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 گریانجمنحرفه

حدود چهار سال از عمر انجمن علمی محاسبات بیمه و مالیی اییران     

ی طفولیت خود را پشت سیر   انجمن در این چهار سال دوره. گذرد می

کم باید در انتظار شکوفایی و ثمربخشی، یا به عیبیارتیی     گذاشته و کم

 . دیگر هویت و اعتبار بخشی به اعضای خود باشیم

اگرچه انجمن به عنوان یک انجمن علمی در وزارت علوم، تحقیقات و 

های دیگری  آوری کسب مجوز نموده است، تفاوت اساسی با انجمن فن

دلیل این تفاوت را باید کاربرد میتیفیاوت    .  آمار و ریاضی دارد  همچون

اصوال نیقیش ییک        .  سنجی با سایر علوم پایه ریاضی دانست علم بیم

. ای است تا یک میحیقیر صیرف         آکچوئر در صنعت یک نقش حرفه

هیا و       نیامیه     گری نیاز به آموزش مستمر و پییروی از آیییین        حرفه

ی وظیاییو و          ای دارد که سمت و سوی حیطه استانداردهای حرفه

ای  تغییر خواهد داد و یا حداقل ماده هیای     اهداف انجمن را تا اندازه

 . کند گری است را پررنگ می اساسنامه که مربوط به حرفه

ی انجمین در بیدو        هرچند که اعضای هیات موسس و هیات مدیره 

تاسیس انتظارات متفاوتی از اهداف و وظایو انجمن داشتند امیا در      

  .گری انجمن تاکید دارنید  ی بزرگواران بر نقش حرفه حال حاضر همه

گری هم نیازمند پیژوهیش    البته ذکر این نکته ضروری است که حرفه

. است و هم نیازمند تعامل با صنعت و البته مسیری است پیرچیالیش   

ارزشیهیا و     ” ،   “ 9دانش و تخصیص ” گری که بر مبنای سه اصل  حرفه

شود، در ارتیقیای      تعریو می“  2ای مسئولیت پذیری حرفه”  و “  3رفتار

هیای     ها، تقویت مهیارت  شغلی آکچوئرها، کیفیت محاسبات و گزارش

هیای     تری از صیورت    ارتباطی و در نهایت منجر به ارائه تصویر شفاف

های بازنشستگی و سایر میوسیسیات       های بیمه، صندوق مالی شرکت

گیری را طیی          های دنیا مسیر حرفه ی انجمن همه.  مالی خواهد شد

ها و  ها بستگی به تعداد آزمون اند و اصوال عضویت در این انجمن نموده

کنند و انجمن ما نیز بیایید    ها کسب می امتیازهایی است که از انجمن

 . در این مسیر گام بردارد

انجمن در این چهارسال از طریر مکاتبه، مصاحبه و رایزنیی سیعیی      

های اجیتیمیاعیی و        داشته است که تعامالت در خور شانی را با بیمه

هایی را کسب کرده است اما با  هر چند که موفقیت.  تجاری ایجاد کند

رشد انجمن در گرو مقبولیت در .  مهری هایی هم مواجه بوده است بی

ی مرکزی و وزارت کیار، رفیاه و        صنعت  ونهاد های ناظر، بویژه بیمه

 . تعاون، سازمان تامین اجتماعی و سازمان حسابرسی کشوری است

گری مزایای بسیار زیادی برای آکچوئرهیا و جیامیعیه          هرچند حرفه

های زیادی هیمیراه    گری با چالش خواهد داشت اما شروع مسیر حرفه

گری با آزمون  شروع حرفه.  خواهد بود که انجمن باید از آن اگاه باشد

هیا،     و ارزیابی آکچوئرها شروع خواهد شد که تعداد و تینیوع آزمیون     

ی دخیل نمودن سوابر آموزشی و شغلی در امتیازدهی اعضیای     نحوه

جلیب اعیتیمیاد       .  ای باشند های مورد مناقشه تواند موضوع انجمن می

های تجاری و اجتماعی نیز الزم و ضروری است  نهادهای ناظر در بیمه

ای    تا اندازه 4(IAA)اکچوئرهای دنیا   که با عضویت انجمن در جامعه

هیا،     با وجود معضالت، موانع و چیالیش    .  این مسیر هموار شده است

 . گری ندارد ای جز گام برداشتن در مسیر حرفه انجمن چاره

تواند انجمن را در      ، میIAAعضویت انجمن به عنوان عضو اسوشیت 

از طریر بخش اکچوئرهای بیدون     IAA.  گری کمک کند زمینه حرفه

کمک به انجمن در به رسمیییت      گری، ، کمیته حرفه 5(AWB)مرز 

ها، برگزاری جلسیات   های انجمن  توسط سایر انجمن شناختن آزمون

گانه در تهران و به اشتیرا  گیذاشیتین        های تخصصی شانزده کمیته

گری کیمیک      تجارب در سایر کشورها می تواند انجمن را مسیر حرفه

 . کند

 دکتا اتین حسن زاده، رئیس انجمن 
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 کارشناس و متخصصی است که بیا محاسیبات فینی امیور           3سنج بیم

گییری و مدیرییت       ایین امیور شیامل انیدازه       .  سر و کار دارد   ای بیمه

های زندگیی   مخاطرات در همۀ جنبه.  هاست مخاطرات و عدم قطعیت

شوند و برای مقابله با آنها نیازمند اقداماتی هیستیم   ها دیده می انسان

هیا    گذاری مهارت   ها و ارزش ها، مدیریت مسئولیت که مدیریت دارایی

سنجان امیروزی بیا بکیارگیری علومیی از قبییل              بیم.  اند از آن جمله

احتمال، آمار، رایانه و مفاهیم مالی و اقتصادی و مدیریت به سنجش    

ها در    این فعالیت . ها، و ارزش مالی آنها می پردازند خطرها، شدت آن

 .کنند ها بروز می مفهومی به نام بیمه اموال، اشخاص و مسئولیت

مثیال  در امیاراطوری روم      .  گیردد   مفهوم بیمه به عهید عتییر برمیی      

های کفین و    شدند که هدف آنها تأمین هزینه هایی تشکیل می انجمن

هرعضو . دفن اعضا، محل دفن، اینکه دفن شوند یا سوزانده شوند، بود

پرداخت که در هنگام ضرورت از   مبلغ اندکی که در توان همه بود می

های خاکسااری و بنای گور او برداشت و  صندوق مشتر  برای هزینه

مبلغ پرداختی هر فرد را سهم می نامیدند و هر عضو میی  .  خرج شود

مفهیوم جدیید    .  توانست طبر وسع مالی خود هر تعداد سیهم بخیرد    

های سده هفیدهم مییالدی        های احتماالتی و سالیانی بیمه از بررسی

ها به گونیۀ علمیی انجیام        نمود اندازه گیری نشئت گرفت که الزم می

سینجان سیدب بییست و یکیم            بیم.  یابند و مخاطرات را کاهش دهند

های تحلیلی، دانش کسب و کار و ادراکی از رفتیار      میالدی به مهارت

هیایی را     های اطالعات نیاز دارند کیه بتواننید برنامیه         انسان و سامانه

هایی که برای    گام.  ها را مهار کنند طراحی و مدیریت کنند و مخاطره

سنجی الزم است در کشورهای مختلو بیا هیم          رسیدن به درجه بیم

هیای میشتر       فرق دارند اما تقریبا  همه آنها از تحصیالت و آزمیون      

کسب مهارت در آمار، احتمال، مفاهیم ریاضیات مالی از    .  برخوردارند

های مطلوب و در بعیضی         این حرفه همواره جزو حرفه .  ضروریات اند

سنجان از منزلیت      آید و بیم  ها به حساب می کشورها از بهترین حرفه

اجتماعی و شغلی خوبی برخوردارند؛ با این مقدمه به بررسیی تارییخ     

 .پردازیم سنجی می تحول رشته بیم

 نیازبهبیمه 

از آغاز تمدن و شهرنشینی الزامات منافع مشتر  آدمیان باعث شید    

( قبول بخشی از مخاطره توسط اعضای یک گروه)که تسهیم مخاطره 

برای مثال، کسانی که همیۀ     .  ای از زندگی مدنی تبدیل شود به جنبه

سوزی روبیرو    گذراندند با مخاطره آتش عمرشان را در یک اردوگاه می

. توانست گروه یا خانواده را بدون سیرپناه بیاقی بگیذارد       بودند که می

بیه وجیود آمید،      (  معامله پایاپای و مبادله کاالهیا   )پس از آنکه تهاتر 

های جدید از مخاطرات پیدا    ای بروز کردند و شکل مخاطرات پیچیده

رفتند با مخاطره از دست   بازرگانانی که به سفرهای تجاری می.  شدند

دادن کاالهایی که به آنها سارده بودند، مایملیک خودشیان و حتیی         

هایی پیدا شدند که کاالها را انبار کنند و   واسطه.  جانشان روبرو بودند

 .در معرض معامالت بگذارند

 

