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های علمی در بیشتر موارد با هدف گسترش و پیشبرد دانش نظری  انجمن

مجمع عمومی، .  شوند و كاربردی مرتبط با زمینه علمیِ انجمن تاسیس می

است، اعضای هیات مدیکره و بکازر ، اركکان            كه شامل اعضای انجمن

با این وجود ممدن است برخی چنین برداشت كنند كه .  ها هستند انجمن

 3عمر هر دوره از هیات مدیره .  انجمن صرفا متشدل از هیات مدیره است

جلسه در هکر   34های منظم ماهانه حدود  سال است كه با احتساب جلسه

سیاستگذاری، برنامه ریزی و جلب مشاركت اعضکای  .  شود دوره برگزار می

تکریکن    ها، از مکهکم     های انجمن انجمن و سایر عالقمندان به حوزه فعالیت

 .هاست های هیات مدیره انجمن ماموریت

اساسنامه انجمن علمی محاسبات بیمه و مالی ایران، که  ۵در ماده 

موجود است، وظاایاو و        irsoa.irدر وبسایت انجمن به آدرس 

 :های زیر بر عهده این انجمن گزارده شده است فعالیت
 

 های علمی و فرهنگکی در سکطکح مکلکی و               انجام پژوهش

المللی با پژوهشگران، متخصصان و سایر كارشناسانی  كه  بین

های وابسته سر و    ای با  علوم اكچوئری و سایر رشته به گونه

 .كار دارند

    همداری با نهادهای اجرایی، آموزشی و پژوهشی در زمیکنکه

های مربکو  بکه      ها و برنامه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح

امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضکو  فکعکالکیکت        

 .انجمن

   ترغیب و تشویق پژوهشگران و استادانی كه خدمات شایانکی

 .اند در پیشبرد اهداف انجمن ارائه نموده

 ای و      های علمی در سطح ملی، منطکقکه   برگزاری گردهمایی

 .المللی بین

   انتشار كتب و نشریات علمی در سطح ملی و بین المللی كه

ترجمه، كتاب، مقاله و سخنرانکی و غکیکره          در قالب تألیف،

 .انتشار یافته اند

ی مجمع عمومی انجمن علمی محاسبات بیمه و مکالکی      در آخرین جلسه

ایران، كه در پائیز امسال و به صورت غیرحضوری، برگکزار شکد گکزارش        

مطابق با این .  عملدرد انجمن در سومین دوره فعالیت دوساله آن ارائه شد

عکلکمکی در          ها مورد هکمکایکش      گزارش، انجمن در برگزاری بیش از ده

مشاركت انجمن در ایکن    .  های مرتبط مشاركت فعاالنه داشته است شاخه

رویدادها به صورت ارائه سخنرانی، عضویت در كمیتکه عکلکمکی، داوری         

هکای   برگکزاری كکارگکاه     .  های تخصصی بوده است مقاالت و برگزاری پنل

هایی بوده است كه به همت اعضای انجکمکن در      تخصصی از دیگر فعالیت

ها اتفاق مهمی كه در    در كنار این فعالیت.  دوره گذشته برگزار شده است

دوره گذشته رخ داد و تا قبل از دخالت ویرو  كرونا با قوت ادامه داشت، 

های تخصصی انجمن در سکه بکخکش         های علمی كمیته برگزاری نشست

ها تعامل مستقکیکم بکیکن        در این نشست.  زندگی، غیرزندگی و درمان بود

نظیری فکراهکم      اندركاران صنعت بیمه و شركت كنندگان فرصت بی دست

در گذر این تعامل، تبادل دانش نظری و تجربه افراد تبلور پیدا .  آورده بود

 .ها نیز همین دستاوردهاست شدی نیست كه هدف از این نشست. كرد می

كکنکیکد،     انتشار منظم خبرنامه، كه اینک شماره یازدهم آن را مطالعه مکی 

های انجمن است كه دو شماره نخست آن در      محصول دیگری از فعالیت

های گذشته سعی كکرده     خبرنامه در شماره. دوره دوم به چاپ رسیده بود

ای، مصاحکبکه بکا       های تالیفی و ترجمه است مطالب متنوعی، اعم از مقاله

رسانی درباره رویدادهای علمی،  های مرتبط، اطال  های مختلف حوزه چهره

های تخصصی و سایر  های بیمه و مالی، سوال های علمی حوزه معرفی مجله

 .مطالب را منتشر و به موقع در اختیار عالقمندان قرار دهد

هکای آمکوزشکی       های كمیته آموزش انجمن برای طکراحکی دوره     كوشش

های ارزشمندی اسکت     شوند، از دیگر فعالیت انجمن، كه به زودی آغاز می

 .كه در دوره سوم مورد توجه جدی بوده است

ها اشکاره   نگاهی به گزارش مذكور و تطبیق آن با وظایفی كه در باال به آن

ضرورت دارد مکجکددا     .  سازد شد تا حدودی نقشه راه انجمن را روشن می

تنها شامل اعضای هیات مدیره نیست بلده طبق  »انجمن«تاكید كنم كه 

اساسنامه اركان انجمن علمی محاسبات بیمه و مالی ایران شکامکل    1ماده 

 :موارد زیر است

 شامل اعضای انجمن است؛: مجمع عمومی -الف

نفر عضو اصلی و دو نفر عضو عکلکی      ۱مشدل از :  هیات مدیره انجمن  -ب

 شوند؛ البدل است كه هر دو سال یدبار توسط اعضا انتخاب می

شامل یک بازر  اصلی و یک بازر  علی الکبکدل اسکت و          :  بازر   -ج

همزمان با انتخاب اعضای هیات مدیره و توسط اعضا برای مدت دو سکال  

 .  شوند انتخاب می

بر این اسا  انجمن و به طور ویژه اعضای هیات مدیره انکجکمکن دسکت       

كنند كه با  تشریکک   یاری به سوی تک تک عالقمندان این حوزه دراز می

 . های محوله برآیند مساعی ایشان بتوانند از عهده ماموریت

های بسیار جدی بر بدنه اقتصاد و اجتما  وارد  با آنده ویرو  كرونا آسیب

آورده و همگان امیدواریم كه هر چه زودتر از آن رهایی یابیم، امکا الاقکل     

. برای گسترش استفاده از ظرفیت تعامالت علمی از راه دور بسیار موثر بود

از این رو یدان یدان عالقمندان این حوزه در هر جایی كه هستند به مدد 

 .های انجمن سهیم شوند توانند در فعالیت دسترسی به اینترنت می
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بکرای      (IFRS17)9۱شمکاره     9المللی استانداردهای گزارشگری مالی بین

گیری، ارائه و افشای قراردادهای بیمه مستقیم، قراردادهکای   شناخت، اندازه

 2مشاركت اختیکاری   گذاری با ویژگی و قراردادهای سرمایه 3اتدایی واگذاری

( (IFRS4استاندارد قبلی قکراردادهکای بکیکمکه          .  دهد قواعد كلی ارائه می

هکای   داد تا از رویکه      استاندارد موقتی بود كه به واحدهای تجاری اجازه می

اكثر ذینفعکان، از    .  مختلف حسابداری برای قراردادهای بیمه استفاده كنند

گران توافق نظر دارند كه به یک استاندارد حسابداری مشکتکر     جمله بیمه

ای  های بیمه لحاظ كردن ریسک.  ای نیاز دارند جهانی برای قراردادهای بیمه

ای دشوار به نظکر مکی      گیری قراردادهای بیمه پیچیده و بلندمدت در اندازه

عالوه بر این، قراردادهای بیمه معموال در بازارها مکعکاملکه نشکده و         .  رسد

گذاری باشند  ممدن است حاوی یک مولفه بااهمیت و قابل مالحظه سرمایه

. گیری این قراردادها اسکت   های بیشتر در انداز كه این به معنای بروز چالش

ای كه بدارگیری آنها بر پایکه   های حسابداری قراردادهای بیمه برخی از رویه

IFRS4           مجاز بوده، به اندازه كافی وضعیت و عملدرد مالکی واقکعکی ایکن

به منظور توجه به ایکن مسکائکل، هکیک کت           .  كند قراردادها را منعدس نمی

ای را برعهده گرفت كکه در آن       المللی استانداردهای حسابداری، پروژه بین

گران و در عین حال استفکاده   های مالی بیمه هدف افزایش كارامدی صورت

های مختلف حکقکوقکی       های حسابداری مستمر و یدسان در سیستم از رویه

ای  های بکیکمکه      وجود ریسک.  باشد می  IFRS17است كه نتیجه آن تدوین

گذاری این هی ت   پیچیده و بلندمدت و جز بااهمیت و قابل مالحظه سرمایه

را بر آن داشت در تدوین این استاندارد از دانش آكچکوئکری و تکخکصکص          

در این مجال سعکی  .  ای استفاده نماید متخصصان این حوزه به طور گسترده

بر آن داریم تا ضمن تشریح مختصر اصول این استاندارد، نقش آكچوئران را 

 .در فهم و اجرای آن تبیین نماییم

المللی اسکتکانکداردهکای      ، نشان دهنده دیدگاه هی ت بینIFRS17در واقع 

هکای یکک ابکزار         حسابداری در این باره است كه یک قرارداد بیمه ویژگکی 

همچنین، بسیاری از .  كند را با هم تركیب می ۱و یک قرارداد خدماتی 4مالی

ای، جریانات نقدی با قابلیت تغییرپذیری قابل مالحظه را    قراردادهای بیمه

جهت تهیه اطالعکات  .  كنند طی یک دوره زمانی بلندمدت تولید و ایجاد می

المللی استانداردهای حسابکداری   ها، هی ت بین مفید در خصوص این ویژگی

 :كند رویدردی را تدوین كرد كه در شرایط زیر صدق می

گیری فعلی جریانات نقدی آتی را با شناخت سود در طول دوره  اندازه(   الف

 كند؛ ارائه خدمت تحت قرارداد، تركیب می

را بکه صکورت       (  ای شامل ارائه درآمد بکیکمکه     ) ای  نتایج خدمات بیمه(   ب

 دهد؛ ای نشان می های مالی بیمه جداگانه از درآمدها و هزینه

كند كه یک انتخاب از سیاست حسکابکداری بکر         ها را ملزم می شركت(  پ

این انتخاب شامل شناسایی تمامی .  مبنای پرتفوی به پرتفوی داشته باشند

ای برای دوره گزارشگری در سود و زیکان      های مالی بیمه درآمدها و هزینه

یا به عنوان درآمد یا هزینه در صورت سکود و زیکان       (  صورت سود و زیان) 

 . جامع است

 :این است كه واحد تجاری  IFRS17اصول كلیدی در

كنند كه مطابق بکا آن،     ای را قراردادی شناسایی می قراردادهای بیمه(   الف

ای قابل مالحظه و با اهمیتی را از طکرف دیکگکر       واحد تجاری ریسک بیمه

ای كکه   كند تا در صورت وقو  رویداد بیمه پذیرد و توافق می می(  گذار بیمه) 

 . گذارد، مبالغی را جبران كند گذار تاثیر می به صورت نامطلوب بر بیمه

گذاری و تکعکهکدات     مشخص، اجزا متمایز سرمایه 9مشتقات تعبیه شده(   ب

 . ای تفدیک نماید متمایز عملدرد را از قراردادهای بیمه

گیکری خکواهکد كکرد،          هایی كه شناسایی و اندازه قراردادها را به گروه(   پ

 .تقسیم نماید

ای را بر اسا  مکبکانکی زیکر، شکنکاسکایکی و                گروه قراردادهای بیمه(   ت

 :گیری نماید اندازه

ارزش فعلی تعدیل شده بر حسب ریسک جریکانکات نکقکدی آتکی          .  9

كه تمامی اطالعکات مکوجکود در        (    ۱گری های نقدی آتی بیمه جریان)

ای كه با اطالعات  های نقدی آتی بیمه گری را به شیوه خصوص جریان

كند به عالوه ارزش بکدهکی    قابل مشاهده بازار سازگار باشد، تركیب می

 . منهای ارزش دارایی

سکود  ) مبلغی كه نشان دهنده سود تحقق نیافته گروه قکراردادهکا       .  3

 . باشد  CSM)؛ 4ای ی قراردادهای بیمه تحقق نیافته

ای كکه واحکد        ای در طکی دوره      سود ناشی از گروه قراردادهای بیمه(   ث

شود، شنکاسکایکی     كند و از ریسک رها می ای را ارائه می تجاری پوشش بیمه

بار باشد، واحکد تکجکاری زیکان را فکورا               اگر گروه قراردادها زیان.  كند می

