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   خبرنامه انجمن محاسباه بیمه و مالی ایران   

های کنفرانس باعث شکد تکعکابکیکر         دوره کرونا و سادگی مسافرت در اتاق

های گکونکاگکون       ها را از زبان افراد مختلف با تخصص متنوعی از علم داده

رسد درک و شناخت این علم شبیه حدایت پیل  گاهی به نظر می.  بشنویم

هر کسی بخشی از این علم را لمس کرده و   .  اندر تاریدی موالنا شده است

شاید از همین روست ککه در    .  کند ها را تعبیر می با همان بخش علم داده

دانکان،   های نسبتا متنوعی توسک  ریکاضکی      های مختلف، سرفصل دانشگاه

آماردانان و متخصصان کامپیوتر برای آموزش این علم تدوین شد که هکر    

البتکه  .  یک هم ممدن است مدعی درست بودن تفدر و رویدرد خود باشند

 .اشدالی هم ندارد و موضوع بحث ما هم نیست

های اصلی این علم بپردازم و نکدکاتکی را       خواهم به مولفه با این وجود می

آیکد،   همانگونه که از نام این علم برمی.  پیرامون آنها مورد بحث قرار بدهم

اما آیا داده، یکک    .  داده بایستی محور و مبنای تولید آگاهی و دانش باشد

مفهوم جدید در حوزه علم است؟ بدون شک پاسخ این سوال خیر اسکت     

ای بر حکجکم آن      داده از زمان آغاز خلقت وجود داشته و به صورت لحظه

های دور به سختی و  ها در گذشته هرچند نگهداری داده.  افزوده شده است

گرفته و به مرور با اختراع کاغذ  ها صورت می های گلی یا سایر روش بر لوح

های دیجیتالی ایکن   تر شد و امروزه با فناوری و سایر ابزارها نگهداری ساده

سوال دیگری که ممدن است مطرح شود آن .  تر شده است کار بازهم ساده

تر استخراج دانش و آگاهکی از دل       ها یا به طور کلی است که تحلیل داده

تکوان   ها در گذشته نبوده است؟ پاسخ این سوال هم خیر است و مکی  داده

ها از گذشتکه   ها و کسب آگاهی به واسطه داده گفت که باز هم تحلیل داده

 .ها و دقت آنها افزوده شده است بوده و تنها با گذر زمان بر تدنیک

هکای جکدیکدی از         در این بین ابزارهای نگهداری داده باعث ایجاد شدل

ای مکثکل صکدا و         به عنوان مثال محتواهای چندرسانه. ها شده است داده

آیند در حالی که چنکد صکد      ها به حساب می ویدئو اکنون جزو انواع داده

 . هایی وجود نداشت سال قبل چنین نوع داده

های کاری مختلف باعث صحبت  ها در حوزه کارگیری علم داده گسترش به

بر . شده است »ها های علم داده گردش کار پروژه«از مفهومی تحت عنوان 

ها مستلزم طی شدن مراحل  اساس این مفهوم، اجرای یک پروژه علم داده

 :زیر است

 تعریف مساله  .1

 درک فضای کار  .2

 ها  گردآوری داده .3

 ها  پردازش اولیه داده .4

 ها  تحلیل داده .5

 ها  بندی داده مدل .6

 ارزیابی و پایش مدل  .7

 آزمایش مدل  .8

 استقرار مدل  .9

 گیری از خروجی مدل  گزارش.10

 .تصمیم سازی.11

ها، به تعبیر امکروزی، نکیکسکت و در              این گردش کار مختص علم داده

کارگیری علم آمار برای حل مسائل هم، همین گردش کار قابل استفاده  به

رسد در حال دگرگونی جدی اسکت، شکتکاب در         آنچه به نظر می.   است

ها مورد بحکث   پاسخگویی به مسائل با رویدردهایی است که ذیل علم داده

بکه  .  توان برخی موارد را ادغام ککرد    در گردش کار باال می.  گیرند قرار می

سازی در نظر بگیرید که در داخکل     عنوان نمونه جعبه سیاهی به نام مدل

. به صورت خودکار و بسیار سریع اتفاق بکیکفکتکد     92تا  4آن همه مراحل 

 :یعنی مراحل یازده گانه باال تبدیل به پنج مرحله زیر شود

 تعریف مساله  .1

 درک فضای کار  .2

 ها  گردآوری داده .3

 سازی  مدل .4

 .تصمیم سازی .5

ای بسیار غکنکی،    های داده یا حتی یک گام جلوتر از این، فرض کنید بانک

ها باشند و گکردش    Chatbotافزارهایی مانند  پویا و کامل در اختیار نرم

 :باال به سه مرحله تبدیل شود

  طرح مساله 

  گفتگوی نرم افزار با صاحب مساله 

 تصمیم سازی. 

مساله ارزیابی ریسک، یک مساله مهم برای دارنده ریسک و صنعت بیمکه  

با رویدرد اخیر اگر شرایطی فراهم شود که افراد با دسکتکرسکی بکه       . است

افزار بتوانند ارزیابی بسیار دقیقی از ریسک خود داشته باشند ممکدکن    نرم

است در انتخاب بیمه به عنوان یک راهدکار بکرای مکدیکریکت ریسکک             

در عین حال وجود چنین رویدردی، به صنعت بیمه هکم  . تجدیدنظر کنند

رسکد   هرچند به لحاظ حقوقی به نظر مکی .  دهد قدرت ارزیابی بیشتری می

های شخصی در آینکده   های قانونی بیشتری در دستیابی به داده محدودیت

 .ای محدود شود افزارهای این چنینی تا اندازه ایجاد شود و کاربرد نرم

رسد قابل تاکید باشد، توجه ویکهه بکه        آنچه در این نگاه کوتاه به نظر می

های با کیفیت،  در واقع دسترسی به داده.  های با کیفیت است داشتن داده

تکوانکد مکزایکای        چه با رویدردهای سنتی و چه با رویدردهای نوین، مکی   

 .فراوانی برای صنعت بیمه فراهم کند
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 تقدته

شدن اقتصاد در جکهکان    هایی در جهت اسالمی از اواخر قرن بیستم تالش
در این راستا، ابتدا باندداری اسالمی مطرح و حذف بهکره  .  اسالم آغاز شد

شدن باندداری به شمکار   از عملیات باندی به عنوان گامی به سوی اسالمی
شدن بیمه مورد توجه قرار گرفت و تدافل بکه   پس از آن اسالمی.  رفت می

 .های مالی اسالمی معرفی شد ی اسالمی در نظام عنوان بیمه

کردن است  ی عربی و هم ریشه با کفالت به معنای ضمانت تدافل یک واژه

در واقع تدافل روشکی  . باشد که در زبان فارسی به مثابه کیان و کیانت می
برای ضمانت مشترک افراد یک گروه در برابر یددیگر بوده و هکدف آن      

گذاری سود و زیان در برابر حکواد    تعاون متقابل، همداری و به اشتراک
 .باشد احتمالی می

برای این .  در این مقاله، به بررسی بازار محصوالت تدافل خواهیم پرداخت
های تدافل را مکطکرح و سکه مکورد از              منظور ابتدا سازوکار کلی مدل

سپس جایگاه تدافکل  .  کنیم های تجاری تدافل را معرفی می ترین الگو رایج
هکای     را در دنیای امروز بررسی کرده و به رشد چشمگیر آن در کشکور     

در نهایت لزوم استفاده از ایکن طکالی         .  پردازیم منطقه خلیج فارس می
 .کنیم ج کشور را بررسی می-ح2یک اسالمی در صنعت بیمه

 

 تحصوالت تکابل

ی تدافل عمومی و تدافل خکانکواده ارائکه         محصوالت تدافل در دو حوزه

های موجود سهم بازاری تدافل عمومی و    بر اساس آخرین آمار.  شوند می
تدافل خکانکواده مکعکادل       .  درصد است 9۱و  42ترتیب  تدافل خانواده به

های  گذاری و در مقابل تدافل عمومی معادل بیمه های عمر و سرمایه بیمه
هکای     البته سازوکار عملیاتی تدافل با بیکمکه  .  باشند اموال و مسئولیت می

بیمکه، زمکان و        ی محاسبه و پرداخت حق متعارف در اموری مانند نحوه
بیمه و همچنین مشارکت در مازاد و منافع متفاوت بوده  ی تعلق حق نحوه

گذاری  و نیازمند در نظر گرفتن اصول اکچوئری، مدیریت ریسک و سرمایه

هکایکی      محصوالت تدافل در بستر یدی از قرارداد.  باشد مربوط به خود می
 .شوند ها طراحی می مانند مضاربه، وکالت، وقف، تبرع و یا ترکیبی از آن

 

 های تکابل طاز و کار کلی تدل

ی عقود شکرعکی    های مختلفی از آن را بر پایه طراحان الگوی تدافل مدل

: در فعالیت تدافل دو گروه وجود دارند.  اند مختلف طراحی و عرضه نموده

(. شرکت اجراکننده تکدکافکل   ) و مدیر تدافل (  شرکت کنندگان) متدافلین 

دنبال تأمین بخشی از مخکاطکرات    متدافلین در واقع کسانی هستند که به
ی    متدافلین در ادبیات بیمه.  نمایند خود اقدام به ورود به این قرارداد می

گذاران هستند ککه در چکارچکوب یکک قکرارداد،               متعارف، همان بیمه
مدیر تدافل یکا شکرککت تکدکافکل             .  کنند های خود را توزیع می ریسک

شخصیتی است عموما حقوقی، که مسئولیت اداره کل عملیات طکراحکی     

ی ایکن رککن،      ترین وظیفه مهم.  عهده دارد شده تحت قرارداد تدافل را به

 .مدیریت منابع و مصارف صندوق تدافل است
در سازوکار کلی عملیات تدافل، متدافلین تحت یک قکرارداد شکرعکی،        

کنند و در مقابل پکرداخکت ایکن       مبلغی را به صندوق تدافل پرداخت می
مکنکابکع    .  ککنکنکد    مبلغ، خدمات معینی مانند جبران خسارت دریافت می

گکذاری     هایی که ماهیت شرعی دارند، سرمایه صندوق تدافل نیز در طرح
. ککنکنکد    گذاری،  متدافلین عوایدی دریافت می گردیده و از محل سرمایه