1تاریخ علم بیم سنجی  

1
Actuarial Science 

2Actuary  



آوران اولییه     نان.  داد این عمل آنها را در معرض مخاطره مالی قرار می

ها یا خانوارهای گسترده با مخاطرب مرگ زودرس، از کیار        در خانواده

توانست وابستگان آنها را در     افتادگی، یا معلولیت مواجه بودند که می

گرفتن نیز مشکل بود زییرا    وام.  معرض بیچارگی و گرسنگی قرار دهد

کنندگان وام نگران بازپرداخت آن به واسطه مرگ وام گیر یا   پرداخت

 . معلولیت وی بودند

از سوی دیگر، گاهی اشخاص عمیر طوالنیی داشیتند و ایین امیر از             

پایان برسید ییا     ای داشتند به    شد اگر اندوخته میدیدگاه مالی باعث 

همۀ این مشکالت .  سربار دیگران در خانواده گسترده یا اجتماع شوند

 .نیاز به بیمه را آشکار ساخت

 کوششهاینخستین

در دوران باستان جایی برای بیماران، مجروحان، از کار افتادگیان ییا      

ها اغلیب بخیشی از وجیدان فرهنگیی             این وضعیت.  دستان نبود تهی

هیا و     وجیدان فرهنگیی مجموعیۀ باورهیا، اندییشه          .  ها نبودند   جامعه

هایی است که به مثابه نیرویی وحدت بخش درون جامعه عمل  نگرش

کند و از سوی امیل دورکییم جامعیه شیناس فرانیسوی بییان و               می

 . تشریح شده است

های اولیۀ حمایت به غیر از حمایت عیادی خیانواده گیسترده،            روش

ها بود که ایین   های مذهبی، یا همسایه ها، سازمان شامل کمک خیریه

. پرداختنید   نهادها به گرد آوری کمک برای بیچارگان و نیازمندان می

نفر مجروح را بیا   9522مثال  در میانه سده سوم میالدی در شهر روم 

 . کردند کارهای خیریه حمایت می

هیای فعیال حماییت از         ای به عنیوان یکیی از شیکل       حفاظت خیریه

نیازمندان در عصر مدرن نیز ادامه دارد اما دریافت خیریه غیر قطعی    

هایی از قراردادهای     صورت.  و همراه با خفت و خواری اجتماعی است

کمیک  .  کمک متقابل و مستمری بگیری در عهد عتیر پییدا شیدند       

متقابل، برخالف خیریه مبادلۀ داوطلبانۀ منیابع و خیدمات اسیت و              

در .  معنای ضمنی برتری طرف بخشنده بیر طیرف گیرنیده را نیدارد         

هیای    هیایی تیشکیل شیدند کیه هزینیه            اوایل اماراتوری روم انجمن 

خاکسااری، تدفین، سوزاندن جسد و بنای آرامگاه را به عهده داشتند 

 .های دوستانه بودند و پیشتازان بیمۀ تدفین و انجمن

از نظیر تیاریخی ایین       .  انجمن تدفین نوعی از انجمن دوستانه اسیت  

هیا تقبیل      اند و هیدف آن   ها در کشورهای غربی به وجود آمده انجمن

های تدفین شوهر، زن یا بچۀ عضو انجمن ییا کمیک بیه بییوب         هزینه

هر عضو مبلغ اندکی به طیور هفتگیی بیه       . عضو درگذشته بوده است

کیرد و در صیورت فیوت عیضو، ایین               صندوق مشتر  پرداخت می   

ایین  .  کیرد   صندوق هزینه مراسم عیزاداری و تیدفین را قبیول میی              

دیگیر  .  فروختند ها گاهی سهامی را برای ساختن مقبره نیز می انجمن

تیوان در     های عمیر را میی       های تضمین و بیمه های اولیه پیمان مثال

های گوناگون عضویت در قبایل ساکسون انگلستان و پیشینیان    شکل

های غیرزندگی بیه عنیوان حفاظیت از            بیمه. آلمانی آنها ردیابی کرد

 . ها در خالل سفرهای دریایی شروع شدند اتالف محموله

هیای دموسیتن      ها در نوشته  ای از چنین تضمین های پرلطیفه گزارش

قدیمی .  خورند  خطیب یونانی سدب چهارم پیش از میالد به چشم می  

ترین سابقه از قرارداد رسمی بیمۀ غییر زنیدگی از جزییره سییسیل           

ای از    ایتالیا یافت شده است که در آن ییک قیرارداد بیمیۀ محمولیه         

در سییال  .  شییود  گنییدم در سییدب چهییاردهم میییالدی دیییده مییی          

همیه مخیاطرات ناشیی از خواسیت          ”میالدی، لئوناردو کاتانیو 9252

را کیه ممکین اسیت بیر          “  ها، و خطرهای درییا  خداوند، اعمال انسان

ای از گندم از مبدأ سیسیل به تیونس ر  دهید تیا حداکثیر           محموله

فلورن سکۀ رایج آن زمیان از آلییا ی شیامل         .  فلورن قبول کرد 222

برای این تعهد حر بیمیۀ     .  گرم طالی خالص ضرب می شد 242944

تاریخچه بیمه در این شماره را با بیان .  درصد به وی پرداخت شد  94

هیای دریاییی      بیریم کیه در همیین نیوع سیفر            این نکته به پایان می

“ اَوِه”های وارده بر محموالت کیشتی را         بازرگانان عرب زبان خسارت

یعنی بین صاحبان کاال به صورت تسهیم به نسبت توزییع     .  کردند می

یا میانگین از همیین وا ه َاِوه رییشه         Averageوا ه های .  کردند می

 . گرفته است و به معنای متوسط مبلغ خسارت هر بازرگان است

 دکتا تحمدرضر تشکرنی 
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بندی دقیر تیوسیط خیبیرگیان ایین            ها نیازمند مدل گیری در این حوزه زیادی است و تصمیم   ها دارای حساسیت و فراگیر بودن تبعات اجتماعی آن

توجهیی بیه عیلیم          های بازنشستگی بی یکی از دالیل وجود چالش در صندوق.  شوند، امری بسیار مهم و حیاتی است ها، که آکچوئر نامیده می موضوع

هیای     درمان اجتماعی نیز دارای پییچیییدگیی      بیمه.  گیر کل جامعه شده است گری در این حوزه است که متاسفانه تبعات آن دامن سنجی و حرفه بیم

 .حلی علمی و معقول بود فراوانی است که قبل از جدی شدن چالشی اساسی باید دنبال راه

 سخنرانانمدعو 

 

سنجی ایران نخستین کنفرانس بیم  

 Dimitrios Konstantinides Chris Daykin هیربد آسا حمید آرین

بیمه های زنیدگیی و     :  سنجی ایران سعی دارد در سه محور نخستین کنفرانس بیم

سینیجیی و میالیی،             های بیییم   های درمان و مدل ، بیمه های بازنشستگی صندوق

پژوهان را گرد هم آورد تا در این زمینه به بحث و    کارشناسان، متخصصان و دانش

این کنفرانس نخستین کنفرانس انجمن محاسبات بیمه و مالی .  تبادل نظر باردازند

ایران می باشد که با همکاری دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهید بهشتی بیرگیزار   

 .شود می

های عیلیمیی و       انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران امید دارد با برگزاری کنفرانس

  های تخصصی بتواند محملی را برای هم اندیشی فراهم نماید و در تیوسیعیه    نشست

های بیمه، تامین  ریزی در حوزه برنامه.  شبکه خبرگان اکچوئری گامی برداشته باشد

ها نهفته است، به دلیل پییچیییدگیی      های مالی در آن اجتماعی و درمان که ریسک

 حامیانکنفرانس
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محورهای .  شود  سنجی در دیماه سال جاری در دانشگاه خاتم برگزار می            پنجمین کنفرانس مهندسی مالی و بیم     

 این همایش شامل

 ،مدیریت ریسک در بازار سرمایه و صنعت بانکداری 

  های بازنشستگی و بیمه اتکایی، سنجی در صندوق بیم 

  های یادگیری ماشین و داده کاوی در نظام مالی و بیمه، کاربرد روش 

  سازی در مالی و بیمه های عددی و شبیه روش . 

تای آتی تا وکنفرانس نشست  

چهاردهمین کنفرانس آمار ایران در شهریور ماه سال جاری در دانشگاه             

های   سازی آماری در داده     مدل«    نشست.  شود  صنعتی شاهرود برگزار می   

سخنرانی در حوزه اکچوئریال خواهد       5در این کنفرانس شامل        »ای  بیمه

 http://isc14.shahroodut.ac.irآدرس سایت کنفرانس . بود

مندان با ابعاد جدید این حوزه در شهریور ماه سال جاری توسط پژوهشکده                های زندگی برای آشنایی فعاالن و عالقه        سمینار تخصصی توسعه بیمه   

محورهای علمی این سمینار  در زمینه بررسی . گردد زاده کمند برگزار می بیمه و با سخنرانی رییس کل بیمه مرکزی، معصوم ضمیری و خلیل حسن

 http://lis.irc.ac.irآدرس سایت سمینار . وضعیت موجود، نیازسنجی و مطالعه بازار، وضعیت مطلوب و ارائه راهکار است

ناظر   ها، مراکز پژوهشی و نهاد      عنوان پلی جهت ایجاد ارتباط بین صنعت بیمه، دانشگاه    پنج دوره برگزاری خود، به و همایش بیمه و توسعه، طی بیست

ها و صاحبنظران داخلی و       گردهمایی شخصیت .  بوده و در بعضی از موارد سبب تغییر در رویکرد صنعت بیمه نسبت به مسائل مختلو شده است                    

پنجمین   و  بیست.  اندیشی و تبادل نظر میان صاحبنظران و مقامات اجرایی صنعت بیمه کشور را فراهم خواهد آورد                 خارجی، فرصت مناسبی جهت هم

ن همایش بیمه و توسعه، با موضوع صنعت بیمه، نوآوری و فناوری اطالعات، توسط پژوهشکده بیمه و با همکاری بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایرا                      

در این رخداد بزرگ علمی، پژوهشگران و          .  های برج میالد برگزار خواهد شد         در سالن همایش     9219آذر    92های بیمه در تاریخ         و شرکت 

نظران داخلی و خارجی، آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی خود در زمینه موضوع همایش را به اشترا  گذاشته و به بحث و تبادل نظر                            صاحب

 http://seminar25.irc.ac.irآدرس سایت همایش . پردازند می

http://seminar25.irc.ac.ir


 نحوهعضویت

بیرای عضیوییت      .  دو نوع عضویت حقوقی و حقیقی در اختیار اسیت   

 /http://irsoa.irدر آدرس    عضویتهای مربوطه را از منوی  فرم

مربوطه الزم است هیزیینیه      پس از تکمیل فرم.  دانلود کرده و پر کنید

را به  ( کند وابسته به نوع عضویت تفاوت می) عضویت سالیانه اشخاص 

نام انجمن علمی محاسبات بیمه و مالی ایران  به 243294991حساب 

یا به شماره    2432نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه شهید بهشتی کد 

بانک تجارت وارییز و پیس از            5451-4292-2223-4352کارت 

تکمیل فرم درخواست عضویت تصویر فیییش وارییز را بیه پسیت              

ارسیال     ir.actuary@gmail.comالکترونیکی انجمن به نشانیی 

و یا از طریر درگاه پرداخت وبسایت هیزیینیه عضیوییت را           فرمایید

 .پرداخت نمایید

 هزینهعضویت

 :مطابر با جدول زیر است 9219در سال 
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 اعضای انجمن محاسباه بیمه و مالی ایران
جدول زیر گزارشی آماری از تیعیداد اعضیای      .  اند ، افراد مختلفی عضو انجمن شده9212از بدو تاسیس انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران در سال 

اند هر ساله رو به افزایش بیوده   کنیم تعداد اعضایی که به انجمن ملحر شده همانطور که مالحظه می.  دهد جدید انجمن در چند سال اخیر نشان می

 .است و امیدواریم که در چند ماهه باقیمانده از سال جاری نیز اعضای جدیدی به ما بایوندند