 . كند شناسایی می

های مالکی   ای و درآمد و هزینه ای، هزینه ارائه خدمات بیمه درآمد بیمه(   ج

 . دهد ای را به صورت جداگانه ارائه كرده و نشان می بیمه

های مالی بتوانند  كنند تا استفاده كنندگان صورت اطالعات را افشاء می(   چ

را بر وضعیت، عملدرد مالی و جکریکانکات      IFRS17اثر قراردادهای مشمول

 .نقدی واحد تجاری ارزیابی كنند

 

و نقش  (IFRS17) 71اطترنداردهری گزارشگای ترهی بین اهمللی 

 روزابزون  آکچوئای

1 International Financial Reporting Standards 

2 Reinsurance contracts held 

3 Investment contracts with discretionary participation 

4 Financial instrument 

5 service contract 

6 Embedded derivatives 

7 Fulfillment cash flows 

8 Contractual service margin 
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بر اسا  این استاندارد در مرحله شناخت اولیه كه اولین گام حسابکداری   

ای را در مجمو  مکوارد     باشد، واحد تجاری باید گروه قراردادهای بیمه می

 :ذیل اندازه گیری نماید

 :گری، شامل های نقدی آتی بیمه جریان( الف

های مالی را در جکریکان          تعدیالتی كه ارزش زمانی پول و ریسک .1

های مالی در  وجوه نقد آتی منعدس نماید؛ البته تا حدی كه ریسک

 های وجوه نقد آتی لحاظ نشده باشد؛ و برآورد جریان

 .تعدیل ریسک بابت ریسک غیر مالی .2

و شناسایکی قکراردادهکای       92ای ی قراردادهای بیمه سود تحقق نیافته(  ب

 .بار زیان

های نقدی آتکی     پرواضح است كه انجام هر كدام از وظایف برآورد جریان

ی قراردادهکای   های مالی و غیرمالی و سود تحقق نیافته گری، ریسک بیمه

ای بدون ایفای نقش آكچوئران غیرممدن است و شناحت قراردادهای  بیمه

بیمه به عنوان نخستین گام حسابداری قراردادهای بیمه انجام نکخکواهکد    

شناسایی و برآورد هر گونه جریان نقدی ناشی از یکک قکرارداد     .  پذیرفت

های مشاركت  گذاری با ویژگی بیمه مستقیم، اتدائی یا یک قرارداد سرمایه

های موثر  اختیاری مستلزم شناسایی و شناخت كامل ماهیت تمام ریسک

از طرفی دیگر بکرآورد  .  در این جریانات وجوه نقد ورودی و خروجی است

ای به عنوان مفهومی كه تا كنون در  ی قراردادهای بیمه سود تحقق نیافته

ادبیات مالی و حسابداری وجود نداشته است نیازمند نقش آفرینی بیشتکر  

آكچوئران چه در راستای فهم بهتر این آیتم و چکه نکحکوه بکرآورد آن           

گیری قراردادهای  در گام دوم حسابداری قرادهای بیمه كه اندازه.  باشد می

گیری گروه  تواند اندازه واحد تجاری می  IFRS17باشد، بر اسا  بیمه می

هایی از قبیل رویدرد تخصکیکص    ای را با استفاده از روش قراردادهای بیمه

 .تحت شرایط خاصی استفاده نماید 99بیمه  حق

دهد كه در هکر       نشان می IFRS17لحاظ موارد فوق و مرور مختصر متن

كدام از مراحل حسابداری ضرورت مشاركت تنگکاتکنکک آكکچکوئکران و           

شده به منظور برآورد هکر     تفسیر اصول بیان.  حسابداران اندارناپذیر است

تواند در شفافیت صورت های مالی مکوسکسکات       كدام از اقالم فوق كه می

بیمه بسیار مهم باشد، نیازمند صرف وقت در راستای فهم درست مکتکن     

باشد  های اجرای آن می ها و دستورالعمل نامه این استاندارد و نگارش شیوه

افزایی، انجمن بکیکمکه و         كه در راستای ایفای این هدف و ایجاد یک هم

 .ای داشته باشد تواند نقش سازنده محاسبات مالی ایران می
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ای از صنایع قبل و بعد از    صنعت خودرو به لحاظ ارتبا  گسترده با زنجیره

در ایکجکاد       بکاالیکی     ظرفیکت خود، صنعتی كلیدی محسوب شده و دارای 

ایران از لحاظ سرعت رشکد   3221در سال . اشتغال و توسعه اقتصادی است

صنعت خودرو مقام پنجم دنیا را پس از چین، تایوان، رومانی و هند كسکب  

بکرابکر ایکران،         2از لحاظ تعداد، كشور هند بیش از    3294در سال .  كرد

برابر ایران و تركیه تقریبا به اندازه ایران تکولکیکد خکودرو          3روسیه حدود 

با این حال تعداد خودروهای تولید شده در داخل كشور بسیار .  داشته است

با شیکو   .  بیشتر از كشورهایی مثل مالزی، ازبدستان یا پاكستان بوده است

ویرو  كرونا در دنیا كه كاهش تولید و در برخی موارد تعطیلی صکنکایکع      

 32ها را در بر داشت، ایران اما از افزایش تکولکیکد         وابسته به خودروسازی

درصدی خبر داد و توانست جایگاه خود را در رتبه پانزدهمین خکودروسکاز   

 .جهان قرار دهد

سال اخیر سهم ارزش  39شود، طی  زیر مشاهده می  همانطور كه در نمودار

تکا     92۱1ی صنعت خودرو از تولید ناخالص داخلی در بین سالهای  افزوده

-  9243سکال      -بیشترین مقدار را داشته كه در بهترین حالت آن  9219

درصد، از تولید نکاخکالکص       9٫4سهم این صنعت از تولید ناخالص داخلی، 

درصکد     92٫9درصد و از ارزش افزوده كل صنعت    3٫3داخلی بدون نفت 

درصد و    9٫۱درصد،  9٫9به ترتیب به  9213این ارقام در سال . بوده است

 .درصد كاهش پیدا كرده است 2٫9

از ابتدای ورود خودروسازی به داخل كشور تا كنون، شركتهای متعددی به 

اند كه در اینجا به بررسی مختصری از تکاریکخکچکه          تولید خودرو پرداخته

بکا     9249شركت پار  خودرو در سال   .  شركت پار  خودرو می پردازیم

های جیپ كروكی، وانت  اتومبیل 92۱9نام جی تأسیس شد و تا پایان سال 

های سواری آریا و شاهین را تولیکد   استیشن، آمبوالنس و همچنین اتومبیل

پس از انعقاد قرارداد با شركت جنرال موتور آمریدا  92۱3در سال .  كرد می

نام آن به جنرال موتور ایران تغییر پیدا كرد و عالوه بکر جکیکپ، تکولکیکد           

پکس از    .  های سواری شورولت، بیو  و كادیالک را شکرو  كکرد         اتومبیل

پیروزی انقالب و توقف تولید خودروهای فوق، این شركت به مونتاژ و تولید 

با خرید تکجکهکیکزات      92۱9انوا  اتومبیل نیسان پاترول پرداخت و از سال 

. آغاز نمود 3-را تحت عنوان سپند ۱-خط مونتاژ از شركت سایپا، تولید رنو

در دهه هشتاد فعالیت این شركت رونق بهتری گرفت و تولید خکودروهکای   

با خرید سهام این .  نیز در دستور كار قرار گرفت 12ماكسیما، مگان و تندر 

 .باشد شركت توسط سایپا، پار  خودرو هم اكنون زیر مجموعه سایپا می

10 International Financial Reporting Standards 

11 Reinsurance contracts held 

 

هری بیمه پذیا صنریع خودرو طرزی بر اطتفرده از رویکاد  بارطی ریسک

 (شاکم پررس خودرو: تسرهعه توردی) MIMIXنگا  آینده
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دستیابی «، از   9494چشم انداز تدوین شده برای صنعت خودرو در افق           

به جایگاه نخست صنعت خودرو در منطقه، رتبه پنجم آسیا و رتبه                   

صحبت   »پذیری مبتنی بر توسعه فناوری     یازدهم در جهان از طریق رقابت     

كند كه قطعا با ادامه روند قبلی امدانپذیر نخواهد بود و نیازمند تغییر               می

بیمه از مهمترین ابعاد توسعه است       .  رویدرد اساسی در این صنعت است      

های مختلف تجاری، خدماتی و اقتصادی اجتناب        كه اتدا به آن در بخش     

یک قانون كلی وجود دارد مبنی بر اینده احتمال وقو                .  ناپذیر است 

توان  فرد یا سازمان را نمی     (.   329۱را   )هرگونه خطری وجود دارد      

یافت كه به دور از مخاطره باشد، همواره خطراتی وجود دارد كه فرد یا                 

برای جلوگیری از اثرات نامطلوب ناشی از وجود        .  كند سازمان را تهدید می   

های اقتصادی   ریسک، تامین امنیت خاطر و آرامش برای انجام فعالیت           

 .كند ضروری است و این نقشی است كه بیمه محقق می

مطابق با تعاریکف ارائکه شکده در منابکع مختلکف، خطا عبارت اسکت از              

انحکراف از شکرایط تعریکف شکده كکه سکبب كاهکش در دقکت و صحت             

حادثکه در اسکترالیا سکهم      3222تجزیه و تحلیل    .  شکود انجکام كار مکی  

درصکد نشککان داده اسککت و نیککز یککک          42عامکل خطکای انسکانی را     

بررسککی انجککام شککده توسککط دانشککگاه فنککی برلیککن نشککان داد            

درصککد از كل حککوادث ناشککی از كار بدلیککل قصککور                 94كککه  

دو رویدرد اصلکی بکرای كنتکرل        3292در سکال   .  باشکد انسککانی مکی 

در .  نگکر نگکر و رویدرد آینکده    رویدکرد گذشکته :  خطکا هکا ارائکه گردیکد   

دهکد، علکل   نگکر، پکس از ایکن كکه رویکداد رخ مکی           رویدکرد گذشکته 

گیکرد و بکا    خطکا مکورد بررسکی و تجزیکه و تحلیکل دقیکق قکرار مکی            

اسکتفاده از نتایکج بدسکت آمکده برخکی از علکل بکروز خطکاهکای انسکانی 

بینکی وقکو  خطاهکا و     نگکر، پیکش  در رویدکرد آینکده  .  شکوند تعییکن مکی 

هکای صکورت گرفتکه بکر     احتمکال بکروز یکک خطکا بکا توجکه بکه تحلیکل       

نحکوه اجکرای فراینکد و بکا اسکتفاده از تجزیکه و تحلیککل عناصککر                 

 (.921۱منظمی تهرانی ) كلیککدی تعییککن مککی شککود 

های جدید در شركت پار  خودرو از روش              برای شناسایی ریسک   

MIMIX     روش  .  استفاده شده استMIMIX    نگر است   یک رویدرد آینده

كه به بررسی تاثیر عوامل انسانی و مدیریتی در ایمنی محیط كار                    

روش كار به این صورت است كه  اپراتورهایی كه ممدن است            .   پردازد می

در بروز وقایع درگیر باشند با استفاده از سواالتی از پیش تعیین شده در                

سپس به روشی   .  گیرند مورد موضو  مورد مطالعه مورد پرسش قرار می         

مشابه، موضو  از طریق مصاحبه با سرپرستان، طراحان، مهندسین و               

ای كه   به این ترتیب به شناسایی علل ریشه        .  مدیران بررسی می شود    

ممدن است در وقو  سایر حوادث تاثیر داشته باشد نیز كمک می شود                

 (.924۱ستاره و كوهپایی )