های  ی فعالیت ی اداره و کنترل کلیه شرکت تدافل به عنوان واس  وظیفه
که قبال ) الزحمه  عنوان حق عهده دارد و در مقابل مبلغی را به صندوق را به

ایکن مکبکالکغ حسکب          .  کنکد  دریافت می(  بین اعضا و شرکت توافق شده

الگوهای مختلف ممدن است مقداری مشخص از پرداختی متدافلین بکه    

گذاری  صندوق تدافل، سهمی از مقادیر پرداختی، سهمی از عواید سرمایه
 .و یا ترکیبی از این موارد باشد

در جریان فوق شرکت تدافل تنها واسطه و عاملی است که بکه اعضکا و       
ها را در صندوقی به نام صکنکدوق    دهد وجوه آن کنندگان تعهد می شرکت

دیده در زمان وقکوع     تدافل نگهداری کند و بر طبق اصول تدافل به زیان
شود به نحوی وجوه تدافکل را     خسارت، غرامت بپردازد و البته متعهد می

گذاری و مدیریت نماید تا همواره شرکت تدافل بتوانکد تکمکامکی        سرمایه
 .های اعضا را بپردازد مطالبات و غرامت

تدافل بر اساس رواب  بین متدافلین، شرکت تدافل، صندوق تکدکافکل و      
در ادامه ایکن    .  باشد های مختلفی می گذاری، دارای الگو های سرمایه طرح

 .کنیم های تجاری تدافل را معرفی می ترین الگو مقاله، سه مورد از رایج
 

 تکابل با تبنای تضاربه

این الگو در کشورهایی از جمله عربستان سعودی، سودان، بکرونکئکی و        
خوانند، چکرا   این مدل را مدل تجاری تدافل نیز می.  است مالزی اجرا شده

در این مدل، مجری تدافکل  .  ی تجارت و بازارگانی استوار است که بر پایه
که تحت قرارداد ) گذاری وجوه تدافلی  دنبال کسب سود از محل سرمایه به

بکنکابکرایکن     .  بکاشکد     مکی (  است شوندگان به او سپرده شده مضاربه با بیمه
گذاری را خواهند داشت و    کننده وجوه سرمایه شوندگان نقش فراهم بیمه

گکذاری را       شرکت تدافل نیز به عنوان مضارب سهمی از سود سکرمکایکه   
 .دریافت خواهد کرد

 

 تکابل با تبنای وکاهم

فارس و برخی از کشورهای آفریقایی از جکملکه      ی خلیج کشورهای حوزه

مدل وکالت نکوعکی     . اند کشور سودان، از این الگوی تدافل استفاده نموده
تدافل بر مبنای دستمزد افراد است که طکی آن یکک طکرف قکرارداد             

عهده گرفته و طرف دیگر صندوق را اداره      ی تأمین  سرمایه را به وظیفه

بیکمکه بکه       کنندگان، سرمایه را در قالب حق در این مدل شرکت.  کند می
صندوق پرداخت کرده و به مجری تدافل که در نقش وکیل یکا عکامکل        

شکود     الزحمه مشخصی پرداخت می شود حق شوندگان وارد عمل می بیمه
که این مبلغ در ازای سود مشترک در قرارداد مضاربه برای ارائه خدمکات  

 .باشد گذاری محتاطانه و اداره صندوق می مدیریتی در سرمایه

 تکافل؛ طالی اسالمی
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 اهگوی تاکف از ها دو اهگوی وکاهم و تضاربه

علت اصلی طراحی این الگو، وجود ایراداتی است که در الگوهای مضکاربکه   

این الگوی تدکافکل بکر اسکاس         .  محض و وکالت محض بروز نموده است

که ماهیت هکر     طوری شود به ترکیبی از دو عقد مضاربه و وکالت انجام می

بر این اسکاس تکدکافکل         .  شود یک از الگوها در جریان عملیات حفظ می

ترکیبی مضاربه وکالت، شدلی از قرارداد است که طی آن متدافکلکیکن و      

شوند ککه هکر      شرکت تدافل به طور همزمان در دو عقد مستقل وارد می

در این الگو بخشی از عکوایکد شکرککت       .  یک اقتضائات خاص خود را دارد

هکای     تدافل از محل حق الوکاله اولیه و بخش دیگر از محل عواید طکرح   

بدین جهت شرکت با تعکیکیکن نسکبکتکی         .  گردد گذاری تأمین می سرمایه

الوکاله، بخشی از درآمدهای  های متدافلین به عنوان حق مشخص از آورده

نماید و بخش دوم را از محل عاملیت خود در قکرارداد     خود را تضمین می

. کنکد  کسب می(  در صورت وجود) گذاری و نیز آورده سرمایه خود  سرمایه

بودن بخشی از درآمد کل شرکت تدافل به بازدهی و  به این ترتیب وابسته

ی کافی را در شرکت برای تالش  گذاری انگیزه های سرمایه بهره وری طرح

ای متدافلیکن ایکجکاد و         برداری کارآمد از منابع سرمایه حداکثری و بهره

 .نماید تضمین می

 

 تکابل در جلان

، 3224اعالم کرد که در بحران مالی سکال       329۲بانک جهانی در سال 

ای مواجه شدنکد، در     موسسات مالی دنیا با بحران و مشدالت مالی عدیده

ی رعایت اصول عملیاتی در به  حالی که موسسات مالی اسالمی به واسطه

گذاری ریسک و اجتناب از اهرم و محصوالت سوداگرانه، از ایکن       اشتراک

 .بحران مالی تقریبا مصون ماندند

هجری شمسی در سودان شدل گرفت  92۲4اولین شرکت تدافل در سال 

شرکت تدافل اتدایی در بیشتر  42شرکت تدافل و  ۲22و در حال حاضر 

 .فعالیت هستند کشور جهان مشغول به 92از 

طبق گزارش گروه تحقیقاتی ایمارک، ارزش بازار جهانی تدافل در سکال    

شود تکا سکال        بینی می میلیارد دالر بوده است و پیش 3۱معادل  3239

این رقم معادل نرخ رشکد مکرککب      .  میلیارد دالر برسد ۲2به رقم  323۱

خواهد بود، که در مقایسه  323۱تا  3233های  درصدی سال 92۰۲ساالنه 

 .های متعارف رقم باالیی است درصدی بیمه ۲با رشد 

 

 ی خلیج بارس های حوزه تکابل در کشور

ای در  صورت گسترده ی خلیج فارس به صنعت تدافل در کشورهای منطقه

آور    تکاب    3232در سال  91-گیری ویروس کوید مقابله با پیامدهای همه

ی خلیج  های مالی کشورهای حوزه سی و شش و نیم درصد از دارایی.  بود

عربستان، امارات متحده عربی، قطر و بحرین . فارس مربوط به تدافل است

های مالی تدافل را در بکیکن کشکورهکای        ترتیب بیشترین میزان دارایی به

متصدی تدافکل در     4۱در این کشورها، . ی خلیج فارس دارا هستند حوزه

میلیارد  92۰9ها از  ی آن ی تدافل همه منطقه وجود دارد که حق بیمه 22

رسیده است، که  3232میلیارد دالر در سال  99۰1به  3294دالر در سال 

درصد ساالنه است که بیشتر از نرخ رشکد     ۲۰1این مبلغ معادل نرخ رشد 

 .باشد فارس می متعارف در منطقه خلیج  بیمه

 

 تکابل در ایاان

های تدافل در قالب عرضه محصوالت جدید تدافکلکی یکا       ایجاد نظام بیمه

های تخصصی یدی از راهبردهای صنعت بکیکمکه کشکور        تاسیس موسسه

در    9429است، که بر اساس اهداف راهبردی وزارت اقتصاد در سکال        

رو مکوضکوع تکدکافکل و               این از.  است دستور کار صنعت بیمه قرار گرفته

سازی آن در صنعت بیمه کشور در اولکویکت اقکدامکات عکلکمکی             اجرایی

های آکادمیک از قبیل ترجمه و    فعالیت.  پهوهشدده بیمه قرار گرفته است

سال قکبکل    9۲ی تدافل از حدود  تالیف کتب و مقاالت پهوهشی در حوزه

ی بیمه نیز در این زمینه اقکدامکاتکی را       در ایران شروع شده و پهوهشدده

ی عملیاتی تاکنون موسسات یا محکصکوالت    اما در عرصه.  انجام داده است

 .است تدافل در کشور ارائه نشده

مند در صنعت بکیکمکه کشکور        در این راستا تدافل نیازمند افرادی دغدغه

هکای     گرفتن تدافل در بکرنکامکه      کار دولت سیزدهم و قرار با آغاز به.  است

های بیمه دانا، بیمه رازی، بیکمکه    عملیاتی صنعت بیمه، هم اکنون شرکت

اتدایی امین و بیمه سرمد به صورت جدی متقاضی انجام عملیات تدافکل  

گری خود هستند و پیشنهادهای اجکرایکی      در کنار عملیات متعارف بیمه

 .های متقاضی در دست بررسی است سایر شرکت

 

 های تتعارف تکابل رقیف بیمه

پذیرد، در حالی که تدافکل   های متعارف، انتقال ریسک صورت می در بیمه

توجه به این ندتکه  .  ی اسالمی به دنبال تسهیم ریسک است یا همان بیمه

گری نوین محسکوب   ضروری است که در حقیقت تدافل یک شیوهی بیمه

تکوان آن را یکک          های متعارف نیست و می شود که در تقابل با بیمه می

 .ی کشور دانست نعمت الهی برای صنعت بیمه

 ی کشور اهمللی باای صنعم بیمه تکابل، نیاز بین

هکای     المللی در قالکب ارتکبکاط      های بین صنعت بیمهی کشور نیاز به بازار

هکا اسکالمکی         ها دارد، که تعداد باالیی از این کشور ای با سایر کشور بیمه

ی تدافل در کشور مانع همکدکاری بکا ایکن          هستند و فقدان حضور بیمه

المللی صنعت بیمه ایران لطمه وارد    ها شده و در نتیجه به رشد بین کشور

به طور مثال با روی کارآمدن دولت جدید در افغانسکتکان و     .  نموده است

بکیکمکهکی        های تدافل، ایران در مرز افغانستان، بکازار  ها به بیمه تمایل آن

ی کشور بوده را از      ها در اختیار صنعت بیمه ورودی مسافرین را که سال

 .است دست داده 
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 ی تادم ایاان ای باای همه تکابل، بیمه

