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   خبرنامه انجمن محاسباه بیمه و مالی ایران   

بود  91گیری کوید  پایان دوره سوم فعالیت انجمن مقارن با اوج فشار همه

ها، سایه افکدکنکده     های انجمن، چون سایر فعالیت و این موضوع بر فعالیت

های علمکی نکاگکزیکر        با این وجود مطابق با قوانین کمیسیون انجمن.  بود

شد و اعضای هیات مدیره جکدیکد    بایستی انتخابات دوره چهارم برگزار می

تجربه کوتاه چند ماهه استفاده از بسترهکای آنکنیکن      .  شدند مشخص می

مجمع عمومی انجمن  9211ها کمک کرد و در پائیز  برای برگزاری جلسه

نتیکجکه   .  موفق شد تشدیل جلسه داده و انتخابات دوره چهارم برگزار شود

 :انتخابات مذکور منجر به تعیین هیات مدیره جدید با ترکیب زیر شد

  (عضو اصلی)دکتر صابر شیبانی 

  (عضو اصلی)دکتر مرتضی اعنباف 

  (عضو اصلی)دکتر امیرتیمور پاینده 

  (عضو اصلی)دکتر رحیم محمودوند 

  (عضو اصلی)دکتر شیرین شعاعی 

  (عضو اصلی)آقای مجتبی عابد 

  (عضو اصلی)دکتر زهرا برزگر 

  (عضو علی البدل)آقای امیر الفت 

  (عضو علی البدل)خانم فاطمه آل حسینی 

 همچنین نتیجه بازرسی به شرح زیر مشخص شد

  (بازرس اصلی)دکتر مریم تیموریان 

  (بازرس علی البدل)دکتر عباس راد 

ای که اعضای جدید هیات مدیره انجکمکن بکا حضکور          در نخسنن جلسه

گیری برای انتخاب رییس انجمن، دبیر انجمن  بازرسین تشدیل دادند، رای

و قائم مقام انجمن صورت گرفت و طبق آراء به ترتیب آقای دکتر شیبانی، 

ها منصوب  سرکار خانم دکتر شعاعی و آقای دکتر محمودوند در این نقش

به این ترتیب تیم جدید انجمن مستقر شد و به طکور طکبکیکعکی         .  شدند

به همین منظور ابتکدا اهکداف     .  رفت بایستی مطابق با اساسنامه پیش می

فهرست این اهداف به شرح .  انجمن، که در اساسنامه آمده است، مرور شد

 :زیر است

گسترش و پیشبرد علمی دانش نظری و کاربردی اکچوئری در حکوزه    .  9

 صنعت بیمه و بازارهای مالی و سایر حوزه های مرتبط؛

ارتقای کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور پژوهشکی و    .  3

هکای   های علوم محاسبات بیمه و مالی و سایر رشکتکه     آموزشی  در زمینه

 وابسته؛

 ارتقای فرهنگ بیمه؛. 2

الکمکلکلکی بکا         های علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین انجام پژوهش.  4

ای بکا عکلکوم         پژوهشگران، متخصصان و سایر کارشناسانی که به گکونکه    

 .های وابسته سر و کار دارند اکچوئری و سایر رشته

همداری با نهادهای اجرایی، آموزشی و پژوهشی در زمینه ارزیکابکی و     .  ۱

های مربوط به امور آموزش و پژوهش در  ها و برنامه بازنگری و اجرای طرح

 زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن؛

ترغیب و تشویق پژوهشگران و استادانی که خدمات شایانی در پیشبرد .  9

 اند؛ اهداف انجمن ارائه نموده

المکلکلکی     ای و بین های علمی در سطح ملی، منطقه برگزاری گردهمایی.  ۷

انتشار کتب و نشریات علمی در سطح ملی و بین المللی ککه در قکالکب        

 .اند ترجمه، کتاب، مقاله و سخنرانی و غیره انتشار یافته  تألیف،

های علمکی وزارت     هایی که کمیسیون انجمن در کنار این اهداف شاخص

های علمی در نظر گرفته است هم مورد تکوجکه      علوم برای ارزیابی انجمن

(  3) های عکلکمکی       توانمندی انجمن(  9) ها درباره  این شاخص.  قرار گرفت

( 4) توسعه تعکامکنت مکلکی         (  2) مدیریت علمی و ایفای نقش مرجعیت 

های انجمن هستنکد و در       دیگر فعالیت(  ۱) المللی و  توسعه تعامنت بین

هکای   هایی که در قالب بخش فعالیت.   امتیاز هستند 9۱22مجموع شامل 

گیرند، تقریبا مشخص هستند و انجمن در دوره چکهکارم        قرار می ۱تا  3

ممکدکن    9اما بخش .  هایی را در هر بخش انجام دهد کوشیده است برنامه

هکا بکه      به همین دلیل در ادامه بخشی از این شاخص.  است واضح نباشند

 همراه امتیازبندی آنها آمده است

در دوره چهارم تیاه مدیره انجمن : سرمقاله
 چه گذشت؟

 توضوع بعاهیم
 

 نوع بعاهیم و چگونگی اتتیازدهی
 

 اتتیاز حداكثا
 

 وضعیت استقرار

 دفتر انجمن
 

 امتیاز ۱: برخورداری انجمن از دفتر · 

 -امتیاز  4امتیاز حداکثر  9به ازای هر شعبه : برخورداری انجمن از شعبه شهرستان· 

 امتیاز 3امتیاز، امانی  4امتیاز، استیجاری  9مالدیت : فضای اداری انجمن/ وضعیت ساختمان· 
 

9۱ 
 

 روابط عمومی
 

 امتیاز 2: داشتن روابط عمومی· 

 امتیاز 2(: سطح تحصینت، حداقل لیسانس)فرد مسئول روابط عمومی · 

 امتیاز 4: داشتن پایگاه اینترنتی· 

 امتیاز ۱(: به روز بودن تا یدماه قبل)فعال بودن پایگاه اینترنتی · 
 

9۱ 
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برای پیشبرد اهداف انجمن، تقسیم وظایف صورت گرفت و مقرر شد هکر    

دانیم ککه   با این وجود می.  یک از اعضاء، متولی انجام بخشی از کارها باشد

ها به صورت داوطلبانه است و البته در دوره چکهکارم،          فعالیت در انجمن

همچنان پابرجا بود و ابزار ارتباط و تعامل اعضاء  91های کووید  محدودیت

امیدوار هستیم شرایکط  .  تا پایان دوره بر همان بسترهای آننین باقی ماند

آغاز به  9429بهتری برای فعالیت هیات مدیره جدید انجمن، که در پائیز 

هر چند ضرورت دارد همه اعضای انجمن و   .  کار خواهد کرد، برقرار باشد

سکنکجکی     سنجی برای اعتنی جایگاه دانش بکیکم   مندان به حوزه بیم عنقه

 .همراه باشند

 رحیم تحمودوند، طادبیا خباناته 

نمودار سازمانی و 

 کارکنان
 

 امتیاز 1: داشتن نمودار سازمانی و شرح وظایف· 

 9کارمند  3امتیاز، بیشتر از  4کارمند  3امتیاز،  3کارمند  9(: فقط شامل کارمندان بیمه شده) داشتن کارمند · 

 امتیاز
 

9۱ 
 

 سند و برنامه

 راهبردی
 

 امتیاز 3۱: ساله انجمن مصوب مجمع عمومی انجمن ۱ی راهبردی  داشتن سند و برنامه· 

 امتیاز 9۱: ساله انجمن در جلسات مجمع عمومی انجمن ۱ی راهبردی  ارزیابی سند و برنامه· 
 

42 
 

 ی ساالنه برنامه
 

 امتیاز 99(: هیات مدیره/ شورا/ مجمع: حسب اساسنامه)داشتن برنامه اجرایی ساالنه مصوب یدی از ارکان انجمن · 
 

92 
 

 تدالیف قانونی
 

 امتیاز 9۱: داشتن دفاتر قانونی پلمپ شده در سال گذشته· 

 امتیاز 29: تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال گذشته· 

 امتیاز 3۱(: سال گذشته 3) ثبت تغییرات در روزنامه رسمی · 
 

۷2 
 

 دبیرخانه فعال
 

 امتیاز 99: روشهای کاربردی برای گردش مداتبات· 

 امتیاز 99: داشتن بایگانی· 
 

32 
 

 اعضای حقیقی
 

 (امتیاز 3: عضو ۱9هر )امتیاز  93حداکثر : اعضای پیوسته· 

 (امتیاز 9: عضو ۱9هر )امتیاز  4: اعضای وابسته· 

 (امتیاز 9: عضو 999هر )امتیاز  2: اعضای دانشجویی· 

 (امتیاز 9: نفر ۱هر )امتیاز  3: اعضای افتخاری· 
 

3۱ 
 

اعضای حقوقی، 

های  شاخه

دانشجویی و 

 های استانی شعبه
 

 (امتیاز 9: هر عضو) امتیاز  99: اعضای حقوقی با جایگاه دولتی· 

 (امتیاز 9عضو  3هر )امتیاز  99: اعضای حقوقی با جایگاه خصوصی· 

 (امتیاز 3هر شاخه یا شعبه ) امتیاز  99: شاخههای دانشجویی و شعبههای استانی· 
 

22 
 

اخذ نظر کل اعضاء 

در  خصوص 

 عملدرد انجمن
 

 درصد ۱2کمتر از  -امتیاز  92: رضایت از عملدرد انجمن· 

 درصد ۷2تا  ۱2 -امتیاز  32: رضایت از عملدرد انجمن· 

 درصد ۷2بیش از  -امتیاز  22: رضایت از عملدرد انجمن· 

 (فرم نمونه نظرسنجی از اعضا در سایت کمیسیون موجود و قابل دسترس است)
 