 MIMIXمراحل انجام كار روش  

مباحثه   -4مصاحبه مدیریتی     -2مصاحبه كارگری     -3تعریف موضو      -9

 (.924۱ستاره و كوهپایی )استفاده از نتایج  -۱گروهی 

 MIMIXشناسایی خطرات به روش 

 .باید مشخص شود كه افراد چگونه می توانند آسیب بزنند  - 

بازدید و بازرسی در محل كار و مشاهده مواردی كه می توانند سبب                  -

 .آسیب شوند

ممدن است به مواردی    .  پرسیدن نظرات كاركنان و یا نمایندگان آنها         -

 .اشاره كنند كه در نگاه اول متوجه نشویم

های سازنده و یا تجهیزات مختلف كه در              استفاده از دستورالعمل     -

 .شناخت خطرات و كنترل آنها بسیار سودمند است

با مصاحبه و طرح سواالتی از اپراتورها و               MIMIXبه كمک روش      

مس والن ذیربط به علل رخداد حوادث و همچنین به شناسایی ریسک              

ها به دو نو  تقسیم       در اینجا ریسک  .  شود های بیمه پذیر پرداخته می     

 :شوند بندی می

هایی كه انسان تاثیر       های انسانی، یعنی ریسک      شناسایی ریسک   -9

انگاری،  مستقیم در به وجود آمدن آنها دارد، مانند عدم مهارت، سهل              

 ...غفلت و 

هایی هستند كه به علت        های غیر انسانی، ریسک     شناسایی ریسک -3

 .پیوندند به وقو  می... عوامل طبیعی مانند، زلزله، سیل و 

 های انسانی شناسایی ریسک 

بخش قبل از تولید، حین        2عوامل انسانی در كارخانه پار  خودرو در          

تولید و پس از تولید بررسی گردید و مشخص شد عوامل انسانی بر روی               

 :مورد تاثیر گذار می باشند كه عبارتند از 4

 قطعات -9

باشند، در انبار    های مختلف می   طبق مشاهدات ابتدا قطعات، كه در اندازه      

این قطعات شامل تمامی اجزای انوا  خودروهایی است . شوند نگهداری می

ها،  به عنوان مثال بدنه فلزی، الستیک      .  كه در كارخانه تولید می شوند      

ها، داشبورد، تجهیزات موتوری و      تجهیزات داخل اتومبیل از قبیل صندلی     

همچنین .  ترین قطعات هستند   قطعات مربو  به موتور خودروها از مهم       

مشاهده شد كه بعضی قطعات مانند الستیک كه در برابر شرایط جوی               

شود كه پس از مصاحبه با        مقاوم هستند در بیرون از انبار نگهداری می         

مس ول ذیربط مشخص شد به علت تسریع در حمل به سالن تولیدی در              

اپراتورها قطعاتی مانند آنچه در باال گفته      . شوند بیرون از انبار نگهداری می

های مختلف جابجا     شد را به وسیله ماشین آالت متحر  به قسمت             

عدم مهارت، سهل    :  در نتیجه به علت خطای انسانی مانند         .  كنند می

ممدن است قطعات آسیب دیده و باعث          ...   انگاری، خطای عمدی و      

 .اختالل در روند كار و در نتیجه ایجاد ضرر مالی یا جانی به كارخانه شود

 ماشین آالت متحر  -3

كار با ماشین آالت متحر  مانند لیفترا ، جرثقیل، خودرهای مخصوص          

برعهده اپراتور می باشد، احتمال وقو  خسارت ناشی از ... حمل اتومبیل و 

اپراتور وجود دارد و خسارت های وارد شده ممدن است به ماشین آالت               

به علت اینده ماشین آالت موجود در مجموعه تحت پوشش            .  آسیب بزند 

ی مهندسی نیستند لذا در صورت وقو  حادثه ممدن است           هیچ نو  بیمه  

 .خسارت زیادی را وارد كنند
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 ماشین آالت خطو  تولیدی -2 

طبق مشاهدات و مصاحبه با تعدادی از مدیران و مهندسان در ابتدا                   

اپراتورها آموزش چندین ساعته می بینند تا  با نحوه كار كردن با دستگاه               

ترین افراد نیز در      ها آشنا شوند، اما مشاهده شده است كه حتی ورزیده            

همچنین به علت وجود    . نحوه كار با دستگاه ممدن است دچار اشتباه شوند

ماشین آالت متحر  نیمه سنگین در سالن تولید مانند لیفترا  كه برای             

شود ممدن است به علت خطای اپراتور با            جابجایی قطعات استفاده می    

 .ماشین آالت خطو  تولیدی برخورد كند و موجب بروز زیان هنگفت شود

 محصوالت تولید شده -4

در حین فرآیند تولید خودروها ممدن است اپراتور به خاطر خطای انسانی             

می باشد به محصوالت صدمه      ...  كه شامل سهل انگاری، عدم مهارت و          

طبق اظهارات مدیر سالن تولید اگر خطای انسانی باعث خسارت          .  وارد كند 

. كنند به محصول تولیدی شود، اقدام به رفع نقص آن محصول می                  

همچنین بعد از تولید، محصول به وسیله خودروهای مخصوص به فضایی             

از پیش تعیین شده منتقل می شوند و ممدن است به علت خطای انسانی               

 .در هنگام جابجایی به محصول تولید شده خسارت وارد شود

 های غیر انسانی شناسایی ریسک 

های غیر انسانی در واقع خطرهایی هستند كه انسان هیچ نقشی در             ریسک

 .وقو  آن ندارد مانند، زلزله، طوفان، آتش سوزی، نوسانات برق

 2های غیر انسانی در اثر وقو  روی            طبق مشاهدات انجام شده ریسک     

 :مورد تاثیر گذار هستند

 قطعات -9

در نتیجه وقو    .  به طور معمول ابتدا قطعات در انبار نگهداری می شوند           

. شوند خطراتی مانند آتش سوزی و زلزله باعث آسیب به قطعات می                

همچنین تعدادی از قطعات و مواد خام اولیه هم در فضایی باز نگهداری                

شوند كه در اثر خطراتی مانند باران، طوفان، سیل، آتش سوزی، زلزله              می

عالوه بر مواد خام و قطعات، در مورد        .  ممدن است به آنها آسیب وارد شود      

محصوالت هم به علت كمبود مدان، محصوالت تولید شده در فضای باز از              

شوند كه به طور مشابه در معرض        پیش تعیین شده برای مدتی مستقر می      

 .خطراتی مانند زلزله، طوفان، باران، برف، تگرگ، آتش سوزی هستند

 ماشین آالت خطو  تولید -3

دهد كه ماشین آالت موجود در خط تولید ممدن است           ها نشان می   بررسی

به علت عوامل غیر انسانی مانند زلزله، آتش سوزی، سقو ، تصادم، یخ                

زدگی، نوسان برق، قطع آب و گاز، یخ زدگی، شدست الدتریدی یا                    

همچنین ممدن است در صورت وقو  خسارت به         .  مدانیدی صدمه ببینند  

ماشین آالت، خطو  تولید مدتی متوقف شود و در نتیجه باعث از دست               

 . رفتن سود شركت شود

بعد از مصاحبه با مس ولین آن بخش مشخص شد ماشین آالت طی                   

شوند لذا تمامی ماشین آالت      های مشخصی سرویس و رفع نقص می        دوره

 .خطو  تولید تحت بیمه شدست ماشین آالت نیستند

 محصوالت تولید شده -2

همانطور كه در بخش قبل بیان شد، محصوالت تولید شده برای مدتی در              

شوند و با توجه به شرایط جوی، زلزله، آتش              فضای باز  نگهداری می      

سوزی، یخ زدگی و سایر عوامل غیر انسانی ممدن است دچار آسیب                   

 .در نتیجه ممدن است باعث بروز خسارت هنگفت گردد. شوند

 MIMIX های جدیدی كه با استفاده از روش        های مربو  به ریسک    یافته

دهد كه بسیاری از آنها را        شوند نشان می   در صنعت خودروسازی پیدا می    

های مهندسی تحت پوشش بیمه قرار       توان در قالب كلوزهای انوا  بیمه      می

هایی كه در بیمه نامه شدست ماشین آالت و یا             به عنوان مثال كلوز   .  داد

 .  بیمه نامه عدم النفع شدست ماشین آالت تحت پوشش قرار دارند

در مورد كار با ماشین آالت متحر  مانند لیفترا ، جرثقیل، خودرهای              

مخصوص حمل اتومبیل و احتمال وقو  خسارت ناشی از عملدرد اپراتور و             

با توجه به اینده ماشین آالت موجود در مجموعه تحت پوشش  هیچ نو                 

ی مهندسی نیستند پیشنهاد پژوهشگر خرید بیمه تجهیزات و ماشین           بیمه

، پوشش حمل و نقل داخلی       429آالت پیمانداران و استفاده از كلوزهای        

 . است

در مورد قطعات و محصوالت هم با وجود آنده در صنعت خودرو سازی                 

های یک كارخانه به شمار می روند و         قطعات و محصوالت سرمایه و ارزش     

در صورت وقو  خسارت جبران آن بسیار هزینه هنگفتی دارد همچنان               

این در حالی است كه     .  ای برای آنها در نظر گرفته نشده است        پوشش بیمه 

روند و   به شمار می  (  ایستا)قطعات و محصوالت جزء ریسک های خالص          

بیمه فساد كاال در      «بر این اسا  می توان مانند           .  پذیر هستند  بیمه

ای را هم در صنعت خودروسازی پیشنهاد كرد         این پوشش بیمه    »سردخانه

تا تمامی محصوالت و قطعات در صنعت خودرو سازی و حتی صنایع دیگر             

 .هم تحت پوشش قرار گرفته باشند

ای جدید   در مورد محصوالت تولید شده هم پیشنهاد پژوهشگر ارائه بیمه           

است كه برای یک كارخانه خودرو          »محصوالت دپو شده   «به نام بیمه     

 .سازی بسیار مناسب است

 

  کارشناس ارشد مهندسی  نایع -حسام احمد خانیها 
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KPI  های  های ارزیابی عملدرد بیمه عمر در واقع شاخص           ها یا شاخص

های عمر در یک دوره  ارزیابی هستند كه برای سنجش عملدرد كاری بیمه

های حسابداری ارزیابی    شاخص.  شوند زمانی مشخص به كار گرفته می       

 .های بیمه و مزایا و معایب هر یک در جدول زیرآمده است شركت

ها  های رقابتی وكاستی   توانند در تعیین منابع مزیت     های هزینه می   نسبت

نسبت مزایا  .  كمک نموده و بینشی درباره عملدرد آینده به ما بدهند             

نسبت .  بیمه برای پوشش دادن خسارات پرداختی است       بیانگر كفایت حق  

وری  نسبت هزینه، بهره  .  بینی خسارات آتی مهم است      تعلیق برای پیش  

 .دهد عملیاتی یک شركت بیمه را به طور كلی نشان می

های سنجش عملدرد بر پایه حسابداری اطالعات مفیدی را به ما             شاخص

 :هایی از جمله موارد ذیل را دارند دهند ولیدن محدودیت می

كارهای  و كارهای جدید در مقایسه با كسب       و درباره سودآوری كسب    -9

 .دهد قدیمی اطالعاتی نمی

 .دهد درباره عملدرد در سطح محصول اطالعاتی ارائه نمی -3

درباره ریسک پروفایل انوا  محصوالت و درآمدهای آتی آنها اطالعاتی            -2

 . دهد ارائه نمی

از مقادیر مورد انتظار را     .. میر، امراض و  و اثر انحراف نامساعد نرخ مرگ -4

 .گیرد بر سودآوری نادیده می

نیاز برای پشتیبانی از      های مورد  های مرتبط با تامین سرمایه      هزینه  -۱

 .گیرد كسب و كار را نادیده می

هایی كه مبنای حسابداری دارند، بیانگر عملدرد تاریخی شركت            شاخص

. شود بیمه هستند و ماهیت طوالنی مدت بیمه عمر در آنها لحاظ نمی               

های دیگری از جمله ارزش ذاتی برای           برای رفع این كاستی شاخص      

های نقدی بیمه عمر و هزینه تامین سرمایه برای             گذاری جریان  ارزش

خطو  محصول با درجات ریسک مختلف معرفی شد تا مدمل                     

های ارزیابی عملدرد     ترین شاخص  عمده.  های حسابداری شوند   شاخص

 :های بیمه عمر عبارتند از شركت

   Embedded Valueارزش ذاتی. 9

ارزش ذاتی منعدس كننده سود انتظاری شركت بیمه از محل                     

ظرفیت شركت  .  های صادره فعلی بعالوه ارزش خالص فعلی است        نامه بیمه

 بیمه در اضافه كردن كسب وكارهای جدید در محاسبه ارزش ذاتی در 

 هری عما هری ارزیربی عملکاد در بیمه شرخص

 نام شاخ   عریو مزایا معایب

مدت محصوالت عمر  بخاطر ماهیت بلند

های  همیشه نشانگر معتبری از هزینه

 .خسارت نیست

نشانگر روند ادعاهای خسارات فوت امراض و 

 .طول عمر است كه به سادگی قابل فهم است
ها و تغییرات در ذخایر به  نامه  نسبت مزایای بیمه

 های صدور حق بیمه عاید شده و هزینه
 نسبت مزایا

Benefits Ratio 

تفسیر و تاثیر تعلیق یا بازخرید بر روی 

سودآوری بسته به نو  و دوره زمانی 

 .محصول متنو  است

 بیانگر روند ماندگاری و

 .باشد جریانات خالص می

های تعلیق شده یا بازخریدی به  نامه نسبت بیمه

 های جاری نامه كل بیمه

 (به صورت تعدادی یا ارزش اسمی) 

