فراخوان رویداد حمایت از ایدهپردازی و نوآوریهای دیجیتال
در سازمان تأمین اجتماعی

(تأمین اجتماعی پیشگام در نوآوریهای دیجیتال اجتماعی)
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 .1معرفی رویداد
این رویداد به عنوان اولین رویداد ایده پردازی و نوآوری در حوزه فناوری های بیمه (اینشووور)
دیجیتال و با حمای

و سووت

ساز ان )أ ین اجتماعی برگزار ی گردد .این رویداد در راستای بهره گیری از رویکرد

نوآوری باز در ساز ان )ا ین اجتماعی و نیز حمای از اکو سی ستم ک سب و کارهای نوپا (ا ستارت آپ در
دیجیتال برگزار ی گردد .هدف از این رویداد جلب

کشووور با روری حوزه فناوری های بیمه و سووت

شارک و حمای از کلیه کارآفرینان دیجیتال ،استارت آپ ها ،نیروهای جوان ،نخبه و ستعد کشور جه
خلق ارزش و نوآوری در خد ات ساز ان )ا ین اجتماعی در بستر فناوری های نوین دیجیتال ی باشد.

 .2معرفی سازمان تأمین اجتماعی
به نظور اجرا و )عمیم و گسترش انواع بیمههای اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و تناسب با برنا ههای
)أ ین اجتماعی و نیز فراهم شدن ا کان سر ایهگذاری و بهرهبرداری از رل وجوه و ذخائر« ،ساز ان )أ ین
و این ساز ان دارای شخصی

اجتماعی» وابسته به وزارت )عاون ،کار و رفاه اجتماعی )شکیل گردیده اس

حقوقی و استقتل الی و اداری بوده و ا ور آن نرصراً طبق اساسنا های که به )صویب هیئ وزیران رسیده
اس

اداره یشود .از این رو ساز ان )أ ین اجتماعی ی

ساز ان بیمهگر اجتماعی اس

که أ وری

اصلی

آن پوشش کارگران زد و حقوق بگیر (به صورت اجباری و صاحبان حرف و شاغل آزاد (به صورت اختیاری
اس .
جمعی

)ر

پوشش این ساز ان ،شا ل حدود  ١٢یلیون نفر بیمه شده و نزدی

ستمریبگیر اس

که با درنظر گرفتن افراد خانواده بیمهشدگان ،جمعی

)ر

پوشش این ساز ان برای

خد ات در انی به بیش از  4٢یلیون نفر یرسد .براساس قانون ،ساز ان )أ ین اجتماعی ی
غیردولتی اس

که بخش عمده نابع الی آن از رل حق بیمهها (با شارک

به  3یلیون نفر

ساز ان عمو ی

بیمه شده و کارفر ا )أ ین

یشود و تکی به نابع دولتی نیس  .به همین دلیل ،داراییها و سر ایههای آن تعلق به اقشار )ر پوشش
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در نسلهای توالی اس ) .کیهگاه اصلی این ساز ان شارک

سهجانبه کارفر ایان ،بیمهشدگان و دول

در

عرصههای ختلف سیاستگذاری) ،صمیمگیریهای کتن و )أ ین نابع الی اس .
از این رو با )وجه به ظرفی های باالی ایده پردازی و نوآوری دیجیتال در ساز ان )أ ین اجتماعی و نیز پیرو
اعتم آ ادگی دیرعا ل رترم سووواز ان )أ ین اجت ماعی ،ج ناب آ قای دکتر نوربخش ج ه

ح مای

از

استار)اپها در نمایشگاه الکا پ سال  ،١396این رویداد به عنوان اولین اقدام فراگیر و رسمی ساز ان )أ ین
اجتماعی در راسووتای عزم جدی این سوواز ان برای ایفای نقش )اذیرگذار در ز ینه حمای از اکوسوویسووتم
ایده پردازی و نوآوری دیجیتال و همکاری با اسوووتار)اپ ها با روری حوزه های فناوری بیمه و سوووت
دیجیتال در کشور ی باشد.