 تعداد اعضر طرل
 نوع عضویم

 وابسته دانشجویی پیوطته 

1374 1  9 16 1 0 

1375 ۳3 57 24 0 

1376 75 65 27 1 

 1 19 33 51 (تر تیاتره) 1379

اک وئا 

37 

ریرضی ترهی

21 

 ترر

طریا 11

27 

. دهد نمودار روبه رو نیز رشته و تخصص اعضای فعلی انجمن را نشان می

درصید     32درصد اکچیوئیری، حیدود         42مطابر با این نمودار حدود 

های متنوعیی   درصد آمار و بقیه اعضاء از رشته 92ریاضیات مالی، حدود 

مانند اقتصاد، مدیریت، حسابداری، بیمه، مهندسی مالیی، میهینیدسیی        

 .صنایع و ریاضی هستند

 هایعضویتدرانجمنمزیت

 های آموزشی انجمن ها و دوره تخفیف در ثبت نام کنفرانس 

  های تخصصی انجمنعضویت در کمیته 

 های تخصصیمشارکت در فعالیت 

   دریافت اخبار مربوط به انجمن 

 هزینه عضویم نوع عضویم

 ریال  9,222,222 حقیقی پیوسته

 ریال 922,222 حقیقی وابسته 

 ریال 522,222 حقیقی دانشجویی 

 ریال 22,222,222 حقوقی 

mailto:ir.actuary@gmail.com
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قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی 

 31ماده تنظییم شیده، از          99که در   9215از وسیله نقلیه مصوب 

برای همه شرکت های بیمه الزم االجیرا شیده         15خرداد ماه سال 

قانون جدید نسبت به قانون قبل تفاوت های قانونی، نوشتاری و  .است

اجرایی  دارد که توسط بسیاری از صاحبنظران بررسی و اظهار شیده     

 . در ادامه چند مورد از برجسته ترین آنها  ذکر خواهد شد. است

بیییمیه    ” اولین تفاوت مربوط به تغییر عنوان قانون نسبت به قیانیون     

اجباری مسیولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمییینیی در      

با “  9249و اصالح آن مصوب  9249مقابل شخص ثالث مصوب سال 

اسیت کیه     “  مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقیلیییه   ” حذف عبارت 

 .  تبعات آن را از نظر حقوق بررسی نموده است( 9219)احمدی 

تخفیو مربوط به بیمه گذارانی است که دومین تفاوت در مورد انتقال 

نداشیتین حیوادث      «واسطه  کلیه تخفیفاتی که به.  اند خسارت نداشته

در قرارداد بیمه موضوع این قانون اعیمیال شیده      » منجر به خسارت

تواند تخفییفیات    است و می(  بیمه گذار)باشد، متعلر به انتقال دهنده 

وسیله نقلیه دیگر از همان نوع، که متعلر به او یا متعیلیر    مذکور را به

 . به همسر، والدین یا اوالد بالواسطه وی باشد، منتقل کند

بیمه مرکزی موظیو  .  سومین تفاوت در نحوه محاسبه حر بیمه است

جمهوری اسالمی ایران ترتیبی اتخاذ  است با همکاری نیروی انتظامی

کند که حداکثر تا پایان برنامه پنجساله ششم توسعه، امکیان صیدور     

تا آن .  فراهم شود »راننده«های نامه شخص ثالث براساس ویژگی بیمه

ای شخصی که پال  وسیله نقلیه به نیام   زمان، سوابر رانندگی و بیمه

های پرداختی بابت حوادث منتسب بیه وی میال         اوست و خسارت

بینی شده است که نیییروی      بدین منظور در قانون پیش   . عمل است

انتظامی سوابر نمرات منفی رانندگان را بر مبنیای شیمیاره پیال          

خودرو دارنده آن در اختیار بیمه گران قرار دهد تا متناسیب بیا آن       

به منظور ساماندهی امور میربیوط بیه          .میزان حر بیمه تعیین شود

سامانیه    «حوادث رانندگی، وزارت راه و شهرسازی مکلو شده است 

را مطابر مقررات این قانون با مشارکت همه  »جامع حوادث رانندگی

ربط شامل نیروی انتظامی، وزارت بهداشت، درمان و    های ذی دستگاه

و (  اور انیس ) هیای پیزشیکیی            میراکیز فیورییت      )  آموزش پزشکی 

، سازمان پزشکی قانونی و جمعیت هالل احیمیر، قیوه      ( ها بیمارستان

قضائیه ایجاد و با همکاری آنها نسبت به روزآمد کردن و تیحیلیییل         

همچنین مقرر شد دسترسی بیرخیط    .های آن اقدام کند مستمر داده

به آن برای کلیه واحدهای نیروی انتظامی و وزارت بهداشت، (  آنالین) 

ق و واحدهای قضائی درمان و آموزش پزشکی، شرکتهای بیمه، صندو

  .فراهم گردد

. تفاوت بعدی در ادغام بیمه حوادث راننده در بیمه شخص ثالث است

طبر این قانون، راننده نیز همانند سرنشین خودرو از بیمه خسیارت    

دریافت می کند و از این رو بیمه حادثه برای رانندگان وسائط نقلیییه   

 .نیز پیش بینی شده است
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از دیگر تفاوتهای این قانون،  مشارکت مسبب یا مسببان حادثه در   

در حوادث پرداخت خسارت به زیان دیدگان است، به این ترتیب که 

رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گیزارش کیارشینیاس         

راه،  علت اصلی وقوع تصیادف   تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس

بیمه گیر خسیارت هیای        ساز باشد،  یکی از تخلفات رانندگی حادثه

وارده به زیان دیدگان را پرداخت می کند، اما می تواند به تینیاسیب    

 . درصدی از خسارات را از مسبب حادثه اخذ کند

 5درصد، حادثۀ دوم  343میزان مشار  راننده مسبب در حادثۀ اول 

اعم از میالیی و       ) درصد خسارات پرداختی  92درصد و حادثۀ سوم 

است که باید توسط راننده ی مسبب حادثه به بیییمیه گیر         (  جانی

همچنین اگرخسارت وارده ناشی از نقص راه یا نبیودن  .  بازیافت شود

عالیم رانندگی و یا نقص وسیله نقلیه باشد، شرکت بیمه می تیوانید   

پس از پرداخت خسارت به زیان دیده، نسبت به بازیافت خسارت بیه  

نسبت درجه تقصیر که در همه آن در حکم دادگاه مشیخیص میی      

 .شود، به مسببان ذی ربط مراجعه کند

پیش از   .  تفاوت دیگر در محدود کردن سقو تعهدات بیمه گر است

این بیمه گران موظو به پرداخت خسارت به همه افراد زیان دییده    

برابر سیقیو    92خارج از وسیله نقلیه بودند اما اکنون تعهد بیمه گر 

در مواردی که مجموع خسارات بیدنیی       .تعهدات در بیمه نامه است

دیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه بیش از سقو مذکور  زیان

گر به نسبت خسارت واردشده به  باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه

الیتیفیاوت       گردد و میابیه   دیدگان بین آنان تسهیم می هر یک از زیان

دیدگان تیوسیط صینیدوق تیأمییین             خسارت بدنی هر یک از زیان

  .شود های بدنی وفر مقررات مربوط پرداخت می خسارت

الزام شرکت به پرداخت خسارت به نر  روز از دیگر تفاوتهیای ایین     

گر یا صندوق حسب مورد مکلفینید    طبر این قانون بیمه. قانون است

االداء و بیا     گرفته به شخص ثالث را به قیمت یوم خسارت بدنی تعلر

 .رعایت این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط پرداخت کنند

لذا ممکن است میزان خسارت بیش از تعهد بیمه گر در بیمه نامیه   

دیده پرداخت نیمیوده      که خسارت بدنی که به زیان در صورتی.  باشد

تواند نسبت به مازاد پرداختی، بیه     بیشتر از تعهد بیمه گر باشد، می

وییا  )  چنانچه بیمه گران   .  صندوق تامین خسارات بدنی رجوع نماید

به رغم کامیل بیودن میدار ، در          (  صندوق  تامین خسارات بدنی

پرداخت خسارت تأخیر کنند، به پرداخت جریمه ای معادل نیم در   

هزار به ازای هر روز تأخیر در حر زیاندیده یا قایم مقام وی محکیوم  

  .می شود

 

 :منابع

 قانون بییمیه اجیبیاری        های  نوآوری مهمترین ”  .  احمدی، خلیل

خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل 

پژوهشنامۀ بییمیه، سیال سیی و دوم ،               .  “ 9215  نقلیه، سال

 .933تا  922، صفحات 9219، پاییز 2ی شماره

 جزئیات قانون جدید بیمیه  ” .  فتح الهی، حسین.  نیکنام، معصومه

http:44،  خیبیرگیزاری اییرنیا،              “ شخص ثالیث اعیالم شید       

www.irna.ir4fa4News443549429 . 

 

    تایم تیموریرن   دکتا 

http://www.irna.ir/fa/News/82586406
http://www.irna.ir/fa/News/82586406
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خانم زینت نوابی یکی از بهترین و باهوش ترین دانشیجیوهیاییی      

عالوه بر هوش و ذکیاوت، ادب،      .  اند که من تابحال داشته ام بوده

او تنها فیردی    .   صبر، پشتکار و خوشرویی از نکات بارز ایشان بود

ماه بیه پیاییان       4بود که موضوع اصلی پایان نامه خود را کمتر از 

. رساند و من مجبور شدم موضوع دیگری را نیز به او محول کینیم  

. نامه خود دفاع کنند ی عالی از پایان ایشان توانستند با کسب نمره

شان خانم هاله فرزانه کمیک هیای      خانم نوابی با همکاری دوست

 . شایانی را نیز به انجمن، در بدوتاسیس آن، کردند

در تهیران میحلیه       9299آذر سال  35زینت نوابی در روز جمعه  

در تمامی دوران تحصیل همیشه جزو بیرتیریین    .  اوین به دنیا آمد

پس از اتمام دورب دبییرسیتیان در      .  آموزان شناخته می شد دانش

موفر به ورود بیه دانشیگیاه      9249رشته ریاضی فیزیک،  در سال 

شهید بهشتی در رشتۀ آمار شد و پس از آن در مقطع ارشید در      

همزمان با تحصیل در مقیطیع   .  سنجی ادامه تحصیل داد رشته بیم

 ارشد مشغول به فعالیت در شرکت بیمه کارآفرین نمود ومدتی را 

نیز در مرکز محاسبات آکچوئری واقع در مرکز رشید دانشیگیاه        

 . شهید بهشتی و بانک ملت مشغول به کار بودند

 39اما زندگی و عمرکاری ایشان دوامی نداشت و وی در تیارییخ     

ماه دست و پنجه نرم کردن با بیماری در  9پس از  9215دی ماه 

روحشان شاد و قیریین       .  سالگی چشم از جهان فروبست 39سن 

 . رحمت الهی

 دکتا اتین حسن زاده 

 زندگی نامه مرحومه نوابی

 مرحومهنوابینامهپایانچکیده

. شود های استاندارد تنها بر اساس سن و جنسیت افراد است و به تمامی افراد با سن وجنسیت یکسان یک قیمت مشابه ارائه می گذاری مستمری قیمت