 نسبت  علیق یا بازخرید

Lapse Ratio 

پیچیدگی محصوالت محاسبات این 

لذا . دهد شاخص را تحت تاثیر قرارمی

ها  مقایسه این نسبت فقط برای شركت

 .با محصوالت مشابه مناسب است

به عنوان شاخص اثربخشی برای مقایسه 

شركت های بیمه از منظر هزینه ها مورد 

 .گیرد استفاده قرار می
 های عمومی به حق بیمه خالص نسبت هزینه

 های عمومی نسبت هزینه

General expense Ratio 

زیان، هزینه تامین / زمان بندی سود

سرمایه و ریسک نسبی محصوالت عمر 

 .گیرد را در نظر نمی

این شاخص بطورمعمول برای محصوالت عمر 

بداررفته و امدان مقایسه آسان محصوالت 

 .آورد مختلف عمر را با یددیگر فراهم می

بیمه  سود عاید شده شركت بیمه از هر واحد حق

بیمه  زیان عملیاتی بر حق/ بوده و از تقسیم سود

 .شود خالص محاسبه می

  سود عملیا ی  حاشیه سود

Operating(or profit)
Margin 

یک دید كلی از سبد سرمایه گذاری 

دهد و درباره محصوالت  شركت می

 .دهد دیدی نمی

  

های  گذار مالی این شاخص را برای شركت قانون

 .دولتی الزام نموده و به راحتی قابل در  است

زیان اختصاص یافته به سهامداران بوده و از / سود

زیان بر حقوق صاحبان سهام بدست / تقسیم سود

 .آید می

 بازده حقوق  احبان سهام

Return on Equity(ROE) 

. برای محصوالت فوت مناسب نیست

گذاری  ممدن است نسبت به ارزش

نوسان IFRSها بر طبق قوانین دارایی

 .داشته باشد

محاسبه آن ساده بوده و استفاده از آن برای 

 .های با تاخیردر پرداخت رایج است مستمری
های شركت  زیان را به نسبت كل دارایی/ سود

 سنجد می

 ها بازده دارایی

Return on Assets 

 ROA) 

برای ارزیابی محصوالتی كه عملدرد 

گذاری بخش منبع كوچدی از  سرمایه

 .درآمد است كمتر مفید خواهد بود

گران عمر  ترین منابع درآمدی بیمه مهم

هایی بوده كه كسب و كار  خصوصاً شركت

مستمری / های پس اندازی نامه عمده آنها بیمه

 .باشد و محصوالت درمان می

گذاری، سود عاید شده  مجمو  درآمد سرمایه

در . گذاری پس از كسر كاهش ارزش است سرمایه

های  قالب نسبت با تقسیم بر كل دارایی

 .شود گذاری شده نیز محاسبه می سرمایه

 گذاری نتیجه خال  سرمایه

Net Investment Result 
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های    نامه   نظر گرفته نشده بلده تنها ارزش فعلی سودهای آتی از محل بیمه 

هر چقدر شركت بیمه    .  باشد   صادره فعلی مال  محاسبه این ارزش می       

ارزش .  درآمد بیشتری كسب كرده باشد، ارزش ذاتی آن بیشتر خواهد بود   

 :شود   ذاتی به صورت زیر محاسبه می

های    نامه   ارزش فعلی سودهای آتی شركت بیمه از محل بیمه        =ارزش ذاتی   

 شده     دارایی خالص تعدیل+ صادره فعلی

EV = PVFP + ANAV 

 EV=ارزش ذاتی

 ANAV=ها   مبلغ تعدیل شده ارزش خالص دارایی

 PVFP=ارزش فعلی سودهای آتی

ها و     دارایی خالص تعدیل شده مابه التفاوت ارزش منصفانه بازاری دارایی          

 .ها است   بدهی

محاسبه این شاخص بر پایه مفروضات مشخص اكچوئری در دو جبهه               

این مفروضات شامل مواردی از جمله        .  اقتصادی و غیر اقتصادی است     

از این رو، هیچ    .  نامه است    گذار، بازده سرمایه و تداوم بیمه        طول عمر بیمه  

 . دهند   دو اكچوئری به این شاخص یک مقدار یدسان اختصاص نمی

های بیمه عمر      ارزش ذاتی یدی از معیارهای كلیدی تعیین ارزش شركت         

است و مقدار باالتر آن در یک شركت بیمه به معنی بازده باالتر برای                   

 . باشد   سهامداران می

 ارزش كسب و كار جدید. 3

كارهای    و   كار جدید برای سنجش سودآوری كسب        و   شاخص ارزش كسب  

ارزش .  گیرد   جدید در دوره زمانی مشخص مورد استفاده قرار می              

كار جدید در واقع ارزش فعلی سودهای آتی است كه در آینده از                 و   كسب

. ای نصیب سهامداران خواهد شد        محل فروش قراردادهای جدید بیمه     

كارهای جدید و ارزش فعلی        و   برخالف ارزش ذاتی، این شاخص بر كسب      

كار جدید سودی است    و   ارزش كسب. باشد-سودآوری آتی آنها متمركز می

مفروضاتی از  .  كه شركت بیمه قصد دارد در طول عمر محصول تولید كند          

های انتظاری كه در طراحی        میر و هزینه     و   جمله نرخ بهره، جدول مرگ    

شوند در تعیین اینده آیا آنچه در            محصوالت جدید در نظر گرفته می      

 .افتد منطبق بر فرضیات است، بسیار موثر خواهند بود   واقعیت اتفاق می

 های عملیاتی    نسبت هزینه. 2

های صرف شده برای       گران زندگی در واقع هزینه       های عملیاتی بیمه     هزینه

های عملیاتی شامل حقوق،         هزینه.  باشد   انجام كارهای روزمره می     

هزینه كارمزد و سایر مبلغ پرداختی از . شود   های اداری و دفتری می   هزینه

 .شود   این قبیل بطور جداگانه لحاظ می

 نسبت عملیاتی. 4

بیمه خالص    نسبت عملیاتی برابر است با سود قبل از مالیات تقسیم بر حق

 .صادره

نسبت عملیاتی اصطالحی رایج در كسب و كار بیمه است و روشی مفید              

برای ارزیابی عملیات اصلی شركت بیمه است، زیرا كه درآمد عملیاتی را             

مستقیم كارایی یک شركت       نسبت عملیاتی سنجه غیر   .  گیرد   در نظر می  

 . است

 نسبت درآمد خالص. ۱

بیمه خالص     نسبت درآمد خالص از تقسیم سود بعد از مالیات بر حق              

 .آید   صادره بدست می

كنند زیرا كه      ها  از نزدیک درآمد خالص را بررسی می           سهامداران شركت 

درآمد خالص منبع تامین پرداختی به سهامداران است و چنانچه شركت            

بیمه نتواند سود كافی را برای جبران سهامداران تامین نماید، ارزش                

برعدس، ارزش سهام باالتر در شرایط رشد و          .  یابد   سهامش كاهش می  

 .سالمت شركت بیمه منعدس كننده سود بیشتر است

 نسبت پایداری. 9

های مهم تعیین سودآوری محسوب          نسبت پایداری یدی از شاخص      

این نسبت بیانگر میزان ماندگاری یک مشتری در شركت نسبت          .  شود   می

 .باشد   نامه خریداری شده می   به بیمه

نامه خود را با شركت بیمه         نسبت پایداری درصد بیمه گذارانی را كه بیمه       

، 92های زمانی -تواند در بازه     این نسبت می  .  دهد   اند نشان می     تمدید كرده 

نسبت پایداری نقش مهمی در ارزیابی      .  گیری شود    ماه اندازه   99و2۱،  3۱

البته این بدین معنا نیست كه این معیار   . های بیمه عمر دارد   سهام شركت

 . های بیمه عمر كاربرد دارد   تنها برای ارزیابی شركت

 نسبت خالص نگهداری. ۱

ای است كه شركت بیمه نزد         نسبت خالص نگهداری بیانگر میزان پرتفوی     

ای قوی دارند قادر       هایی كه ساختار سرمایه      شركت.  كند   خود نگهداری می  

به نگهداری سهم بیشتری از پورتفوی خود هستند در حالی كه                     

های با سرمایه نسبتًا كمتر، ظرفیت نگهداری ریسک كمتری                شركت

ها متوسل     های اتدایی و واگذاری ریسک       داشته و بنابراین بیشتر به بیمه     

 .شوند   می

نسبت نگهداری براسا  حق بیمه و از تقسیم حق بیمه خالص صادره به              

 .آید   بیمه ناخالص صادره بدست می   حق

های زیر را اختصاصًا برای ارزیابی عملدرد          انجمن اكچوئران نیز شاخص    

 :های بیمه عمر پیشنهاد نموده است   شركت

 های تعلیق شده    نسبت بیمه نامه(Lapse Ratio) 

های عمر     های ارزیابی عملدرد بیمه      ترین شاخص    این شاخص یدی از مفید    

رسانی به     تواند نمایانگر نواقص مربو  به خدمات          محسوب شده و می    

نرخ تعلیق و یا بازخرید با  . مشتری، ارسال صورتحساب بدهی و غیره باشد

 :بیمه به شرح زیر قابل محاسبه است   توجه به تعداد و مبلغ حق

  تعداد قراردادهای تعلیق یا بازخرید شده      (=تعداد)تعلیق/نرخ بازخرید/

 تعداد كل قراردادهای در معرض تعلیق یا بازخرید

 مجمو  مبالغ قراردادهای فسخ یا بازخرید    (= مبلغ)تعلیق/نرخ بازخرید
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شدن و یا سررسید     قراردادهایی كه به دلیل فوت، ازكارافتادگی، تبدیل       

یابند در صورت كسر لحاظ نشده ولیدن براسا  اطالعات در           خاتمه می 

دستر  درباره زمان خاتمه قرارداد در مخرج كسر در نظر گرفته                   

 .شوندمی

  پایداری حق بیمهPremium Persistency 

بیمه تعریف شده   های حق ای از نسبت  پایداری حق بیمه براسا  مجموعه

 :شوددر زیر بررسی می

(PP/PC)ریزی شده   بیمه برنامهآوری شده به حقنسبت حق بیمه جمع. 9

=حقبیمه جمع حق/ آوری شده سالیانهبیمه برنامهریزی شده سالیانه 

ریزی شده  بیمه برنامه آوری شده تا سقف حق    بیمه جمع نسبت حق .  3

ریزی بیمه برنامه حق/  ریزی شده آوری شده تا سقف برنامه    بیمه جمع حق)

ریزی بیمه برنامه آوری شده سالیانه، حق   بیمه جمع حق)حداقل(=  شده

 ریزی شده سالیانهبیمه برنامهحق(/ شده سالیانه

تر از پرداخت مداوم، تأثیر       این نسبت به منظور ارائه تصویری واضح         

 .دارداز بین بر می  PP/PCبیمه منفرد را بر روی نسبت دامپینک یا حق

آوری شده  جاری به حق بیمه جمع     حق بیمه جمع آوری شده سال        .  2

حق بیمه  ( =  جاری به حق بیمه سال قبل        بیمه سالنسبت حق)سال قبل 

آوری بیمه ساالنه جمع  حق/  آوری شده در سال مطالعه فعلی       ساالنه جمع 

 شده در سال مطالعه قبلی

با توجه به اینده    .  این نسبت نشانگر الگوهای پرداخت سال به سال است         

ریزی شده است   برنامهبیمهبیمه بر مبنای حق   های پایداری حق  نسبت

ریزی شده استفاده   بیمه برنامه ها برای رسیدن به حق    روشی كه شركت  

 .گذارد-كند بر این نسبت تاثیر میمی

 

 :برگرفته از منابع زیر

1- Understanding Profitability in Life Insurance -Sigma -
No1/2012                    

2- Flexible Premium Universal Life Products, Lapse/
Surrender and Premium Persistency Experience- SOA 

3- Key Performance Indicators of Life Insurance Operations 
in India – IJRHAL 

 

 رئیس اداره ریسک عملیا ی شرکت بیمه پارسیان-شهرزاد عبدالرحیمی 

 کارشناس ریسک عملیا ی شرکت بیمه پارسیان-آزاده فتح اله  رشانی 

 

 

 

 

 

به صورت روزانه تعداد موارد فوت بکر   9اداره خدمات بهداشت ملی انگلیس
شود،  منتکشکر    ها گزارش می را كه توسط بیمارستان 91اثر بیماری كوید 

بیشتر این موارد فوتی گزارش شده، در طول هفته قبل رخ داده   .  كند می
حکتکی در     .  است اما برخی از آنها بیشتر از یک هفته پیش رخ داده انکد   

ایکن  .  برخی موارد از زمان فوت تا گزارش آن  یک ماه سپری شده اسکت   
بدان معنی است كه تعداد مرگ و میر ها همیشه یک بکرآورد كکمکی از        