22 
 

درصد فزونی 

اعضای حقیقی 

 انجمن
 

 امتیاز 2افزایش % 9هر (: درصد افزایش اعضاء در مقایسه با سال قبل محاسبه میشود)کل تعداد اعضاء · 

 فهرست اسامی اعضای انجمن ارسال شود: توضیح
 

9۱ 
 

برگزاری جلسات در 

مجمع : سال

عمومی، هیات 

 مدیره، کمیته ها
 

 (ماه پس از دوره مالی  4حداکثر تا )امتیاز  92: مجمع عمومی سالیانه· 

 (امتیاز 9هر جلسه )امتیاز  93: هیات مدیره· 

 (امتیاز 3هر کمیته )امتیاز  99: کمیتههای علمی تخصصی· 
 

2۱ 
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و آزمکون    یو  رتحلیلسنا و تجزیه رد موی در کچوئره ایدگادین مقاله یک ا
ی یسکها رتحلیل  و   تجزیه  از   بخشی  ان   به عنو .  هد دئه می س اراستر ا

مدیریت ای   بر وری   ضر ی   ها اربز اها  روشین  ، اضعیت مالی یک شرکتو
درک نند  اها میتو   ن آ.  هستند ن   حتیاطی کن رت ا  نظا و   یسک  رمؤثر  

 .هنددیش افزرا اشرکت و دوام مالی ی سیبپذیرن از آینفعاذ
توصیف ن   ما ل ز  طو ن را در       جها بتی از   ثا ه یند آضعیت  ، ویو ریک سنا 

ها یا ادید ب از رو  حتماالً نامطلو ل و امعقو ای مجموعهاز میکند که ناشی 

ئه ی حدی را ارا    یو ریابی یک سناس ارزسترن اموآز. ستاها ادیدرولی اتو

بط متقابل بین دارد و روا    بر شرکت  ی   میکند که معموالً تأثیر شدید 
 .منعدس میکندآن را مهم ی یسکهار

هستند که دی   قتصا اسرمایه  ی   ها لمد ده از     ستفا اها با هم مدمل     ن آ
سرمایه ی ها زتعیین نیا ای بره یندآحتمالی ی ایوهارسناای برت را حتماالا

تحلیل ،   خلی ی دا  ها لمد ف   برخن .  میکنند ل عما امناسب یک شرکت  
که را   هایی  ادید رولی  اها یا تو ادید روثر مالی  س، ا  ستر ن ا  مو و آزیو  رسنا 

یابی میکنند تا ارزکافی  ت   با جزئیا، میشوندص خای یوهارمنجر به سنا
. دکر درک   بر شرکت  را   ها     ات آنثرد و اشناسایی کررا ها آنعلل ان بتو

یک ا و چکگکونکه          ده چر  ین درک ایش  افز ای اها بر  ن ان از آمیتو ، ینابنابر
، ست اسیبپذیر  ا غیرقطعی و نامعلوم آ  شدید های  ریسکبر  ابر در شرکت  

ی ها لیعنی مد د،   یدر دو رو  هر  ارزش   یک شرکت باید  .  دکر ده   ستفا ا
بشناسد تا س را سترو آزمون ایو رهمچنین تحلیل سنادی و قتصااسرمایه 

را یوها  رسنا ای از     شرکت مرتبط با مجموعه ی   ها  فرصت و   ها   یسک ر
اً شدید ع،   قو ل و  حتما اکه  اردی   مو ه در     یژ وبه ، یابی کند و ارزشناسایی 

 .ستغیرقطعی و نامعلوم ا
مدیران ارشد، مدیران هیئت مدیره و سایر ذینفعان با نتایج تکجکزیکه و        

تحلیل سناریو و آزمون استرس، از جمله توصیف صریح سناریوهای خاص 

توانند به وضوح ارتباط برقکرار   ها شود، می و آنچه ممدن است منجر به آن

شناسایی ای   ها بر  ن ان از آ    همچنین میتو .  ها را درک کنکنکد   کرده و آن
س ستر از اجه معینی  درکه منجر به  ب نامطلوهای  ع ریسکنوو یوها رسنا

یسک یک رند فرهنگ  انها میتو ده از آ  ستفا ا.  دکر ده ستفا د، امالی میشو 
حقایق رد مو ن را در نند تصمیم گیرندگا امیتوا یر، زتقویت کندرا شرکت 
هم کنند تا اها فر  شرکت ای   بر را چوبی  رچا و کنند  ه گا آناخوشایند ه بالقو

طیف س سا ابر  د را یسک خو رکاهش  ی فعالیتهاری و تجای هایتژاسترا
ه از   پیشبینیشد آورد هند نه یک بهترین برار دپیشبینیها قراز سیعی و

 .فیدنتیجه یا میانگین نتایج تصا

ی نسها گکذاران و آاا      ان، قکانکون  مدیر ای خلی بر ی داها لمد ده از ستفا ا

یابی ر ارز  به منظو ن   سر جها اسر در   مالی  ت صنعت خدما ی در تبهبند ر
ن در آن بیش از پکیکش   شرکتکنندگا ای  سرمایهی هازنیاو ضعیت مالی و

گذاران  قانونحاضر توسط برخی  ل حادر ها لین مدا. میکندا همیت پیدا
ی نسها آااتوسط  و   (  سرمایه الزامی) قانونی سرمایه  ت ما الز اتعیین  ای بر 

. میشوند ده ستفا ایسک شایسته رمدیریت ای از نشانهان به عنوی تبهبندر
د شرکت خو ی   ها یتژ استر ح ا  صن و اتوسعه ای برد نتایج خواز شرکتها 

 .ندا دهکرده ستفاا

ده ستفا و اتوسعه  رد مو در هنمایی  را  (IAA)ی کچوئر المللی انجمن بین ا

ای خلی معموالً بر ی دا  ها لمد .   ست ده ا  خلی تهیه کر ی دا  ها لمد از   
که شامل تعیین ،   میشوند ده ستفا اضعیت مالی یک شرکت  وپیشبینی  

دوره یک  اران در گذ  بیمه ل قبا د در خو ات تعهد م نجا ای ابرشرکت نایی اتو
، عمومی د   قتصا رد ا  مو ت در     ضا ومفر ای از مجموعه س ساابر ، تی ثابتآ

ضعیت عملیاتی شرکت و و  کند   فعالیت می در آن     محیطی که شرکت  
ل یک مد در   فی  دتصا ی   مولدها از   غلب  دی ا  قتصا ت اضا ومفر .  میباشد 

دوره یک  سوابق گکذشکتکه در        مبتنیبر  ی مترهاراپاده از ستفااخلی با دا
قابلیت .  میشوند استخکراج    خیر  ایط فعلی یا  اشرسساامانی معین یا بر ز

به ه و     شد ب   نتخا اساسی  احتمالی  ی ا  ها  یع زها به تو مولدین  ن اطمیناا

 .داردبستگی ی مولد مترهاراپاای تعیین برده ستفارد اموی هاداده

ی ها ( دم) نباله  ان د  ند شامل فقد اهایی میتو لیج چنین مدی راکاستیها
اول متد ) ده   ستفا رد ا  مو ل حتما ی ایعها زتو در  »سنگین«کافی ازه ندابه 

دوره یک  از یع زتوی مترهاراپاو تنظیم ( دبررپرکای یعهازتوری از بسیادر 
در .  باشدیط  اشر ای از  یف نمونهگرفتن ط ای درنظرناکافی برل مانی با طوز

را در   خیر  ایط  اشر ز سا لکه مد د شو  د مییجا امانی  ، کاستی دیگر زمقابل 
ی ندها و رو  ها  کمحردن منعدس کرای بر( مبنا)خط پایه ی پیشبینیها

تر دخیر مشهو سکوابکق ا    نظر گرفتن  رت در   صو در ست  اخیر که ممدن  ا
 .گیرد ، را درنظر نمیباشد

درنظر (  لحتما ایع  توز »دم«در )حدی یط اشردر کافی ازه ندابه ل گر مدا
نتایج د، شرکت شو برای  »شدید«سستراند منجر به بتواکه گرفته نشود، 

که ممدن را هایی   قطعیت م عد ها و  ریسککافی  ازه ند است به اممدن آن 
ست امؤسسه مالی ممدن  ای برس سترا. دبر نگیررا دریند د آجووست به ا

مختلف ای از اثرات متقابل فاکتورهکای ریسکک        هنتیجه مجموعه پیچید 
ین اگرچه  ا(.  نباشند گیری    انداهست قابل  انها ممدن  از آکه برخی  )باشد 

، ست ار ا  شو دها   آنپیشبینی  و هستند  د غلب منحصربهفر اثرات متقابل ا
کافی ازه   ند ابه  تواند  میعمومی س سترایط اشرر نتظارد امواثرات متقابل 

حتمالی از شکرایکط ا    تا طیف مناسبی  د شو ه خلی گنجاند ل دایک مددر 

 .منعدس کنده را یندآ

بعید ، نبالهسنگین باشددشامل یک ده ستفارد امول حتماایع زگر تواحتی 
حتمالی اد ا  ید تمامی روحتمالی یا  استرس اتحت  تمامی شرایط ست که  ا

به گفتن زی   نیا .  نکد نظرگرفته شو در   فی  دتصا زی یک شبیهسا درممدن 
از سیتأثیر طیفی  ربر ، ککه      خیر ی ا  ها    انبحر ی پرتو ه در یژ وبه  ، نیست 
و ضعیت مالی شرکت  وبر  ی حاکم   محیطها رد مو در حتمالی  ت اضاومفر