در ایین    .  توان برای افراد یک نر  مرگ ومیر مشابه درنظر گیرفیت     درحالی که نر  مرگ ومیر افراد به دالیل مختلفی با یکدیگر متفاوت است و نمی

ایم وساس از دید  ابتدا از دید اقتصادی این موضوع مورد بررسی قرار داده. دهیم بندی ناهمگنی نر  مرگ و میر را مورد مطالعه قرار می نامه، مدل پایان

های طولی بیرای ییک        ی آمیخته به داده های خطی تعمیم یافته در رویکرد دوم این ناهمگنی با برازش مدل. ایم آماری به بررسی این چالش پرداخته

در نهایت برای نشان دادن تاثیر این ناهمگنی بیر    .  اند های مرگ ومیر تعدیل شده تعیین شده ی بزرگ از مردان آمریکا در نظر گرفته شده و نر  نمونه

 .اند های مرگ و میر تعدیل شده محاسبه شده قیمت مستمری، با استفاده از نر 

 های شکنندگی، فرایند ارزیابی ریسک ی آمیخته، مدل های خطی تعمیم یافته مستمری زیر استاندارد، ناهمگنی نر  مرگ ومیر، مدل:کلماتکلیدی

آموخته  دانشنوابی، ( زتره)به مناسبت درگذشت مرحومه زینت 
 کارشناس ارشد رشته آمار بیمه 
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  هتیئت مدیردومین  همصوبا ارشگزاتم 
انیرا محاسباه بیمه و مالی نجمن ا  

انجمن علمی محاسبات بیییمیه و      ه دوره دوم لین جلسه هئیت مدیر او

در محل  994949215شنبه مور   صبح روز پنج 1مالی ایران در ساعت 

گروه آمار و   -دانشکده علوم ریاضی-دانشگاه شهید بهشتی-اوین-تهران

با ریاست آقای دکتر امین حسن زاده و حضور آقای دکتروحیدی اصل، 

آقاتی دکتر افقی، آقای دکتر پاینده، آقای اعالباف و آقیای تشیت زر،       

ساسنامه امطابر سرکار خانم دکتر تیموریان و خانم فرزانه  تشکیل شد 

ئیس ان ر  بهعنو امین حسین زاده      کتر  ی دقا ی آگیر م رأینجا از اپس  

.  شدند ب   نتخا انجمن  دار ا   نه اخز ان   به عنو ی اعیالبیاف       قا و آنجمن  ا

ی دکیتیر     قا ه آ  هیئت مدیر ی عضا افقت  اموو نجمن ائیس د ربهپیشنها

به و سرکار خانم دکتر تییمیورییان      نجمن  ائیس  رنایب  ان به عنو افقی 

در ادامه اهم گزارشات و مصیوبیات       .  شدند ب نتخا انجمن  ابیر ان دعنو

دومین هیات مدیره انجمن علمی محاسبات بیمه و مالی اییران ذکیر       

 :شود می

جلسات عادی انجمن به صورت یک بار در ماه و روز دوشنبه آخیر   .1

همچنین در صورت نیاز، جلسات فوری .  هر ماه تشکیل خواهد شد

 .عالوه بر زمان فوق و با اعالم قبلی تشکیل خواهد شد

نشیرییه   ” ترویجی به زبان فارسی و با عنیوان      -انتشار مجله علمی .2

آقیای دکیتیر      .  تصویب شید   “ انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران

پاینده به عنوان سردبیر این نشریه انتخاب و مقرر گردید جزئییات  

. و شیوه نامه آن توسط ایشان تهیه و در جلسه آینده مطرح شیود   

سنجی ایران به همیراه اعضیای      اساسنامۀ مجلۀ علمی ترویجی بیم

 .هیئت تحریریۀ پیشنهادی مورد تصویب قرار گرفت

. کارگروه اجرایی انجمن در دانشگاه شهید بهشتی تشکییل گیردد     .3

اعضای این کارگروه عبارتند از آقایان دکتر وحیدی اصل، دکیتیر     

آبادی که مسئولییت بیررسیی       زاده و دکتر پاینده نجو امین حسن

پیشنهادات واصله به انجمن و یا بررسی موارد فوری را بیرعیهیده      

های اتیخیاذ شیده در ایین            پیشنهادها و تصمیم.  خواهند داشت

کارگروه به اطالع سایر اعضای هیأت مدیره خواهد رسییید و در       

صورت توافر اکثریت اعضا در مدت زمان معین، تصویب خیواهید     

ها در اولین صورت جلسه آتی هیأت مدیره انجمن  این تصمیم.  شد

 .ثبت خواهد شد

های بازنشستیگیی بیا       انجمن در برگزاری دومین همایش صندوق .4

موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی مشارکت و حمایت معنیوی  

 .خواهد داشت

انجمن در برگزاری بیست و سومین همایش بیمه و توسعه حضیور   .5

تر انجیمین در      به منظور همکاری و حضور پر رنگ.   خواهد داشت

 :همایش ، موارد زیرمورد تصویب قرار گرفت

 بروشور معرفی انجمن و ثبت نام متقاضیان عضویت همراه  ارائه

 بسته فرهنگی شرکت کنندگان همایش 

  نمایش لوگوی انجمن در لیست حامیان همایش 

  استفاده از پرچم انجمن در سن اصلی همایش 

              اختصاص میز معرفی انجمن در سالنهای همایش و حضور

نمایندگان انجمن در این محل به منظور پاسخگویی و در               

 صورت نیاز ثبت نام عالقمندان برای عضویت در انجمن  

های علمی، مسئولیت آن به آقای  درخصوص برگزاری سلسله سخنرانی

 . دکتر افقی محول گردید
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های علمی توسط افراد متخصیص و میدییران         این سخنرانی

میانی و باالتر جهت استفاده دانشجویان و اکچوئیران و بیه       

تناوب در دو دانشگاه شهید بهشتی و دانشکده اکو دانشیگیاه   

در صورت لزوم، پنل تخصصیی در    .  عالمه برگزار خواهد شد

 .ادامه سخنرانی ارائه خواهد شد

ای با  نمیایینیدگیان      جلسه 443419انجمن روز دوشنبه مور   .7

انجمن حسابرسان داخلی ایران با موضوع اصول حاکیمیییت    

شرکتی و نقش اکچوئرهای صنعت بیییمیه در اجیرای آن           

آقای اعالباف به عنوان نماینده انجمن در این .  خواهند داشت

 .جلسه حاضر خواهند بود

در خصوص طرح های پژوهشی ارسالی به انجمن، مقرر گیردیید    .8

ابتدا طرح ها توسط اعضای هیات مدیره داوری شده و در صورت 

تایید داوران طرح مذکور از طرف انجمن برای موسسات پژوهشی 

افراد ارائه دهنده طرح، مجری طرح . یا پژوهشکده ها ارسال گردد

های مذکور بوده و در صورت تصویب طرح در آن میوسیسیات،        

 .درصدی از بودجه پژوهشی طرح به انجمن تعلر خواهد گرفت

آقای دکتر حسن زاده از جلسه انجمن با انجمن حرفه ای صنعت  .9

میقیرر   .  بیمه با موضوع آزمونهای حرفه ای گزارشی ارائه نمودنید 

گردید جلسه دیگری با حضور آقایان دکتر اعالباف،  دکتر حسین  

زاده و تشت زر به عنوان نمایندگان انجمن با نمایندگان انجیمین   

حرفه ای صنعت بیمه برگزار و  در خصوص چشم انداز نهاییی و    

 .موارد همکاری بحث و بررسی بیشتر به عمل آید

 9219مصوب شد عنوان کنفرانس اکچوئری انجمن کیه سیال        .10

. بیاشید  “  سنجی ایران نخستین کنفرانس بیم”  برگزار خواهد شد، 

 :همچنین در خصوص کنفرانس تصمیمات زیر اتخاذ گردید

  مردادماه در دانشگیاه شیهییید        34و  39کنفرانس در تاریخ

 .برگزار خواهد شد بهشتی

  سایت کنفرانس با آدرسIAC1.ir طراحی و آماده شود . 

    آقای اعالباف برای دعوت از انجمن بین المللی اکیچیوئیری  (

IAA )ارسال سخنران مکاتبه نماید جهت . 

  جهت ثبت عنوان کنفرانس درISC          اقیدامیات الزم انیجیام

 . شد خواهد

 دکتر پاینده به عنوان دبیر کمیته اجیراییی انیجیمین            آقای

همچنین مسئولیت مذاکره و هماهنیگیی بیا      .  انتخاب شدند

معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید بهشتی به ایشیان    

 . محول گردید

  عنوان دبیر کمیته علیمیی انیتیخیاب        آقای دکتر وحیدی به

 . شدند

  نیخیسیتییین      ” مقرر گردید که اگر تعداد شرکت کنندگان در

نفر باشند، انجمن میوظیو      932“ سنجی ایران کنفرانس بیم

میلیون تومان بابت هزینه تجیهیییز دانشیکیده بیه             9است 

و اگر تعداد شرکت کنندگان بیشتیر  .  دانشکده پرداخت نماید

نفر باشند، این مبلغ با توافر طرفین افیزاییش داده        932از 

 .خواهد شد

  دانشکده علوم ریاضی هماهنگی های الزم را برای تأمین غذا

 .و اسکان انجام دهد

        دانشکده علوم ریاضی مکاتبات الزم را برای هماهینیگیی بیا

 .حراست دانشگاه انجام دهد

     محورهای کنفرانس که توسط آقای دکتر حسن زاده تیهیییه

 :شده اند به شرح زیر می باشد

 های بازنشستگی های زندگی و صندوق بیمه 

 های درمان بیمه 

 سنجی و مالی های بیم مدل 

  مصوب شد آقایChris Daykin    به عنوان سخنران میدعیو

 .در کنفرانس حضور داشته باشند 

کیه  ”  الگوی اصالح سازمان تامین اجتماعی ”  گزارشی از جلسه  .11

در مرکز پژوهش های مجلس برگزار شد،  15در مرداد ماه سال 

که به نمایندگی از طرف رییییس   )  توسط خانم دکتر تیموریان 

 . ارایه شد( انجمن در این جلسه شرکت کرده بودند

کنفیرانیس   ”  آقای دکتر حسن زاده به عنوان مسئول انجمن در  .12

 .شرکت و ارائه مقاله خواهند داشت“ مدیریت ریسک سازمانی

 :افراد زیر به عنوان مسئوالن کمیته های انجمن تعیین شدند .13

 کمیتۀ صندوق و تامین اجتماعی: جناب آقای دکتر اعالباف 

 کمیتۀ بیمه های زندگی: آقای دکتر حسن زاده ب جنا 

 کمیتۀ درمان: جناب آقای دکتر پاینده 

 های غیر زندگی کمیتۀ بیمه: سرکار خانم دکتر  تیموریان 

آقایان دکتر پاینده، دکتر محمودوند، و دکتر حسین زاده بیه          .14

 .عنوان کمیتۀ جمع بندی برنامه استراتژیک انجمن تعیین شدند



لطفاًشر .1 کوتاهیح سابقهاز تحصیلی یهارکاو
نندگااخوایبرنییتااجرواهشیوپژ،شیزموآ نبیان

