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 طرح پيشنهادی عنوان -1

 

 های مربوطه   و پیوست تدوین برنامه استراتژیک صندوق ضمانت صادرات ایران 

 

 

 :ها طرح سایر به نسبت طرح یتولوا

 باالبسیار  اولویت دارای

 

  معرفي -2

 

سیاسيي و  های بعنوان تنها شركت دولتي بیمه اعتبار صادراتي كشور، در زمینه پوشش ریسكصندوق ضمانت صادرات ایران 

های اعتبار صيادراتي در راسيتای تيامین    نامهها و بیمهنامهتجاری صادرات و كمك به تامین مالي صادرات از طریق صدور ضمانت

های مربوطه به  توسعه موثر صادرات غیر نفتي كشور فعالیت دارد.  این صندوق در نظر دارد با تدوین برنامه استراتژیك و پیوست

 این شرح:

 مدیریت ریسك صندوق ضمانت صادرات ایراناستراتژی  -

 استراتژی بازاریابي صندوق ضمانت صادرات ایران -

 استراتژی فناوری اطالعات صندوق ضمانت صادرات ایران -

 گذاری صندوق ضمانت صادرات ایران استراتژی سرمایه -

 استراتژی وصول مطالبات صندوق ضمانت صادرات ایران -

 ت صادرات ایراناستراتژی منابع انساني صندوق ضمان -

 یيابي بيه اهيداع تعیيین شيده،      با دست  شده را افزایش داده و ها خود را افزایش داده و كیفیت خدمات ارائه ها و قابلیت توانمندی

 تری را در جامعه هدع خود ایجاد نماید. رضایت بیش

بيه   RFPهای خود در اجيرای ایين   ال پروپوزالشود نسبت به ارسدر این راستا، از تمامي اشخاص حقیقي و حقوقي واجد شرایط دعوت مي

 اقدام نمایند. 51/51/5931ا تاریخ صندوق ضمانت صادرات ت

 

 

 آن کاربرد و بيان مساله، اهميت -3

 

یابي به اهداع تعیین شده برای صيندوق، نیازمنيد    در حال حاضر صندوق ضمانت صادرات ایران برنامه استراتژیك دارد، لذا دست

های ذكر شده، هیچ در حال حاضير هيیچ    بازنگری جدی و تدوین مجدد برنامه استراتژیك دارد. ضمن آن كه در خصوص پیوست

تيرین   از آن جایي كه برنامه اسيتراتژیك بيرای هير بنگياه اقتصيادی ی يي از مهي         باشد. استراتژی مدوني در صندوق موجود نمي
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یابي به اهداع است و با توجه به نقش مه  صندوق در شيرایط حسياک كنيوني اقتصيادی      ابزارهای شناخت و تعیین مسیر دست

 ادرات ایران دارد.های ذكرشده اهمیت باالیي برای صندوق ضمانت ص كشور، تدوین برنامه استراتژیك با  پیوست
 

 

 :انتظار مورد نهایي محصول و نتایج مشخصات -4

 
 برنامه استراتژیك صندوق ضمانت صادرات ایران 

 های برنامه استراتژیك مشتمل بر: پیوست 

o استراتژی مدیریت ریسك صندوق ضمانت صادرات ایران 

o استراتژی بازاریابي صندوق ضمانت صادرات ایران 

o  صندوق ضمانت صادرات ایراناستراتژی فناوری اطالعات 

o گذاری صندوق ضمانت صادرات ایران استراتژی سرمایه 

o استراتژی وصول مطالبات صندوق ضمانت صادرات ایران 

o استراتژی منابع انساني صندوق ضمانت صادرات ایران 

 

  

 وهشپژ اهداف -5

 

 ایرانریزی استراتژیك در صندوق ضمانت صادرات  سازی فرآیند برنامه طراحي و پیاده 

  ،تحلیيل محيیط خيارجي    و  وت و ضيع  نقاط قي تحلیل محیط داخلي صندوق و شناسایي تبیین وضعیت موجود

 ها و تهدیدهای پیش رو فرصتصندوق و شناسایي 

  موسسات مشابه مطرح در سطح جهانيانجام مطالعه تطبیقي با 

  اسناد باالدستيدر راستای  تراتژیك صندوقاس  انداز، ماموریت، اهداع و برنامه تدوین چش 

 های تدوین شده ها و برنامه تخصیص بودجه استراتژی 

 ها و م انیزم پایش اجرای برنامه استراتژیك تعیین شاخص 

 

 

 پژوهش انجام زمان -6

 

 است. پروپوزال یبتصو یخاز تار ماه شش طرح انجام برای پیشنهادی مدت

 

 :توضيحات سایر -7

 همچنین در نگيارش   گردد. یترعا علميانجام پژوهش  یتمام استانداردها ي،گزارش طرح پژوهش نگارش در رود مي انتظار

 هر یك از مستندات مورد نیاز، استانداردهای معتبر موجود برای نگارش مستندات مذكور رعایت گردد.  
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 است ضروری طرح در تمامي مراحل انجامدر پژوهش،  ياصول اخالق رعایتو  یهاطالعات اول يمحرمانگ حفظ. 

 برداری هامتیازهای بهر كلیه (license) باشد.صندوق مياجرای پروژه، منحصراً متعلق به  و حقوق مال یت معنوی ناشي از 

 های مطالعه تطبیقي، به موسسات اعتبار صادرات مشيابه ماننيد سياچه، هيرم ،     الزم است در بخشEDC    كانيادا و سيایر

ECA  .های پیشرو دنیا توجه شود 

 های زیر را داشته باشد:  این پژوهش ویژگي مجری الزم است 

o  .مجری الزاما بایستي شخص حقوقي باشد كه طبق ضوابط وزارت علوم، مجاز به انجام پژوهش علمي باشد 

o  باشد. در رشته مدیریت دكترایدارای مدرک هیات علمي یا سرپرست تی  تحقیق ترجیحا 

 آقای کرباسی  33583788برای هماهنگی: 

 


