و اقتصادی امور وزیر :از عبارتند دولتی بیمه شرکتهای مجمع اعضای :نکته
 ریزی برنامه و مدیریت سازمان ورئیس بازرگانی وزیر



 مؤثر بر شرکتهای بیمه ای خارجیمهمترین عوامل 

  و دارد بسیار اهمیت مشتری امروزی، رقابتی بازارهای در:مشتریان

  و تعهدها اولین جزء مشتری به تعهد بحث امروزی مدیریت در حتی

  .است شده مطرح روز مدیریت سبک عنوان به مشتریگرایی

  به و هستند وابسته خود مشتریان به بهشدت نیز بیمه شرکتهای

 بیمهای شرکت(گذار بیمه) مشتری وجود بدون که گفت میتوان جرأت

 .داشت نخواهد وجود



 مؤثر بر شرکتهای بیمه ای خارجیمهمترین عوامل 

 محیطی در بیمه شرکتهای کشورها، تمام در:رقیب شرکتهای

 عملکرد رقابتی، محیط در که است بـدیهی .مـیکننـد فعالیـت رقابتی

 بیمـه شـرکتهـای و است گذار اثر سازمان در رقیب شرکتهای

 کنند توجه رقبا عملکرد به بیشتر، گذار بیمه جذب دلیل به ناگزیرند



 مؤثر بر شرکتهای بیمه ای خارجیمهمترین عوامل 

  در مهمی تأثیر جامعه اقتصاد در دولت دخالت میزان :دولت

 تأثیر مقررات، و قوانین تصویب بـا دولـتهـا میکنـد ایجاد سازمانها

  بـاالترین عنوان به دولت دیگر، عبارت به .دارند سازمانها بر بسیاری

 جمله از سازمانها تمامی عملکرد بر خود تصمیمهای با اجرایی مقام

 است اثرگذار بیمه شرکتهای



 مؤثر بر شرکتهای بیمه ای خارجیمهمترین عوامل 

  شرایط و نوع دستمزد، خصوص در کارگری اتحادیه : ها اتحادیه

 بیمه صنعت در .است اثرگذار قبیل این از و کـار انجام ساعات کار،

  بـرعملکرد مـیتواننـد کارگزاران و نمایندگان های اتحادیه کشور،

 .باشند اثرگذار بیمه شرکتهای



 مؤثر بر شرکتهای بیمه ای خارجیمهمترین عوامل 

 گروهـی هـای رسـانه امروزی، پیچیده دنیای در : ها رسانه

  اینکه به توجه با .باشند داشته بـرسازمانها شـگرفی تـأثیر مـیتواننـد

  رسانه اسـت؛ مشـتریان بـه خـدمات ارائـه بیمـه شرکتهای ماهیت

 داشته عمدهای تأثیر گذاران بیمه نظر و رأی بر میتوانند گروهی های

  تأثیر تحت سودآوری و فروش نظر از را بیمه شـرکتهـای نتیجه، در و

 .دهند قرار



 مؤثر بر شرکتهای بیمه ای خارجیمهمترین عوامل 

  از بسیاری در اینکه و بیمه خدمات ماهیت به توجه با : ها دادگاه

 شرکتهای بین ندارند، خود حقوق بـه کامل اشراف گذاران بیمه مواقع،

  ارائـه صـورت در .مـیآیـد وجـود به اختالف گذاران بیمه و بیمه

  دادگاهها عهده به آن بررسی وظیفه بیمهگذار، توسط شکایت

  رویه بر میتواند دادگاهها تصـمیمات و حکـم بنـابراین .مـیباشـد

 .باشد داشته تأثیر بیمه شرکتهای عملکرد و فعالیت



 مؤثر بر شرکتهای بیمه ای خارجیمهمترین عوامل 

  بـرای ناچارنـد بیمـه شرکتهای : متخصص های سازمان

  .کنند ارائه بیمهای های پوشش خـدماتی، و صـنعتی بخـشهـای تمـامی

 بـرای هـا زمینـه ایـن تمامی در متخصص داشتن اینکه به توجه با

  از میکنند تالش بیمه شرکتهای نیست، مقدور بیمهای شرکت هـیچ

  این تصمیمهای کنند خریـدخدمت متخصـص سازمانهای و افراد