 .یمدازفرماییدتابعدبهپرسشهابپر

تحصیالت دبستانی را در دو دبستان در تهران به پایان رسانیدم  

با مدر  دیالم  9259سال .  و ساس وارد دبیرستان البرز شدم

پس از شرکت در . ریاضی از دبیرستان البرز فارغ التحصیل شدم

اما با تشویر و   .  کنکور، در چند رشته دانشگاهی پذیرفته شدم

تاکید آقای دکتر مجتهدی مدیر وقت دبیرستان البرز بر اهمیت 

و آینده رشته بیمه، جهت ادامه تحصیل وارد مدرسه عالی بیمه 

مدر  لیسیانیس بیییمیه هیای            9255تهران شده و در سال 

پس از آن به خدمیت  .  بازرگانی را از آن دانشگاه دریافت نمودم

در اولین سال انیقیالب دوران        9254سربازی رفتم و در سال 

پس از انجام خدمت سیربیازی بیه      .  سربازی را به پایان رساندم

دلیل عالقه به کتاب و کتابخوانی و استقبال مردم از کتیاب در    

البته .  سالهای ابتدای انقالب، شروع به چاپ و نشر کتاب نمودم

این کار و تجربه آن باعث شد پس از حضور در بیمه میرکیزی،   

اولین مجله تخصصی بیمه مرکزی که سالها با عنوان فصلنیامیه   

چندین بار امکان . صنعت بیمه بود، راه اندازی و به چاپ برسانم

کار در سازمانهای دولتی برایم پیش آمد اما با توجه به ایینیکیه    

در امیتیحیان         9292رشته تحصیلی ام بیمه بود در سیال        

استخدامی بیمه مرکزی ایران شرکت کرده و پس از سیایری       

. شدن مراحل قانونی در بیمه مرکزی شروع بیه کیار نیمیودم        

همیشه به انجام کارهای تحقیقاتی عالقه داشیتیه و دارم بیه          

همین دلیل عالوه بر انجام وظایو جاری خود در بیمه مرکزی، 

کارهای جدید و تحقیقاتی را پیگیری میی کیردم؛ در اکیثیر           

کارگروه های تخصصی بیمه در بیمه مرکزی حضور داشیتیه و     

تا حد ممکن در دوره های آموزشی تخصصی .  فعالیت می کردم

شرکت کرده و در صورت عدم امکان شرکت، مطالب و جیزوات  

همواره سعی کیردم در    .  آنها را جمع آوری و مطالعه می کردم

سمینارها و کنفرانس های علمی شرکت نموده و از میحیییط        

پس از راه اندازی رشته اکچوئری . علمی و دانشگاهی دور نباشم

در دانشگاه شهید بهشتی به ادامه تحصییل در ایین رشیتیه           

  .پرداختم

اکچوئر رسمی بیمه مرکزی و مدیر ) مصاحبه با آقای فرزین حاجتی 
(کل سابق اداره کل امور فنی بیمه مرکزی   
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البته به دلیل اینکه رشته کارشناسی من بیمه بود، علیی رغیم     

واحید     22قبولی در آزمون ورودی، به محض ورود به دانشگاه   

درسی رشته آمار به عنوان پیش نیاز دریافت کردم  که بیاعیث     

های آماری شید کیه      عالقه و آشنایی بیشتر من با کاربرد روش

البته قبل از شیروع دوره    .  نمایم بارها از آنها استفاده کرده و می

کارشناسی ارشد نیز برخی از کارهای اکچوئری مثل نر  گذاری 

 . دادم های بیمه غیر عمر را انجام می رشته

بیمیه    پس از پایان دوره کارشناسی ارشد و تهیه رساله در زمینه

های زندگی با راهنمایی آقای دکتر نوربلوچی،  به مفاهیم بیمیه  

در .  های زندگی مسلط شده و به زمینه های فعالیتم اضافه شید   

با مدر  کارشناسی ارشد اکچوئیری از دانشیگیاه         9299سال 

 .شهید بهشتی فارغ التحصیل شدم

دهیی     از آن زمان کارهای اکچوئری بیمه مرکزی از جمله نیر    

، ( هیا    قبل از آزاد شیدن نیر       )  های بیمه عمر و غیر عمر رشته

های بیییمیه،     بررسی اکچوئری طرح های عمر و غیر عمر شرکت

های بیمه، شبکه فروش  اظهارنظر و پاسخگویی به سواالت شرکت

 . دادم انجام می... گذاران و  و بیمه

 بعرهیم داشتید؟بیشتا از اک وئا  چه شرخههریی در  .2

های خدمت در بیمه مرکزی در ادارات مختلو به صورت  در سال

در واقع چون عالقه به یادگییری میطیالیب       .  تخصصی کار کردم

جدید و پژوهش و تحقیر داشتم به محض تکراری شدن کارهیا  

. به بخش  دیگری از بیمه مرکزی رفته و شروع به کار می کیردم 

به همین خاطر در اکثر شاخه های اکچوئری مثل بییمیه هیای      

عمر، بیمه درمان، بیمه های غیر عمر، اتکاییی و میحیاسیبیات          

با این وجود بیییشیتیریین      .  صندوقهای بازنشستگی فعالیت کردم

های اخیر در زمینه بیمیه   فعالیت اکچوئری من مخصوصا در سال

بیمه حوادث اشخاص و     -بیمه عمر و مستمری )  های اشخاص 

 . و صندوق بازنشستگی بوده است( بیمه درمان 

 ؟شنر شدیداک وئا   چگونه بر  و ترنی زچه از .3

آشنایی با اکچوئری از زمان تحصیل در دوره کارشناسی ییعینیی      

قبل از حضور در کمیته فنی بیمه مرکزی در . بود 55-54سالهای 

متوجه نبودن  نر  حر بیمه مینیاسیب در         92تا  94سال های 

تیریین و        بیمه باربری از جمله قدییمیی  .  رشته بیمه باربری شدم

نر  آن متاثر از نوع وسیله حیمیل،     .  کاربردی ترین بیمه ها است

لذا شروع به تهیه نر  این نوع بیمیه بیا     .  مسافت و نوع کاال است

سال موفر به تهیییه    3در نهایت پس از .  توجه به نوع کاال نمودم

ای بیا       نتایج کارم پس از ارائه آن در جلسه.  نر  حر بیمه شدم 

حضور بزرگان و صاحبنظران این رشته از جیملیه آقیای دکیتیر          

های بیمیه میورد      جباری و مدیران وقت بیمه های باربری شرکت

هاست که همکاران از آن استیفیاده میی       تایید قرار گرفت و سال

این اولین کار من در زمینه محاسبه نر  با اصول اکچوئری .  کنند

 . بود
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رشته اک وئا  بر همم و تالش اطارتایاد     1392در 