 .3اهمیت و ضرورت رویداد
ساز ان )أ ین اجتماعی به عنوان ی

ساز ان پیشگام در پیوند بین نوآوری و فناوری از ی

طرف با )وجه به

گستردگی فعالیتهایش در حوزه خد ات بیمه ای و خد ات در انی و از طرف دیگر با درک )روالت جدید در
حوزه نوآوریهای دیجیتال ،در صدد شنا سایی فر صتهای جدید برای شارک در )و سعه ایده های نوآورانه
بتنی بر فناوری های جدید اطتعا)ی و ار)باطی ی باشووود .برای این نظور ،سووواز ان )أ ین اجتماعی به
عنوان ی

نهاد رد ی با اعتقاد به اهمی

شارک

رد ی در حل سائل و چالش های نوآوری ساز انهای

کشور اقدام به برگزاری اولین رویداد با رویکرد نوآوری باز به نظور حمای از ایده پردازی و نوآوری در حوزه
خد ات سووواز ان )ا ین اجتماعی با روری بهره گیری از فناوری های نوین اطتعا)ی و ار)باطا)ی نموده
اس  .الزم به ذکر اس

این رویداد به صورت ی

فرایند ستمر در نظر گرفته شده اس و در قاطع ز انی

شخص نتایج و دستاوردهای آن اطتع رسانی خواهد گردید.
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 .4محورهای اصلی رویداد
همترین )عهدات و خد ات ساز ان )أ ین اجتماعی بر بنای قانون )أ ین اجتماعی و قررات ربوط به آن،
که ی )واند به عنوان رورهای اصلی رویداد در نظر گرفته شود عبار)ند از:
 -١حمای

در برابر حوادث ،بیماریها و بارداری  -٢ستمری بازنشستگی -3ستمری از کارافتادگی-4

ستمری باز اندگان -5قرری بیمه بیکاری -6غرا
پزشکی  -8کم

دستمزد ایام بیماری -7پرداخ

هزینه ازدواج و سایر خد ات ساز ان ر)بط با بیمه و ست

هزینه وسایل کم

اس .

الزم به ذکر اسوو در سووال های اخیر با )وسووعه فناوری های اطتعا)ی و ار)باطی نوین همفون فناوریهای
)رلیل داده و کتن داده ،اینترن اشوویاء ،رایانش ابری) ،وسووعه شووبکه های اجتماعی و )وسووعه برنا ه های
کاربردی وبایلی و فناوری وب این ا کان برای بسیاری از ساز انهای فعال در حوزه بیمه و ست

دیجیتال

فراهم شووده اسوو )ا عتوه بر نوآوری در فرایندها ،رصوووالت و خد ات شووان به نوآوری در دل کسووب و
کارشان نیز اقدام نمایند .لذا با )وجه به گستردگی و )نوع نوآوری های دیجیتال در حوزه فناوری های بیمه
و ست

دیجیتال ،رورهای رویداد ردود به وارد فوق نبوده و شرک کنندگان ی )وانند با شنا سایی

چالش ها و فرصتهای جدید وجود در این حوزه اقدام به شناسایی نیازها و ارائه راهکار بپردازند.

 .5اهداف برگزاری رویداد توسط سازمان
اهداف اصلی ساز ان )ا ین اجتماعی از برگزاری رویداد شا ل وارد زیر اس :
) رویج فرهنگ ختقی  ،کارآفرینی و نوآوری باز در فعالیتهای ساز ان )أ ین اجتماعی
 شناسایی و درک بهتر از نیازها و سایل وجود در حوزه بیمه و ست
 ایجاد فرص های برابر برای حمای

دیجیتال در کشور

ادی و عنوی از ایده ها و طرح های نوآورانه و فناورانه
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) سهیل همکاری و )عا ل بین استارت آپ ها و ساز ان )أ ین اجتماعی در راستای اجرایی شدن
ایده ها یا طرح ها یا رصوالت نتخب
 کم