یسک مناسب رمدیریت  ی   ها یتژ استر اتهیه  توانگری مالی آن و قع  در وا
ین افی دتصای هاروشیت ودمحد. ستامهم ر حتمالی بسیاده استفاای ابر

منعدس د را     متعد ی   یوها رنی سناوزنها میانگین آنجاییکه از آست که ا

؛ تمرکز میکنند ا ه  یا قیمت ت ترجیحا ، هزینهها میانگین بر  ا یر، زمیکنند

( قعیت از وا  لبته بعید قبل  ا)قعی ی وایوهارتأثیر سناروی بر خود را توجه 
ه با نتایج بالقو حدی را   یط  انها شر از آگر برخی  احتی ، متمرکز نمیکنند

 .هندن دنشار فاجعهبا
، یوها رسنا از   خاصی  اع نو اتأثیر  ای بر ی یز ربرنامه و مطالعه  ای بر، ینابنابر

ی ها دیدر دی و رو    فر ی   یو رسنا ات   ثر ایابی  جهت ارز  خلی  ل دایک مد 
 . رودمی ر به کاخ پاسده در ستفارد اقعبینانه موواکاهش 
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مانند ی   یگر اف د  هد ای ا  ند بر اقطعی همچنین میتو ی   یوها رمطالعه سنا 

، عملیاتی ی   ها  برنامه و   مدیریت  ی   ها یتژ استر اتوسعه  ، حساسیت آزمون 

گکذاران   وه، قکانکون    بهعن .  مالی مفید باشد ی   یز ربرنامه ل و   توسعه محصو 

مشخص کنند که باید توسط همه را    خاصی  ی    یوها رنند سنا امیتو 

مایش شوند ، آزنها فعالیت میکنند ر و قلمروی آختیااشرکتهایی که تحت 

یا طیف یا / وکل سیستم  ای   بر را سیستمی  ی یسکهارحتمالی ات اتا تأثیر

 .کنندی گیرازهندی انفرادی اشرکتهاعی از نو

 حساطیمس و طتا،آزتون ایورطناتفاوت 

یددیگر ی   حساسیت به جا س و     ستر ، آزمون ایو رسنا ت صطنحا از اغلب ا

 :هایی به شرح زیر بین آنها وجود دارد د اما تفاوتمیشوده ستفاا

از یک نقطه  در   چه  ، ست ه ایند آحتمالی  ا(  شرایط) یو یک محیط  رسنا. 9  

ل دوره   طو در   یو  ریک سنا ات   ثر اپیشبینی  .  مانی دوره ز  یک  در یا  ن ما ز

ملی د قتصا ایا کل صنعت یا  ص ند یک شرکت خا امطالعه میتورد مانی موز

ضعیت که وین  ابه  ط   مربو ی   تعیین جنبهها ای بر .  هد ار دتوجه قر رد مورا 

، یط اشر در یا تغییر اد یدروست یک یا چند اممدن د، نظر گرفته شودر باید 

در غلب  فاکتور ریسکک، ا   چندین  زی طریق شناسایی یا شبیهسا از حتماالً ا

ات در   ها یا تغییر ادید روین  اثر  ا.  دپیشبینی شو د،   مانی متعد ی ز  ها زهبا 

تغییر از   به سیستم ناشی  ک   یک شو ازند  ایو میتو ریک سنا در   یط  اشر 

یوها همچنین رسنا .  دشو د   یجا فاکتکور ریسکک ا      یک متغیر یا  در ناگهانی 

ری از   بین بسیا ات و اثرات متکقکابکل      شاملتغییر ، باشنده نند پیچیدامیتو

ری بشا ی آ  ها ادید ای از روحتماالً توسط مجموعه اکه  ن، ما ل زطو در مل اعو

جمله ، از     یو رسنا یککک   پشت  (  نستا دا) یت  روائه یک  ارا.  میشوند د   یجا ا

در ند  امیتو ،   ست ده ا  کر د یجا را ایو  رسنا آن که  (  ییها ادید رو) هایی  ریسک

 .یو مفید باشدرتحلیل سنا

 9شدل  

دی یا و ممدکن ز   حتمالی  ی ایوها رسنا ، ست ه غیرحتمی ایند آنجایی که  از آ

روی مالی بر  ات   ثر از ا  سیعی  وست طیف  این ممدن  ابر  وه عن .  د داردجو و

در مالی  بینی اثرات  پیش.  شته باشد د داجو ویو رهر سنااز یک شرکت ناشی 

بهترین ده از   ستفا انهایی که با  آبا ً حتمااله اشدب نتخای ایوریک سنال طو

د یا ل ز  حتما ابه  ن ضعیت فعلی جها وکه ز از شدل و حالتی مدلسارات نتظاا

ی یوها رتحلیل سنا و تجزیه د، جووین ابا . دهد بواخووت متفا، تغییر میکند

 .هم کنداگیر فرن درینفعاای ذبری را مفیدت طنعااند اجایگزین میتو

وککار و       ی کسکب   یز ربرنامه ای محتمل بری یوهارثرسنااحالیکه مطالعه در

یابی تأثیر ای ارز  بر ،   ست امفید  ر   نتظا رد ا  مو ن   یا زیا  د   سو ای برآورد   بر 

ب نسبتاً نامطلو ی   یوها ریا حتی سنا ه، یند آمیز  آیا فاجعه / در ونا ی هاادیدرو

ه قابلتوجه یا غیرمنتظر ب   نامطلو ی   یویی با پیامدها رسنا .  مفید نیست 

 .دمیشوه نامیدس ستری ایورسنا

رد شکرایکط و       مو در   جایگزین  ت ضا ومفرای از ثر مجموعهاحساسیت . 3  

ند نتیجه یک یا چند اجایگزین میتو ی   یو رین سنا ا.  ست ه ا  یند فضککای آ  

رخ یا طوالنی  ه   مانی کوتا دوره ز  یک  در جایگزین باشد که  فاکتور ریسک 

ن معموالً نشا د   میشوده ستفااحساسیت ای آزمون یوییکه بررسنا. هددمی

ع قو ل وحتما در ایا  فاکتورهای ریسک ین در اتغییر نسبتاً کوچدی ی  ههندد

 .ستانها آ

، ست ایو  رثریک سنا ی ا   ههند ن د  حساسیت نشا آزمون   نجایی که یک  از آ

ن مو آزنتایج یک  .  منعدس میکند را   معموالً تأثیر چندین عامل مرتبط  

متقابل ط   تبا ارینده  ون ا  هد بد دتغییر می را حساسیت که فقط یک عامل  

گرچه ا) سی شوند  ربر ط   حتیا اباید با  ،   یگر منعدس کند دمل  ابا عو آن را   

در ست  اهد ممدن  دتغییر می ن   ما زیک  را در   مدلی که یک عامل  ای جر ا

ی ها نمو آز(.  مفید باشد ده   ستفا رد ا  مو ل   مد دن   بو لسنجی معقو رعتبا ا

یگر با های د ت و کمیّتمحاسبه نوسانا ای براری بزان اغلب بهعنواحساسیت 

جمله ، از     ساسی ل ا  حتما ی ایعها زتو رد مو در بیشتر  ت ضاومفرده از ستفاا

ده ستفا ل ا  مد ی   مترها رابط متقابل بین پا دن و روا    حتماالً غیرخطی بو ا

 .میشوند

تحت د   قتصا اضعیت مالی یک شرکت یا  وپیشبینی  س، ستر ن امو آز.  2   

ست نتیجه چندین اکه ممدن ب نامطلوت یط به شداشراز مجموعه خاصی 

ند اشدید باشد که میتو پیامدهای   مانی با  دوره زچندین فاکتور ریسک در 

فاکتکور  ست فقطیک اممدن ، یگربه شدلی د. مه یابداداها لها یا ساهطی ما

یربنایی ی ز  یو رسنا ل   حتما ا.  شته باشد داکوتاهی  ت   مد و   باشد  ریسک   

 .سته اکرشدل ذما قابل قبواشدید ان به عنوس سترآزمون ایک

اف نحر اهد که  دمی ن نشا را یر بهترین حالت پیشبینی  زشدل درپیشبینی 

 .هددتشدیل س را ستری ایوهارسناو ثر حساسیتها اند امیتواز آن 

 3شدل 

ای بر ه   یژ وبه  ،   ست احساسیت  اولی از آزمکون        متد س شدل ستر آزمون ا

در کنار سکنکاریکوهکای     .  ست اخلی مفید  ان داهمچنین مدیر گذاران و  قانون

د منفر ب   مخر اد یدروکه با یک ی وجود دارندترهپیچیدهای یورسناتر،  ساده

 . دمیشوات ثرری از ابشاآمنجربه د شده و یجاا
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 :نظر بگیریدهای زیر را در  لمثا