وقکتکی   .  های متعارف اعتقادی ندارند جمعیت کثیری از مسلمانان به بیمه

ای تعبیه شود ککه بکا اصکول           های بیمه محصوالتی طراحی و یا شرکت

هکا     مطابقت داشته باشد، طبیعتا آن(  ی مسلمانان جامعه) ی هدف  جامعه

هایشان به سراغ محصوالت بیمهی کشور آمده و    هم برای پوشش ریسک

دنبکال آن مکنکابکع          به.  رود در نتیجه ضریب نفوذ بیمه در جامعه باال می

توان بکرای     شود که با استفاده از آن می گذاری جدیدی ایجاد می سرمایه

 .های تدافل مشارکت دارند، سودآوری کرد افرادی که در شرکت

 

 گیای نتیجه

آمارها و شواهد حاکی از آن است که تدافل و محصوالت آن که در بستکر  

گیرند، بسیاری از کشورهای غیراسالمی را    های اسالمی شدل می قرارداد

ی ورود تدافل در سایر کشورهکا نشکان      تجربه.  اند هم مجذوب خود کرده

های متعارف به رشد صکنکعکت     تواند در کنار بیمه است که تدافل می داده

گکذاران را       ی هدف بیمه ی تدافل، جامعه بیمه.  بیمه کمک بسزایی نماید

گذاری جکدیکدی را جکذب           گسترش داده و به دنبال آن منابع سرمایه

کند، پوشش ریسک را در سطح کشور باال برده و آرامش بیشتکری را     می

هکای     همچنین با وجود تدافل، فکرصکت هکمکدکاری       .  آورد به ارمغان می

سابکقکه درخشکان      .  یابد ی کشور افزایش می المللی برای صنعت بیمه بین

های اسالمی نشان  خصوص رشد چشمگیر آن در کشور تدافل در دنیا و به

دهد که تدافل دیگر نه تنها یک انتخاب بلده یک الزام برای صکنکعکت     می

 .باشد ی کشور می بیمه

 

 منابع

، مطالعات مالی اسالمی و تدافل، برگرفتکه  ( 9429) پهوهشدده بیمه  .1

 www.irc.ac.irاز 

، برتری تدافل بر بیمکه از    ( 9214)جمشیدی، ندا و طغیانی، مهدی  .2

منظر عدالت اجتماعی، فصلنامه علمی ترویجی اقتصاد و بانکدکداری   

 .۲2-3۲اسالمی، شماره بیست و ششم، صص 

، تدافل و الگوهای عملیاتی آن، بکرگکرفکتکه از         ( 9429)راد، عباس  .3

www.irc.ac.ir 
، الگوی تدافل ( 9429) عبدالملدی، حجت اهلل و کریمی، سید محمد  .4

تهران، بیمه مرکزی جمهوری اسکالمکی     .  در پوشش ریسک و بیمه

 .چاپ دوم. ایران، پهوهشدده بیمه

 

 

خبرنامه یاد گرفتیم که چگونه یک فایل داده در  94تا  99های  در شماره

در .  ویو فراخوانی کنیم و ابزار لیست باکس و آمار طراحی ککنکیکم      کلیک

خواهیم با نحوه استفاده از یکک ابکزار دیکگکر در            مطلب این شماره می

 . ویو آشنا شویم کلیک

های  های واقع شده در رشته های مربوط به خسارت فرض کنید همان داده

ای فعال در ایکران از آدرس زیکر              های بیمه مختلف بیمه برای شرکت

 :فراخوانی شده است
https://isp.irc.ac.ir/CourseStudyCompany/Index 

 

، »تاریخ«، »رشته«کنیم که این فایل داده شامل چهار متغیر  یادآوری می

 .است »خسارت واقع شده«و  »شرکت«

در فکایکل     .  شکود  ها استفاده می برای توصیف نموداری داده Chartابزار 

توان متغیر خسارت واقع شده را با ایکن ابکزار        های مورد بررسی می داده

برای این کار پنجمین آیدون سمت چپ در نوار ابزار که در .  توصیف کرد

 کنیم تصویر زیر آمده است را انتخاب می

 

 

 .شود ای مانند پنجره زیر ظاهر می با این انتخاب پنجره

شود ککه بکه صکورت         چند نوع نمودار دیده می Chart Typeدر قسمت 

فکرض  .  ای، قکرار داریکم     فرض بر روی گزینه اول، یعنی نمودار میله پیش

از پائین صفحه گکزیکنکه    .  خواهیم همین نمودار را استفاده کنیم کنید می

Next شود ای مانند زیر باز می پنجره. را بزنید 

 طنجی، دانشگگگاه    تحمدجواد عابدینی، دانشجوی کارشناطی ارشد بیم

 شلید بلشتی

 طنجی دانشگاه شلید بلشتی طاغا حیدری، عضو هیات علمی گاوه بیم

 کار با نرم افزار کلیک ویو
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در این .  ای، سال قرار بگیرد خواهیم در محور افقی نمودار میله فرض کنید می

فرض انتخاب شده  صورت همان فیلد تاریخ که در حال حاضر به صورت پیش

کنیم و مجدد گزینه  به قسمت مربوطه منتقل می Addاست را با زدن دکمه 

Next با این کار پنجره کد نویسی فکعکال   .  دهیم را در پائین صفحه فشار می

ها به عکنکوان ارتکفکاع        های سال چنانچه قصد دارید مجموع خسارت.  شود می

ها در نمودار نمایش داده شود، قسمت پائین این پنجره را به صورت زیکر   میله

 را بزنید OKو سپس دکمه  Pasteتدمیل کرده و گزینه 

با این کار نموداری مانند زیر بکر    .  را بزنید Finishدر پنجره اصلی هم دکمه 

 .شود روی صفحه نمایش داده می

های قبلی گفتیکم، در     ویو در نوشته شبیه آنچه برای ویرایش عناصر در کلیک

اینجا هم برای ویرایش برروی نمودار ککلکیکک راسکت ککرده و گکزیکنکه                 

Properties ای با چندین تکب بکرای      با این کار پنجره.  کنیم را انتخاب می

های مکهکم را      در ادامه برخی از ویرایش.  شود ویرایش نمودار نمایش داده می

 .دهیم شرح می

 از تب :  ها حذف عنوان از باالی میلهGeneral    تیک قسمت تکحکت

 .را بردارید Show Title in Chartعنوان 

              از تکب    :  حذف برچسب تاریخ از گوشکه پکائکیکن سکمکت راسکت

Dimensions  تیک گزینهLabel را بردارید. 

 تب : تغییر عنوان نمودار در نوار باالCaption    را انتخاب کنید و در

 »خسارت های واقع شده مجموع«متنی مانند  Title Textقسمت 

توانید در    برای اینده عنوان در وس  نوار قرار بگیرد، می.  را بنویسید

گزیکنکه    Horizontalزیر همان جایی که متن را نوشتید از قسمت 

Centered را انتخاب کنید. 

 تب : فارسی کردن اعداد محورهاAxes دو دککمکه     .  را انتخاب کنید

Font کنید که باالیی مربوط به محور عمودی و پکائکیکنکی      پیدا می

هر یک را انتخاب کرده و یکک فکونکت        .  مربوط به محور افقی است

 .کنید OKرا انتخاب کرده و  B Zarفارسی مثل 

نمودار به صورت زیر تغییر پکیکدا ککرده       OKبا انجام این کارها و زدن دکمه 

 .است

یک ویهگی جالب در کلیک ویو، امدان تغییر سریع نوع نمودارها با یک کلیک 

توان از نکمکودار خکطکی هکم           ای می در این مثال عالوه بر نمودار میله.  است

برای افزودن نمودار خطی به عنوان یک فرم دیگر از نمایش این .  استفاده کرد

را    Propertiesای کلیک راست کرده و گزینه  داده ها، بر روی نمودار میله

 Fast Typeرا انتخاب کنید و قسمت    Generalسپس تب .  انتخاب کنید

Change را مانند زیر تدمیل کنید 

یک آیدون در باالی سمت چپ نمودار، در کنار سکایکر    OKپس از فشاردادن 

شود که با کلیک کردن بر روی آن  افزوده می Fast Changeها به نام  آیدون

 .شود نمودار به صورت زیر تبدیل می

 رحیم تحمودوند، عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی طینا 
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 تقدته