تفاوت بین بکرآورد    .  تعداد افرادی است كه تا زمان گزارش فوت كرده اند
های رخ داده امکا       توان فوت قطعی و رقم فعلی در هر تاریخ گزارش را می

( بیان خواهکد شکد       OBNRكه بعد از این با عبارت)   3هنوز گزارش نشده
 . تعریف كرد

OBNR  2ای توان با استفاده از تدنیدی به نکام نکردبکان زنکجکیکره           را می  
اكچوئرها از این روش برای تخمین ادعاهای خسارت رخ داده   .  تخمین زد

ای  قاعده كلی روش نردبان زنکجکیکره     .  كنند اما گزارش نشده استفاده می
آوری شکده در       استفاده از جدولی است كه در آن تعداد رخدادهای جمع

گذشته، برای پیش بینی نحوه گزارش دهی آنها در آینده و پکر كکردن         
 . شود استفاده می( آینده)مقادیر ناموجود 

 ای روش نردبان زنجیره

ها را بر اسا  تاریخ فوت، در یک جدول مطابکق   ابتدا تعداد تجمعی فوتی
ها، مربو  به تکاریکخ    در این جدول ردیف.  كنیم مرتب می 9جدول شماره 

(بر اسکا  روز   ) ها بیانگر میزان تأخیر در گزارش فوت  فوت افراد و ستون
هایی است كه بکرای   های این جدول، نمایانگر تعداد كل فوت خانه.  هستند

 .روز بعد در هر تاریخ خاص گزارش شده است 22تا  9

 39هایی كه در تاریخ اول آوریل رخ داده و تا    به عنوان مثال، تعداد فوتی
 3۱در   .  مورد بکود    ۱14اند،  گزارش شده(  گوشه باال سمت چپ) آوریل  

مورد دیگر افزایش یافکتکه    3آوریل به  34مورد  و در  3آوریل، این تعداد 
آوریکل گکزارش شکده         22های اول آوریل كه تا در  تعداد كل فوت. است

 .مورد است 923است برابر  

 ای  های گزارش شده بر اسا  روش نردبان زنجیره تعداد فوت. 9جدول 

 

 

 

1 The National Health Service 

2 Occurred But Not Reported 

3 Chain Ladder 

بر اطتفرده از  71هری نرشی از بیمرری کوید  باآورد تعداد بوتی

 ای روش نادبرن زنجیاه

  اخیر در گزارش 

    9            اریخ فوت

     ۱    ۵9  ۵9  ۵9 آوری  ۱

 ؟         ۱       آوری   

 ؟ ؟     ۵9   ۵  آوری   

 ؟ ؟ ؟     ۵   آوری   

 ؟ ؟ ؟ ؟     آوری  ۵
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روز  22های جدول تعداد مرگ و میرهای روز اول آوریل پس از  طبق داده 

از كل موارد فوت تجمعی كه      (  9٫29۱=  923/929)با ضریب   (  مورد  923)

با استفاده  .  گزارش شده است، بیشتر است    (  مورد  929)آوریل      31تا روز   

توانیم از این اطالعات به عنوان مثال برای          ای، می  از روش نردبان زنجیره   

روز تاخیر    22آوریل رخ داده و با          3هایی كه روز        برآورد تعداد فوتی  

 .شوند، استفاده كنیم گزارش می

نیز (  مورد  923)روز تاخیر     22با این حال، شمارش تعداد فوت پس از           

زیرا در موارد نادر، تأخیر در گزارش          ؛ممدن است كم برآورد شده باشد      

لذا باید این كم برآوردی را به این صورت         .  تواند بیش از یک ماه باشد      می

در نظر بگیریم كه این ارقام نیز در نهایت ممدن است از رقم واقعی تعداد               

برای سادگی، تقریباً بر اسا  تعداد مشاهده شده در       . فوت ها بیشتر باشد

روز تاخیر را     22های بیشتر از     برای گزارش   4تورمضریب  چنین مواردی،   

باید   31بر اسا  این فرض، عامل تورم روز         .  كنیم فرض می   ٪2.4برابر  

در ادامه با استفاده از روش نردبان           .  باشد  9.2٪=    2.9۱٪*    2.4٪

با شرو  از گوشه    .  شود ای تعداد مرگ و میرهای آتی برآورد می         زنجیره

یک )، یک فاكتور تورم تجمعی را در هر ردیف             9سمت راست جدول     

چگونگی   3جدول شماره   .  كنیم تا سمت چپ جدول ایجاد می      (  زنجیره

  .دهد این محاسبات را در پنج روز اول آوریل نشان می

 ها  ای برای تعداد فوتی محاسبات فاكتورهای  روش نردبان زنجیره .3جدول 

در    91با استفاده از این روش، تعداد فوت بر اثر بیماری كوید                       

پیش بینی شده و نتایج در      3232های انگلیس برای ماه آوریل  بیمارستان

 .نمایش داده شده است 9شدل 

فوت و با خطای  9۱22شوند زیر  آخرین برآورد از مواردی كه گزارش می

گیری مجدد بوت استرپ  با كمک نمونه.  مرگ است 932استاندارد تقریباً 

، حد 9ای تصادفی و استفاده از روش نردبان زنجیره( 9111 ۱انگلند و ورال)

مورد فوت بدست  99۱2قریباً ت  OBNRبرای ٪12باالی  فاصله اطمینان 

 . آمده است

 برآورد عدم قطعیت

همانطور كه در باال ذكر شد ، از یک روش بوت استرپ غیر پارامتری برای 

بدست آوردن برآورد و همچنین قابلیت اطمینان برآوردهکا در روزهکای       

های  را در تمام نمونه  OBNRمیانگین 2جدول .  اخیر استفاده شده است

همچنین حکد    .  دهد بوت استرپ به همراه خطاهای استاندارد نمایش می

های نمکونکه بکوت       درصدی با استفاده از صد  12باالی فاصله اطمینان 

همانطور كه انکتکظکار    .  استرپ برای پنج روز آخر آوریل برآورد شده است

 . داریم عدم اطمینان بیشتری در مورد برآوردهای اخیر وجود داشته باشد

 در ماه آوریل در انگلستان91بینی تعداد فوت بر اثر بیماری كوید  پیش: 9شدل 

 های بوت استرپی بر اسا  نمونه OBNRخالصه اطالعات  .2جدول 

 ها محدودیت

دهی در طول زمان پایدار است و    فرض اصلی این است كه الگوی گزارش

توان از تاریخچه گذشته برای برآورد این الگو و تهکیکه جکدول روش         می

در این محاسبات هیچ تغییری در الکگکوی   .  ای استفاده كرد نردبان زنجیره

همچنین برای عوامل وابستکه بکه     .  گزارشگیری در نظر گرفته نشده است

یدشنبه تعطیل هستند و مرگ /  مانند اینده دفاتر ثبت احوال شنبه )  روز

، ( افتد با تأخیر گزارش شکده اسکت     و میرهایی كه در این روزها اتفاق می

 . هیچ امدانی در محاسبات در نظر نگرفتیم

 4 Inflation factor 

 5 England & Verrall 

 6 Stochastic Chain Ladder 

 تاریخ فوت OBNRمتوسط  خطای معیار آخرین تعداد فوت برآورد٪ 12كران باالی 

 آوریل 39 ۱4 91 424 424

 آوریل 3۱ 9۱ 39 2۱2 424

 آوریل 34 44 32 2۱1 422

 آوریل 31 93۱ 22 2۱9 492

 آوریل 22 3۱4 ۱9 234 4۱4

 تاخیر در گزارش 

 تاریخ فوت 39 3۱ 34 31 22

آوری  ۱  ۵9  ۵9  ۵9 ۱        

آوری        ۱             

آوری     ۵  ۵9         

آوری    ۵           

آوری  ۵          

      ۱ 
=۵9 +    

۱    
۱  ۵   ۱۵ 

مجموع بجز 

 روز حاضر

     
=  ۱+    

۱    
۱         

مجموع 

 روزهای قب 

 ٫ ٪ 
=   /  ۱ 

 ٫ ٪ 
 عام   ورم ٪ ٫  ٪ ٫  ٪ ٫ 

 ٫ ٪ ۱٫ *٪ ٫ =٪ ٫ ٪ ۱٫ ٪ ۱٫ ٪ ۱٫ ٪ 
عام   ورم 

 انباشته

 برآورد نهایی         9   ۱ ۱٫*٫۵   =9      *   ۱٫=   

۵=   -      9 ۱  ۱  
 عداد هنوز 

 گزارش نشده
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برای تخمین عدم قطعیت برای روزهای خاص فرض بر ایکن اسکت كکه        

گذشته در این دوره نیز ثابت است و لکذا  (  یا بیشتر) الگوی گزارش ده روز 

. ها داشته بکاشکد   بینی تغییرات ممدن است تأثیر قابل توجهی بر این پیش

همچنین ممدن است الگوهای گزارش مختلفی از موارد فوت نکاشکی از       

در خانه های سالمت و در جامعه وجود داشته باشند و    91بیماری كوید 

همین امر در مورد فوت افراد در مناطق مختلف مثل ولز، اسدکاتکلکنکد و       

 .كند ایرلند شمالی نیز صدق می

برآورد روزهای اخیر الگویی ثابت از تعداد موارد فوت گزارش شده را نشان 

دهد و این تعداد در حال كاهش است زیرا تعداد كل مکرگ و مکیکر         می

با استفاده از این روش، رونکد      .  ها كاهش یافته است روزانه در بیمارستان

ام آوریل است و 4مرگ در روز  24صعودی دارای یک نقطه پیک كمتر از 

مکورد در     32آمار روزانه از آن زمان به طور مداوم كاهش یافته و بیش از 

یافته های ما نشان می دهد كه مرگ و میرهای رخ داده در ماه .  روز است

آوریل همچنان در ماه مه، گزارش می شوند و به تعداد فوت های ثکبکت     

 .شده از این بیماری همه گیر، اضافه می شوند

 ای بروزرسانی جدول نردبان زنجیره

رود با كاهش مداوم مکرگ و       دهد، انتظار می همانطور كه نتایج نشان می

بکا پکیکش      .  بیشتر كاهش یابکد   OBNRمیر روزانه در بیمارستان ، میزان 

ای یک بار بکه     بینی این موضو  ، قصد داریم این تجزیه و تحلیل را هفته

ای بکا اسکتکفکاده از            های نردبان زنجکیکره   بینی درنتیجه پیش.  روز كنیم

طبق اطالعات .  بروز رسانی شده است 3232مه  99های رخ داده تا  مرگ

 :به دلیل دو عامل كاهش یافته است  OBNRجدید موارد فوت 

 كاهش قابل توجه تعداد موارد فوت روزانه؛ . 9

تواند بکه دلکیکل         كه می) ها  افزایش تدریجی سرعت گزارش این مرگ.  3

 (.جبران عقب افتادگی در رسیدگی به موارد فوت گذشته باشد

های مربو  به سه هفته آخر مکرگ و هکمکچکنکیکن            بینی پیش 4جدول 

بکه  .  دهکد  برای ده روز اخیر را نشان مکی     Bootstrapخطاهای استاندارد

استثنای آخرین روز، كه به طور منطقی خطای استاندارد آن زیاد اسکت،    

بقیه برآوردها كم و بیش مطابق با كاهش برآورد مرگ و میرهای روزانکه    

كاهش در این برآوردهای روزانه نشان دهنده بهبود در سکرعکت     .  هستند

ها طکی   این مهم با فرض اینده اكنون همه فوت.  گزارش موارد فوتی است

ای منعدس شده  شوند، در آخرین طرح نردبان زنجیره روز گزارش می 22

 . است

های روش نکردبکان      بینی كنید پیش مالحظه می 4همانطور كه در جدول 

ای، برآوردهای معقول و منطقی اولیه از تعداد فوت واقعکی را بکر        زنجیره

دهد و روند نزولی مداوم این مرگ و میرها را    اسا  تاریخ مرگ، ارائه می

طی دو هفته گذشته یا بیشتر، برآورد .  دهد آوریل نشان می 4از نقطه اوج 

هکای   دهد كه میزان كاهش روزانه در فکوتکی       ای نشان می نردبان زنجیره

مرگ در روز یا كمتر رسیده است كه این رقکم     92بیمارستانی به حدود 

مکه، بکه        ۱آوریل تکا     4مورد در بازه زمانی   32درمقایسه با نرخ روزانه 

 . بیشتر از نصف كاهش یافته است

مورد تخمین زده شده بود و با كاهش نرخ فوت  OBNR  4۱9تعداد موارد 

مورد از این مکوارد     2۱1روزانه ، این مقدار نیز كاهش می یابد كه حدود 

 .مربو  به فوت طی دو هفته اخیر است

های مربو  به فوت طی سه هفته آخر با استفاده از روش نکردبکان          بینی پیش. 4جدول  