 .باشد اثرگذار بیمه شرکتهای بر میتواند سازمانها



 دارندتأثیر غیر مستقیم مهمترین عواملی که در شرکتهای بیمه 

 که است بدیهی آینده، برای است قولی بیمه :فرهنگی عوامل

  .است متفاوت نگری آینده زمینـه در مختلـف کشورهای فرهنگ

 خریـد دنبـال بـه افراد خود معموالً اروپایی کشورهای در مثال، برای

  به فروشندگان عمدتاً سوم جهان کشورهای در اما ،هستند بیمـه

 مانند فرهنگی عناصر دیگـر، عبـارت بـه .هسـتند گذار بیمه دنبال

 مـیتواننـد اینهـا ماننـد و پذیری ریسک دوراندیشی، و نگری آینده

 .باشند اثرگذار بیمه شرکتهای عملکـرد بـر



 دارندتأثیر غیر مستقیم مهمترین عواملی که در شرکتهای بیمه 

 پـولی سیاسـتهـای دسـتمزدها، تورم، میزان :اقتصادی عوامل

  ،گذاریها سرمایه ،اندازها پس ملـی، درآمـد بـازار، رونـق دولـت،

 مـیتواننـد کـه هسـتند اقتصـادی متغیرهـای اینهـا مانند و وری بهره

 .کنند ایفا مهمی نقش سازمان یک شکست یا درموفقیت



 دارندتأثیر غیر مستقیم مهمترین عواملی که در شرکتهای بیمه 

  داده زیر پرسشهای به که پاسخهایی :سیاسی متغیرهای

  فعالیت آن در سازمان کـه اسـت سیاسـی  جـو بیـانگر مـیشـود

 .میکند

 موضـعی اینکـه یـا میکند اتخاذ سرسخت موضعی نظر مورد سازمان برابر در دولت آیا (الف

 ؟دارد مالیـم

 میشوند؟ گرفته نادیده اینکه یا میشوند اجرا دقیق صورت به انحصاری ضد قوانین آیا (ب

 ؟میشود آنها فعالیتهای مانع که این یا میدهد عمل آزادی مدیران به دولت سیاستهای آیا (ج

 خارجی بیمه شرکتهای فعالیت به اجازه و خارجی گذاری سرمایه زمینه در کشور قوانین (د

 است؟ چگونه



 دارندتأثیر غیر مستقیم مهمترین عواملی که در شرکتهای بیمه 

  عملکرد بر میتواند تکنولوژی در تغییر :فناوری متغیرهای

  .کنـد ایجاد شگرفی تأثیر سازمانها

  .است مطرح نامه بیمه الکترونیکی فروش که حاضر حال در مثال، برای

  هزینههای مستلزم بیمه شرکتهای برای امـر ایـن تحقـق است بدیهی

 .بود خواهنـد مواجه هم فروش افزایش با آینده در اما است عظیم





 اساس و پایه نهاد سازمان در بیمه
عناصر بنیادی تشکیل نهاد بیمه عبارتند از  : 

خطر 
 بیمه  حق 

 .  خسارت•



 .در هر شرکت بیمه سه بخش بنیادی سازمانی دیده میشـود

 نامهصدور بیمه بخش 
 

 و  بیمه ها دریافت حق بخش
 نگهداری حسـابهـا 

 
بخـش تصـفیه گـری 



 گوناگونی دارد  وظیفه های یك شرکت بیمه با توجه به نوع فعالیتهای خود، 

صدور و تعهد قبول نرخگذاری، مانند فنی های وظیفه 
  یا خسارتها تصـفیه و الحـاقی بـرگهـای و هـا نامـه بین

 تعهد مورد بیمه سرمایه پرداخت
بیمه فروش و عرضه تولید، مانند بازرگانی وظایف 
نگهداری و پرداخت دریافتها، مانند حسابداری وظایف 

 حسابها
در ها اندوخته گذاری سرمایه مانند مالی وظایف  

 سودآور و مطمئن مسیرهای



 گوناگونی دارد  وظیفه های یك شرکت بیمه با توجه به نوع فعالیتهای خود، 
و خطرها کردن سرشکن و توزیع یا اتکایی بیمه واگذاری وظایف 