با تضعیف شدید ان ین بحر ا. شدزغاآ 322۷لسادر مالی که بحران  •

اوراق مالی  ی ها اربز زار ابا ف تصر ل آن نبا دبه  ه و متحدت یاالامسدن زار با

فت ری، اعتبا اعمومی  ان منجر به یک بحر د شد که به نوبه خوز غادار آبها

. ها شد رکشو ری از   بسیا در شدید دی قتصاد اکوم و رسهای هازارشدید با

بط روالیل  دها به  لسا و   ها  هند طی ما امیتو ی   ثر اچند  ی یو رچنین سنا 

ا جر امالی  زار   با در مختلف  ن بین شرکتکنندگا ه پیچیدده و متقابل فشر

ه مالی تجربهشد س   ستر اهد که  دمی ن   نشا ن را مدا این  ل این مثاا. دشو

( ن با رتبه اعتبکاری پکایکیکن      هندگا د واممثنً  )مالی زار بااز توسط بخشی 

ت مؤسسا ارد و بر کل سیستم مالی جهانی تأثیر بگذ د ند به نوبه خوامیتو

اری، سرمایهگذ ی   جمله بانکها ، از  ظاهر نامرتبط و بککه     مالی مرتبط  

گر احتی  ،   هد ار د تحتتأثیر قر ان را بیمهگر ی حفظ ارزش  و  هاوقصند

رتبه اعکتکبکاری      با  ط مرتب ی ها اریسرمایهگذن احتماالً ینشرکتکنندگاا

و جامعه مالی باشد  از   تر  اند فر امیتو ت ین مشدن ا.  شته باشند اند پایین 

 .اردعمومی بگذد قتصاابر ای  دهگسترات تأثیر

ای بر ر   منجر به ضر اد   ید روکه یک   هنگامی. ییری داراجباوش افر •

ی ییها از دارا  برخی  وش   به فر ر ها مجبو   ند، آمیشوزار بان فعاالاز برخی 

. هد دکاهش می را ییها  داراین زار اقیمت باد میشوند که به نوبه خود خو

ن یا زست متحمل  اند متعاقباً ممدن  دارمشابه ی ییهاداراشرکتهایی که 

وف معر ل   یک مثا .  لیه نباشند ن اویا ض زمعردر گر مستقیماً اشوند حتی 

ه به قصد دستداری نقر ای خرید مقدار زیاد هانت بر ادران برش شرکت تن

د، کر ط   سقو ه   هنگامیکه قیمت نقر ،   ست ا   91۷2هه  ها در د در قیمت

که های خود در احشکام شکدنکد         وش  داراییبه فر ر هانت مجبو ادران بر 

 .دادنیز کاهش احشام را قیمت 

در نه تنها  را   یکشرکت  رگ،   فجایعبز .  ها ادید ای از رو     مجموعه •

ای از      ض دنکبکالکه     معر در بلده ، هددمیار قرن مالی همزمار فشاض معر

در .  به طول بیانجامدها لساو ها هند طی مااکه میتودهد میار قرتاثیرات 

را مالی  س   ستر اردی اچنین مو در ند  الیه میتو اد اوید تنها رونظر گرفتن  

دن فدر کر ل،   ین حا با ا. دست کم بگیرر دبسیا، که شرکت تجربه میکند

سد رچه  ،   ست ار اشو، دگر نگوییم غیرممدن، اممدنی یوها ربه همه سنا

ف از   شته باشید که هد د دا  به یا ،   همچنین .  نها آتبعی  ات   ثر برآورد ابه  

اینده ست تا  ه ایند اد در آیدرویو کمتر پیشبینی یک ریک سناده از ستفاا

ات تغییر ا   ی ا   ه ادید اع رو  نو رد ا  مو در قبل  ی از یز ربرنامه زه جاابه شرکت 

( نماً یدسا وما نه لز ا) یک فاجعه مشابه  ع قو رت وصو در گی  دما و آیط اشر

 . دهد

اد ید روست تنها به یک  افجایع ممدن  از   برخی  .  حد اد واید یک رو •

گ یا تگر س   توبو دف ا  ست که یک تصا اگرچه بعید  ا.  شوند ود لیه محداو

ها ممدن ادید روین  از ا  هریک  د، شو ی بعد ی ها ادید از رومنجر به بهمنی  

ه ید دسیب  اد آ  فر اهمچنین  و   بدشانس  تکنکهکا      گر   یک بیمه ای ست بر ا

مناسب باشد س   ستر ای آزمون ا  ست بر اممدن  ، ین ابنابر . باشدر فاجعهبا

ی یورگرچه یک سناا. دنیز شامل شورا  »یتردهسا«ای یوهرکه چنین سنا

فرضی یا (  یها ) ادید رویک  از   یط میانی یا نهایی ناشی  اغلب شر ص ا  خا 

خ مانند نر ، یطاند یا تغییر شررویک اوم ند نتیجه تداما میتو، استاقعی وا

 .باشدلی پودر سیاست مرتبط با تغییر ه بهر

 یوهارطناانواع 

و ها  دبر رکه با کا د دارد     جو ویوها  رسنا اع   نو دهککای در ا     طیف گستر 

نها ارد آ  یر به مو در ز  .  دکر ده   ستفا انها  ان از آمختلف میتو های  یبر رکا 

 :یمدازمیپر

 

 ستعکوی یوهارطنا

که اد   ید رویک یا چند  ) یی   یو رشناسایی سنا س معدو ی یو رسنا ف از هد 

خاصی ار   مقد رود   می ر   نتظا است که  ا(  دیو میشو رمنجر به یک سنا 

ای بر ان از آن میتو ل، مثاان به عنو. شته باشداه دابه همررا مالی خسارت 

عکدم  ند منجر به  اکه میتود کرده ستفاامیر و   گمری  سابقهتعیین سطح 

ین یک وتد .  دشو ه   یند ل آ  بیست سا در   یک بیمهگر عمر  توانگری مالی 

ست که ای ا   هبالقو ی   یسکهاملی از رکام درک مستلزس معدوی یورسنا

یک چالش .  یسکها رین  ات ا  ثر انتیجه  و   ست  اجه  امو آن یک شرکت با  

ی مترها رابط متقابل بین پا رواتعیین  ،   یویی رتوسعه چنینسنا در   مهم  

شناسایی ی هااز راهیدی . دیویی میشورست که منجر به چنین سنال امد

ای جر بککار ا  هر  ص را در       یط خا است که شر این  ایوهایی  رچنین سنا 

عدم توانگری مالکی  که منجر به  دی قتصااسرمایه ل توسط مدزی شبیهسا

 »یشدستها «در آن     کاتی  اشتر اچنین  .  کشککیککدبهتصویر  د،   میشو 

. دهد بو اخو س   معدو ی   یوها رسنا ای   بر ه، حوزه تمرککز    شد زیسا شبیه

م نجا ای ا  بر ی   تمند رقد ار   بز اند  امیتو س   معدو ی یو رشناسایی یک سنا 

و یابی  ای ارز  همچنین بر ، و   خلی ی داها لنتایج مد دن بو ل سی معقو ربر 

 .یسک مختلف باشدحدود رتعیین 

 

 یخیرتای یوهارطنا

ست ه ا  مشاهد دوره   یک  ل طو در یخی مبتنی بر تجربه  رتای یوریک سنا

ل، مثا ای   بر .  ست ه اشد ز غا ص آیخی خا رتا اد ید روتوسط یک  ً حتماالاکه 

رد مو ، در     3221-322۷مالی  ان   بحر س   سا ایویی بر  رست سنا اممدن 

در کانتو  رگ   لزله بز زیا  ،   9191/9194سپانیایی ای ا  نفوالنز ی آهمهگیر 

اد ید رومبتنی بر یک  ی   یو رصلی یک سنا امزیت  .  دشو د یجا ا 9132لسا 

قعاً واموقعیت  ا یرد، زکردرک حتتر ان آن را راست که میتواین ایخی رتا

ات ثر ابه  ط   مربو ت   طنعا است که  این  ایگر  دمزیت  .  ست رخ داده ا     

. باشد س   ستر در دست  ایو ممدن  رسنا ت بلندمدت و مد نمیات، مد هکوتا

ه ست قابل مشاهد اممدن  فاکتورهای ریسکک    بر سایر  آن تأثیر  ه، یژ وبه  

ی ها ادید روهمچنین  رم، و تو م و سها ی ها زاربا ه، بهر ی ها خمانند نر ، باشد 

نجاییکه از آ  .  ار داد  مطالعه قر رد مو ان میتو اد را ید رویخی منتهی به  رتا

د، در   هد بو اخو وت متفا ه یند آضعیت فعلی یا  وبا ر یخی به ناچاریط تااشر

ای بر ل،    مثا ان    به عنو .  دشو ل    عما ایو باید تعدیلهایی  رین سنا وتد 

کم ایش تر افز است شامل  اممدن  ارد   ین مو ، ا   سپانیایی ای ا   نفوالنز آ

در .  باشد ن ماو دریط پزشدی اشرد بهبوو جهانی ک یش تحرافز، اجمعیت

با مقادیر تعدیل میشوند تا  رم یخی با تورمالی تای ها، ارزشیوهارکثرسناا

ی ها زاریخی به با ریو تا رهنگامیکه یک سنا .  تر باشد رگا زساری جامقادیر 

نها آتی رنظاب چورچاو ماهیت ا یر، زستزم اقت الد، دمیشوط مالی مربو

شته داگذشته تأثیر کمی  در   که  ادی   ید و رو  ست  اتغییر  ل حا در ئماً  دا

 .شته باشده دایندی در آگتر یا کوچدتررست تأثیر بزاست ممدن ا
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شته دایخی رتای یوهاربه تعدیل سناز ست نیااملی که ممدن اعواز هایی  نمونه

 :ازتند رباشند عبا

 جابجایی جمعیتو ترکیب ات در تغییر 

 پزشدیی پیشرفتها 

 ینترنتو اکامپیوتر ل، مثاان به عنو، جدیدی هاآوریفن 

 مرتبطتره و به هم شدنی مالی جهای هازاربا 

 متعلقهیی جدید ی داراهاسکن 

 کمشترق مشوی هاحپاسخ به طردرمدیریت ر فتار 

 ی ها د داده  که باعث میشو ه،   شد ده   ستفا امختلف  ی ها اریگذ ارزش

 یر فعلی قابل مقایسه نباشنددیخی مستقیماً با مقارتا

  سانهها بر سیاسترتأثیر 

 زارباو تی رنظای هابچورچاات در تغییر. 