های متنوعی از      در کسب و کارهای قرن بیست و یدم، یافتن تیم               

حسابرسان داخلی، متخصصان مدیریت ریسک سازمانی، مدیران تطبیق،         

متخصصان کنترل داخلی، بازرسان کیفیت، بازرسان تقلب، و سایر                

کنند تا به      متخصصان ریسک و کنترل که با یددیگر همداری می              

هر . هایشان در مدیریت ریسک کمک کنند، غیر معمول نیست            سازمان

های خاصی دارند     ها دیدگاه منحصر به فرد و مهارت         یک از این تخصص   

کنند ارزشمند    ها خدمت می    هایی که به آن      تواند برای سازمان    که می 

جا که وظایف مربوط به مدیریت و کنترل ریسک به طور               باشد، اما ازآن  

شود، وظایف    های مختلف تقسیم می     ها و دپارتمان    ای در بخش    فزاینده

باید به دقت هماهنگ شوند تا اطمینان حاصل شود که ریسک و                    

 .کنند گذاری شده است، عمل می طورکه هدف فرآیندهای کنترل همان

چالش تعیین   -وجود کارکردهای مختلف ریسک و کنترل کافی نیست           

ها است به     های خاص و هماهنگی مؤثر و کارآمد بین این گروه               نقش

ها و نه کارهای تدراری غیرضروری          در کنترل   »شداف«طوری که نه     

های واضح باید تعریف شوند تا هر گروه از            مسئولیت. پوشش وجود دارد  

های خود و نحوه تناسب       متخصصان ریسک و کنترل، مرزهای مسئولیت     

 .هایشان را در ساختار کلی ریسک و کنترل سازمان درک کنند موقعیت

بدون یک رویدرد منسجم و هماهنگ، منابع            . مخاطرات باال هستند   

ریسک و کنترل محدود ممدن است به طور موثر به کار گرفته نشوند و                

در . های قابل توجهی به درستی شناسایی یا مدیریت نشوند                ریسک

های مختلف ریسک و کنترل ممدن         بدترین حالت، ارتباطات میان گروه    

است به چیزی کمی بیشتر از یک بحث مداوم در مورد اینده وظیفه چه               

 .کسی انجام چه کار خاصی است، اختصاص یابد

تواند در هر سازمانی وجود داشته باشد، صرف نظر از اینده    این مشدل می

. شود یا خیر     از چارچوب رسمی مدیریت ریسک سازمانی استفاده می          

طور مؤثر انواع      توانند به   های مدیریت ریسک می       اگرچه چارچوب 

وکارهای مدرن باید کنترل کنند، شناسایی کنند،  هایی را که کسب ریسک

ها عمدتًا در مورد نحوه تخصیص و هماهنگی وظایف خاص             این چارچوب 

 .کنند در سازمان سدوت می

توانند به    ها در حال ظهور هستند که می           خوشبختانه، بهترین روش   

ها کمک کنند وظایف مدیریت ریسک ضروری را با یک رویدرد               سازمان

مدل سه الیه دفاعی  راه ساده و         . سیستماتیک تفویض و هماهنگ کنند    

موثری را برای ارتقای ارتباطات در مدیریت و کنترل ریسک با روشن                

این نگاهی تازه به عملیات     . کند  ها و وظایف ضروری ارائه می       کردن نقش 

های مدیریت ریسک     دهد و به اطمینان از موفقیت مداوم طرح          ارائه می 

 -صرف نظر از اندازه یا پیچیدگی        -کند و برای هر سازمانی       کمک می 

هایی که چارچوب یا سیستم مدیریت           حتی در سازمان   . مناسب است 

تواند وضوح را در       ریسک رسمی وجود ندارد، مدل سه الیه دفاعی می           

های   ها افزایش دهد و به بهبود اثربخشی سیستم         ها و کنترل    مورد ریسک 

 .مدیریت ریسک کمک کند

 نظارت با تدیایم ریسک و تنظیم اطتااتژی: قبل از طه الیه

در مدل سه الیه دفاعی، کنترل مدیریت اولین الیه دفاعی در مدیریت               

ریسک است، کارکردهای مختلف کنترل ریسک و نظارت بر انطباق ایجاد         

شده توس  مدیریت دومین الیه دفاعی و تضمین مستقل سومین الیه              

نقش مشخص و متمایزی را در         »الیه«هر یک از این سه       . دفاعی است 

 .کند تر سازمان ایفا می چارچوب حاکمیت گسترده

 تدل طه الیه دباعی

اگرچه نه نهادهای حاکم و نه مدیریت ارشد جزو سه الیه در این مدل                 

های مدیریت ریسک     شوند، هیچ بحثی در مورد سیستم       درنظر گرفته نمی  

یعنی )تواند بدون درنظر گرفتن نقش اساسی هر دو نهاد حاکم                  نمی

 . و مدیریت ارشد کامل شود( مدیره یا نهادهای مشابه هیئت

مدل سه الیه دفاعی در کنترل و مدیریت ریسک 

 موثر



 

 

   خبرنامه انجمن محاسباه بیمه و مالی ایران 7 

نهادهای حاکم و مدیریت ارشد ذینفعان اصلی هستند که توس                    
هایی هستند که بهترین جایگاه       ها طرف   کنند، و آن    خدمت می   »ها  الیه«

را دارند تا اطمینان حاصل نمایند که مدل سه الیه دفاعی در فرآیندهای              
 .شود مدیریت ریسک و کنترل سازمان منعدس می

مدیریت ارشد و نهادهای حاکم مجموعًا برای تعیین اهداف سازمان،               
ها برای دستیابی به آن اهداف، و ایجاد ساختارها و                 تعریف استراتهی 

ها در دستیابی به  فرآیندهای حاکمیتی برای بهترین شدل مدیریت ریسک
مدل سه الیه دفاعی با حمایت و    . آن اهداف، مسئولیت و پاسخگویی دارند

راهنمایی فعال هیئت حاکمه و مدیریت ارشد سازمان، به بهترین وجه              
 .شود اجرا می

 

 تدیایم عملیاتی: الیه اول دباع

درگیر در مدیریت ریسک     ( یا الیه )مدل سه الیه دفاعی بین سه گروه          
 :کند موثر تمایز ایجاد می

 .کنند ها را مدیریت می ها هستند و آن کارکردهایی که مالک ریسک •
 .کنند ها نظارت می کارکردهایی که بر ریسک •
 .کنند کارکردهایی که تضمین مستقلی را ارائه می •

ها   به عنوان اولین الیه دفاعی، مدیران عملیاتی مالدیت و مدیریت ریسک           
ها همچنین مسئول اجرای اقدامات اصالحی برای رسیدگی به       آن. را دارند

 .نواقص فرآیند و کنترل هستند
های داخلی موثر و اجرای ریسک و         مدیریت عملیاتی مسئول حفظ کنترل    

ها را    مدیریت عملیاتی ریسک  . های کنترلی به صورت روزانه است         رویه
ها و    دهد، توسعه و اجرای سیاست      شناسایی، ارزیابی، کنترل و کاهش می     

ها با    دهد که فعالیت    کند و اطمینان می      های داخلی را هدایت می       رویه
مدیران سطح میانی از طریق یک ساختار       . اهداف و مقاصد سازگار هستند    

کنند که    های دقیقی را طراحی و اجرا می         پذیری آبشاری، رویه    مسئولیت
ها توس  کارکنان خود عمل       به عنوان کنترل و نظارت بر اجرای آن رویه         

 .کنند می
کند   مدیریت عملیاتی به طور طبیعی به عنوان اولین الیه دفاع عمل می             

ها و فرآیندها تحت هدایت مدیریت عملیاتی           ها در سیستم    زیرا کنترل 
های مدیریتی و نظارتی کافی برای          باید کنترل . شوند  ها طراحی می    آن

ها، فرآیندهای ناکافی     اطمینان از انطباق و برجسته کردن شدست کنترل       
 .و رویدادهای غیرمنتظره وجود داشته باشد

 
 

 کارکادهای تدیایم ریسک و تسبیق: الیه دوم دباع

در یک دنیای کامل، شاید تنها یک الیه دفاعی برای اطمینان از مدیریت              
با این حال، در دنیای واقعی، یک الیه دفاعی         . ریسک موثر مورد نیاز باشد    

مدیریت، کارکردهای مدیریت ریسک و     . تواند ناکافی باشد    واحد اغلب می  
های   یا نظارت بر اولین کنترل    /تطبیق  مختلفی را برای کمک به ایجاد و         

عملدردهای خاص بسته به سازمان و صنعت         . کند  الیه دفاعی ایجاد می   
 :متفاوت است، اما عملدردهای متداول در این الیه دفاع دوم عبارتند از

         های   که اجرای شیوه   ( یا کمیته /و)یک کارکرد مدیریت ریسک
مدیریت ریسک موثر توس  مدیریت عملیاتی را تسهیل و نظارت              

خطر ریسک هدف و      کند و به صاحبان ریسک در تعریف معرض          می
گزارش اطالعات کافی مرتب  با ریسک در سراسر سازمان کمک               

 .کند می

        های خاص مختلف مانند      یک کارکرد تطبیق برای نظارت بر ریسک
در این جایگاه، یک       . عدم انطباق با قوانین و مقررات اجرایی            

های   کارکردجداگانه مستقیمًا به مدیریت ارشد و در برخی از بخش           
چندین کارکرد  . دهد  تجاری، مستقیمًا به بدنه حاکم گزارش می          

تطبیق اغلب در یک سازمان وجود دارد که مسئولیت انواع خاصی از             
نظارت بر انطباق، مانند سالمت و ایمنی، زنجیره تامین، نظارت بر              

 .محی  زیست یا کیفیت را بر عهده دارد
     های مالی و مسائل گزارشگری مالی را         یک کارکرد کنترلی که ریسک

 .کند رصد می
کند تا اطمینان حاصل شود که اولین         مدیریت این کارکردها را ایجاد می     

الیه دفاعی به درستی طراحی شده است، در محل قرار دارد، و همانطور               
هر یک از این کارکردها درجاتی از        . کند  گذاری شده عمل می     که هدف 

استقالل نسبت به الیه اول دفاعی دارند، اما طبیعتًا وظایف مدیریتی                
به عنوان وظایف مدیریت، آنها ممدن است به طور مستقیم در              . هستند

. های کنترل داخلی و ریسک مداخله کنند            اصالح و توسعه سیستم     
تواند   کند، اما نمی    بنابراین، الیه دوم دفاعی یک هدف حیاتی را دنبال می          

های داخلی به     های مستقلی را در رابطه با مدیریت ریسک و کنترل           تحلیل
 .های حاکم ارائه کند نهاد

ها متفاوت است،     های این کارکردها بر اساس ماهیت خاص آن          مسئولیت
 :تواند شامل موارد زیر باشد اما می
ها و    ها و مسئولیت    های مدیریت، تعیین نقش      حمایت از سیاست   •

 .تعیین اهداف برای اجرا
 .های مدیریت ریسک ارائه چارچوب •
 .شناسایی مسائل شناخته شده و نوظهور •
 . شناسایی تغییرات در اشتهای ریسک ضمنی سازمان •
ها برای مدیریت      کمک به مدیریت در توسعه فرآیندها و کنترل           •

 .ها و مسائل ریسک
 .ارائه راهنمایی و آموزش در مورد فرآیندهای مدیریت ریسک •
های مدیریت ریسک موثر      تسهیل و نظارت بر اجرای دستورالعمل       •

 .توس  مدیریت عملیاتی
هشدار دادن به مدیریت عملیاتی در مورد مسائل نوظهور و تغییر              •

 .سناریوهای نظارتی و ریسک
نظارت بر کفایت و اثربخشی کنترل داخلی، صحت و کامل بودن               •