به رشد و )وسعه اکوسیستم نوآوری و استارت آپی (کسب و کارهای نوپا کشور در حوزه های

بیمه و ست

دیجیتال

 .6مزایای رویداد برای شرکت کنندگان
کلیه شرک کنندگان در این رویداد ی )وانند از زایای ذیل برخوردار گردند:
 آشنا شدن با فرصتهای جدید ایده پردازی و نوآوری در فناوری های بیمه و ست

دیجیتال

) وانمندسازی ایده پردازان ،نوآوران و صاحبان کسب و کارهای نوپا
 فراهم شدن ا کان اشتراک و )بادل ایده ها
 فراهم شدن ا کان همکاری بین استارت آپ ها و ساز ان )ا ین اجتماعی
 حمای

عنوی و ادی از رحله ایده )ا اجرای آن

 .7مراحل برگزاری رویداد
این رویداد در چهار رحله اصووولی برگزار ی شوووود .در رحله اول پس از اعتن فراخوان عمو ی ،خاطبان
میتوانند از تاریخ  10تیرماه لغایت  10شههیریورماه  1397نسهه ت ث ت نام و ارسههال ایده ها و یا
مح صوالت و طرح های تجاری خود با مراجعه به وب سایت سازمان به آدرس  Tamin.irو لینک
مرت ط با سامانه اقدام نمایند .در رحله دوم براسوواس نظر هیات داوران ،ایده ها تا پایان میر ماه ورد
ارزیابی اولیه قرار گرفته و سپس در رحله سوم این فرص داده ی شود )ا پیشنهاد نهایی شرک کنندگان
)ا پایان آبان ماه در قالب طرح )جاری یا نمونه اولیه رصووول )کمیل گردد .در ضوومن در این رحله ا کان
ارایه خد ات شاوره و آ وز شی به شرک کنندگان فراهم ی گردد .در رحله چهارم یعنی آخرین رحله
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رویداد بصورت د وشو برگزار ی گردد از بین پیشنهادات برگزیده ،صرفاً آن دسته از پیشنهادا)ی که عملیا)ی
شده اند مورد تقدیر قرار گرفته و یا فرصت همکاری با سازمان ایجاد می گردد .در ادا ه جزییات هر
ی

از راحل اصلی رویداد شرح داده شده اس :

مرحله اول :انجام فراخوان عمومی ،معرفی و اطالع رسانی و ث ت نام در رویداد
 اعتن عمو ی ،عرفی رویداد) ،بلیغات و سایتهای خبری
 شروع فرآیند ایده پردازی حول رورهای ر)بط
 ث ت پیشههنیادات ایده پردازی و نوآوری در سههایت رسههمی سههازمان از طریق فرم های
مشخص شده در سامانه ایده پردازی های دیجیتال

اعالن عمومی

فرایند ایده پردازی

ثبت و ارسال ایده ها
و نوآوری ها در سایت

مرحله دوم :بررسی و داوری اولیه طرح ایده ها یا نوآوری ها
 داوری اولیه ایده ها و یا رصوالت/طرح های )جاری )وسط داوران
 اعتم ایده ها و یا رصوالت بر)ر ورد قبول جه )کمیل
مرحله سوم :تکمیل طرح ایده ها یا نواوری ها
در رحله سوووم همانطور که در شووکل ذیل نشووان داده شووده اس و ی

اه فرص و داده ی شووود )ا طرح

پیشنهادی شرک کنندگان برگزیده در قالب طرح )جاری یا نمونه اولیه رصول )کمیل و نهایی شود .
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ایده های منتخب براساس داوری اولیه
توسط هیات داوران
دعوت از ایده های برگزیده و دریافت مشاوره از مربیان جهت
تکمیل طرح ایده از طریق تهیه طرح کسب و کار یا ساخت نمونه
اولیه

تیم سازی و تکمیل طرح ایده

فرایند داوری و انتخاب تیم های برگزیده

ی شود )ا بتوانند طرح پی شنهادی شان را )ا پایان

الزم به ذکر ا س به )یم های برگزیده در رویداد ،کم
سال از طریق همکاری با ساز ان اجرایی نمایند.
مرحله چیارم :اعالم برندگان و تقدیر

در این رحله از )یم های برگزیده هر فصل که قادر به اجرایی شدن طرح پیشنهادی شان در ساز ان گردیده
اند )قدیر و یا فرص همکاری ،جه پیاده سازی و حمای )وسط ساز ان داده ی شود.