ضعیت وبین ی هاوتتفای قعبینانه همهر وانند به طواچنینتعدیلهایی نمیتو

یط اشر ده از     ستفاد، اجووین ابا . نظر بگیرندرا در یخی رتای یورسناو کنونی 

ی مفیدب چورند چاامیتو( منابعت و طنعادر ایت ودبا توجه به محد)یخی رتا

 .هم کندامختلف فری سی حساسیت به محیطهاربرای بر

 

 تصنوعیی یوهارطنا

را یط فرضی  اشر ی مصنوعی یوها رسنا ، یخی رتا ی یوهارسناده ازستفاف ابرخن

ای حتتر بررا راها ان آنین میتوابنابرو ند ا هنشده توصیف میکنند که مشاهد

رخ ست  ایط فرضی ممدن  این شرا. دادعنقه تطبیق رد موص یک موقعیت خا

یا ، شانسی محض شلیل خودبه ل، مثاان به عنو، سته انشده ما مشا هداهد د

به ی مصنوعی یوها رشتند سنا اند د جو وخاصی قبنً های  ریسکینده الیل دبه 

به همین .  ند ز دار  یخ نیا رمبتنی بر تا ای   یوه رنسبت به سنای بیشترت فرضیا

ط تبا اری ارست برقر اممدن  و ند ار دارقری گتررچالش بزض معردر نها آلیل د

 .تر باشدارشودثالث ص شخاو هم با اخل شرکت هم در دابحث و 

ی ها خسکارت ست که  اهایی  ادید رومصنوعی شامل  ی یوها رسنا از نمونههایی  

ت نانو یا تحقیقا وری   فنا در   پیشرفت  مانند   جدید وری فنااز حتمالی ناشی ا

یک در بمب  ر نفجا ایا  ه، نشد ه مشاهد ز هنو که مالی  زار باادی دریدن، روسرطا

 .دشامل میشورگ را مرکز مالی بز

 

 شاكمص خای یوهارطنا

ص خای هاادیدو رویط اشر، یسکض رمعردر گرفتن یک شرکت ار بسته به قر

صنعت در   تی بر شرکت نسبت به سایرین  ومتفابسیار تأثیر مالی است ممدن 

مشخص میکنند که با را هایی ادید، روشرکتص خای یوهارسنا. شته باشددا

شرکت ص در     خا ی   یک شرکت یا یک پرتفو ی یسکها از رترکیب خاصی  

 .ندا هتنظیم شد

، ککه    ست د ا  منحصر به فر ل   یک محصو کتی دارای   گر شرل، امثاان به عنو

یا ن   با مشتریا روابککطککش   بر  ککه    ست  اقابل توجهی  دارای ارزش بککرنککد       

یا ل   یک محصو ت در   به شد داتش یا پیشنها ارد، تأثیر میگذ ن یعکنندگازتو

یک ض   معر آن در     گرفتن  ار قر ان میزه نگا، آستامتمرکز ص خازار بخش با

یگر دمشابه  ی   قابل توجهی با شرکتها ر   ست به طو اممدن  ص   یسک خا ر

 .باشدوت متفا

 

 ادییدی تک رویوهارطنا

ان به عنو .  دتوصیف کر د منفراد یدروثر یک ابا ان میتورا یوها رسناری از بسیا

ی، بعد ی   ها ادید ری از رو    بشا آمنجر به  د یا ل زحتما ابه  گ تگرن طوفال، مثا

یویی رچنین سنا .  هد شد انخو ورزی   کشا ت قیمت محصوال ات در مانند تغییر 

خاصی ان   بیمهگر ای ند بر اما میتو ، استامنیمی ن موان آزکثر بیمهگرای ابر

ین ا.  نگر باشد ایر ککنکنکد، و      ه به طور تخصصی کار میید دسیب زه آحو در که  

یابی ارز.  به خوبی توصیف میشوند ک   محراد یدروبا تعریف ً یوها معموالرسنا

اد ید آن رو  مدیریتی متعاقب  ت مااقدا ایر، زستده ایویی نسبتاً سارچنین سنا

تغییر ت   مد ه   کوتا در   قل  احد را   یو  رحتماالً سنا و ا  مرتبط نیستند  ان چند 

 .هنددنمی

 

 ادییدروچند ی یوهارطنا

مشخص فعلی ی   ها ادیدرو. نددارنقش ه یندی آیورسنادی در هر مل متعداعو

ها یا هطی ما در   حتماالً  ی، ا  بعد ی   ها ادید ای از رو  تی منجر به مجموعه آیا 

که کل صنعت یا بخش ی شدید ی ها ادید رد رومو ه در یژ وبه د؛ میشو ، ها لسا 

به ان   میتو ل،   مثا ان   بهعنو .  هند دمی ار   تحتتأثیر قر را   صنعت  از   گی  ربز 

شدید ی   ها ادید رویا  رگ   فجایع طبیعی بز ،   مالی جهانی زاری با ی ها انبحر 

یابی تأثیر مالی بر یک شرکت ادی، ارزیدروچنین ای بر. دکرره شاتروریستی ا

در زمکان    ها  زاربا گذاران و      ، قانونمدیریت رود  انتظار میکه  را ماتی اقداباید 

 .دنظر بگیر، در هندم دنجاایو رسنان شدآشدار 

 

 جلانیی یوهارطنا

سطح را در مالی  ت سایر مؤسسا ان و بر بیمهگرتاثیرگذاری یوها رسنااز برخی 

رگ ککه از    بز د کو تواند دوره ر مییخی  رتا ی نمونهها . هنددجهانی پوشش می

پس از مالی  ان بحر ، 9191/9194ای نفوالنزی آهمهگیرآغاز شد،  9131ل سا

غلب و امیشوند  ر شدا آها  لسا ل طو در یوهایی  رچنین سنا . باشد 322۷ل سا

ای بر ه   یژ وجهانی به  ی   یوها رسنا .  ساسی محیط میشوند امنجر به تغییر  

مناطق ل در     مالی فعا ت   متقابل جهانی بین مؤسسا ی   بستگیها وایابی  ارز

نها با آپیوند  و   مختلف  ای   منطقه ی   ها زارین با ی ا  ها یسیبپذیر ، آمختلف 

گکذاران   زار و قانونبا ان یگر زسایر با ، نشستگی زبا ی ها وقصند، بیمهها، بانکها

 .مفید هستند

بین ط تبا و اریسک سیستمی رکه با توجه به تاکید بر د دارد جول وحتمااین ا

تنظیم ای در        هیند اجهانی نقش فز ی یوهارسنادی، قتصاامختلف ی بخشها

 .یفا کننده ایندرات در آمقر

 

 باطمه نصیای، شاكم بیمه رازی 
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 تقدته

کارگیری   سنجی که معادل التین علم آکچوئریال است، علم به            علم بیم 

گذاری و مدیریت ریسک،        های آماری، ریاضی، مالی، سرمایه        تدنیک

ای و مالی     منظور طراحی، ارزیابی و انجام محاسبات محصوالت بیمه           به

سنجی، دانشی برای حل مسائل دنیای واقعی         به زبان ساده علم بیم    . است

این علم با استفاده از     . ها عنصر عدم اطمینان وجود دارد       است که در آن   

های آماری، احتمال و ریاضی به سنجش ریسک               ها و روش    تدنیک

های مالی و     بینی وقایع آینده مؤسسه     های اقتصادی و پیش     گذاری  سرمایه

سنجی را    بندی علم بیم    در یک تقسیم  . پردازد ای می   های بیمه   شرکت

های بازنشستگی،    های زندگی و صندوق     توان به سه گرایش اصلی بیمه       می

 .بندی نمود های غیرعمر و بورس و بازارهای مالی تقسیم بیمه

سنجی جایگزین    های نوین، علم بیم     با پیشرفت روزافزون دانش و فناوری      

های   های سنتی مدیریت و کنترل ریسک در حوزه           مناسبی برای روش  

از . باشد  گذاری می   های مالی و سرمایه مرتبط از جمله صنعت بیمه و بنگاه

سنجی در صنعت     گیری از علم بیم     رشد بهره   رو با توجه به روند روبه        این

دهنده خدمات مالی، لزوم تربیت نیروی          های ارایه   بیمه و سایر بخش    

 .شود متخصص در این حوزه بیش از پیش احساس می

 

 طنجی در ایاان رشته بیم

سنجی در ابتدا در رشته آمار و با گرایش آماربیمه               در ایران رشته بیم    

عنوان یک رشته مستقل در مقطع تحصینت            مطرح و پس از آن به       

هدف این رشته تربیت    . مطرح شد ( کارشناسی ارشد و دکتری   )تدمیلی  

افرادی است که مهارت و توانایی استفاده از ابزارهای آماری، ریاضی و                

های   اقتصادی در جهت ارزیابی ریسک موجود در صنعت بیمه و شرکت            

حوزه فعالیت رشته    . ها را داشته باشند      ها و بورس    مالی نظیر بانک   

بیمه یک    مواردی نظیر محاسبات حق    . سنجی، بسیار گسترده است      بیم

ای، محاسبه احتمال ورشدستگی یک شرکت مالی،                قرارداد بیمه  

محاسبات مربوط به اختیارات و سایر ابزارهای مالی در بازارهای مالی،              

محاسبات مربوط به ریسک یک شرکت مالی، مدیریت انواع ریسک،               

های بازنشستگی و غیره، بخشی کوچدی از            محاسبات مربوط به بیمه    

 . سنجی هستند حوزه فعالیت رشته بیم

 