 .گزارشات، انطباق با قوانین و مقررات و رفع به موقع نواقص
 

 حساباطی داخلی: الیه طوم دباع

طرفی درون    حسابرسان داخلی بر اساس باالترین سطح استقالل و بی            
. کنند  سازمان، اطمینان جامعی را به بدنه حاکم و مدیریت ارشد ارائه می            

حسابرسی . این سطح باالی استقالل در الیه دوم دفاعی وجود ندارد               
های داخلی،    داخلی در مورد اثربخشی حاکمیت، مدیریت ریسک و کنترل        

های اول و دوم دفاعی به اهداف مدیریت ریسک و            از جمله روشی که الیه    
دامنه این تضمین، که به . نماید یابند، اطمینان حاصل می کنترل دست می

مدیریت ارشد و هیئت حاکمه گزارش می شود، معمواًل شامل موارد زیر              
 :شود می
طیف وسیعی از اهداف، از جمله کارایی و اثربخشی عملیات                   •

ها  قابلیت اطمینان و یدپارچگی فرآیندهای                حفاظت از دارایی     
 .ها و قراردادها ها، رویه دهی  و انطباق با قوانین، مقررات، سیاست گزارش
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محی  : تمام عناصر چارچوب مدیریت ریسک و کنترل داخلی که شامل •
یعنکی  ) کنترل داخلی  تمام عناصر چارچوب مدیریت ریسک یک سازمان 

 .  اطالعات و ارتباطات  و نظارت(شناسایی ریسک، ارزیابی ریسک و پاسخ

های تابعه، واحدهای عملیاتی و کارکردهکا   ها، شرکت کل شرکت، بخش •
وکار، مانند فروش، تولید، بازاریابی، ایکمکنکی،     از جمله فرآیندهای کسب  -

مکانکنکد    ) و همچنین کارکردهای پشتیبکانکی       -امور مشتریان، و عملیات 
حسابداری درآمد و هزینه، منابع انسانی، خرید، حقوق و دستمزد، بودجه، 

 (.زیرساخت و مدیریت دارایی، موجودی، و فناوری اطالعات

ای باید یک الزام حاککمکیکتکی      ایجاد یک فعالیت حسابرسی داخلی حرفه
تکر و       هکای بکزر        این نه تنها برای سازمان.  ها باشد برای همه سازمان

تر نکیکز بکه         متوس  مهم است، بلده ممدن است برای واحدهای کوچک
های به هکمکان انکدازه       همان اندازه مهم باشد، زیرا ممدن است با محی 

پیچیده با ساختار سازمانی کمتر رسمی و قوی برای اطمینان از اثربخشی 
 .فرآیندهای مدیریت و مدیریت ریسک مواجه شوند

تکقکویکت      -حسابرسی داخلی به طور فعال به شرط وجود شرایطی خاص 
. کنکد  به حاکمیت سازمانی مؤثر کمک می  -ای گرایی آن استقالل و حرفه

بهترین روش ایجاد و حفظ یک واحد حسابرسی داخلکی مسکتکقکل، بکا          
 :ای است که شامل موارد زیر است کارکنان کافی و دارای صالحیت حرفه

الکمکلکلکی      اقدام به انجام حسابرسی داخلی بر اساس استانداردهای بین •
 .شناخته شده

دهی به سطوح به اندازه کافی باالی سازمان که آن را قادر سازد  گزارش •
 .تا به طور مستقل وظایف خود را انجام دهد

 .دهی فعال و موثر به بدنه حاکم داشتن الیه گزارش •

 

 گذاران و طایا نلادهای بیاونی حساباطان خارجی،  قانون

گذاران و سایر نهادهای بیرونی خارج از ساختار  حسابرسان خارجی، قانون
توانند نقش مهمی در ساختار حاکمیتی و کنترلی  سازمان هستند، اما می
این امر به ویهه در صنایع تحت نکظکارت، مکانکنکد        .  سازمان داشته باشند

گذاران گاهی الزاماتکی را بکرای        قاون.  خدمات مالی یا بیمه، صادق است
کنکنکد و در مکوارد دیکگکر               ها در یک سازمان تعیین می تقویت کنترل

طرف برای ارزیابی کل یا بخشی از الیه اول، دوم    عملدردی مستقل و بی
در صورت هماهنگی .  دهند یا سوم دفاعی با توجه به آن الزامات انجام می

های خارج از سازمکان   گذاران و سایر گروه مؤثر، حسابرسان خارجی، قانون
های دفاعی اضافی در نظر گرفته شوند ککه بکرای      توانند به عنوان الیه می

سهامداران سازمان، از جمله بدنه حاکم و مدیریت ارشد، اطمینان ایجکاد  
ها،  های آن با این حال، با توجه به دامنه و اهداف خاص مأموریت. کنند می

ای که تکوسک     اطالعات ریسک جمع آوری شده عموماً نسبت به محدوده
 .تر است سه الیه دفاعی داخلی سازمان به آن پرداخته شده است، گسترده

 

 هماهنگی طه الیه دباعی

های خاص هکریکک    جاکه هر سازمان منحصر به فرد است و موقعیت از آن
برای هماهنگی سه الیه دفکاعکی   "  درستی" متفاوت است، هیچ راه یگانه 

با این حال، هنگام تعیین وظایف خاص و هماهنگکی بکیکن      .  وجود ندارد
کارکردهای مدیریت ریسک، توجه به نقش اساسی هر گروه در فکرآیکنکد    

 .تواند مفید باشد مدیریت ریسک می

هر سه الیه باید به شدلی در هر سازمانی، صکرف نکظکر از انکدازه یکا                
تر است  مدیریت ریسک معموالً زمانی قوی.  پیچیدگی، وجود داشته باشند

بکا ایکن     .  که سه الیه دفاعی جداگانه و مشخص شده وجود داشته باشکد 
هکای     یابند، به ویهه در سکازمکان   حال، در شرای  استثنایی که توسعه می

به عکنکوان     .  های دفاعی مشخصی ممدن است ترکیب شوند کوچک، الیه
یا مدیریت / مثال، مواردی وجود دارد که از حسابرسی داخلی برای ایجاد و

در .  های مدیریت ریسک یا  تطبیق سازمان درخواست شده اسکت  فعالیت
این شرای ، حسابرسی داخلی باید اثر ترکیب را به وضوح به بدنه حاکم و 

ای به یک فرد یا بخش  های دوگانه اگر مسئولیت.  مدیریت ارشد ابالغ کند
شود، بهتر است تفدیک مسئولیت این وظایف در فرصتی دیگر  تفویض می

 .برای ایجاد سه الیه، در نظر گرفته شود

سازی مدل سه الیه دفاعی، مدیکریکت ارشکد و         صرف نظر از نحوه پیاده
نهادهای حاکم باید به وضوح این انتظار را که اطکالعکات بکه اشکتکراک          

های مسئول برای مدیکریکت    ها بین هر یک از گروه گذاشته شده و فعالیت
طکبکق   .  های سازمان هماهنگ شود، ابکالغ نکمکایکنکد        ها و کنترل ریسک

ای حسابرسی داخلی، مدیران  المللی دستورالعمل حرفه استانداردهای بین
اطالعات را به اشکتکراک   «ارشد اجرایی حسابرسی به طور خاص موظفند 

دهندگان داخلی و خارجکی خکدمکات       ها را با سایر ارائه بگذارند و فعالیت
مشاوره و تضمین برای اطمینان از پوشش مناسب و به حداقل رسکانکدن   

 »های تدراری هماهنگ کنند تالش

 :اقداتات توصیه شده

          فرآیندهای ریسک و کنترل باید مطابق با مدل سکه الیکه دفکاعکی
 .ساختار یافته باشند

 هکا     هکا و نکقکش        هر الیه دفاعی باید توس  تعاریف مناسب سیاست
 .پشتیبانی شود

 های دفاعی جداگانه وجکود داشکتکه       باید هماهنگی مناسبی بین الیه
 .باشد تا کارایی و اثربخشی تقویت شود

 کنند باید  های مختلف کار می کارکردهای ریسک و کنترل که در الیه
به طور مناسب دانش و اطالعات را به اشتراک بگذارند تا بکه هکمکه      

 .ای کارآمد کمک کنند هایشان به شیوه عملدردها در انجام بهتر نقش

 ای ترکیب یا همکاهکنکگ شکونکد ککه            های دفاعی نباید به گونه الیه
 .ها را به خطر بیندازد اثربخشی آن

 شوند،  های مختلف با هم ترکیب می در شرایطی که عملدردها در الیه
هکایکی    برای سازمان.  بدنه حاکم باید از ساختار و تأثیر آن مطلع شود

یا نهاد حاکم / اند، مدیریت و که فعالیت حسابرسی داخلی ایجاد ندرده
باید ملزم شوند که به ذینفعان خود توضیح دهند و افشا کنکنکد ککه      
چگونه اطمینان کافی در مورد اثربخشی ساختار حاکمیت، مدیکریکت   

 .ریسک و کنترل سازمان به دست خواهد آمد

 باطمه نصیای، شاکم بیمه رازی 

 الیه سوم دفاع الیه دوم دفاع الیه اول دفاع

 تضمین ریسک کنترل ریسک و تطبیق مدیران ریسک/ صاحبان 

 مدیریت عملیات  استقالل محدود 

        در درجهههو اول  هههو

مههههدیریت شهههه ار    

 دهد می

 حسا رسی داخلی 

 استقالل  یشتر 

       ههو هی ههت حا مههو 

 دهد ش ار  می
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هسفاً شاح کوتاهی از طابقه و کارهای آتوزشی، پژوهشی و اجگاایگی     -۱