 ای و همچنین خطاهای استاندارد روش بوت استرپ  برای ده روز اخیر  زنجیره
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لط ًا شرح کو اهی از سابقه و کارهای آمورزشای، پاهوهشای و          -۱
 .اجرایی  ان برای خوانندگان بیان ب رمایید

ی مقطع لیسانس رشته آمار از دانشگاه عالمه طباطکبکائکی     بنده دانش آموخته
و كارشناسی ارشد از دانشگاه شهید بهشتی در سکال      44تا  44های  طی سال

نامه كارشنکاسکی ارشکد وارد         بعد از دفا  از پایان 9219در بهمن .  هستم 19
مجموعه بیمه ملت شدم و با توجه به نیاز مدیر وقت در بخش تحقکیکقکات و      

به عنکوان اكکچکوئکر        1۱پس از آن در سال .  بررسی بازار مشغول به كار شدم
. در بیمه ملت فعالیتم را ادامکه دادم   (  عمر و درمان) های اشخاص  داخلی بیمه

به عنوان رئیس اداره ریسک و اكکچکوئکری وارد         1۱پس از آن در پایان سال 
مجموعه بیمه رازی شدم كه البته این دپارتمان دقیقًا در هکمکان زمکان در          
ی  شركت بیمه رازی تاسیس شد و بنده این توفیق را داشتم كکه در حکوزه        

های اشخاص خدمت نمایم، كه با حمایت مدیریت ارشد سازمان كارهکای   بیمه
سرانجام بکا تکوجکه بکه           .  خیلی خوبی در حوزه ریسک و اكچوئری انجام شد

 11اهمیت جایگاه رشته اكچوئری و حمایت سازمان و مدیران ارشد در پاییز   
شکان از       هکای گسکتکرده      های ریسک و اكچوئری با توجه به فعالیت دپارتمان

ها در ایکن دو         همدیگر جدا شدند كه البته همانطور كه مستحضرید فعالیت
در حال حاضر بنده به عنکوان  .  باشند حوزه بسیار در هم تنیده و مدمل هم می

عمده فعالکیکت   .  باشم مدیر اكچوئری در شركت بیمه رازی مشغول فعالیت می
ها در حوزه محاسبات و تحلیل ریسک پکرتکفکوی بکوده        جانب در این سال این

است و در كنار آن كارهای پژوهشی از قبیل ترجمه متون و ارائه مقاالتکی در    
 . این حوزه در چند همایش است

 اید؟ هایی از اکچوئری بیشتر آشنایی داشته با چه شاخه - 
های محاسبات در زمیکنکه نکرخکگکذاری مکحکصکوالت،              به طور كلی به بحث

گیری، مدیریت ریسک، كشف تقلب و داده كاوی، طراحی و بکهکبکود         ذخیره
مند هستم و كارهایی در این زمینه بنا بر نکیکاز    ای بسیار عالقه محصوالت بیمه

 . ام ها مشغول بودم انجام داده هایی كه در آن سازمان

 های کشور دارید؟  چه پیشنهادی برای اکچوئری - 
هکا   ها، نگهداری یا انکتکقکال آن      دانید شناسایی درست ریسک طوركه می همان

ها بایکد مکهکارت       رو، اكچوئر از این. پذیر است توسط محاسبات اكچوئری امدان
ها و شکنکاسکایکی          های مربو  به آن را با بررسی در داده حل مس له و تحلیل

الگوها جهت تعیین عوامل موثر در نتایج خاص و ارزیابی درست ریسک داشته 
باشند و این امر تنها بر اسا  مطالعه و محاسبات نظری كکه در دانشکگکاه          

بنابراین اطال  از مسائل مربو  به كسکب و    .  پذیر نخواهد بود آموزند امدان می
نویسی، مسائل حقوقی، تغکیکیکرات     های مربو  به برنامه كار، امور مالی، مهارت

رود اكچوئران مکحکتکرم       قوانین و مقررات، از دیگر مواردی است كه انتظار می
هکای   های بیمه یا سکازمکان     جهت افزایش بازده و حفظ ثبات اقتصادی شركت

 .مالی، مد نظر قرار دهند

یکی از اهداف انجمن محاسبات بیمه و مالی ایاران بارگازاری          - 

های  خصصی اکچوئری است، به نظر شما امکان چنین کااری     آزمون
 وجود دارد؟

كه بتوانکنکد بکه ادامکه          دانید در تمام دنیا اكچوئرها برای این طوركه می همان
فعالیت بپردازند باید مهارت و دانش تخصصی خود را همواره بروز نمایند كکه    

های تخصصی اكچوئری امدان پذیر اسکت و       این امر تنها با شركت در آزمون
كنم كه این مس له دغدغه این روزهای اكچوئرها است و در حکال     من فدر می

امیدوارم بکا  .  ها در ایران وجود ندارد حاضر متاسفانه امدان برگزاری این آزمون
توجه به شرایط موجود این مس له توسط انجمن محاسبات بیمه و مالی ایکران  

دانم این ندتکه   اما الزم می.  برطرف شود و قطعاً این امدان وجود خواهد داشت
هکای   چنینی برگزاری دوره های این را نیز عرض كنم كه قبل از برگزاری آزمون

هکا،   آموزشی تخصصی اكچوئرها جهت آماده سازی و ورود بکه ایکن آزمکون           
مخصوصاً بعد از اتمام تحصیالت دانشگاهی از ضروریات است كه به نظرم ایکن  

 .شود ضرورت در حال حاضر انجام نمی

 بینید؟ آینده این  خص  را در ایران چگونه می -۵
های بیمه نیسکت   طوركه مطلع هستید فعالیت اكچوئرها منو  به شركت همان

های بازنشسکتکگکی و       های دیگر از جمله صندوق ها در حوزه و به كارگیری آن
 . ها و یا هر بنگاه اقتصادی دیگر نیز از واجبات است بانک

جا كه روز بکه روز شکاهکد         همچنین در حوزه بیمه باید عرض كنم كه، از آن
های بیمه جنرال، تخصصی زندگی و اتدایی در ایران هسکتکیکم     افزایش شركت

هکای   های مختلف در سکال    های بیمه در حوزه كه این حجم از افزایش شركت
اخیر و لزوم به كارگیری تخصص اكچوئرها در زمینه مکحکاسکبکات فکنکی و           
تخصصی، آینده این رشته در ایران بسیار روشن خواهد بود و ان شکا  بکا           

های آموزشی كارا در این حوزه و حمکایکت بکیکمکه         فراهم شدن برگزاری دوره
ای اكچوئرها آینده  مركزی و انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران و تعلیم حرفه

 .این تخصص به جاهای بسیار خوبی خواهد رسید

بینید؟ چه  آینده انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران را چگونه می  - 
 دهید؟ هایی برای پیشرفت این انجمن در کشور پیشنهاد می راه

به نظر من، آینده انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران بسیار درخشان خواهکد  
همچنین .  بود، البته این مس له تا حد زیادی به خود ما اكچوئرها بستگی دارد

های تخصصی اكچوئری همکانکنکد سکایکر         در این راستا الزم است كه كارگروه
ای در سندیدا، و انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران تشدکیکل    های بیمه رشته

های شهید  ها به طور مشتر  با پژوهشدده بیمه و دانشگاه شود و این كارگروه
ها از    بهشتی و عالمه طباطبائیی همداری نمایند و حتما حتما در این كارگروه

هکمکچکنکیکن تشکدکیکل           .  افراد صنعت و اساتید محترم دانشگاه استفاده شود
تکوان   های مجازی در خصوص كارهایی كه می های مجزای فعال در شبده گروه

ها و مطالبشان با اكچوئکران تکازه      در این انجمن انجام داد و اشترا  این گروه
 .التحصیل از سایر اقدامات موثر در این زمینه است فارغ

 در آخر اگر مطلبی یا پیشنهادی دارید لط ا ب رمایید؟ - 
های اقتصادی هستند كه  های بیمه یدی از انوا  بنگاه كه شركت با توجه به این

این روزها به اهمیت اكچوئران جهت محاسبات تخصصی بیش از قکبکل پکی        
جا كه استخدام و به كارگیری اكچوئرها از ضروریات این بنکگکاه    اند و ازآن برده

اقتصادی هست، از انجمن محترم محاسبات بیمه و مالی ایران تقاضا دارم كکه  
شرایط عضویت دانشجویان اكچوئر را در انجمن آسان نموده و بکا بکرگکزاری        

های تخصصی و كاربردی به دانشجویان و فارغ اتحصیالن كمک نماینکد   كارگاه
آمکوزنکد    تا در كنار مباحث ت وری مندرج در متون مختلف، كه در دانشگاه می

مهارت كافی برای ورود به بازار كار را نیز قبل از ورود بیاموزنکد تکا پکس از          
در .  های تخصصی و كارا در جایگاه واقعی خودشان بدرخشنکد  جذب، با تحلیل

دانم كه از اعضای محترم انجمن به خاطر وقتی كه بنده  پایان بر خود الزم می
 .اند، تشدر نمایم اختصاص داده

 

   مصاحبه از فاطمه نصیری 

 تصرحبه بر طاکرر خرنم اورینف اباوز
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تکا     9۱مجمع عمومی انجمن علمی محاسبات بیمه و مالی ایران، ساعت 

بکه صکورت غکیکرحضکوری در               9211آبکان       33روز پنجشنبکه     32

نفر از اعضاء و مشاركت آقکای   29و با حضور   Adobe Connectافزار     نرم

های علمی وزارت    انجمن  دكتر وحیدی اصل، به عنوان نماینده كمیسیون

در ابتدای جلسه، با توجه به رای اعضاء شركت كنکنکده،   .  علوم، برگزار شد

 :ی مجمع به ترتیب زیر انتخاب شدند     هی ت رئیسه

 جناب آقای دكتر محمد ذكایی؛: رئیس جلسه 

 جناب آقای آرمان رستمی؛: ناظر اول 

 سركار خانم هما نوروزی؛: ناظر دوم 

 سركار خانم دیبا دارائی: منشی جلسه. 

پس از انتخاب اعضای هی ت رئیسه مجمع، جناب آقای دكتر شکیکبکانکی،     

های انجام  ای از عملدرد انجمن شامل فعالیت رییس انجمن،گزارش خالصه

شده در دوره سوم ارائه كردند كه در ادامه با پرسش و پاسکخ حضکار در       

ی گزارش عملدرد، جکنکاب آقکای دكکتکر               پس از ارائه.  جلسه همراه بود

هکای   زاده، بازر  قانونی انجمن، گزارشی از قانونی بودن فعکالکیکت    حسن

دار انجمن، جناب آقای عکابکد نکیکز            انجمن ارائه كردند و همچنین خزانه

اعضا بکه    %  19ی مالی انجمن را ارائه نمودند كه در نهایت با رأی      ترازنامه

 . تأیید رسید

ی اطالعات به عکنکوان        اعضا، روزنامه%  43ی جلسه، با رأی مثبت      در ادامه

ی      پس از انکتکخکاب روزنکامکه       .  ی كثیراالنتشار انجمن انتخاب شد     روزنامه

كثیراالنتشار، در خصوص تعیین میزان حق عضویت، چهار نو  عضکویکت   

ها بکه       مجمع بحث و تبادل نظر شد و در نهایت با رأی اعضا، حق عضویت

 :صورت زیر تعیین شدند

 9۱2هزار تومان به    922ی      افزایش از مبلغ ساالنه: حقیقی پیوسته 

 هزار تومان؛ 

 922هزار تومان بکه       ۱2ی      افزایش از مبلغ ساالنه: حقیقی وابسته 

 هزار تومان؛ 

 92هزار تومان به    ۱2ی      افزایش از مبلغ ساالنه:  حقیقی دانشجویی 

 هزار تومان؛ 

 ۱و    2، 9های      افزایش از سه پدیج مختلف با حق عضویت:  حقوقی 

 .میلیون تومانی 92تا  ۱ی      میلیون تومان به یک بازه

در نهایت به آخرین دستور جلسه، كه انتخاب اعضای هی کت مکدیکره و        

نفر از اعضای حاضر در جلسه بکرای     92.  بازر  انجمن بود، پرداخته شد

نفر برای بازر  كاندید شدند و بکا تکوجکه       3عضویت در هی ت مدیره و 

آرای حاضرین، اعضای هی ت مدیره و بازرسین انجمن به شرح زیر انتخاب 

 :شدند

 : اعضای هی ت مدیره

  ؛(عضو اصلی)جناب آقای دكتر صابر شیبانی 

  ؛(عضو اصلی)جناب آقای دكتر امیرتیمور پاینده نجف آبادی 

  ؛(عضو اصلی)جناب آقای دكتر رحیم محمودوند 

  ؛(عضو اصلی)جناب آقای دكتر مرتضی اعالباف 

  ؛(عضو اصلی)جناب آقای مجتبی عابد 

  ؛(عضو اصلی)سركار خانم دكتر شیرین شعاعی 

  ؛(عضو اصلی)سركار خانم دكتر زهرا برزگر 

  ؛(عضو علی البدل)سركار خانم فاطمه آل حسینی 

  (.عضو علی البدل)جناب آقای امیر الفت 

 :بازرسین

 سركار خانم دكتر مریم تیموریان: بازر  اصلی 

 جناب آقای دكتر عبا  راد: بازر  علی البدل 

 
 منشی جلسه مجمع انجمن   -دیبا دارائی 

گزارش باگزاری تجمع عموتی انجمن علمی تحرطبرت بیمه و 

 ترهی ایاان



 