 طنجی اهمیم و ضاورت ایجاد رشته بیم

صنعت بیمه در ایران نزدیک به یک قرن در حال فعالیت است، ولی                   

ها فعالیت، این صنعت رشد        ل  آمارها حاکی از آن است که به رغم سا           

که بر اساس آمارهای رسمی، ضریب نفوذ         طوری  مطلوبی نداشته است، به   

از سوی دیگر تغییرات جمعیتی       . باشد  بیمه در کشور بسیار پایین می       

ی گذشته به دالیل مختلف از جمله جنگ،             ی ایران در چند دهه        جامعه

های دولت و غیره باعث ایجاد مشدنت فراوانی در صنعت  اقتصاد، سیاست

است که با روند رو به رشد         های بازنشستگی شده      خصوص صندوق بیمه به

با این  .  شود  کاهش جمعیت بر مشدنت این حوزه روز به روز افزوده می           

مندی از دانش و      ی ایران، نیازمند بهره     ی در حال توسعه     اوصاف جامعه 

زهای بخش صنعت بیمه در جهت        گویی به نیا    های نوین در پاسخ     فناوری

های تامین اجتماعی و بخش درمان        مدیریت منابع مالی، مدیریت سیستم    

رو بیش از پیش نیازمند استفاده موثر و کارامد از رشته و               از این . باشد  می

 . سنجی هستیم حرفه بیم

سنجی در ایران در جهت افزایش توانمندی و           مندان به  رشته بیم     عنقه

تر از این دانش و تحصیل در مقاطع باالتر به منظور همگامی               درک عمیق 

بایست مفاهیم و دروس پایه رشته را در مقطع           با تحوالت علمی روز، می    

بنابراین زمینه  . کارشناسی و به طور مجزا از رشته آمار کسب نمایند              

در ابتدا گروه آمار     . اندازی این رشته در مقطع کارشناسی ایجاد شد           راه

دانشدده علوم پایه دانشگاه بوعلی سینا همدان ایده ایجاد این رشته را               

ام مورخ  3۷مطرح و پیشنهاد دروس دوره کارشناسی را تهیه و در جلسه             

ریزی آموزش عالی     به تصویب شورای گسترش و برنامه         9211۹29۹91

سنجی   اما در نهایت گروه بیم     . وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رساند       

سنجی در مقطع      دانشگاه شهید بهشتی مجوز پذیرش دانشجوی بیم         

کارشناسی را از طریق قبولی در آزمون سراسری سازمان سنجش دریافت        

سنجی سال    به این ترتیب اولین ورودیان دوره کارشناسی بیم            . نمود

نفر هستند، پس از قبولی در آزمون سازمان سنجش و               22که    9429

های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از مهر          مطابق با ضوابط و آئین نامه     

ماه امسال در گروه بیم سنجی دانشگاه شهید بهشتی تحصینت خود را              

 .آغاز خواهند نمود

 

 طنجی دروس رشته بیم

واحد   92۷بایست حداقل   سنجی می آموختگان رشته کارشناسی بیم دانش

واحد دروس    34واحد دروس عمومی،      33واحد شامل     942و حداکثر   

واحد دروس    92واحد پرواه و        2واحد دروس تخصصی،        ۷4پایه،  

 .اختیاری را با موفقیت بگذرانند

دروس پایه شامل ریاضی عمومی، آمار و احتمال مقدماتی، ریاضیات               

مالی مقدماتی، معادالت دیفرانسیل، مبانی ریسک و بیمه، مبانی اقتصاد و     

دروس تخصصی شامل جبر خطی، احتمال،       . باشد  اصول حسابداری می  

های   های آماری، آنالیز ریاضی، آمار ریاضی، محاسبات آماری، مدل           روش

های زمانی،    آماری، تحلیل چند متغیره آماری، فرآیندهای تصادفی، سری       

های زیان، مدیریت     های بازنشستگی، مدل    ریاضیات بیمه زندگی، سیستم   

های محاسبه ذخایر خسارت،      های غیرزندگی، روش    ریسک، ریاضیات بیمه  

سازی و محاسبات  های اتدایی، زبان تخصصی، حسابداری بیمه، بهینه بیمه

های بقا،    توان به مدل    از دروس اختیاری این رشته می      . باشد  ای می   بیمه

 .کاوی، حسابان تصادفی و نظریه قابلیت اطمینان اشاره نمود داده

سنجیاندازیدورهکارشناسیپیوستهرشتهبیمراه

 دردانشگاهشهیدبهشتی
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 طنجی آتوختگان رشته بیم دانش

سنجی عنوه بر شناخت انواع ریسک، ارزیابی و         فارغ التحصینن رشته بیم   
های  ها، قادر خواهند بود نیازهای فنی و تخصصی شرکت            بندی آن   مدل

های تامین    گذاری و بورس، سازمان     های سرمایه  ها، موسسه  بیمه، بانک 
 های سنمت و     های بازنشستگی و نیز بخش حوزه         اجتماعی  و صندوق    

ای محاسبات آکچوئری را      سنج حرفه   درمان را پاسخ دهند و به عنوان بیم       
به این  . سنجی در ایران را ارتقا دهند       انجام داده و سطح کیفی و کمی بیم       

مندان به این حوزه عنوه بر کسب مهارت و توانمندی در               ترتیب عنقه 
های کاربردی، همزمان با در اختیار داشتن دانش نظری کافی، قادر              جنبه

های مختلف    های تحصینت تدمیلی و در گرایش        خواهند بود تا در دوره    
 .سنجی ادامه تحصیل دهند بیم

 

 طنجی دانشگاه شلید بلشتی  گاوه بیم

در   921۱سنجی دانشگاه شهید بهشتی به طور مستقل از سال             گروه بیم 
سنجی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری         های مختلف رشته بیم     گرایش

کند و در حال حاضر گروه با در اختیار داشتن اساتید مجرب               فعالیت می 
عضو هیات علمی تمام وقت و یک عضو هیات علمی بازنشسته               4شامل  

های   های بازنشستگی، بیمه     های زندگی و صندوق     در سه گرایش بیمه    
 .غیرزندگی و  بورس و بازارهای مالی فعال است

سنجی دانشگاه شهید بهشتی با دراختیارداشتن          امید است گروه بیم      
مندی از تجارب و      های الزم در دانشگاه و همچنین بهره امدانات و پتانسیل

  دانش سایر اساتید این حوزه در سایر دانشگاههای کشور از جمله دانشگاه           
بوعلی سینا همدان، دانشدده اکو دانشگاه عنمه طباطبایی، پژوهشدده            
بیمه و همچنین افراد خبره در حوزه صنعت بتواند با هدف گسترش هر               

سنجی در جامعه، نیروهای خبره و کارآمد در این             چه بیشتر رشته بیم    
 .رشته را پرورش دهد

 

 تنابع و تااجع

 

سنجی مصوب شورای گسترش      برنامه دوره کارشناسی پیوسته بیم     .１
 ریزی آموزش عالی و برنامه

 سنجی دانشگاه شهید بهشتی گزارش توجیهی رشته بیم .２

 

 

 

 

 

هسفاً شاح كوتاهی از طابقه و كارهای آتوزشی، پژوهشی و  -۱

 .اجاایی تان باای خوانندگان بیان بفاتائید

دیپلم ریاضیات از دبیرستان نمونه دولتی الزهرا          . زهرا عالی پور هستم    
از دانشگاه شهید      9249التحصیل کارشناسی آمار در سال          ، فارغ (س)

ریزی   التحصیل کارشناسی ارشد علوم محاسبات و برنامه          بهشتی و فارغ  
دانشگاه عنمه    -از موسسه اکو          9212در سال     ( آکچوئری)بیمه   

مدرس مدعو دانشگاه آزاد اسنمی       9212و نیز از سال     . طباطبایی هستم 
 .واحد شرق هستم 

به عنوان کارشناس در شرکت بیمه سینا فعالیت در صنعت          9219از سال   
های عمر    های اجرایی بیمه    چند سالی در حوزه پرواه    . بیمه را آغاز کردم   

مجوز آکچوئر    9214در ستاد شرکت بیمه سینا مشغول بودم و در سال             
 . های غیرزندگی را از بیمه مرکزی دریافت کردم داخلی در رشته

ی سینا    های زندگی و غیرزندگی در شرکت بیمه         پس از فعالیت در حوزه    
های   به شرکت بیمه امید رفتم و آکچوئر داخلی بیمه              9219در سال    

های   پس از یک سال مدیریت بیمه       . زندگی و غیرزندگی شرکت شدم      
سال عضو سندیدای      ۱. زندگی شرکت بیمه امید را برعهده گرفتم           

در حوزه  . ام  های زندگی بوده     گران ایران در کمیته توسعه بیمه          بیمه
هایی انجام داده و به آموزش         گسترش شبده فروش در منطقه فعالیت       

های عمر و ریسک شرکت بیمه امید نیز            پرسنل و نمایندگان در حوزه     
با ایجاد دپارتمان مدیریت ریسک در شرکت           9211در سال   .  پرداختم

بیمه امید، پیشنهاد سمت مدیریت ریسک شرکت به اینجانب داده شد و             
هم اکنون در واحد مدیریت ریسک و آکچوئری شرکت بیمه امید مشغول            

ی حضور من در صنعت بیمه به صورت              تمام دوره . به فعالیت هستم   
اقدامات اجرایی بوده و در زمینه ارائه مقاالت و کارهای پژوهشی متاسفانه         

های آموزشی    اما با وجود این در زمینه     . فرصت فعالیت چشمگیری نداشتم   
چه در شرکت بیمه سینا و چه در شرکت بیمه امید اقدامات زیادی انجام              