 .8شرایط شرکت کنندگان در رویداد
کلیه افراد ستعد ،تخصصان ،نخبگان ،فناوران ،نوآوران ،دانشجویان) ،وسعه دهندگان وب و هر فرد ختق و
ایده پرداز خارج از ساز ان ی )واند در قالب فردی) ،یمی و یا ی

شرک استارت آپی در این رویداد شرک

نماید .پیشنهادات ارایه شده ی )واند در قالب ایده های ختقانه یا طرح های نوآورانه یا رصوالت و خد ات
دیجیتالی باشوود که در راسووتای )وسووعه خد ات )أ ین اجتماعی در کشووور ی )واند ورد بهره برداری قرار
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گیرد .الزم به ذکر اسو اسووتارت آپ هایی که دارای رصووول ی باشووند از اولوی باال)ری برای همکاری و
حمای )وسط ساز ان برخوردار ی باشند .

 .9معیارهای ارزیابی و پذیرش در رویداد
در ارزیابی اولیه ،آن د سته از ایده هایی که به ) شریح ویژگیهای ذیل پرداخته با شند از اولوی باال)ری برای
انتخاب شدن برخوردار ی باشند:
 ایده ارائه شده بتواند یکی از نیازهای خد ا)ی یا اجتماعی ساز ان در بخش بیمه و ست

دیجیتال

را برطرف سازد؛
) مایز ایده شما با دیگر فعالی هایی که قبت در این ز ینه انجام شده اس


شخص باشد؛

شتریان بالقوه و بازار هدف ایده یا طرح شما شخص و به اندازه کافی بزرگ باشد؛

 قابلی الزم برای پیاده سازی ایده یا طرح وجود داشته باشد؛


وانع و هزینه های پیاده سازی ایده یا طرح شخص شده باشد؛

 .10شرایط و قوانین رویداد
شرک کنندگان در رویداد نیاز اس

تحظات ذیل را برای شرک در این رویداد در نظر بگیرند

هم به صورت فردی و هم )یمی ی )وانید ذب نام کنید.
ایده ها باید با روری بکارگیری فناوری های اطتعا)ی و ار)باطی و ر)بط با بهبود خد ات/
فرآیندهای بخش بیمه و ست

دیجیتال باشند.

ایده هایی که به رحله ارزیابی ذانویه در پایان فصل وارد ی شوند الزم اس )یم )شکیل دهند.
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)رکیب ناسب (داشتن )خصص های کمل )یم برای برخورداری از حمای ساز ان جه اجرایی
شدن ایده در ساز ان )اذیرگذار اس .

 .١١سازمان رویداد
 کمیته عالی راه ری رویداد (شورای سیاستگذاری) :تشکل از عاونین ساز ان )أ ین
اجتماعی و دیران ر)بط ی باشووو ند .دبیر اجرایی این کمیته دیر کل فناوری اطتعات
ساز ان ی باشد .وظیفه این کمیته عبار)ند از:
) عیین و )صویب اهداف رویداد
) عیین و )صویب روش و فرآیند کتن برگزاری رویداد
 نظارت کتن بر روند برگزاری رویداد
 پیگیری و هماهنگی الزم برای پیاده سازی ایده ها
کمیته داوران رویداد  :تشکل از تخصصان حوزه نوآوری و استار)اپ ها و اسا)ید دانشگاه ی باشند که
وظایف آنها عبار)ند از:
 ارزیابی اولیه ایده ها
 ارزیابی ذانویه طرح ها و  MVPهای )کمیل شده
کمیته مربیان و مشاوران رویداد :تشکل از جمعی از بر)رین ربیان با )جربه و با سابقه کار در راکز
شتابدهنده و رویدادهای استار)اپی ی باشند و ظایف آنها عبار)ند از:
 ارایه آ وزش های الزم به شارک کنندگان پس از ارزیابی اولیه
 ارایه )وصیه ها و شورت های الزم به آنها در راستای )کمیل ایده ها و طرح ها و  MVPها
کمیته محورهای تخصصی :تشکل از نمایندگان کلیه بخش های کسب و کاری ساز ان )أ ین اجتماعی
در بخش بیمه و ست