 13 ۱۱شماره   |99پائیز 

 

های حضوری، انجمن از ظکرفکیکت       با توجه به عدم امدان برگزاری جلسه

های خود را بکر بسکتکر       ابزارهای مبتنی بر اینترنت استفاده كرده و جلسه

 .ادوب كاندت برگزار كرده است

های علمی، پس از برگزاری مجمع عمومی و    مطابق با روال كاری انجمن

انجام انتخابات، هیات مدیره جدید در نخستین جلسه برای تعیین تركیب 

 . كنند اجرایی و تفدیک وظایف اقدام می

در ایکن    .  برگزار گکردیکد   9211آبان  22نخستین جلسه انجمن در تاریخ 

جلسه پس از گفتگوی اعضای حاضر و مذاكره نسبت به تعیین تکركکیکب      

 :گیری به شرح زیر است خالصه رای. گیری شد اجرایی انجمن رای

 آقای دكتر صابر شیبانی؛: رئیس هیات مدیره انجمن 

 آقای مجتبی عابد؛: دار انجمن خزانه 

 سركار خانم دكتر شیرین شعاعی؛: دبیر انجمن 

 آقای دكتر رحیم محمودوند: قائم مقام هیات مدیره انجمن. 

در این جلسه عالوه بر تفدیک وظایف، در مکورد اهکداف انکجکمکن و                

بایست صورت بگیرد نیز گفتگو شد و مقرر شد برنامکه   هایی كه می فعالیت

در این گفتگوها هر یک از   .  استراتژیک انجمن برای جلسه دوم آماده شود

های انجمن اشاره كکردنکد و        اعضای حاضر به نقا  قوت و ضعف فعالیت

. های انجمن مطرح كکنکنکد    سعی كردند پیشنهادهایی برای بهبود فعالیت

 :برخی از مواردی كه در این جلسه بحث شد به شرح زیر است

  مطالعه تکمکام     ) مرور اساسنامه و آسیب شناسی فعالیت دوره قبلی

 ؛(های قبلی انجمن صورتجلسه

  ؛(تشدیل یک دبیرخانه فعال)تقویت ارتبا  با اعضای انجمن 

 ها؛ ها، نیازها و تعیین اولویت ها، ظرفیت ارزیابی توانایی 

 گری در حوزه دانش  ای كمک به فارغ التحصیالن برای تقویت حرفه

 اكچوئری؛

 هکای   های انجمن در صنعت بیمه و سایر عکرصکه   گسترش همداری

مالی، محیط زیست، بور ، سازمکان هکای     ) خارج از صنعت بیمه 

 ؛(دولتی

 های فعالیت مشتر ؛ های با حوزه گسترش تعامالت با انجمن 

 های علمی؛ گسترش ارتبا  با كمیسیون انجمن 

 مرور تجربه های انجمن و ایجاد فرصت های جدید؛ 

 های خارج از كشور و استفاده از ظرفکیکت    گسترش ارتبا  با ایرانی

هکا،   فضای مجازی و ارتباطات غیرحضوری برای برگزاری كکارگکاه    

 ها؛  های آموزشی و كنفرانس دوره

 های علمی كشورهای منطقه، آسیکای مکیکانکه،        همداری با انجمن

های  ها و انجام فعالیت ها و كارگاه شمال آفریقا با برگزاری كنفرانس

علمی مشتر  كه به معرفی انجمن و افزایش اعتبار آن در سکطکح   

 كند؛ بین المللی كمک می

 كه لزوما اعضای هکیکات مکدیکره       ) های آموزش  فعال كردن كمیته

توانند برنامه آموزشی ساالنه داشته باشند، بکا     انجمن نیستند و می

اعضای انجمن ارتباطات نزدیدی داشته باشند و مجوزهای الزم را از 

 (هیات مدیره دریافت كنند

 
  عضو هیات مدیره انجمن -رحیم محمودوند 

 هری انجمن گزارش باگزاری جلسه
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بیست و هفتمین همایش ملی بیمه و توسعه، به عنوان یدی از رویدادهای        

. مهم در صنعت بیمه، امسال در آذرماه به صورت مجازی برگزار گردید              

اكچوئری « انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران در این رویداد پنل علمی        

را با تركیب     »های نوپدید  و مدیریت ریسک در شرایط بحرانی و بیماری        

 :اعضای زیر برگزار كرد

در این رویداد چهار مقاله علمی به صورت سخنرانی ارائه شد كه عناوین و   

 .ها به این شرح هستند نام سخنرانی 

 :چکیده سخنرانی اول

بار و بحرانهای مختلف كه هر از چندگاهی در سطح              وقو  اتفاقات فاجعه  

های مختلف زندگی     دهند، معمواًل با عواقبی در بخش         جهان رخ می   

های مالی و غیرمالی       اجتماعی بشر همراه است و اثرات جدی در جنبه          

های از قبل      هایی اغلب منجر به خسارت        چنین پدیده .  كند  ایجاد می 

در چنین شرایطی، نقش صنعت بیمه،         .  شوند  ای می   نشده  بینی  پیش

. شود  تر می   كنندۀ خسارت در شرایط بحرانی پررنک        عنوان نهاد جبران    به

در نظر داشتن این ندته ضروری است كه صنعت بیمه، نیز از اثرات سوء                

ها   های مصون نیست و در تهدید انوا  مختلف ریسک           وقو  چنین بحران  

گران همچنین    هایی، بیمه   عالوه بر لزوم مدیریت چنین ریسک      .  قرار داد 

بایست جایگاه خود را به       گزاران بوده، و می     متعهد به جبران خسارت بیمه    

گذارن   صنعت بیمه و قانون    .  عنوان یک نهاد قابل اطمینان حفظ كنند        

معمواًل درصدد هستند، براسا  الگوهای مدیریت ریسک موجود كه              

شده از وقو  بحرانهای پیشین است، و با             برگرفته از درسهای آموخته    

روزرسانی كرده و برای      گذاری خود را به     كسب اطالعات جدید، سیاست   

در این مقاله، با اشاره       .  مواجهه با شرایط بحرانی آمادگی كسب كنند         

هایی كه    گیری كرونا بر صنعت بیمه، به برخی ریسک           اجمالی بر تاثیر همه   

های صنعت    پس از بیان چالش   .  شود  گران هستند، اشاره می     متوجه بیمه 

ها، راهدارهایی جهت مدیریت آنها ارائه           بیمه در خصوص این ریسک      

گیری  شود، و همچنین برخی پیشنهادهای استراتژیک برای دوران همه می

 . شود كرونا و پساكرونا پیشنهاد می

 

 :چکیده سخنرانی دوم

بهمن ماه    22)از اعالم رسمی اولین موارد ابتال به ویرو  كرونا در ایران             

با ورود این ویرو     .  گذرد  ماه می   92تا تاریخ این پژوهش حدود      (  9214

. های مختلف جامعه متأثر از شیو  این ویرو  شدند              به كشور بخش   

های خود،    صنعت بیمه نیز به عنوان نهادی كه عالوه بر مدیریت ریسک            

ها و نهادهای كشور را به عهده دارد، بیش از              مدیریت ریسک سایر بنگاه   

در این ارائه   .  سایر نهادها با مخاطرات این بیماری در ارتبا  بوده است           

های بیمه    های شركت   كنیم تأثیر شیو  ویرو  كرونا  بر هزینه          تالش می 

همچنین با ارائه روش     .  تجاری در رشته درمان گروهی را بررسی كنیم         

های   ها و چالش    مقدماتی برای محاسبات اكچوئری این رشته به فرصت         

پیش روی این رشته در سایر مواقع بحرانی و بالیایی كه منجر به آثار                  

نتایج این مطالعه نشان از كاهش      .  فاجعه بار خواهد شد، خواهیم پرداخت     

در هزینه و رجو  بیماران الدتیو        (  درصد  42به طور میانگین    )محسو   

در نهایت به نقش حیاتی دپارتمان مدیریت ریسک در وقو  بیماری           .  دارد

 .های نو پدید پرداخته خواهد شد

 هر و رویدادهری علمی باگزار شده گزارش کنفاانس

 عنوان سخنران

های ناشی از ویرو  كرونا  صنعت بیمه و ریسک زهرا برزگر

 (گر از دیدگاه بیمه)

های درمان  بررسی تاثیر كروناویرو  بر هزینه امیر الفت

 گروهی

از )های مستمری در تنگنای دو بحران  طرح صابر شیبانی

 (91بحران مالی تا بحران كووید 

گیر بر اسا  رویدرد  های همه یابی بیمای مدل مجتبی عابد

 اكچوئری

مسئولیت  سمت سازمانی سخنران

 در پن 

صابر 

 شیبانی

 رئیس عضو هیات مدیره انجمن

امیرتیمور 

 پاینده

 عضو عضو هیات مدیره انجمن

 عضو عضو هیات مدیره انجمن زهرا برزگر

سیرو  

 رضایی

 عضو مدیر ریسک بیمه البرز

رحیم 

 محمودوند

 عضو هیات مدیره انجمن عضو

 عضو هیات مدیره انجمن عضو مجتبی عابد

 معاون مدیر ریسک بیمه البرز عضو امیر الفت
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 چکیده سخنرانی سوم 

در نیم قرن اخیر طرح های مستمری كه در متون مختلف و به دالیل                  

های اجتماعی از آنها     متفاوت با عناوین صندوق های بازنشستگی یا بیمه        

ای روبرو   های پیچیده  شود در بسیاری از كشورهای جهان با چالش        یاد می 

ها در كشورهای توسعه یافته نشان        ارزیابی علل بروز این چالش    .  اند بوده

دهد كه پدیده پیری جمعیت در این كشورها عامل اصلی افزایش                می

دهد در   مشاهدات نشان می   .  های مستمری بوده است      مصارف طرح 

كشورهای در حال توسعه مانند ایران كه هنوز جمعیت جوانتری دارند              

مهمترین چالش ها را می توان در عوامل مدیریتی و نهادی مانند فقدان              

رگوالتور حرفه ای، تخصصی و مستقل برای راهبری و نظارت تخصصی بر            

گذاری غیر كارشناسی، فقدان شناخت از         نظام مستمری، نظام سیاست    

مدانیسم های بیمه ای و ارزیابی های اكچوئری، ناكارآمدی مدیریت               

اجرایی و سرمایه گذاری، فقدان سیستم انگیزشی و كنترل مستقل،                

اندازی دولت به ذخایر      ها، فساد و دست     انحصار دولتی در اداره طرح      

 . صندوق ها شناسایی كرد

های مستمری   این مقاله ضمن واكاوی علل بروز بحران مالی در طرح             

بر   91بزرگ در ایران بر پایه تحقیقات انجام شده به تاثیر پاندمی كووید              

های  همچنین، با تجمیع علل این دو بحران در        .  پردازد این طرح ها می   

های  آموخته شده برای گذار از بحران و دستیابی به نظام كارآمد طرح              

ها و چالش های     فرصت.  كند مستمری با پایدار مالی بلند مدت را ارائه می        

ورود بیمه های بازرگانی به طرح های مستمری نیز به مثابه بخشی از راه               

 .گیرد حل ها مورد مداقه قرار می

 

