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دبیر کل اتحادیه بینالمللی
تامیناجتماعی اعطا کرد:

 15دیپلم افتخار برای
تامیناجتماعیایران

در مرحله دوم از اعالم نتایج
طرح رقابت تجربیات موفق
ســازمانهای عضو ISSA
در اجــاس منطقــهای
تامیناجتماعــی آســیا و
اقیانوســیه در ســال 2018
که در دومین روز اجالس سه ساالنه در کواالمپور
پایتخــت مالزی با حضور مقامــات بلند پایه دولت
مالزی،اتحادیهبینالمللیتامیناجتماعی،سازمان
تامیناجتماعــی و نمایندگان ســفارت جمهوری
اســامی ایران برگــزار شــد 15 ،گواهینامه تایید
تجربه موفق به طرحهای شــرکتکننده سازمان
تامیناجتماعی در این رقابت بینالمللی اعطا شد.
اعضای هیــأت داوری بینالمللی و متخصصان
مرکــز تعالی  ،ISSAطرحهای برگزیده به شــرح
زیــر را که حاصــل تالش و مجاهــدت همکاران
معاونتهــای بیمــهای ،درمــان ،فرهنگــی و
اجتماعی ،اقتصــادی و برنامهریــزی ،حقوقی و
امورمجلس ،اداری و مالی ،امور اســتانها ،اداره
کل روابط عمومی و اداره کل امور بین الملل است،
شایسته اعطای گواهینامههای تایید تجربه موفق
برشمردند:
 .1برونسپاری خدمات بیمهای
 .2برقــراری ارتبــاط و ایجــاد تعامــل با شــرکای
اجتماعی :طرحهــای بازآموزی قوانین و مقررات
کار و تامیناجتماعــی و قدردانــی از کارفرمایان و
کارآفرینان
 .3اقدامــات ارتباطی با شــرکای اجتماعی :نظام
جامع ارتباطی
 .4تجمیع و تنقیح بخشنامهها و دستورالعملها
 .5رفع همپوشانی بیمهای
 .6قانون حمایت از خانواده
 .7گســترش پوشــش بیمهای به زنان سرپرست
خانوار
 .8استانداردســازی اطالعــات فعالیتهــای
اقتصادی سازمان بر اساس طبقه بندی ISIC
 .9طــرح کرامت رضوی :اعزام بازنشســتگان به
سفرهای زیارتی
 .10طرح نسیم سالمت :برنامه تفریحی و ورزشی
برای بازنشستگان
 .11گســترش پوشــش بازنشســتگی متناسب با
سنوات پرداخت حق بیمه
 .12معاینات بدو استخدام
 .13ارتقای دانش سالمت بازنشستگان :برگزاری
کارگاههــای آموزشــی درخصــوص بیماریهای
شایع سالمندی
 .14گفتمان اجتماعی و آگاهی عمومی :اطالع
رســانی به دانشآموزان ،دانشجویان و گروههای
بومی
 .15گســترش دامنــه پوشــش تامیناجتماعی به
ایرانیان خارج از کشور و اتباع خارجی شاغل در ایران
در این مراســم همچنین از جایزه جدید  ISSAبا
عنوان «گواهینامه تعالی» ویژه ســازمانهایی که
عزم جدی در بهبود و پیادهســازی استانداردهای
 ISSAدارند و در این خصوص به دســتاوردهای
قابــل توجهــی نیز نائل شــدهاند ،رونمایــی و این
گواهینامــه به ســازمان تامیناجتماعــی مالزی
اهدا شد.
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هفتهنامه داخلی سازمان تامیناجتماعی

مدیرکل دفتر راهبری سیستمها:

این موفقیت افتخاری بزرگ برای خانواده تامیناجتماعی است

بــه دنبــال دریافــت تقدیرنامــه طرحهــای برگزیــده اجــاس منطقهای
تامیناجتماعی آسیا و اقیانوسیه ( )2018اتحادیه بینالمللی تامیناجتماعی
( ،)ISSAمهنــدس علــی معیــری مدیرکل دفتــر راهبری سیســتمهای
تامیناجتماعی به نمایندگی ســازمان تامیناجتماعی به تشریح این طرحها
در اجالس پرداخت.
وی با اشــاره به موفقیت اخذ شــده در دریافت تقدیرنامه  4طرح برگزیده این
سازمان گفت :واحد فناوری اطالعات به موازات سایر معاونتهای مرتبط با
کسبوکار ،به عنوان عامل توانمندساز در ابعاد مختلف اقتصادی ،بیمهای،
درمانی و اجتماعی محسوب میشود و با توجه به ظرفیتها و رشد روزافزون
فناوری اطالعــات ،برنامهریــزی در ارائه خدمات به ذینفعــان ،با رویکرد
الکترونیکی ،موبایلمحور و هوشمند انجام گرفته است.
در گــزارش تفصیلی مبنــی بر دســتاوردهای ســازمان تامیناجتماعی در
چهــار طرح برگزیده که مــورد تقدیر قرار گرفتند ،طرح ارائه ســرویسهای
با توجه به
تامیناجتماعــی مبتنــی بــر موبایل ،بــه منظور ارائــه خدمــات یکپارچه و
ظرفیتها و
امــن از زیرســاختها و ظرفیتهای تلفن همراه اســتفاده شــده و با ایجاد
رشد روزافزون
زیرســاخت موبایــل محــور ،ســرویسهای بیمــهای ،درمانــی و مالــی با
فناوری اطالعات ،روشهــا و تکنولوژیهایی همچــون NFC، USSD، MSS، Mobile
برنامهریزی در
Appو  Mobile IDقابــل ارائه اســت.در این طرح به تجربیات ســازمان
ارائه خدمات
تامیناجتماعــی در رابطه با ارائه ســرویسهای درمانی در شــرایط آفالین،
باشــگاه مشــتریان و خدمات شــهروندی ،پرداخت مبتنی بر موبایل ،درج
به ذینفعان،
امضای دیجیتال مبتنی بر موبایل و راهاندازی شــبکه تلفن همراه سازمانی
با رویکرد
( )MVPNبه مخاطبان از جمله بیمه شــدگان ،کارفرمایان ،بازنشستگان،
الکترونیکی،
بیماران و کارکنان پرداخته شــده است.همچنین از مزایای اجرای این طرح
موبایلمحور و
میتوان به ارائه خدمات در شرایط آفالین ،ارتقای سطح امنیت ،سهولت در
هوشمند انجام
فرآیند پرداخت ،حفظ محرمانگی اطالعات درمانی و سالمت افراد ،افزایش
گرفته است
دسترس پذیری کارکنان اشاره کرد.

در طــرح ســرویسهای الکترونیک بیمــهای نیز به دریافــت غیرحضوری
درخواســتهای مخاطبان از جمله درخواست غیرحضوری صدور و تجدید
و تحویل دفترچه ،ابالغ الکترونیک احکام مطالباتی ،دریافت غیرحضوری
لیســت حق بیمه کارفرمایان با هدف کاهش و در برخی موارد حذف مراجعه
غیرحضــوری مخاطبــان به شــعب در اجرای طــرح تکریــم اربابرجوع،
افزایش رضایتمندی مخاطبان ،افزایش ســرعت اجرای فرآیندها ،کاهش
منابع انســانی ،کاهش مدت زمان پاســخگویی ،پیامدهای مطلوب زیست
محیطی و تحقق اهداف دولت الکترونیک ،با همکاری همهجانبه واحدهای
مرتبط ســازمانی پرداخته شده و هم اکنون سرویسهای مذکور در سازمان
تامیناجتماعی پیادهسازی و عملیاتی شده است.
شــایان ذکر اســت ،در طــرح پذیرش و نوبتدهــی الکترونیکــی بیماران،
همزمــان ،امکان دریافت نوبت ویزیت پزشــکان از طریــق تلفن ،اینترنت،
نرمافــزار موبایل و کد دســتوری  USSDاز مراکز درمانــی ملکی با قابلیت
انتخاب پزشــک ،تاریخ و زمان مورد نظر درخواستی برای بیماران نیز فراهم
شده است.
همان طوری که در ســنوات گذشته مطرح شده است ،طرح حذف دفترچه
و جایگزینی نســخه الکترونیــک به عنوان یکی از طرحهای برتر ســازمان
تامیناجتماعی در ســال  95در مراکز ملکی این سازمان به طور کامل اجرا
و عملیاتی شد و تاکنون با همت همکاران واحدهای صف ،نزدیک به 104
میلیون نســخه الکترونیکی در این مراکز ثبت شــده اســت .در فاز دوم این
طرح نیز مراکز طرف قرارداد هدفگذاری شــده است و تاکنون  10استان به
این طرح پیوستهاند.مطابق برنامهریزیهای به عمل آمده ،این پروژه تا پایان
سال  ،97به تمامی استانها تعمیم داده خواهد شد.
اخذ این موفقیت ،افتخاری برای خانواده تامیناجتماعی است و با همکاری
تمامــی اعضای این خانواده بــزرگ و تالشهای حوزه فناوری اطالعات به
همافزایی در راستای ارائه خدمات مطلوبتر میتوان دست یافت.