رئیس ) دانشگره شلید بلشتی و  قر  دکتا گاانمریه 

در دانشگره شلید بلشتی راه (  کل وقم بیمه تاکز 

تر قبل از  ن اتکرن تحصیل دانشگرهای  .  انداز  شد

چون در جاایارن   .  این رشته در ایاان وجود نداشم

بعرهیم هر  ترطیس این رشته در طاساف باو         

هیسرنس بودم، در اتتحرن ورود   ن شاکم کاده و 

 . بر رتبه دوم در  زتون ورود  پذیابته شدم



اینکه طرل هر به عنوان اک وئا در بیمه تاکاز   برتوجه به   .4

بعرهیم داشتید، چه کررهریی باا  ابزایش حوزه بعرهیم یر 

 . در جلم خدتم به این رشته انجرم دادید

فعالیت من در جهت افزایش فعالیت یا خدمت به این رشتیه بیه     

دوره اول زمانی است کیه دانشیجیوی      .  چند دوره تقسیم میشود

رشته اکچوئری بودم و پیشنهاد کردم امتحانات اکچوئری حیرفیه   

توسط بیییمیه      (    SOA)  ای انجمن های حرفه ای خارجی مثل 

بدین منظور میدار  الزم    .  مرکزی به عنوان مجری برگزار گردد

جهت برگزاری امتحانات اکچوئری حرفه ای را جمع آوری نموده 

و به همراه شرح کاملی از مزایای و ضرورت های آن در صنیعیت   

  .بیمه، برای مقامات وقت بیمه مرکزی فرستادم

دوره دوم بعد از اخذ مدر  کارشناسی ارشد و حضور در کمیتیه  

 .فنی بیمه مرکزی به عنوان کارشناس ارشد و عضو کمیته بود

تعرفه در انواع اصلی بیمه های عمر را تهیییه    1در این دوره  من  

نمودم که بعدا با تصویب شورای عالی بیمه ضمیمه آئین نامه بیمه 

 . های زندگی شد

پس از آن مسئولیت بررسی و اظهار نظر در خصوص طرح هیا و      

 95در تمام مدت   .  محاسبات بیمه های عمر به من واگذار گردید

سال که اینکار را انجام می دادم بکارگیری افراد با تیحیصیییالت       

خوشبخیتیانیه در      .  اکچوئری را به شرکت های بیمه توصیه نمودم

بیمه مرکزی موسسات بیمه ای را به استخدام و معرفیی   42سال 

حداقل یک اکچوئر داخلی جهت محاسبات بیمه های عیمیر آن       

این الزام شامل بیمه های غیر عمر  19در سال .  شرکت الزام نمود

در تمام این مدت سعی کردم اکچوئرهیا را در تیهیییه           .  نیز شد

محاسبات صحیح و مطابر آیین نامه های جاری بیمیه میرکیزی      

به جای مکاتبات رسمی بیشتر از روش تلفنیی و    .  راهنمایی نمایم

کردم تا مدییران   ایمیلی و یا حضوری جهت راهنمایی استفاده می

 . آنها نظر و ذهنیت منفی نسبت به توانایی آنها پیدا نکنند

دوره سوم مربوط به پنج سال آخر خدمتم در بیمه میرکیزی بیه      

در این دوره .  بود( اداره کل امور فنی) عنوان مدیر کل کمیته فنی 

نیز پیگیر بکارگیری اکچوئر و افزایش نقش وی در شرکتهای بیمه 

بودم و بدین منظور بخشنامه ای به تمام شرکتهای بیمه ارسال و   

اعالم نمودم  هیچ محاسبات بیمه ای بدون امضای اکچوئر داخلیی  

اینکار جهت افزایش نیقیش و     .  آن شرکت قابل بررسی نمی باشد

اعتبار اکچوئران داخلی در شرکتهای بیمه بود که خوشبختانه بیه    

همچنین جهت آشنایی مدیران بیمه مرکزی با .  نتایج خوبی رسید

علم اکچوئری و توانایی های اکچوئری در شاخه های میخیتیلیو       

ساعته با حضور اساتید برجستیه   32اکچوئری، برگزاری یک دوره 

این دوره در افزایش دانیش    .  اکچوئری دانشگاهها هماهنگ نمودم

 . مدیران و آشنایی آنها با خدمات اکچوئری نقش بسزایی داشت

به نظر من با توجه به لزوم تمرکز  اکچوئران در جهت هم افیزاییی   

بیشتر و حفظ دانش و تجربه اکچوئری برای آینده گان، وجود یک 

بنابرایین  .  مدیریت یا اداره اکچوئری در بیمه مرکزی ضروری است

طرح ایجاد اداره محاسبات بیمه های عمر و غیر عمر را در قیالیب   

یک مدیریت اکچوئری تهیه و با دالیل کافی و مسیتینیدات بیه           

مدیریت اداری بیمه مرکزی و ساس برای مقام ارشید سیازمیان        

تا زمان حضورم در بیمه مرکزی پیگیر آن بیودم و      .  ارسال نمودم

اکنون که در بیمه مرکزی نیستم، امیدوارم آیندگان آن را پیگیری 

 .  و به نتیجه برسانند

اک وئاا ،  شتۀ  ر و بعرهیم در ربرتوجه به طربقۀ طوالنی کر  .5

ان یا ة اکاا ااوئااا  را در ا        یند ل و   حر ،ضعگذشته و

 ینده این تخصص را در ایااان        .  بهکوترهیتقریسهکنید 

 چگونه تی بینید؟

اکچوئری از علوم جدید است و نسبت به رشته هایی مثل بیمه، اقتصاد 

و حقوق، دارای قدمت کمتری است فلذا شناخت کمتری از آن وجیود  

 . دارد
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بدیهی است برای اینکه اکچوئری مورد استفاده صنعت بییمیه قیرار      

بگیرد، معرفی و شناخت و زمان و تالش الزم است تا این رشته هیم  

 .جایگاه مناسب خود را در صنعت بیمه باز نماید

 

 

 

 

بیمه مرکزی در گذشته و تا قبل از آزاد سازی نر  ها، تعرفه هیای  

بیمه های عمر و سایر رشته )  حر بیمه در رشته های مختلو بیمه 

را تهیه و پس از تصویب در شورای عالی بیمه جهت (  های غیر عمر

در آن دوره یعنی از حدود سال . اجرا به شرکتهای بیمه ابالغ میکرد

بیمه مرکزی جهت تهیه تعرفه از اکچوئرهای  9213تا سال  9252

که در خارج و یا داخل کشور تحصییل نیمیوده      )  خارجی و داخلی 

بودند و یا در ایران و در کنار اکچوئرهای خارجی کار کرده بیوده و    

با اجرایی شدن آئین .  استفاده میکرد(  به تهیه نر  ها مشغول بودند

، ( مقررات تعیین حر بیمه انواع رشته های بییمیه  )    49نامه شماره 

شیامیل   ) بیمه اتومیبیییل      ) تعیین تعرفه بیمه ها به جز چند رشته 

زندگیی    بیمه نوسانات نر  ارز، بیمه ،( شخص ثالث و حوادث راننده

بیمه آنها توسط هیئت وزیران  هایی که حر و مستمری و سایر رشته

. به شرکتهای بیمه واگیذار شید      (  شود و یا بیمه مرکزی تعیین می

انجام محاسبات مربوط به ذخایر فنی و ذخایر ریاضی، محیاسیبیات    

در اختیار شرکتهای بیمیه اسیت و       ...  بیمه های اتکایی اختیاری و

بیمه مرکزی هم با ابرازهایی . احتماال این موضوع ادامه خواهد یافت

 .  بر شرکتهای بیمه نظارت می کند

اعطای مجوز محاسبات به شرکتهای بیمه، نظارت بیمه مرکیزی را    

از نظارت تعرفه ای به نظارت بر ریسک و نظارت بر وضعیت میالیی   

شرکت بیمه سوق داد که این امر نقش اکچوئرها را بسیار برجستیه  

همچنین این موضوع قبال در بیمه مرکزی مورد توجه قیرار  .  میکند

را “  اکچوئر رسمی بیمه”  تحت عنوان  94گرفته و آئین نامه شماره 

 .به تصویب شورای عالی بیمه رسانید 9219در سال 

در این آئین نامه اکچوئر رسمی بیمه موظو است حداقیل سیالیی      

یکبار گزارش خود مشتمل بر ارزیابی و اظهار نظر پیرامون وضعیت 

که بیمه مرکزی با توجه .  شرکت بیمه را به بیمه مرکزی ارائه نماید

به گزارش اکچوئر رسمی، میتواند اصالحات الزم را از شرکت بیمیه  

این موارد نشان دهنده اهمیت نقش اکچوئری در آیینیده     .  بخواهد

 . صنعت بیمه است

ه   انجمن تحرطاربام تارهای و بایاماه ایااان                 یند   .6

؟ چه راهلریی باا  پیشابم انجامان در     چگونهتیبینید را

 کشور پیشنلرد تی کنید؟

. همیشه قدرت جمع بیشتر از جمع قدرت تک تک افراد آن اسیت   

به نظر من انجمن می تواند از جایگاه برتر امتیازات و اخیتیییارات      

زیادی داشته باشد که این امتیازها به همه اعضای آن تعیلیر میی      

انجمن دارای آینده روشن است ولی برای رسیدن به آن راه   .  گیرد

اعضای هیات مدیره انجمن بیایید از بییین           .  درازی در پیش دارد

اکچوئران قوی و با روحیه کاری باال انتخاب شوند که همییشیه در     

به عنوان مثال با تیالش هیییات      .  جهت منافع انجمن حرکت کنند

مدیره فعلی و قبلی، انجمن به دستاوردهای خوبی مثل عضویت در 

IAA داشته است... و برگزاری اولین آزمون اکچوئر رسمی و. 

در شرایط فعلی لزوم برگزاری امتحانات اکچوئری مورد تاییید در    

انجمن باید بکوشد تا شیراییطیی را      .  سطح بین المللی وجود دارد

فراهم شود که امتحانات اکچوئری در سطح بین المللی را بیرگیزار   

 . نمایید تا اعضا بتوانند از آن استفاده کنند

همچنین الزم است انجمن شرایطی فراهم نماید که صنعت بییمیه   

                                                                             . بتواند از توانایی ها و دستاوردهای آن استفاده نماید

 

 ....با تشکر از زمانی که در اختیار انجمن قرار دادید

 

   دکتا تایم تیموریرن 
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قسمم اوهیه کرر اک وئا با ورد احتمرل وقوع 

 . خسا و تحرطبه ناخ حق بیمه اطم



در ماه می سیال   IFRS17سال مطالعه، نسخه استاندارد  99پس از 

این نوشتار شمای کلی این استاندارد را از دیید      .  منتشر شد 3299

 .دهد اکچوئری نشان می

IFRS17   اعمال خواهد شید جیانشییین        3239که از  انویه سال

ای    نسخه نهایی باعث تغییرات عمده.   است IFRS4نسخه قبلی آن 

های بیمه و حساب سیود و زییان        در نحوه محاسبه ترازنامه شرکت

 . شود می

محاسبه و گزارش امید ریاضیی   IFRS17یکی از عمده ترین اجزای 

در میدل کیلیی        .  هسیت  CSMسود اتی قرارداد بیمه یا به اختصار 

، امید ریاضی سود حیاصیل از       GMM  9ای ارزیابی قراردادهای بیمه

های ترازنامه ثبیت   بخش بدهی CSMای در حساب  قراردادهای بیمه

شود تا از ثبت فوری سود قراردادهای بیمه در حساب سود و زیان  می

های بیمه از بحران میالیی سیال         درسی که شرکت)  جلوگیری شود

این امید ریاضی سود حاصل از قراردادهای مالی باید (. گرفتند 3224

 .گذاران به صورت شفاف گزارش شود برای عموم سرمایه

و ثبت آن در حساب سود  CSMاز طریر استهال  این امید ریاضی  

 CSMاین امیدریاضی .  شود و زیان، سود یک شرکت بیمه محقر می

های اکچوئری با واقعیت به نوعی کارکرد  در شرایط عدم تطبیر فرض

در استاندارد نوسانات در   .  هموارسازی یا به عبارتی ضربه گیری دارد

حساب سود و زیان و به تبع آن سرمایه شرکت بیمه، حاصل از تغییر 

ییا     3تواند در حسابی جدا با عنوان سایر درآمدهای کلی نر  بهره می

OCI توجه کنید که در ایین حسیاب       .  در قسمت سرمایه ثبت شود

هیای     تغییرات حاصل از نر  بهره در بخش سرمایه گذاری شیرکیت  

نحوه ثبت تغیییرات نیر      .  شود ثبت می IFRS9بیمه نیز بر اساس 

بهره بر دارایی و بدهی های شرکت بیمه به نحوی که باعث افزاییش  

در این حساب نشود یک مسیئلیه قیدییمیی بیرای               2شکاف دیرش

 .هاست اکچوئری

یک مشکل عمده در حسابداری بیمه که باعث طوالنی شدن تکمییل  

نسخه نهایی این استاندارد بود، نحوه ثبت تخصیص سود سرمایه بیه    

این مشکل با اراییه میدل     .  گذاران در هر دوره گزارش مالی بود بیمه

در ایین    .  حل شده اسیت  VFAیا به اختصار  4رهیافت هزینه متغیر

تواند بعد از محاسبه سود تخیصیییص داده       می CSMروش ارزیابی 

برای قراردادهای بیمه با مدت زمیان  .  شده به بیمه گذاران تغییر کند

توان روش ساده شده رهیییافیت     پوشش بیمه ای کمتر از یکسال می

بیرای  .  را بیکیار گیرفیت           PAAیا به اختصار  5تخصیص حر بیمه

تر تنها به شرط عدم اختالف زیاد بییین ایین         قراردادهای بلندمدت

ها وجود  امکان استفاده از این روش ارزیابی بدهی GMMرهیافت و 

هیای     این روش به نوعی منطبر بر نحوه ارزیابی فعلی بیدهیی    .  دارد

 . شود تشکیل می 9ایست که در ان نوعی ذخایر حر بیمه بیمه

 

 IFRS17ای  استاندارد حسابداری بیمه

1
General measurements model  

2
Other comprehensive income  

3
Duration gap  

 
4
Variable fee approach  

 
5
Premium allocation approach 

 
6
Unearned premium  
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بسیییار بییین          IFRS17نکته دیگری که در  نهایی شدن 