 .تان باای خوانندگان بیان بفاتائید

با سالم و عرض ادب خدمت خوانندگان محترم مجله انجمن محاسکبکات   

مالی و بیمه، بنده فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه عالمه 

طباطبایی دانشدده اکو در رشته اکچوئری و مقطع کارشناسکی آمکار از       

التحصیلی از دانشکگکاه در        همزمان با فارغ.  دانشگاه شهید بهشتی هستم

در شرکت بیمه ملت به عنوان کارشناس اداره تحلیل ریسکک   9212سال 

هکای     ، مجوز اکچوئر داخلی بکیکمکه     921۲در سال .  مشغول به کار شدم

، بکه    921۱در اواخر سکال    .  غیرزندگی را از بیمه مرکزی دریافت نمودم

جا به عنکوان رئکیکس اداره ریسکک و              شرکت بیمه رازی رفته و در آن

تا کنون نیکز   9211از سال .  های غیرزندگی خدمت نمودم اکچوئری بیمه

به عنوان مدیر ریسک، تطبیق مقررات و مبارزه با پولشویی در بیمه رازی 

 . باشم مشغول به انجام وظیفه می

های مختلف  در طول دوران کاری خود، کارهای پهوهشی زیادی در حوزه

ی اکچوئری، بیمه  ای و تالیفی در حوزه چندین کتاب ترجمه.  ام انجام داده

همچنین با کارکردن بکرروی مکقکاالت        .  ام و مالی و هوش تجاری داشته

های مختلف اککچکوئکری       علمی پهوهشی، علمی ترویجی زیادی در حوزه

سعی در غکنکای   ...  گذاری، ذخایر، توانگری مالی و  غیرزندگی از جمله نرخ

 .ام بیشتر این حوزه در کشور نموده

 .اید هایی از اکچوئای بیشتا آشنایی داشته با چه شاخه -2

های مکن     دوره همزمان با آغاز کار من در شرکت بیمه ملت بسیاری از هم

های بیمه جذب شاخه زندگی شده و در این حوزه مشغول بکه     در شرکت

هکای     کار شدند و تعداد اندکی از اکچوئرها در آن زمان در حوزه بکیکمکه   

اما از همان ابتدا عالقه من به حوزه اککچکوئکری    .  کردند غیرزندگی کار می

های من بکه     های غیرزندگی باعث شد که بیشتر مطالعات و پهوهش بیمه

های مختلکف   گذاری در رشته های نرخ  انواع روش.  این حوزه معطوف شوند

هکای     ای، توابع توزیع خسارت، سیستم پاداش و جریمه، انواع روش   بیمه

در بکیکمکه و            IOTگیری، توانگری مالی، کشف تقلب، بدارگیری ذخیره

های غیرزندگی ازجمله مباحکثکی    طراحی محصوالت جدید در حوزه بیمه

هکا   سازی آن ها مطالعه داشته و سعی در بدارگیری و پیاده بودند که در آن

 .ام در حد امدان در کار خود داشته

عالوه با رشته اکچوئای، به اکچوئای ها آشنایی با چه حگوزه هگای       -3

 .دیگای را پیشنلاد تی کنید

های فعالیکتکی    ای است که باید از تمامی حوزه به نظر من اکچوئری رشته 

گویم به طور کامل اما اطالع نسبی داشته باشد، زیرا  یک شرکت بیمه نمی

انجام یک تحلیل آماری یا یک پیش بینی که تخصص اکچوئر است زمانی 

ارزشمند و قابل دفاع و استفاده است که تمامی جوانب و فکاککتکورهکای       

های تکخکصکصکی      اکچوئر عالوه بر حوزه.  دخیل در آن سنجیده شده باشد

رشته خود چه در زمینه زندگی و چه غیرزندگی باید بیمه را به خکوبکی     

گذاری صحیح در یک رشته و یا طراحی یک قکرارداد   شناخته و برای نرخ

بر این اکچوئرها بکایکد بکا         عالوه. یا محصول جدید فنی آن رشته را بداند

موضوعات مالی بیمه نیز آشنا بوده و صورت مالی و اقالم مندرج در آن را 

همچنین یک اکچوئر باید با ریسکک و مکوضکوعکات         .  به خوبی بشناسند

مدیریت ریسک نیز تا حدود زیادی آشنا باشد زیکرا مکدیکریکت ریسکک          

گری همان پذیرش با نرخ مناسب و یا تصمیم گیکری در خصکوص        بیمه

 . قبول یا عدم قبول یک ریسک است

چه کارهایی باای ابزایش حوزه بعاهیم یا در جلم خدتم بگه ایگن       -۰

 رشته در صنعم بیمه انجام داده اید؟

ام از دانشگاه و ابتدای دوران کاری خودم  التحصیلی های اولیه فارغ در سال

های بسیار کمی در حوزه اکچوئری به  با این موضوع مواجه شدم که کتاب

زبان فارسی وجود دارد و برای بسیاری از دانشجویان یا شاغالن در ایکن    

حوزه استفاده از کتب با زبان انگلسیی دشوار است لذا با همداری دوستان 

هکای غکیکرزنکدگکی           خود به ترجمه چندین کتاب مرجع در حوزه بیمکه 

ها کتاب مبانی نرخ گذاری و اصول اککچکوئکری     پرداختیم که از جمله آن

حواد  است که تا کنون چندین بار در پهوهشدده بیمه تجکدیکد چکاپ      

شده است و با توجه به اینده ترجمه نسبتا خوبی دارد، کتابی اسکت ککه     

گکذاری     های غیرزندگی و مباحث نکرخ  برای عالقمندان به اکچوئری بیمه

 .تواند باشد کتاب مفیدی می

سال پیش که در بیمه رازی در واحکد ریسکک و            4همچنین از حدود 

که به عنوان مدیر ریسکک   9211اکچوئری مشغول به کار شدم و از سال 

انتخاب شدم مطالعات خود را در زمینه مدیریت ریسک گسترش دادم و   

سعی کردم گامی در ارتقای حوزه مدیریت ریسک در صکنکعکت بکیکمکه         

هکای بکیکمکه در          برداشته و خوشبختانه با همداران خود از سایر شرکت

ایم که  سندیدا به تهیه چندین سند در حوزه مدیریت ریسک اقدام نموده

هکای     این اسناد توس  بیمه مرکزی برای استفاده در صنعت به شکرککت  

توانم به سند راهنمای تهکیکه    از جمله این اسناد می.  بیمه ابالغ شده است

بندی ریسک، راهنمای تدوین سند اشتها و حدود تکحکمکل     دامنه و طبقه

ریسک، راهنمای چارچوب مدیریت ریسک و راهنمای تدوین سند خک     

 .مشی مدیریت ریسک اشاره کنم

یکی از اهداف انجمن تحاطبات بیمه و تاهی ایاان باگزاری آزتگون      -5

 های تخصصی اکچوئای اطم، به نظا شما اتکان چنین کاری وجود دارد؟

الملکلکی    های بین ها با کیفیت آزمون به نظر من اگر امدان برگزاری آزمون

توان گفت گام بلندی در راستای ارتقکای   در ایران ایجاد شود به جرات می

های بعضاً  این دانش در سطح کشور برداشته خواهد شد و تایید صالحیت

ای و بدون چارچوب معتبر جای خود را به متری خواهد داد ککه       سلیقه

 . شود شوند و عیار شایستگی افراد بهتر مشخص می همه با آن سنجیده می

 مصاحبه با خانم فاطمه نصیری
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بدین ترتیب اکچوئرها برای اینده بتوانند سطح دانش خود را بکه حکد         

مطلوب برسانند تالش بیشتری خواهند کرد و با افزایش دانش شاغالن و   

محصالن در این حوزه سطح استفاده از این حرفه نیز در صنعت بکیکمکه      

 .ایران ارتقای چشمگیری خواهد یافت

 آینده این تخصص را در ایاان چگونه تی بینید؟ -6

های چشمگیری در حوزه شناخت ایکن رشکتکه در           با توجه به پیشرفت

صنعت بیمه و همچنین در حوزه دانشگاهی به واسطکه ایکجکاد رشکتکه          

اکچوئری در مقطع کارشناسی عالوه بر کارشناسی ارشکد در دانشکگکاه        

شهید بهشتی ایجاد شده بنده آینده این رشته را به لحاظ تربیت نکیکروی   

متخصص و تولید دانش در سطح آکادمیک و نیز حوزه آماده سکاخکتکن      

های بیمه که اکچوئر را بکه     بستر برای ارتقای جایگاه اکچوئری در شرکت

نکامکه    عنوان یک فرد کلیدی سازمان که باید صالحیت وی بر اساس آیین

امیدوارم اکچوئرهای حال و آیکنکده   .  بینم تایید شود، بسیار روشن می 12

نیز آنچنان در کسب دانش و مهارت و اثبات خود به لحاظ عملی تکالش    

نمایند که این حرفه در کشور به زودی یدی از مشکاغکل پکرطکرفکدار و          

 .پردرآمد شناخته شود

آینده انجمن تحاطبات بیمه و تاهی ایاان را چگونه تی بینید؟ چه راه   -7

 هایی باای پیشابم این انجمن در کشور پیشنلاد تی دهید؟

های زیادی در حوزه برگزاری کارگکاه،   های اخیر تالش انجمن در این سال

های آموزشی، برگزاری کارگاه و سمینار و نیز تولید دانش کرده است  دوره

به نظرم حلقه مفقوده برای پیشکرفکت ایکن      .  که جای تقدیر و تشدر دارد

هکای     انجمن برقراری ارتباط هر چه بیشتر با بدنه صنعت و تعریف پکروژه 

تا زمانی که برای مسائل عملی حکوزه    .  های بیمه است مشترک با شرکت

حل عملی و علمی پیدا نشود، مقکاالت سکطکح       صنعت با کمک دانش راه

ها به صورت تئوریک باقی خواهکد مکانکد و         باالی دانشگاهی در کتابخانه

حل های سرانگشتی و نادقیق حکل   صنعت نیز مسائل دقیق علمی را با راه

انکجکمکن    .  خواهد کرد و این دانش همچنان مهجور باقی خواهکد مکانکد     

تواند در این حوزه کمک شایانی به دانش اکچوئری و رشکد آن در           می

 . کشور کند

 در آخا اگا تسلبی یا پیشنلادی دارید هسفا بفاتایید؟ -8

های فکراوان بکرای        در پایان از شما و همه همدارانتان که به رقم مشغله

انجمن و برای رشد و توسعه دانش اکچوئری در صنعت بیکمکه ایکران و        

کنید، سپاسگزارم و امیدوارم  شناساندن هر چه بیشتر این حوزه تالش می

 .در این حوئزه بیش از پیش موفق باشید

 

 

 

 

 

 

جلسه مجمع عمومی انجمن علمی محاسبات بیمه و مالی ایران بکنکا بکه      

برگکزار   32تا  94از ساعت  9429مهر  34دعوت قبلی از اعضاء در تاریخ 

 :دستور این جلسه به شرح زیر بود. شد

 ،گزارش عملدرد 

 ،گزارش بازرس قانونی 

 ،ارائه صورتحساب درآمدها و هزینه ها و تصویب تراز مالی سال 

 ،انتخاب روزنامه کثیر االنتشار 

 ،تعیین میزان حق عضویت 

 انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس. 