 .ام داده

مدیرریسکو:مصاحبهباخانمزهراعالیپور

 اکچوئریبیمهامید

 طنجی دانشگاه شلید بلشتی طاغا حیدری، گاوه بیم 
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در حال حاضر عضو سندیدای بیمه گران ایران در کمیته ریسک و عضو               
کمیته فرعی تلفیق این سندیدا هستم که در تهیه اسناد حوزه مدیریت              

 .ریسک با همداری اعضای دیگر این کمیته مشغول هستیم
 

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

 .ام های زندگی و غیرزندگی فعالیت داشته در هر دوشاخه بیمه
 

عالوه با رشته اكچوئای، به اكچوئای ها آشنایی با چه حوزه  -3

 .های دیگای را پیشنلاد تی كنید

با توجه به پیشرفت روزافزون علم در جهان و گسترش علم آکچوئری در              
ها و    کنم برای تجزیه و تحلیل داده        های مختلف علم، پیشنهاد می      شاخه

ای از    گیری مدیران ارشد که تنها گوشه        ها برای تصمیم    بدارگیری داده 
باشد با علوم دیگر از جمله        فعالیت تخصص آکچوئرها در صنعت بیمه می      

های مهندسی، مالی و      اقتصاد، جمعیت شناسی، پزشدی و درمان، حوزه       
آشنایی داشته باشند و به هر روشی سطح علمی و                ... حسابداری و    

 .ها افزایش دهند یادگیری خود را در تمامی زمینه
درست است که آکچوئری یک علم تخصصی است اما برای تفسیر درست             

ها نیاز به علوم دیگر داریم بخصوص که این رشته یک تخصص میان                داده
ناپذیر این رشته      ای هست و آگاهی از علوم دیگر جزء جدایی               رشته
 .باشد می

 

چه كارهایی باای ابزایش حوزه بعاهیم یا در جلم خدتم به  -۰

 این رشته در صنعم بیمه انجام داده اید؟

های تصمیم    باتوجه به تجربه فعالیت در واحدهای فنی، اجرایی و حوزه           
ای که حضور داشتم تمام تنشم را جهت              گیری در دو شرکت بیمه      

های عمر و حتی تخصص آکچوئری در         سازی نسبت به بیمه، بیمه      آگاهی
 . ام  ها داشته شرکت

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

آزتون های تخصصی اكچوئای اطم، به نظا شما اتکان چنین             

 كاری وجود دارد؟

های  هایی در دنیا هستند که آزمون          با توجه در حال حاضر انجمن        
ها در    که این    IFOAو   SOAکنند مانند  تخصصی اکچوئری را برگزار می    

ها و مدارکی   های آن شده در دنیا هستند و آزمون های شناخته واقع انجمن
کنند، در سرتاسر دنیا مورد قبول است و بسیار معتبر            که به افراد اعطا می    

برد و امدان  ی تحریم بسر می هستند اما از آنجا که کشور ما ایران در دوره
۹ هایی همراه هست    ها اغلب غیرممدن و یا با سختی        حضور در این آزمون   

گیری دارند و     از تمامی اساتید و فعاالن این حوزه که دستی در تصمیم            
خصوصا از اعضا و هیئت مدیره انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران                  
درخواست دارم که به این حوزه در بین آکچوئرها جهت رساندن ایران به              

 .  ها به هر روش ممدن کمک نمایند رتبه جهانی آزمون

 

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

با توجه به این که در زمان ورود ما به این رشته آگاهی چندانی نسبت به                

ها   اکچوئری در اذهان عمومی صنعت بیمه نبود و کم کم اطنعات شرکت           
ها افزایش    بینی  نسبت به اهمیت و ضرورت این رشته در محاسبات و پیش          

ی بسیار    پیدا کرده خوشحالم که در این حوزه فعالیت دارم و آینده                
 .کنم بینی می روشنی را برای این تخصص پیش

 

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

 راه هایی باای پیشابم این انجمن در كشور پیشنلاد تی دهید؟

خیلی خرسندم که افراد توانمند و پرتنشی از دوستانم در این انکجکمکن      

 .فعالیت دارند

راه اندازی این انجمن به معنای ورود به بازارهای اطنعاتی دنیا، در جهت 

هکای     سپاسگزارم از تنش.  باشد ایجاد آگاهی به دانشجویان این رشته می

شما در این انجمن برای به روز رسانی اطنعات متخصصان آکچوئری در   

 .های روز به این دوستان صنعت و دانشجویان و نشان دادن چالش

 

 در آخا اگا تسلبی یا پیشنلادی دارید هسفا بفاتایید؟-۱

درخواستی که از اعضا و هیئت مدیره انجمن دارم این است ککه جکهکت      

های آموزشی برگزار نمایند تا با  افزایش آگاهی متخصصان این حوزه دوره

افزایی دانش صورت  ها، هم مشارکت متخصصان و دانشجویان در این دوره

 .گیرد

خبرنامه یاد گرفتیم که چگونه یک فایل داده در    9۷و  99های  در شماره

در مطلب این .  ویو فراخوانی کنیم و ابزار لیست باکس طراحی کنیم کلیک

ویکو آشکنکا       خواهیم با نحوه استفاده از یک ابزار دیگر در کلیک شماره می

 . شویم

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 . شود برای توصیف آماری یک متغیر استفاده می Statistics boxابزار 

توان بکا ایکن        های مورد بررسی متغیر خسارت واقع شده را می فایل داده

برای این کار دومین آیدون سمت چپ در نوار ابزار ککه  .  ابزار توصیف کرد

 کنیم در تصویر زیر آمده است را انتخاب می

 

 کاربانرمافزارکلیکویو

 تصاحبه از باطمه نصیای، شاكم بیمه رازی 
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 .شود ای مانند پنجره زیر ظاهر می با این انتخاب پنجره

برای تکغکیکیکر آن         .  درج شده است »تاریخ«نام متغیر  Fieldدر قسمت 

بکه عکنکوان      .  کافیست در همین قسمت متغیر مورد نظر را انتخاب کنیم

بکزنکیکم، در       OKرا انتخاب کرده و  »خسارت واقع شده«مثال اگر متغیر 

 :شود صفحه داشبورد خروجی زیر نمایان می

برداری است اما ممدن است تمایل داشتکه   جعبه آمار توصیفی آماده بهره

همه ایکن  .  های نمایش داده ایجاد کنید باشید تغیراتی در ظاهر یا شاخص

. موارد در همان پنجره اولیه که فقط اسم فیلد را تغییر دادیم میسر اسکت 

برای آنده پنجره مذکور را مجددا برای این جعبه بیاوریم کافیسکت روی    

. را بزنیکم  Propertiesنوار باالی همین جعبه کلیک راست کنیم و گزینه 

ها تنظیکمکات    توان برای تغییرات ظاهری و شاخص در پنجره باز شده می

 .مورد نیاز را انجام داد

 Captionگکزیکنکه         Captionبرای وسط چین شدن عنوان از تکب        

alignment     را منحظه کنید و گزینکهCentered           را بکرای مکنکوی

Horizontal به عنوه در همین تکب از قسکمکت            .  انتخاب کنیدFont 

به عنوان نمونه برای این قسکمکت     .  توان قلم مورد نظر را انتخاب کرد می

هایی که در مثال  یدی دیگر از اصنحیه.  را انتخاب می کنیم B Titrفونت 

مکثکن   .  هاسکت  الزم است انجام دهیم مربوط به تعداد ارقام اعشار شاخص

. خواهیم تعداد ارقام اعشار را به دو کاهش دهیم برای شاخص میانگین می

سپس از سکمکت چکپ        .  کنیم را انتخاب می Numberبرای این کار تب 

در قسمت وسط پکنکجکره تکیکک        .  کنیم را انتخاب می Averageشاخص 

هایی ککه   از گزینه.  کنیم را فعال می Override Default Settingsگزینه 

کنیکم و     را انتخاب می Fixed to شود گزینه  در زیر این قسمت فعالی می

تعداد ارقام اعشار  OKبا زدن .  کنیم را وارد می 3در باکس جلوی آن عدد 

 .شود بر روی دو تنظیم می

کافیست با کلیکک راسکت     نها  های آماری یا حذف آ برای افزودن شاخص

را    Generalبرویکم و تکب          Propertiesروی جعبه مجدد به قسمت 

اند در قسمکت   هایی که در حال حاضر انتخاب شده شاخص.  انتخاب کنیم

Displayed Functions اگکر مکایکل بکاشکیکم           .  نمایش داده شده است

شاخصی را حذف کنیم کافیست آن را انتخاب کرده و بر روی گکزیکنکه        

<Remove های آماری قکابکل    همچنین فهرست همه شاخص. فشار دهیم

نکمکایکش داده       Available Functionsاستفاده در این شیء در قسمت 

های موجود اضافه ککنکیکم       هر کدام را که بخواهیم به شاخص. شده است

ای که  تنها ندته.  بزنیم <Addکافیست ابتدا انتخاب کرده و سپس بر روی 

های بایستی در نظر بگیریم مربوط به محل قرار گرفتن  در افزودن شاخص

به عنوان مثال اگر بخواهیم انحراف معیار در جکعکبکه    .  هاست این شاخص

در    Averageپس از میانگین نمایش داده شود بایستی ابتدا بکر روی        

را    Std Devسمت راست یک بار کلیک کنیم سپس از سکمکت چکپ          

با این کار انحراف معکیکار در زیکر        .  بزنیم <Addانتخاب کرده و بر روی  

 .شود میانگین نمایش داده می

 