ی باشند که وظیفه جه دهی و هماهنگی برای )کمیل و اجرایی شدن ایده های

برگزیده در راستای نیازهای واقعی ساز ان را برعهده دارند.
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 .12تقویم زمانی برگزاری رویداد
فراخوان برگزاری این رویداد بصورت ی

فرایند دوره ای و ستمر در نظر گرفته شده اس  ،بطوریکه در دوره

های ز انی ختلف طابق با )قویم رویدادها در فراخوان اعتن عمو ی و ا کان ذب نام برای شرک کنندگان
فراهم ی گردد .از این رو ا کان ذب نام اولیه و ارسال پیشنهادات برای کلیه عتقه ندان در اولین دوره از
برگزاری این رویداد از )اریخ ) ١0یر اه فراهم شده اس  .برای این نظور نیاز اس کلیه داوطلبان شرک در
این رویداد با ذب نام در سای  tamin.irو از طریق لین

سا انه ر)بط ،نسب به )کمیل و ارسال فرم های

ربوط به عرفی ایده ها )ا  ١0شهریور اقدام نمایند .ارزیابی اولیه )وسط داوران )ا پایان هر اه صورت گرفته
و سپس این فرص

به شرک

کنندگان داده ی شود )ا پایان آبان اه نسب

به )کمیل و ارسال پیشنهاد

نهایی شان بصورت طرح ویا رصول اولیه )جاری اقدام نمایند .در طی این دت با برگزاری جلسات کارشناسی
خد ات آ وزشی و شاوره ورد نیاز به شرک کنندگان ارایه خواهد گردید )ا بتوانند طرح یا رصول ر)بط
با ایده پیشنهادیشان را ارایه نمایند .در پایان هر رویداد برگزیدگان نهایی عرفی ی شوند )ا اقدا ات الزم
برای اجرای ایده شان )وسط ساز ان فراهم شود .در پایان سال آن دسته از پیشنهادا)ی که وفق به اجرا
وعملیا)ی شدن رصوالت و خد ات جدید دیجیتال در ساز ان )ا ین اجتماعی گردیده اند ورد حمای
ادی و عنوی ساز ان قرار خواهند گرف .

10

-١شروع ذب نام اولیه و ارسال پیشنهادات اولیه از ) ١0یر اه لغای  ١0شهریور
-٢ارزیابی اولیه

پایان هر اه

 -3عرفی برگزیدگان

پایان آبان اه
تعاقبا اعتم ی گردد

-4د و شو و )قدیر از پیشنهادات اجرا شده

11

پیوست دوم -فرم ارزیابی ایده ها
معیارهای ارزیابی ایده

حداکثر امتیاز

توانمندی علمی و فنی تیم پیشنهاد دهنده برای اجرای ایده
(ارزیابی قابلیت های تیم)

15

میزان شفاف و واضح بودن ایده (پرهیز از کلی گویی)

10

توجیه اقتصادی و بازگشت سرمایه

15

قابلیت اجرا و عملیاتی شدن ایده در سازمان (امکان پذیر بودن

25

پیاده سازی ایده(به لحاظ سازمانی ،فنی ،حقوقی ،اقتصادی))
میزان نیاز و تقاضای بازار

20

نوآوری ،خالقیت و ابتکار قابل توجه در ایده مطرح شده

5

جدید بودن ایده ()Novelty

5

مرتبط بودن ایده با ماموریت های سازمان

5

جمع امتیاز

100
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امتیاز