چنانده در این جلسه گزارش شد، در دوره چهارم انجمکن ککه از آبکان          

ادامه داشت، کوشش شد بکرپکایکه یکک بکرنکامکه               9429تا مهر  9211

ای  های آموزشی، پهوهشی و سکایکر مکوارد حکرفکه          استراتهیک در حوزه

بکرخکی از     .  های درخور نام و حوزه کاری انجام صکورت بکگکیکرد       فعالیت

های انجمن در این دوره، که در مجمع عمومی به آنها اشاره شکد،   فعالیت

 :به شرح زیر است

 9211های  برگزاری پانل تخصصی در همایش بیمه و توسعه در سال ،

  9429و  9422

   همداری در برگزاری رویداد بازی با داده های واقعی در دی و بهمکن

9211  

 و  9211ای اکچوئری در اسفند  برگزاری نخستین دوره آموزش حرفه

  9422فروردین 

 سنجی در مکرداد   همداری در برگزاری کنفرانس مهندسی مالی و بیم

9422  

 سکنکجکی     های تخصصی با گروه بکیکم     همداری در برگزاری سخنرانی

 تا کنون  9211دانشگاه شهید بهشتی از سال 

  9422برگزاری کارگاه های آموزشی در دی و بهمن  

  تا تابسکتکان    9211شماره خبرنامه به صورت فصلی از پائیز  1انتشار

9429  

  9429برگزاری دومین کنفرانس بیم سنجی ایران در تیر  

 های بازنشستگی  تعامل با صندوق 

 ها کنفرانس داخلی و خارجی  مشارکت در ده 

 و    9422هکای     های اکچوئری در سکال      تهیه طرح آموزش و آزمون

9429. 

 .این گزارش با اکثریت قاطع آراء به تصویب اعضای انجمن رسید

 گزارش برگزاری مجمع عمومی انجمن

 دبتا خباناته 
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های انجمن و    بازرس انجمن در این جلسه گزارشی از روند تشدیل جلسه

ها و مطابقت آنها با اساسنامه انجمن ارائه کردند و بکر     نحوه انجام فعالیت

صحت این گزارش نیکز  .  عدم وجود تخلف و تخطی از قوانین تاکید کردند

 .گیری و با اکثریت آراء تصویب شد از اعضاء رای

های انجکمکن آمکاده       دار انجمن، گزارش اکسلی از درآمدها و هزینه خزانه

کردند که در جلسه مجمع قرائت شد و مورد تصویب اعضای انجمن قکرار  

 .گرفت

گیری قرار  داشتن روزنامه رسمی انجمن با توجه به شرای  فعلی مورد رای

گرفت و در نهایت با موافقت اعضای انجمن استفاده مجکدد از روزنکامکه        

 .اطالعات به عنوان روزنامه کثیراالنتشار انجمن مصوب شد

موضوع تغییر حق عضویت در صحن مجمع مطرح شد و پس از استکمکاع   

 .گیری مبالغ زیر به تصویب رسید نظرات مختلف و رای

 

در آخرین دستور جلسه از میان اعضای جلسه، کاندیداها برای انتخاب به 

عنوان عضو هیات مدیره و بازرس انجمن مشخکص شکدنکد و پکس از             

 :گیری افراد زیر به عنوان اعضای اصلی انتخاب شدند رای

 امیرتیمور پاینده نجف آبادی  .1

 شیرین شعاعی  .2

 میترا قنبرزاده  .3

 اسماء حمزه  .4

 محسن قره خانی  .5

 زهرا باسو  .6

 .عزت اهلل حقیقتی .7

همچنین از میان کاندیدهای بازرسی، جناب آقای عباس راد به عکنکوان     

مطابق با اساسنامه دونفر عضو علی البدل برای .  بازرس اصلی برگزیده شد

هیت مدیره و یک نفر بازرس هم در مجمع بایستی انتکخکاب شکود ککه         

آوری شده، سرکار خانم ساغر حیدری و جناب آقکای   مطابق با آرای جمع

محمدرضا اناری به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره و آقای صکابکر     

ضمن تکبکریکک بکه         .  شیبانی به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند

برگزیدگان امیدواریم انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران، در دوره پنجکم  

سنجکی فکراهکم       ها و دستاوردهای بیشتری برای حوزه دانش بیم موفقیت

 . کند

 

 

به صورت حضوری در محل همایش بکیکمکه و       9429این پنل در آذرماه 

 اعضای این پنل به شرح زیر بود. توسعه برگزار شد

ساعت برگزار گردید، تعداد پنج مقاله به شکرح   3در این پنل که به مدت 

هکا آمکده      در ادامه نیز چدیده کوتاهی از این مقکالکه  .  جدول زیر ارائه شد

 .است

 

 صابا شیبانی، رییس انجمن 

 نوع عضویم حق عضویم

 حقیقی پیوسته هزار تومان 9۲2

 حقیقی وابسته هزار تومان 922

 حقیقی دانشجویی هزار تومان 92

 حقوقی میلیون تومان 92تا  ۲بازه 

گزارش  برگزاری پنل تخصصی انجمن در بیست و 

 نهمین همایش ملی بیمه توسعه

 نام عضو طمم

 صابر شیبانی رییس انجمن

 امیرتیمور پاینده نجف آبادی عضو پنل

 عباس راد عضو پنل

 میترا قنبرزاده عضو پنل

 رحیم محمودوند عضو پنل

 عنوان نويسندگان

فناوری بالکچین در صنعت بیمه بر پایه ی قراردادهای  مرضیه برزگر

 زهره برزگر هوشمند

 محسن منوچهری
چین در  تبیین عوامل مؤثر بر موفقیت فناوری بالک

 صنعت بیمه و ارزیابی آمادگی کاربست آن

 نقشه راه در راستای زنجیره ارزش صنعت بیمه: بیمه سبز ریحانه لنکرانی مهاجر

 سعید اسدی قراگوز

رتبه بندی شبکه فروش با بهره گیری از ابزارهای هوشمند 

 داده کاوی

 سلدا نواح

 فریبا صابری

پیاده سازی سیستم پویا و هوشمند برای کنترل ریسک 

 بیمه های بدنه اتومبیل
 مهرداد اباذریان

 مجتبی قاسمیان
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فناوری بالکچین در صنعت بیمه بر پايه ی قراردادهای 

 هوشمند
ظهور و پیشرفت علم و فناوری هوش مصنوعی امروزه شاهد پیشکرفکت   

بالکچین یکک تکدکنکولکوژی          .  چشم گیری در تمامی صنعت ها هستیم

های بیمه منافع استراتهیک  تواند برای شرکت دیجیتال سازی است که می

هایی که امروزه در بحث بین المللی  یدی از فناوری.  متعددی داشته باشد

گیری داشته بالکچین است که بزرگترین فرصت جکهکت      پیشرفت چشم

کنندگان در بازار و رهبران تکدکنکولکوژی و          تسهیل همداری بین شرکت

دهی یک محی  نظکارتکی پکویکا بکرای           متعاقباً تحوالت عملیاتی و شدل

ای به ویهه در بخش قراردادهای هوشمند در سطح بیکن   های بیمه شرکت

همچنین بدارگیری این تدنولوژی در قوانین ایندوترمز و   .  باشد الملل می

شود که شکاهکد    سبب می...  قراردادهای هوشمند حمل و نقل و باربری و 

کاهش قابل توجه جرائمی همچون جعل و کالهبرداری و تقلب در صنعت 

در این پهوهش ابتدا مروری بر مفهوم بالک چین و نکحکوه       .  بیمه باشیم

های آن با پایگاه داده سنتی مورد بررسی قکرار   عملدرد آن داشته و تفاوت

های مختلف صکنکعکت       سازی آن در شاخه سپس نحوه پیاده.  گرفته است

بیمه و مزایای منحصر به فرد آن برای این صنعت بیان شده و در نهایکت  

ها و شرای  استفاده از این فناوری در صنعت بیمه ارائه شکده     محدودیت

 .است

 

چین در صنعت بیمه  تبیین عوامل مؤثر بر موفقیت فناوری بالک

 و ارزيابی آمادگی کاربست آن
 

پیشرفت علم و ورود تدنولوژیهای نوین به عرصه بازار، سبب سهکولکت و     

شکود ککه      تسریع انجام فرآیندهای اجرایی و نیز ایجاد مزیت رقابتی مکی 

تواند به خلق ثروت و قدرت برای صنایع گوناگون مکنکجکر     متعاقب آن می

های دخکیکل در        در این میان بررسی میزان تمایل و آمادگی گروه.  شود

این مطالعه در نظر دارد بکا  .  نماید بدارگیری این تدنولوژی ها ضروری می

تعیین و تبیین اهم عوامل مؤثر در بدارگیری فناوری بالکچین در صنعت 

بیمه، میزان موفقیت کاربست این فناوری در فرآیندهای اجرایی بیمه را   

کنندگان نهایی  مصرف) از طریق بررسی و تحلیل آمادگی گروه های هدف 

در ایکن راسکتکا        .  بسنجکد ( ای و نهاد حاکمیتی های بیمه فناوری، شرکت

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی و نیز سیستم استنتاج فازی به عنکوان  

. گیرنکد  بندی و طراحی مدل مورد استفاده قرار می ابزارهای سنجش، رتبه

بندی و نیکز   دارد که مدل مفهومی حاصل از رتبه نتایج پهوهش عرضه می

مدل استنتاجی تحقیق، در بررسی هدف مورد نکظکر از ککارایکی الزم             

 .برخوردارند

 