مورد بحث قرار گرفت این سوال بیود     IASBصنعت بیمه و 

قیراردادهیای   :  که محاسبات در چه سطحی باید انجام گییرد 

 . ای بیمه به صورت تکی و یا در سطح یک داشتمان بیمه

 

IFRS17  اجازه محاسبات در سطح تجمیع شده داشتمان را

ای از      دهد که در آن داشتمان به میعینیی میجیمیوعیه          می

قراردادهاست که در مواجهه با یک ریسک هسیتینید و بیه         

هرچند یک داشتمان بیمیه  .  شوند صورت جمعی مدیریت می

 :ای باید به سه زیر گروه تقسیم شود

 . هستند 9قراردادهایی که زیان ده -9

 .قراردادهایی که امکان زیان دهی در آنها بسیار کم است -3

 .بقیه قراردادها -2

عالوه بر این یک داشتمان تنها شامل قراردادهای عقد شیده  

 .در یک سال مالی است

این تغییرات باعث تفاوتی بنیادی در نحوه ارزیابی موفقیییت   

اهیمیییت    .   شیود  یک شرکت بیمه از دید سرمایه گذاران می

مقدار حر بیمه دریافتی  به عنوان مقیاسی حجم عمیلیکیرد     

شرکت بیمه کم خواهد شد و بجای آن اندازه هاییی دییگیر      

به عنوان شاخص در نظیر   4چون مبلغ سرمایه تحت مدیریت

نحوه محیاسیبیه سیود        CSMبا گزارش .  گرفته خواهد شد

اکچوئری قراردادهای بیمه به صورت شفاف قیابیل بیررسیی       

هم اکنون  ترازنامه شرکت  بیمه عمر در اغلب کشورها  .  است

به علت هزینه های باالی عقد قرارداد بیمه عمر در سال اول   

به همین علیت اغیلیب سیرمیاییه گیذاران              .  زیانده هستند

را برای تیحیلیییل      MCEVهای دیگر مالیاتی مانند  گزارش

میییزان    IFRS17همچنین در .   گیرند های خود در نظر می

قراردادهای زیان ده بیمه ای قرارداد برای سرمیاییه گیذاران      

 . قابل مشاهده است

در بیمه های غیر عمر ضریب خسارت ترکیبی همچنیان بیه     

. عنوان معیار موفقیت عملکرد شرکت بیمه معتبر خواهد بیود 

جایگیزیین ارزییابیی         CSMبرای قرار دادهای دیگر مقدار 

 .عملکرد شرکت بیمه خواهد شد

 دکتا علیاضر عداهتی 

7
Onerous contracts  

8
Asset under Management  

تای دانشگاتی در زمینه  روند پژوتش
 بیمه و مالی

کرد که زمانی دانشجویانش را هر ترم یک جلسه به  یکی از استادان نقل می

هیای     خواست تا کتاب های قدیمی و میجلیه       برد و از آنها می کتابخانه می

ایین  !  تخصصی را ورقی بزنند؛ بیشتر برای آنکه گردی از آنها گرفتیه شیود    

های کارشناسی ارشد و بعضا دکترا بود که  نامه ها حکایت پایان موضوع مدت

ها شده بودند و شیایید        های کتابخانه رسید که تنها تقدیم قفسه به نظر می

اما اکنون به مدد اینترنت امیکیان   .  ها میهمانی نداشتند ها و چه بسا سال ماه

 .کم به صورت محدود، فراهم است ها، دست نامه دسترسی به متن پایان

بر این اساس تصمیم گرفتم به صورت اینترنتی میهمیان کیتیابیخیانیه         

آمیار  ) سنجی    های دفاع شده بیم نامه دانشگاه شهید بهشتی شوم و پایان

بیا     9292نامه مربوط به سال    نخستین پایان.  را ورقی بزنم(  بیمه سابر

. دفاع شده است 9219راهنمایی آقای دکتر ذکایی و آخرین آن در سال 

عنوان است که در ایین دوره دارای         952ها حدود  نامه کل تعداد پایان

  .روند افزایشی به صورت نمودار زیر است

 
 
 
 
 

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  



 دکتا رحیم تحمودوند 

ها، ابتدا فهرسیت هیمیه       نامه های پایان برای بررسی روند تغییر موضوع

سنجی را با کمک یکی از دانشجویان  های کارشناسی ارشد بیم نامه پایان

ساس بر اساس چکیده و فیهیرسیت میطیالیب هیر            .  استخراج کردیم

نامه، که از طریر سایت کتابخانه دانشگاه شهید بهشتی به آدرس    پایان

http:44library.sbu.ac.ir        در دسترس است، نسبت به میطیالیعیه و

نتایج  word cloudچهار نمودار .  ها اقدام کردیم نامه بندی پایان دسته

های دفاع شده را به صورت کلی و بیه تیفیکیییک           نامه مربوط به پایان

ها  در این نمودارها فراوانی وا ه.  دهد نمایش می 12و  42، 92های  دهه

متناسب با اندازه قلم مربوطه است؛ ضخامت بیشتر به معنی فیراوانیی     

توان دید کیه چیه        با این نمودارها تا حدودی می.  بیشتر آن وا ه است

سنجی دانشگیاه   ای گروه بیم نامه های پایان هایی بیشتر در پژوهش حوزه

هایی کیه کیمیتیر        همچنین حوزه. شهید بهشتی مورد توجه بوده است

 . اند نیز تا حدودی مشخص است مورد توجه قرار گرفته
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بنابراین . های علمی است های اصلی نشریه های نوین علمی و به کارگیری آنها برای حل مسائل واقعی در جوامع مختلو، از ماموریت معرفی روش

در ادامه فهرستی از    .  های ممکن برای استفاده از دانش و تجربه جهانی در حل مسائل واقعی است                 ها یکی از بهترین راه      مراجعه به این نشریه   

ها را با جزئیات      های بعدی خبرنامه برخی از این نشریه        تصمیم داریم در شماره   .  سنجی و مالی معرفی شده است       های علمی بیم    ترین نشریه   مهم

 .بیشتری معرفی کنیم

 ا  طنجی و بیمه هر  بیم نشایه هر  ترهی نشایه

  

 Applied Mathematical Finance 

 Finance & Stochastics 

 Financial Analysts Journal 

 Financial Management 

 Financial Review 

 International Journal of Theoretical & Applied 
Finance 

 Journal of Asset Management 

 Journal of Banking & Finance 

 Journal of Business 

 Journal of Business Finance & Accounting 

 Journal of Derivatives 

 Journal of Derivatives & Hedge Funds 

 Journal of Economic Dynamics & Control 

 Journal of Finance 

 Journal of Financial & Quantitative Analysis 

 Journal of Financial Economics 

 Journal of Financial Research 

 Journal of Financial Service Professionals 

 Journal of Financial Services Research  

 Actuary Magazine (The) 

 Annals of Actuarial Science 

 ASTIN Bulletin 

 Australian Actuarial Journal 

 Australian Journal of Actuarial Practice 

 Benefits Quarterly 

 British Actuarial Journal 

 Contingencies 

 CPCU Journal 

 European Actuarial Journal 

 Geneva Papers on Risk & Insurance - Issues & 
Practice 

 Geneva Risk & Insurance Review 

 Insurance: Mathematics & Economics 

 Journal of Actuarial Practice 

 Journal of Insurance Issues 

 Journal of Insurance Regulation 

 Journal of Pension Economics & Finance 

 Journal of Risk 

 Journal of Risk & Insurance  

http://uilink.lib.uiowa.edu/view/action/uresolver.do?operation=resolveService&package_service_id=6940066930002771&institutionId=2771&customerId=2770
http://proxy.lib.uiowa.edu/login?url=http://link.springer.com/journal/volumesAndIssues/780
http://search.lib.uiowa.edu/01IOWA:01IOWA_ALMA51490475220002771
http://search.lib.uiowa.edu/01IOWA:01IOWA_ALMA51501774810002771
http://uilink.lib.uiowa.edu/view/action/uresolver.do?operation=resolveService&package_service_id=6940065410002771&institutionId=2771&customerId=2770
http://uilink.lib.uiowa.edu/view/action/uresolver.do?operation=resolveService&package_service_id=6940065410002771&institutionId=2771&customerId=2770
http://uilink.lib.uiowa.edu/view/action/uresolver.do?operation=resolveService&package_service_id=6940065410002771&institutionId=2771&customerId=2770
http://uilink.lib.uiowa.edu/view/action/uresolver.do?operation=resolveService&package_service_id=6940064860002771&institutionId=2771&customerId=2770
http://uilink.lib.uiowa.edu/view/action/uresolver.do?operation=resolveService&package_service_id=6940064690002771&institutionId=2771&customerId=2770
http://search.lib.uiowa.edu/01IOWA:01IOWA_ALMA51490534900002771
http://uilink.lib.uiowa.edu/view/action/uresolver.do?operation=resolveService&package_service_id=6940063880002771&institutionId=2771&customerId=2770
http://uilink.lib.uiowa.edu/view/action/uresolver.do?operation=resolveService&package_service_id=6940063780002771&institutionId=2771&customerId=2770
http://uilink.lib.uiowa.edu/view/action/uresolver.do?operation=resolveService&package_service_id=6940063550002771&institutionId=2771&customerId=2770
http://uilink.lib.uiowa.edu/view/action/uresolver.do?operation=resolveService&package_service_id=6940063430002771&institutionId=2771&customerId=2770
http://uilink.lib.uiowa.edu/view/action/uresolver.do?operation=resolveService&package_service_id=6940063160002771&institutionId=2771&customerId=2770
http://uilink.lib.uiowa.edu/view/action/uresolver.do?operation=resolveService&package_service_id=6940062980002771&institutionId=2771&customerId=2770
http://uilink.lib.uiowa.edu/view/action/uresolver.do?operation=resolveService&package_service_id=6940062930002771&institutionId=2771&customerId=2770
http://uilink.lib.uiowa.edu/view/action/uresolver.do?operation=resolveService&package_service_id=6940062770002771&institutionId=2771&customerId=2770
http://search.lib.uiowa.edu/01IOWA:01IOWA_ALMA51493392630002771
http://uilink.lib.uiowa.edu/view/action/uresolver.do?operation=resolveService&package_service_id=6940062630002771&institutionId=2771&customerId=2770
http://soa.org/news-and-publications/publications/magazines/the-actuary-magazine/pub-the-actuary-magazine-detail.aspx
http://uilink.lib.uiowa.edu/view/action/uresolver.do;jsessionid=427146F7E7664F2C199D22E467B3442F.app01.na03.prod.alma.dc04.hosted.exlibrisgroup.com:1801?operation=resolveService&package_service_id=6938942760002771&institutionId=2771&customerId=2770
http://proxy.lib.uiowa.edu/login?url=https://www.cambridge.org/core/journals/astin-bulletin-journal-of-the-iaa
http://www.actuaries.asn.au/knowledge-bank/australian-actuarial-journal
http://www.actuaries.asn.au/knowledge-bank/australian-journal-of-actuarial-practice
http://uilink.lib.uiowa.edu/view/action/uresolver.do?operation=resolveService&package_service_id=6938942630002771&institutionId=2771&customerId=2770
http://proxy.lib.uiowa.edu/login?url=https://www.cambridge.org/core/journals/british-actuarial-journal
http://www.contingencies.org/
http://uilink.lib.uiowa.edu/view/action/uresolver.do?operation=resolveService&package_service_id=6938941760002771&institutionId=2771&customerId=2770
http://uilink.lib.uiowa.edu/view/action/uresolver.do?operation=resolveService&package_service_id=6938941000002771&institutionId=2771&customerId=2770
http://uilink.lib.uiowa.edu/view/action/uresolver.do?operation=resolveService&package_service_id=6938940970002771&institutionId=2771&customerId=2770
http://uilink.lib.uiowa.edu/view/action/uresolver.do?operation=resolveService&package_service_id=6938940970002771&institutionId=2771&customerId=2770
http://uilink.lib.uiowa.edu/view/action/uresolver.do?operation=resolveService&package_service_id=6938940910002771&institutionId=2771&customerId=2770
http://uilink.lib.uiowa.edu/view/action/uresolver.do?operation=resolveService&package_service_id=6938940780002771&institutionId=2771&customerId=2770
http://www.jofap.org/
http://uilink.lib.uiowa.edu/view/action/uresolver.do?operation=resolveService&package_service_id=6938940720002771&institutionId=2771&customerId=2770
http://uilink.lib.uiowa.edu/view/action/uresolver.do?operation=resolveService&package_service_id=6938940660002771&institutionId=2771&customerId=2770
http://uilink.lib.uiowa.edu/view/action/uresolver.do?operation=resolveService&package_service_id=6938940620002771&institutionId=2771&customerId=2770
http://uilink.lib.uiowa.edu/view/action/uresolver.do?operation=resolveService&package_service_id=6938940440002771&institutionId=2771&customerId=2770
http://uilink.lib.uiowa.edu/view/action/uresolver.do?operation=resolveService&package_service_id=6938940280002771&institutionId=2771&customerId=2770
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 ا  طنجی و بیمه هر  بیم نشایه هر  ترهی نشایه