 پیمانها بستن راه از جهانی و ای داخلی،منطقه بیمه بازار در خسارتها
 تـوازن و مـالی تعـادل حفظ منظور به واگذاری قراردادهای و

 خود تعهدهای
قراردادها، مورد در رایزنی و اظهارنظرها مانند حقوقی وظایف 

 دادگاه درمقابل دفـاع و دعـوا طـرح ،هـا معاملـه
دیگر و کار وسایل تهیه کارپردازی، ،کارگزینی) اداری وظایف 

 (اداری موارد
(آکچوئری) فنی های محاسبه و آماری وظایف 
پژوهشی و آموزشی وظایف 
رفاهی وظایف. 



 افـراد بین وظایف و کار تقسیم از عبارتست سازماندهی
  و اهداف بـه دسـتیابی منظـور بـه کـاری واحـدهای و

 سازمانی مقاصد



 انواع روش های سازماندهی

 مبنای سازماندهی، از نوع این در :تعداد مبنای بر سازمان

 .است اعضا تعداد عبارتی، به و کارکنان تعداد اصلی،

 

 وسطی قرون ارتشهای در وظایف تقسیم مانند



 انواع روش های سازماندهی

 هدف سازماندهی، از نوع این در :وظیفه مبنای بر سازمان

 فعالیتهای به اصلی فعالیتهای اصلی، فعالیت به سازمان اصلی

 وظـایف و اصـلی وظـایف بـه فرعـی فعالیتهای فرعی،

 .میشوند تقسیم فرعی وظایف بـه اصـلی

 



اتومبيل بر اساس سازماندهي بر مبناي وظيفهبيمه هاي نمودار سازماني   



 انواع روش های سازماندهی

  تخصص و حرفه مبنا، این بر:تخصص نوع مبنای بر سازمان

 تقسیمبندی مالك میدهند انجـام را کـار که افرادی

 نظـام سـازمان ماننـد بـود، خواهـد سازمانی واحدهای

 خبره حسابداران انجمـن و پزشـکی

  بـر سـازماندهی مبنـا، ایـن بـر:مشتری مبنای بر سازمان

 انجام خدمات کنندگان دریافت بنـدی گـروه اسـاس

 .میشود



 انواع روش های سازماندهی

  بر سازمان : (جغرافیایی)عملیاتی قلمروی مبنای بر سازمان

 و است سـازماندهی مالك عملیات، مکان و محل مبنای

 تحـت میگیرد صورت منطقه یك در که فعالیتهایی کلیه

  و بانکها بندی تقسیم ماننـد اسـت، واحـد یـك نظـارت

 ها بیمه



 برمبناي قلمرو عملياتيشعب   سازماندهي



 انواع روش های سازماندهی

 باشد داشته وجود امکان این اگر :پروژه مبنای بر سازمان

  و پروژهها قالب در سـازمان یـك مأموریـت و هدف که

 تعداد به میتوان شود، اجرا مستقلی تقریباً های برنامه

  طراحی مستقل واحدهای سـازمان، در موجـود پروژههای

 .کرد
 نـوع ایـن از مهم و بزرگ قرارداد یك عملیات برای معموالً بیمه شرکتهای در

 میشود اسـتفاده سـازماندهی



 برمبناي پروژه  سازماندهي



 صف و ستاد

 راستای در آنها فعالیـت که واحدهایی :صف واحدهای

 .باشد سازمان اصلی وظایف و اهداف

 

 و پشتیبانی آنها فعالیـت که واحدهایی :ستاد واحدهای

 .باشد سازمان در صف واحدهای از حمایت
 



 :دارنددر شرکتهای بیمه صف و ستاد دو کاربرد مختلف 

 (ای بیمه) فنی مدیریتهای اول، دیدگاه در :اول دیدگاه

 .هستند ستاد مدیریتها، سایر و صف

 

 و صف بندی تقسیم مبنای دوم، دیدگاه در :دوم دیدگاه

 .اسـت رجوع ارباب با ارتباط ستاد،



 با آرزوی موفقیت
 و شادی

 کیخاییسامان 
 بازاریابیدانشجوی دکتری مدیریت 
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