 نقشه راه در راستای زنجیره ارزش صنعت بیمه: بیمه سبز
 

هکای   با توجه به افزایش قابل توجه آلودگی که تبدیل به یدی از دغکدغکه  

اصلی در سراسر جهان گردیده است و با درنظر گرفتن دخیل بودن انسان 

ها به منظور مشارککت در     در تغییرات اقلیمی و عواقب شدید آن، سازمان

کاهش آلودگی و تولید محصوالت و خدماتی با آالیندگی کمتر و سبزتکر،  

این مسئله آنچنان حائز اهمیت است ککه در      . کنند نقش پررنگی ایفا می

. ها گنجانده شده و باعث ایجاد رقابت گکردیکده اسکت      انداز سازمان چشم

اگرچه بخش بیمه ارتباط نزدیدی با هیچ یک از ابعاد پایداری را نکدارد       

ایکن مکقکالکه، نکقکش           .  لدن انتظارات ممدن است به سرعت تغییر کنند

گران، به ویهه در حوزه دارایی و پرداخت خسارت را در رسیدگی بکه     بیمه

محیطی و آب و هوا و توسعه یک مدل تجکاری   های خطرات زیست چالش

با تدکیکه بکر      . کند ، تحلیل می(بیمه سبز)پایدار و دوستدار محی  زیست 

اصول بیمه پایداری تعیین شده توس  سازمان ملل، یک نقشه راه جامکع  

شکود تکا      در راستای زنجیره ارزش بیمه برای مدیریت اجرایی ایجاد مکی 

های پایدار شرکت با تمرکز ویهه بر دارایی و پکرداخکت خسکارات         تالش

نقشه راه، اقداماتی که باید انجام شود و معیارهایی که باید .  طراحی گردد

در توسعه محصول، بازاریابی و فروش، مدیریت ریسک و صدور بیکمکه و     

مدیریت عملیات و پرداخت خسارت به سمت بیمه سبز مدیریت شود را   

محصوالت موجود، ریسک پذیری و فرآیندهای عملکیکاتکی    .  دهد نشان می

ها، از جمله پرداخت خسارت است، بایکد   که شامل مجموعه کامل فعالیت

 .برای حمایت از اهداف پایداری بازنگری شوند

 

رتبه بندی شبکه فروش با بهره گیری از ابزارهای هوشمند داده 

 کاوی

آیند ککه     های بیمه خ  مقدم صنعت بیمه به شمار می نمایندگان شرکت

بکنکدی نکمکایکنکدگکان           رتبه.  آورند چرخ صنعت بیمه را به حرکت در می

تواند در ایجاد انگیزه برای پیشرفت و توسعکه آنکان از        صنننعت بیمه می

. گر مکوثکر بکاشکد         های بیمه کانال تخصیص منابع و اعتبار توس  شرکت

های بیمه فق  با لکحکاظ ککردن       بندی نمایندگان در شرکت تاکنون رتبه

های محدود اعم از حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختکی و یکا        شاخص

دهی به صورت سنتی صورت میگرفت که بکه عکلکت       های ساده وزن روش

بنا به اهمیت .  نبودن آن، عادالنه و واقعی نبوده است دامنه محدود و علمی

موضوع و کاربردی بودن آن در صنعت بیمه در مقاله حاضر نمایکنکدگکان    

و   متغیر کمی 23های معتبر صنعت بیمه با  جنرال حقیقی یدی از شرکت

هکای   گیری از روش ترکیبی تحلیل مولفه شاخص با بهره ۲کیفی در قالب 

دهکد ککه      نتایج تحقیق نشان می.  گردند بندی می رتبه TOPSIS  -اصلی 

شاخص مزیت وزنی و روش نمایندگان جنرال حقیقی اهمیت زیکادی در    

بندی شبده روش دارد و از طرفی نمایندگان برتر دارای رتبه بکاال از     رتبه

 .های عدم مزیت نیز هستند لحاظ شاخص

 

پیاده سازی سیستم پويا و هوشمند برای کنترل ريسک بیمه 

 های بدنه اتومبیل
 

هدف این پهوهش بررسی چگونگی عملدرد نرم افزار سامانو در شکرککت     

ترین مزیت آن مسکاعکدت ککارشکنکاسکان          بیمه سامان می باشد که مهم

هکای   در این مقاله ابتدا به بکررسکی نکمکونکه         .  باشد پرداخت خسارت می

های بیمه خواهیم پرداخت و سپس  بنیان در سایر شرکت محصوالت دانش

های اتومبیل شرکت بیمه سامکان بکه نکام         نرم افزار ارزیابی ریسک بیمه

 .سامانو را بررسی و موارد استفاده از این نرم افزار را ارائه خواهیم داد



 

 

   خبرنامه انجمن محاسباه بیمه و مالی ایران 13 

های متخصکصکان و      های واقعی، با هدف ترویج مهارت رویداد بازی با داده

مندان کار در صنعت و با حمایت انجمن محاسبات بیمه و مکالکی        عالقه

از دیگر حامیان این رویداد، بکه  .  برگزار خواهد شد 9429ایران در اسفند 

های انجمن آمکار     انجمن آمار ایران، بخش یادگیری آماری و تحلیل داده

. توان اشاره کرد المللی آمارهای صنعتی و بازرگانی می آمریدا و انجمن بین

 :در این رویداد سه مجموعه داده در نظر گرفته شده است

 های مصرف آب  مجموعه داده 

 های بیمه سالمت  مجموعه داده 

 های تصادفات وسایل نقلیه مجموعه داده. 

هکای   های بیمه سالمت و مجموعه داده   ها، مجموعه داده در بین این داده

سنجان بسیار مناسب اسکت و تکوصکیکه          تصادفات وسایل نقلیه برای بیم

 . سنجی در این رویداد شرکت کنند مندان بیم شود عالقه می

برنامه این رویداد، که قرار است به صورت مجازی برگزار گکردد، بکدیکن      

ای برای توضیح بیشکتکر دربکاره       صورت است که در ابتدا وبینار افتتاحیه

پس .  ها به همراه پرسش و پاسخ برگزار خواهد شد رویداد و مجموعه داده

ها، تیم کاری خود را تشدیل داده  مند به کار بر روی داده از آن افراد عالقه

هکا بکا انکتکخکاب           تیکم .  ها را انتخاب خواهند کرد و یدی از مجموعه داده

ها را دریافت کرده و حدود یک هفکتکه    مورد نظر، فایل داده  مجموعه داده

فرصت دارند تا از هر روشی که مایل هستند به تحلیل آن مجموعه داده   

پکس  .  پرداخته و نتایج را در قالب گزارش مدونی برای داوری ارسال کنند

از داوری اولیه و اعالم نتایج، تیم های برگزیده برای ورود به مرحله نهایی 

های برگزیده در مرحله پایانی ارائه شفاهی از ککار       تیم.  شوند انتخاب می

ککنکنکدگکان پکاسکخ          های داوران و شرکت خود خواهند داشت و به سوال

پس از ارزیابی نهایی کمیته داوران، سه تیم برنده مکعکرفکی    .  خواهند داد

های برنده از جوایز نقدی به شرح زیر برخوردار خواهنکد   تیم.  خواهند شد

 :شد

 میلیون ریال ۱2مبلغ : تیم رتبه اول 

 میلیون ریال ۲2مبلغ : تیم رتبه دوم 

 میلیون ریال 22مبلغ : تیم رتبه سوم 

نام به آدرس    برای آگاهی از جزئیات بیشتر درباره این رویداد و نحوه ثبت

 :رویداد مراجعه کنید

https://agna-co.ir/playdata2/ 

 

 

 

باشد آنگاه مقدار انباشته یک واحد حق  kبازده سال  rkاگر فرض کنیم 

 سال به صورت زیر است nبیمه پس از 

 

 

 

در نتیجه میانگین مقدار انباشته با توجه به استقالل بازده های ساالنه بکه  

 :شود سادگی از رابطه زیر محاسبه می

 

 

 

 :به طور مشابه داریم

 در مدل ریسک جمعی با تعریف زیر

 

 

باشند، ضکریکب    Nها مستقل و هم توزیع و مستقل از  Xiو با فرض آنده 

 .را به دست آورید Nو  Sهمبستگی خطی بین 
 

 

 

 

و پس از برگزاری مجمع عمومی انجمن و مشخص شکدن   9429در پائیز 

اعضای هیات مدیره نخستین جلسه به صورت حضوری در دانشگاه شهید 

ترین مصوبه این جلسه، تعیین سکمکت اعضکای       بهشتی برگزار شد و مهم

گیری انجام شکده در ایکن        طبق گفتگوها و رای.  جدید هیات مدیره بود

خانی بکه   جلسه، آقای دکتر پاینده به عنوان رئیس انجمن، آقای دکتر قره

دار انجمن و  عنوان نایب رئیس انجمن، خانم دکتر شعاعی به عنوان خزانه

 .خانم باسو به عنوان مسئول دبیرخانه انجمن انتخاب گردیدند

 رحیم تحمودوند، تسئول باگزاری رویداد 

 کنفرانس ها و رویدادهای آتی ۸۱تخصصی اکچوئری شماره   پاسخ سوال 

 زهاا باطو، دبیاخانه انجمن 
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 گزارش برگزاری جلسه هیات مدیره انجمن 
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 فراخوان مطلب برای درج در خبرنامه

ی سنج 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 همکدکاری و     .  شود و ایجاد ارتباط میان اعضای انجمن با یددیگر در پایان هر فصل منتشر می

نکویکس، بکه         به این منظور کافی است مطلب مورد نظر خود را در قالب فایل ورد یا دسکت .  شود فدری همه عالقمندان به گرمی استقبال می هم

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

  مطالب به نشانی سردبیر، اعضای هیئت تحریریه یا دبیرخانه انجمن ارسال شود 

 شود  مداتبه می( ها)شود و در صورت نیاز به اصالح اساسی با نویسنده مطالب دریافتی توس  اعضای هیات تحریریه مطالعه می 

  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 مرتب  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 واژه)ئل آموزشی  مسا   

 های مرتب   معرفی دانشمندان و پهوهشگران برجسته در حوزه 

 ای  و حرفه های علمی  معرفی سایر انجمن 

 معرفی کتاب. 

قابل ذکر است که 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 کند شده را در شماره