  

 Journal of Fixed Income 

 Journal of Futures Markets 

 Journal of International Money & Finance 

 Journal of Investing 

 Journal of Money, Credit & Banking 

 Journal of Portfolio Management 

 Journal of Wealth Management 

 Mathematical Finance 

 Mathematics and Financial Economics 

 North American Journal of Economics and Finance 

 Quantitative Finance 

 Review of Financial Studies 

 SIAM Journal on Financial Mathematics (SIFIN) 

 Journal of Risk & Uncertainty 

 Journal of Risk Finance 

 North American Actuarial Journal 

 Pensions 

 Proceedings of the Casualty Actuarial Society 

 Risk Analysis 

 Risk Management 

 Risk Management & Insurance Review 

 Scandinavian Actuarial Journal 

 South African Actuarial Journal 

 Statistics & Risk Modeling 

 Transactions of the International Congress of Actu-
aries 

 Variance 

 دکتا تحمد قرطم وحید  اصل 

http://uilink.lib.uiowa.edu/view/action/uresolver.do?operation=resolveService&package_service_id=6940062610002771&institutionId=2771&customerId=2770
http://uilink.lib.uiowa.edu/view/action/uresolver.do?operation=resolveService&package_service_id=6940062380002771&institutionId=2771&customerId=2770
http://uilink.lib.uiowa.edu/view/action/uresolver.do?operation=resolveService&package_service_id=6940062310002771&institutionId=2771&customerId=2770
http://uilink.lib.uiowa.edu/view/action/uresolver.do?operation=resolveService&package_service_id=6940062210002771&institutionId=2771&customerId=2770
http://search.lib.uiowa.edu/01IOWA:01IOWA_ALMA51503154150002771
http://search.lib.uiowa.edu/01IOWA:01IOWA_ALMA51490632920002771
http://uilink.lib.uiowa.edu/view/action/uresolver.do?operation=resolveService&package_service_id=6940061950002771&institutionId=2771&customerId=2770
http://proxy.lib.uiowa.edu/login?url=http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291467-9965
http://uilink.lib.uiowa.edu/view/action/uresolver.do?operation=resolveService&package_service_id=6940061780002771&institutionId=2771&customerId=2770
http://proxy.lib.uiowa.edu/login?url=https://www.sciencedirect.com/journal/the-north-american-journal-of-economics-and-finance
http://uilink.lib.uiowa.edu/view/action/uresolver.do?operation=resolveService&package_service_id=6940061750002771&institutionId=2771&customerId=2770
http://search.lib.uiowa.edu/01IOWA:01IOWA_ALMA51493662370002771
http://uilink.lib.uiowa.edu/view/action/uresolver.do?operation=resolveService&package_service_id=6940061160002771&institutionId=2771&customerId=2770
http://uilink.lib.uiowa.edu/view/action/uresolver.do?operation=resolveService&package_service_id=6938940050002771&institutionId=2771&customerId=2770
http://uilink.lib.uiowa.edu/view/action/uresolver.do?operation=resolveService&package_service_id=6938940010002771&institutionId=2771&customerId=2770
http://uilink.lib.uiowa.edu/view/action/uresolver.do?operation=resolveService&package_service_id=6938939720002771&institutionId=2771&customerId=2770
http://uilink.lib.uiowa.edu/view/action/uresolver.do?operation=resolveService&package_service_id=6938939560002771&institutionId=2771&customerId=2770
http://www.casact.org/pubs/proceed/index.cfm?fa=pastind
http://proxy.lib.uiowa.edu/login?url=http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291539-6924
http://search.lib.uiowa.edu/01IOWA:01IOWA_ALMA51500947350002771
http://uilink.lib.uiowa.edu/view/action/uresolver.do?operation=resolveService&package_service_id=6938937240002771&institutionId=2771&customerId=2770
http://proxy.lib.uiowa.edu/login?url=http://www.tandfonline.com/loi/sact20
http://www.actuarialsociety.org.za/assa-news/sa-actuarial-journal-and-articles/
http://uilink.lib.uiowa.edu/view/action/uresolver.do?operation=resolveService&package_service_id=6938936790002771&institutionId=2771&customerId=2770
http://search.lib.uiowa.edu/01IOWA:default_scope:01IOWA_ALMA21325522840002771
http://search.lib.uiowa.edu/01IOWA:default_scope:01IOWA_ALMA21325522840002771
http://www.variancejournal.org/issues/


برگزار شده  تای تا و نشست کنفرانس  

با شرکت عالقمندان دانشگاهی و بازار سرمایه از سراسر کشور در ادریبهشت میاه     ( ریرضی ترهی) پنجمین همریش ریرضیرت و علوم انسرنی 

های ریاضیات مالی، مهندسیی   مقاله توسط پژوهشگرانی از رشته 92در این همایش تعداد .  سال جاری در دانشگاه عالمه طباطبایی برگزار گردید

برنامه آمیوزشیی   «های  عالوه بر این، دو میزگرد تحت عنوان.  مالی، بیمه، بیمسنجی، بورس و مدیریت مالی به صورت سخنرانی و پوستر ارائه شد

 . در این کنفرانس برگزار شد» نقش و جایگاه تحلیلگران کمی در آینده بازار سرمایه«و » ریاضیات مالی و اشتغال دانش آموختگان این رشته

عالقمندان بیرای    . های جانبی این کنفرانس مورد توجه شرکت کنندگان جوان قرار گرفت عنوان یکی از برنامه »بورس کاپبه «همچنین مسابقه 

 .مراجعه کنند /http://femath5.atu.ac.irتوانند به آدرس  کسب اطالعات بیشتر درباره این کنفرانس می

هر  برزنشستگی و پیرتدهر   ن بااا      هر  صندو  نشسم چرهش

در دانشیگیاه الیزهیرا        9219اردیبهشت  34در روز دوشنبه  اقتصرد ایاان

 .برگزار شد

این نشست با سخنرانی آقای دکتر محمد حسین شریو زادگان عضو هیأت 

زاده عضو هیأت علمی  علمی دانشگاه شهید بهشتی و آقای دکتر امین حسن

 .دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد

در ابتدای برنامه دکتر شریو زادگان چالش مهم رفاه اجتماعیی اییران را       

های رفاهی مستقل و متناسب با رشد و حجم اقتصاد اییران     فقدان سیاست

های بازنشستگی توضییح داده     های وارد بر صندوق در ادامه ریسک.  دانست

رشید  :  ها از جمله های بلند مدت برای خروج از بحران صندوق راه حلشد و 

در .  عنوان شید ...  ای و اقتصادی، اصالح پارامتریک، اصالح سازمان های بیمه

پایان حضار سواالت خود را مطرح نموده و با اساتید به بحث و گفت و گیو    

 . پرداختند
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ی و   سنیجی   ای بیم سنجی در ایران و جهان، آشنایی با مسائل حرفه خبرنامه انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران با هدف درج اخبار مربوط به حوزه بیم

برای نیل به اهداف فوق و پربارتر شدن خبرنامه، از همکاری و همفکری .  شود ایجاد ارتباط میان اعضای انجمن با یکدیگر در پایان هر فصل منتشر می

نویس، به صورت خوانا، تهیییه    به این منظور کافی است مطلب مورد نظر خود را در قالب فایل ورد یا دست.  شود همه عالقمندان به گرمی استقبال می

  :فرآیند همکاری به صورت زیر است. نموده و برای ما ارسال کنید

 فراخوان مطلب برای درج در خبرنامه

 مطالب به نشانی سردبیر، اعضای هیئت 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 رئوس مطالب پیشنهادی برای درج در خبرنامه به شرح زیر است

 

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

 (ای، مباحث مربوط 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 وا ه)ئل آموزشی  مسا 

 ای های علمی و حرفه معرفی سایر انجمن 
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بدینوسیله از کلیه اعضای پیوسته انجمن علمی محاسبات بیمه و میالیی      

دعیوت     94224132992و شناسه میلیی        25114ایران به شماره ثبت 

شود در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده انجمن کیه از       می

در محل سالین   3442549219روز یکشنبه مور   22:95الی  92:22ساعت

شیود،     آمفی تئاتر دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهید بهشتی برگزار میی 

 .حضور بهم رسانند

 

 :دطتور جلسه

و گزارش بازرس قانونی، برگزاری انتخابات اعضای هییئیت میدییره        9219استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره انجمن و گزارش مالی منتهی به سال 

 .انجمن و بازرسان، تعیین میزان حر عضویت جدید و سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده است

  

 آگهی دعوه به مجمع عمومی انجمن