دبیرکل ISSAعزم تامیناجتماعی ایران را ستود

کنکلوسکی
از کشورهای
دیگر دعوت
کرد با الگوگیری
از ایران،
رهنمودهای
 12گانه ISSA
راترجمه و منتشر
کنند

در اولین پنل تخصصی اجالس منطقهای تامیناجتماعی آســیا و اقیانوسیه
 ،2018با عنوان «تعالی در سازمانهای تامیناجتماعی» در کشور مالزی ،رضا
کاشــف مدیرکل امور بین الملل و نایب رئیس کمیته فنی  ISSAدرخصوص
سرمایهگذاری ذخایر تامیناجتماعی ،به نمایندگی از سازمان تامیناجتماعی
کشــورمان ،گزارش جامعی از اقدامات و فعالیتهای ســازمان در حرکت به
ســوی تعالی سازمانی از طریق استقرار و عملیاتی کردن رهنمودهای ISSA
به شرکت کنندگان در اجالس ارائه داد.
در این پنل ،عالوه بر شرح تاریخچه تشکیل و تکوین سازمان تامیناجتماعی با
قدمت  65ساله ،سه بخش اصلی سازمان (بیمهای ،درمانی و سرمایهگذاری)،
ماموریت ،چشــمانداز ،اهــداف راهبردی و مجموعه خدمــات و مزایای ویژه
جمعیت  42میلیون نفری تحت پوشــش ســازمان به حضار معرفی و آخرین
آمار مرتبط به تفصیل بیان شد.
همچنین در تشــریح عزم ســازمان تامیناجتماعی به ســوی تعالی سازمانی

برمبنای رهنمودهای دوازدهگانه  ISSAو تبیین ضرورت سازماندهی مجدد
و اصالح برخی از رویههای منســوخ ،اقدامات و مطالعات کارشناسی کمیته
راهبری حکمرانی خوب متشکل از کارشناسان معاونتهای مختلف سازمان
تشریح شد.
مدیرکل امــور بینالملل ســازمان تامیناجتماعی همچنین به تشــریح روند
انجام نظرســنجی برای رتبهبندی پیادهســازی اســتانداردهای بینالمللی و
رهنمودهای  ISSAدر این ســازمان پرداخت و گفت :در نتیجه نظرســنجی
انجام شده از واحدهای مختلف ســتادی درخصوص اولویتبندی استقرار و
عملیاتیســازی رهنمودهای  ISSAدر ســازمان تامیناجتماعی ،با توجه به
شرایط حاکم و وضعیت موجود 5 ،رهنمود حکمرانی خوب ،کیفیت خدمات،
فاوا ،وصول حق بیمه و رعایت مقررات و بخشــنامهها و سرمایهگذاری ذخایر
تامیناجتماعی به عنوان مهمترین اولویتها رتبهبندی شدند که با رتبهبندی
چالشهای منطقهای تامیناجتماعی در منطقه آســیا و اقیانوســیه در سال
 2018منطبق هستند.
در ادامــه ،نایب رئیــس کمیته فنی ســرمایهگذاری ذخایــر  ،ISSAاعطای
تقدیرنامههــا و گواهینامههای تایید تجربه موفق به ســازمان را بهترین گواه
بر تعهد و اهتمام ســازمان تامیناجتماعی ایران به ارتقای حکمرانی خوب در
راهبری ،بهبود کیفیت خدمات و ارتباطات در فرایندهای اجرایی مشتریمحور
برای افزایش رضایتمندی و اعتماد عمومی ،استفاده بهینه از فناوری اطالعات
و ارتباطات و اتوماسیون به منظور تلفیق و یکپارچهسازی خدمات الکترونیک
تامیناجتماعــی ،تقویــت رعایــت قوانین و مبارزه با فســاد و تقلــب ،و بهبود
سیستمهای خدمات درمانی برشمرد که در مجموع ،سازمان را به سوی تعالی
سازمانی در راستای سیاستها و رهنمودهای  ISSAرهنمون میسازد.
در ایــن پنل کنکلوســکی ،دبیــرکل  ISSAبا تشــکر و قدردانی از ســازمان
تامیناجتماعی جمهوری اســامی ایران به مناسبت عزم راسخ آن در جهت
تعالی ســازمانی ،با اشــاره به ترجمه رهنمودهای  ISSAبه زبان فارسی ،این
اقدام را به منزله گامی بلند برای طی این مسیر دانست و از سایر سازمانهای
عضو نیز دعوت کرد با الگوبرداری از این اقدام ،نسبت به ترجمه رهنمودهای
 ISSAبه سایر زبانها اهتمام ورزند تا از این طریق استانداردهای بینالمللی
برای همگان قابل بهرهبرداری شود.
وی گفت :رهنمودهای ترجمه شــده  ISSAبه زبان فارسی در سایت رسمی
اتحادیه بینالمللی تامیناجتماعی برای کشــورهای فارسی زبان در دسترس
خواهد بود.