 چکیده سخنرانی چهارم

و    3291در سال    (  كرونا ویرو  )  91شیو  جهانی ویرو  كوید        

های مختلف را بر آن داشته است تا در           گیری آن، پژوهشگران حوزه    همه

های همه گیر و چگونگی پیش گیری از            شناخت مدل انتشار بیماری    

تحلیل اثر  .  انتشار و ابتالی افراد، نقش آفرینی بیشتری داشته باشند            

های مختلف   گیری اجتماعی، قرنطینه و اعمال تدابیر و محدودیت         فاصله

ها، از جمله ابزار مهم       گیری این نو  بیماری     برای پیش گیری از همه     

در علم اپیدمیولوژی،   .  شود گیری محسوب می   سیاستمدارن جهت تصمیم  

بندی رفتار   های شناخته شده برای مدل      های ریاضی از جمله مدل      مدل

ها، این   گیر هستند؛ با این اوصاف رفتار حدی این بیماری   های همه بیماری

هایی روبرو نموده و استفاده از رهیافتی جدید یک            مدل ها را با كاستی     

 .ضرورت است

های  در این مقاله سعی بر آن است تا ضمن تجزیه و تحلیل مدل                    

های رایج را بهبود داد و       اپیدمیک، با بدارگیری رویدردهای اكچوئری مدل

های همه گیر، ضمن پیش بینی رفتار آتی ویرو             یابی بیماری  با مدل 

، ضرورت و اثربخشی اقدامات صورت پذیرفته از قبیل قرنطینه و  91كوید 

 .محدودیت های تردد در كشور ایران را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد

   عضو هیات مدیره انجمن -مجتبی عابد 

 

 های واقعی نخستین رویداد بازی با داده

های  های زیادی است كه از منابع مختلفی مانند تراكنش          دنیا شامل داده  

ها، موتورهای جستجو، اینترنت و      های اجتماعی، سرشماری   تجاری، شبده 

كنند تا دنیای    هایی به ما كمک می     چنین داده .  اند سایر موارد تولید شده   

گران داده   ها، آماردانان و تحلیل    ها و شركت   سازمان.  بهتری داشته باشیم  

 .كنند تا با كمک آنها تجارتشان را بهبود بدهند را استخدام می

شركت آگنا در مركز رشد دانشگاه بوعلی سینا به طور مشتر  با بخش               

المللی آمارهای صنعتی و بازرگانی و تیم         آماردانان جوان در انجمن بین     

ها  ها در حال برگزاری رویدادی در خصوص ارزش داده         تحلیل علمی داده  

ها و تحلیلگران داده ها كمک        هستند تا از این طریق به صاحبان داده         

این رویداد  .  كنند كه بیشترین اطالعات را از درون داده ها استخراج كنند          

تحت حمایت مالی تیم تحلیل علمی داده ها، موسسه بین المللی آمار و               

ای كه در این رویداد شركت داده         های بیمه  داده.  شركت بیمه دی است   

شده است مشتمل بر اطالعات بسیار با ارزش درباره رشته شخص ثالث،              

انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران از         .  رشته درمان و رشته عمر است      

 .حامیان معنوی این رویداد است

  مسئول رویداد -رحیم محمودوند 

 

 هر و رویدادهری علمی آتی کنفاانس
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  (Scandinavian Actuarial Journal)اسداندیناوین اكچوئریال جورنکال    

های نظری و كاربردی بکه     سنجی است كه از جنبه ای برای علوم بیم مجله

 .پردازد روشهای ریاضی برای بیمه و موضوعات مرتبط می

سنجی، بیش از آنده انسجام روشها  های ریاضیات بیم كنندۀ كرانه تعیین   

بنابراین، یک مقاله مکوردنکظکر بکرای        . و تدنیدها باشد، حوزۀ كاربرد است

اسداندیناوین جورنال ممدن است مبتنی بر نظریۀ احتمال، آمار، تحقکیکق   

شناسی، اقتصاد ریاضکی،   در عملیات، آنالیز عددی، علوم كامپیوتر، جمعیت

یا هر حوزۀ دیگر ریاضیات كاربردی باشد؛ معیار اصلی آن است كه مقکالکه   

 .سنجی مرتبط باشد طورخاص با كاربردهای بیم باید به

امیدواری ویراستاران آن است كه این مجله بتواند در ارتکقکای سکطکح          

سنجی در  سنجی و ترویج روشهای موجود در كارهای بیم شناسی بیم روش

 . عمل مؤثر باشد

پردازان  ورزان و نظریه یک بخش ویژۀ كارگاه با هدف همداری بین عمل   

سنجی در مجله در نظر گکرفکتکه شکده        برای حل مسائل دنیای واقعی بیم

هایی در هر سطح از آمادگی نظری، از  درهای این كارگاه برای مقاله.  است

توصیف صرف مسائل عملی همراه با درخواستهای كمک برای حل مس له، 

حلهای موقتی، تا حل كکامکل نکظکری ایکن           از طریق بحث و گفتگو و راه

هکای مکروری و          این مجله همچنین مکقکالکه   .  مسائل، گشاده خواهد بود

 .شوند ها داوری می همۀ مقاله. كند مطالعات تجربی را منتشر می

. در حال انتشکار اسکت     9194اسداندیناوین اكچوئریال جورنال از سال    

سنجی فنکالنکد،    سنجان دانمار ، انجمن بیم این مجله از طرف انجمن بیم

 .شود سنجان منتشر می سنجان، و انجمن سوئدی بیم انجمن نروژی بیم

 پردازان ورزان و نظریه سنجی اعم از عمل متخصصان  بیم: مخاطبان 

 92:ها در هر سال تعداد شماره 

 Taylor & Francis: ناشر

 

 9٫۱۱2: ضریب تأثیر

 :بندی رتبه

 19/49 (Social Sciences, Mathematical Methods); 

  33/123 (Statistics & Probability); 

  41/103 (Mathematics, Interdisciplinary Applications) 

 : شود اسداندیناوین اكچوئریال جورنال در  محلهای زیر نمایه می

 Applications, Methods and Theory 

 Current Contents - Social & Behavioral Sciences 
(Clarivate Analytics) 

 Current Index to Statistics 

 Journal Contents in Quantitative Methods 

 Mathematical Reviews 

 Science Citation Index Expanded (Clarivate Analytics) 

 Scopus (Elsevier) 

 Social Sciences Citation Index (Clarivate Analytics) 

 Statistical Theory and Method Abstracts 

 Zentralblatt für Mathematik und ihre Grenzgebiete 

 

 

 

 

موفقیت هر انجمن علمی به عوامل مختلفی بستگی دارد اما شدی نیسکت  

های بزرگ  افزایی و داشتن تعلق خاطر اعضای آن در كسب موفقیت كه هم

رسانی در زمینه اخبار داغ مرتبکط   نظر به ضرورت آگاهی.  بسیار موثر است

با حوزه كاری انجمن محاسبات بیمه و مالی و سهولت ارتبا  با اعضکاء و    

های مختلفی در نظر گرفته شده اسکت كکه از          عالقمندان انجمن، درگاه

هکا ضکمکن       شود با مراجعه بکه ایکن درگکاه          عموم عالقمندان دعوت می

 :مندی از مطالب آنها به همداری با انجمن بپردازند بهره

   وبسایت انجمن به آدرirsoa.ir 

 كانال انجمن در پیام رسان تلگرام با لینک 

https://t.me/IRSOAChannel 

      خبرنامه كه ارتبا  با آن از طریق ایمیل سردبیر، هیات تکحکریکریکه

 .و دبیرخانه انجمن میسر است( به صفحه نخست مراجعه كنید) 

 اطکرندینروین اکچوئایرل جورنرل

 محمد قاسم وحیدی ا  ، استاد دانشگاه شهید بهشتی 

هری آگرهی رطرنی انجمن علمی تحرطبرت بیمه و ترهی  درگره

 ایاان
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بکا  (  وپ) میلیون واحد پکولکی      9شركت بیمه عمری موظف به پرداخت 

برای پوشش این بدهی شركت سرمایه زیکر را      .  سال است 32سررسید 

 :تهیه كرده است

  میلیون وپ؛ 2٫9سهام با ارزش فعلی 

  میلیون وپ 2٫9سال به مبلغ  92اوراق قرضه دولتی با سررسید. 

درصکد اسکت و بکرای             3سال برابر  92نرخ بهره فعلی برای سررسید 

 .درصد است 4ساله برابر  32سررسید 

 .این شركت را تهیه كنید market consistentترازنامه  -الف

 ۱2برای آزمون استر  نرخ بهره، فرض كنید كه نرخ بهره بکاال        -ب

 ترازنامه شركت در این حالت چگونه است؟. درصد كاهش بیاید

 فرض كنید 

 

 كه یک حركت براونی هندسی است داریم {Xt}برای 

x=x, x=x 

 :بنابراین طبق قضیه ایتو داریم

 

 

 

 بنابراین داریم

 

 و یا

 

 

 

   اکچوئری -علیرضا عدالتی 

 

 

سنجی به زبان فارسی مکوضکوعکی     تامین منابع معتبر در زمینه دانش بیم

است كه در یک دهه گذشته بسیار مورد توجه پژوهشدده بکیکمکه قکرار       

با این وجود رویدرد مورد استفاده بیشتر به سمت تکرجکمکه    .  گرفته است

این در حالی است كه نکگکارش     .  منابع خارجی به زبان فارسی بوده است

ای هست كکه   زمینه ذهنی نویسندگان از جامعه های خارجی با پس كتاب

های عملکی   كنند و ممدن است انطباق خوبی بین جنبه در آن زندگی می

از این رو شنیدن خبر تالیف كتاب .   ایشان با كشور ما وجود نداشته باشد

 .بخش است در این حوزه بسیار مسرت

به قلم آقای دكتکر   »های غیرزندگی نظریه ریسک در بیمه «اخیرا كتاب 

 .آبادی توسط پژوهشدده بیمه به چاپ رسیده است امیرتیمور پاینده نجف

 :های مطلوب این كتاب در زیر شمرده شده است برخی از ویژگی

 مبانی نظری در حد نیاز ارائه شده است؛ 

 كند؛ های مطرح شده در متن به فهم مطالب بسیار كمک می پروژه 

 گستره خوبی از انوا  اصول حق بیمه ارائه شده است؛ 

  كدهایR برای مباحث كتاب در پیوست ارائه شده است. 

هایی چون معنا  این كتاب در ابتدا سعی كرده است با پرداختن به موضو 

سکنکجکی،       های آماری پركاربرد در بیکم  و مفهوم ریسک، مروری بر توزیع

هکای   فرآیندهای تصادفی و آمار بیزی ذهن خواننده را برای مطالعه فصل

ها، تابع  گیری و مقایسه ریسک در ادامه معیارهای اندازه.  بعدی آماده كند

گذاری، رویدرد  گذاری، رویدرد كالسیک در قیمت مطلوبیت، اصول قیمت

های اتدایی و برآورد ذخکایکر    های پاداش جریمه، بیمه باورمندی، سیستم

موضو  ورشدستگی از دیگر مباحثی هسکت  .  مورد بحث قرار گرفته است

 .كه در این كتاب مورد توجه قرار گرفته است

 77تخصصی اکچوئای شمرره   طوال 

 7۱تخصصی اکچوئای شمرره   پرطخ طوال

 تعابی کترب
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ای    سنجی در ایران و جهان، آشنایکی بکا مسکائکل حکرفکه             خبرنامه انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران با هدف درج اخبار مربو  به حوزه بیم

برای نیل به اهداف فوق و پربارتر شدن خبرنکامکه، از     .  شود سنجی و ایجاد ارتبا  میان اعضای انجمن با یددیگر در پایان هر فصل منتشر می بیم

به این منظور كافی است مطلب مورد نظر خود را در قکالکب فکایکل ورد یکا                .  شود فدری همه عالقمندان به گرمی استقبال می همداری و هم

  :فرآیند همداری به صورت زیر است. نویس، به صورت خوانا، تهیه نموده و برای ما ارسال كنید دست

 فراخوان مطلب برای درج در خبرنامه

 مطالب به نشانی سردبیر، اعضای هی ت تحریریه یا دبیرخانه انجمن ارسال شود؛ 

 خبرنامه، در انتخاب، تلخیص و ویرایش مطالب ارسال شده آزاد است؛ 

 شود مطالب دریافت شده، بازگردانده نمی. 

 

 :برخی از رئو  مطالب پیشنهادی برای درج در خبرنامه به شرح زیر است

 

  های مرتبط با بیمه و مالی های تخصصی در حوزه ها و سخنرانی ها، كارگاه ها، نشست رسانی درباره همایش اطال 

 (ای، مباحث مربو  به صنعت بیمه و بازارهای مالی و  مباحث آئین نامهاستانداردها، ای،  های حرفه آزمون)ای  مسائل حرفه... 

 ( های محاسباتی  های آموزشی، نرم افزار و بسته گزینی، مقاله واژه)ئل آموزشی  مسا 

 های مرتبط معرفی دانشمندان و پژوهشگران برجسته در حوزه 

 ای های علمی و حرفه معرفی سایر انجمن 

 معرفی كتاب 

قابل ذكر است كه خبرنامه ممدن است با توجه به محتوای مطالب دریافتی و حجم در نظر گرفته شده برای هر شماره، برخی از مطالب دریافت                           

 .های بعدی منتشر كند شده را در شماره