توان مکانکنکد       در این تغییر تعداد ارقام اعشار دو شاخص جدید را هم می

 .آنچه که برای میانگین گفته شد، تغییر داد

توان در این ابزار انجام داد، تعریف نکام فکارسکی       از دیگر کارهایی که می

برای این کار مجدد روی جعبه کلیک راست کرده و   .  هاست برای شاخص

قسکمکت    Generalدر همان تب .  کنیم را انتخاب می Propertiesگزینه 

Label تنها باید دقت داشکت ککه     .  برای این کار در نظرگرفته شده است

برای تعریف برچسب بایستی ابتدا شاخص مربوطه را از جعبه بکاالی آن      

انتخاب کرده و سپس نام برچسب را در      Displayed Functionsیعنی 

توان انجکام   ها می تک شاخص این کار را برای تک.  بنویسیم Labelقسمت 

 ای از خروجی این کار به صورت زیر است نمونه. داد

 

 رحیم تحمودوند، عضو هیات علمی گاوه آتار دانشگاه بوعلی طینا 
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سکنکجکی     های علمی و تخصصی گکروه بکیکم        در ادامه سلسله سخنرانی

دانشدده علوم ریاضی دانشگاه شهید بهشتی و هکمکدکاری انکجکمکن             

محاسبات بیمه و مالی ایران، سه سخنرانی علمی و یکک سکخکنکرانکی        

سنجی و ریاضیات مالی در سه ماهکه اول سکال        کاربردی در حوزه بیم

 در بستر نرم افزار ادوب کاندت به آدرس 9429

/194.225.24.96 marasem-riazi 

 .ها، به شرح جدول زیر است مشخصات این سخنرانی. برگزار شد

های علمی در اولین چهارشنبه هر مکاه و     مطابق روال گذشته سخنرانی

های کاربردی در حوزه صنعت در اولین چهارشنبه نیمه هر ماه  سخنرانی

 .شوند برگزار می

در اینجا از عموم عنقمندان دعوت می شود مطابق روال گذشته، اخبکار  

ها را از طریق لینک زیر در شبده واتکس ا      مربوط به سلسله سخنرانی

 . دنبال کنند

https://chat.whatsapp.com/ERXvvxBJJOIQI5qbP3c2t 

 

 دانشگاه شلید بلشتی-طاغا حیدری 

هایعلمیوتخصصیگزارشسلسلهسخنرانی

 گروهبیمسنجیدانشگاهشهیدبهشتی

 تاریخ عنوان سخنران نوع سخنرانی

  

  

  سخنرانی علمی 

 

 فاطمه عطاطلب

 سنجی دانشگاه شهید بهشتی دانشجوی دکتری بیم

تاملی بر روش نسبت خسارت برای 

محاسبه ذخیره خسارت بیمه شخص 

 ۵۰۴۵تیر  ۵۱

Saeid Safarveisi 

PhD researcher, KU-Leuven 
Actuarially market consistent 

valuation of catastrophe 
bonds 

 ۵۰۴۵مرداد  ۱

یکک   9211انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران در نظر داشت در سال 

های بازنشستگی برگزار کند و    کنفرانس در حوزه توانگری مالی و طرح

بسیاری از ملزومات اجرای برنامه هم تدارک دیده بود اما با اوج گرفتن 

پس از آن با تغییر هکیکات مکدیکره       .  کرونا اجرای آن برنامه عقیم ماند

گیری کرونا هکمکچکنکان فضکای بکرگکزاری             انجمن و ادامه یافتن همه

سنجی  با حمایت گروه بیم 9429تا اینده در سال . کنفرانس فراهم نشد

سنجی ایران در تکیکرمکاه         دانشگاه شهید بهشتی دومین کنفرانس بیم

 .به صورت حضوری برگزار شد 9429

مقاله تکخکصکصکی در        22سنجی ایران حدود  در دومین کنفرانس بیم

هکای ارائکه شکده در           مکقکالکه   .  سنجی ارائه شد های مختلف بیم حوزه

های اجتمکاعکی و حکوزه         های تجاری، بیمه های مختلفی از بیمه حوزه

در این کنفرانس کارشناسان و پژوهشگران مختلکفکی از     .  درمان بودند

هکای   های بازنشستگی و دستکگکاه   های بیمه، صندوق ها، شرکت دانشگاه

های تخکصکصکی     ها در قالب پنل اغلب سخنرانی.  اجرایی حضور داشتند

هکای بسکیکار خکوبکی           ها بحث شد که در انتها توسط پنلیست ارائه می

کنندگان هم  عنوه بر این شرکت.  گرفت ها صورت می پیرامون سخنرانی

هکا و     با مشارکت فعاالنه در بخش پرسش و پاسخ باعث تقویت بکحکث  

 .     شدند ها می تر شدن موضوع واضح

 

 

ایران به همت انجمکن عکلکمکی       (  اکچوئری) دومین کنفرانس بیم سنجی 

سنجی دانشگاه شهید بهشتی در    محاسبات بیمه و مالی ایران و گروه بیم

در دانشگاه شهید بهشتی با حضور فعال  9429تیر ماه  34و  32روزهای 

مرکزی، سازمان تامین اجتماعی  گذاران، بیمه اساتید، دانشجویان، سیاست

این کنفرانس شکامکل   .   گر برگزار شد های بیمه ها و شرکت و سایر سازمان

 ۱های تخصصی    در بخش پانل.  های تخصص بود دو بخش عمومی و پانل

ایران به حضور خکبکرگکان    (  تجاری و اجتماعی) موضوع مهم صنعت بیمه 

 . صنعت و دانشگاه مورد تحلیل قرار گرفت

 سنجیایرانگزارشدومینکنفرانسبیم

 سنجیایرانبیانیهدومینکنفرانسبیم



  ۱۱شماره   |۱۰۴۱تابستان 
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کنندگان این کنفرانس به شرح زیر  بندی نظرات خبرگان و شرکت جمع

 :شود تقدیم می

های مهم صنعت به درستی شناسایی، ارزیکابکی و        چنانچه ریسک .1

هکا،   مدیریت نشوند به سرعت و با تغییر و تعمیق ماهیت و موقعیت

ای تکبکدیکل       های بزرگ و پیکچکیکده    های معموای به بحران ریسک

 .خواهند شد که عمنً مدیرت آنها غیرممدن خواهد بود

های ریسک در  سازی و مدل(  اکچوئری) سنجی  استفاده از دانش بیم .2

هکای   و صکنکدوق    (  شامل بانک، بکورس، بکیکمکه        ) بازارهای مالی 

بازنشستگی در جهان امروز یک انتخاب نیست بلده یکک الکزام و       

هکا   به همین دلیل به مدیران این حوزه.  ناپذیر است ب  ضرورت اجتنا

های خود بخشی بکا ایکن عکنکوان          شود که در مجموعه توصیه می

تاسیس و بر اساس رهنمودهای آن بخش اقدام به مدیریت ریسکک  

 . مجموعه خود کنند

 422انجمن علمی محاسبات بیمه و مالی ایران با عضویت بیش از    .3

سکنکجکی     فارغ التحصیل کارشناسی ارشد و دکترای رشکتکه بکیکم      

و بکا    (IAA)و عضویت در اتحادیه بین المللی اکچوئری(  اکچوئری) 

های علمی و فنی اکچوئرهای رسمی و داخلی  گیری از ظرفیت بهره

های اجتماعی کشور و همچنیکن   های تجاری و بیمه در صنعت بیمه

به عنوان تنها مرجع علمی رشته اکچوئری در ایران آمادگی خود را 

های دولتی، خصوصی و تعاونی در موارد زیر اعنم  برای کلیه بخش

 .دارد می

  ارتقاء سطح علمی و کاربردی مدیریت ریسک 

    تهیه استاندارهای علمی و عملی برای ارزیابی و مدیکریکت

 ریسک

 المللی های ملی و بین مشارکت در پرواه 

ککه در    ) های کلی تامین اجتماعی در کشور    با استناد به سیاست .4

ککه جکزء     ) ای  ، انجام محاسبات بیمه( ابنغ گردید 9429فروردین 

توان یدی از ارکان مهم بکرای     را می(  وظایف اصلی اکچوئران است

به همین دلیل است ککه در      .  ها بر شمرد سازی این سیاست پیاده

این مهمترین سند باالدستی حوزه تامین اجتماعی کشور، بارها به 

مورد تاکید قکرار    (  اکچوئری) سنجی  ضرورت بدارگیری از علم بیم

رود با استقرار نهکاد نکاظکر      -بنابراین  انتظار می.  گرفته شده است

گیری در حوزه تامین  های اجتماعی مبنای تصمیم بیمه(  رگوالتور) 

های اکچوئری و مدیریت ریسکک     اجتماعی بر محاسبات و ارزیابی

انجمن علمی محاسبات بیمه و مالی ایران آمکادگکی     .  استوار شود

 :خود را

 سنجان این حوزه برای تربیت و آموزش مستمری بیم 

 های اجتماعی برای تحقق اهداف و  کمک به مدیران حوزه

 .دارد آرمان های این سند اعنم می

نظران حاضر در کنفرانس اذعان داشکتکنکد ککه        خبرگان و صاحب .5

هکای   های تجاری و بکیکمکه    مجموعه قوانین و مقررات ناظر بر بیمه

ها و استانداردهای جاری و سکاری     اجتماعی در کشور با چارچوب

ای  در دنیای امروز و با الزامات و اقتضائات نظامات مالی و بکیکمکه     

پیشرفته شداف عمیقی دارد و برای دستیابی به دستاوردهای نوین 

ای باید نهاد قوانین و مقررات متناسب با ابزارهای محاسباتکی   بیمه

بکرای مکثکال      .  و مدیریتی نوین مورد بازنگری و تنقیح قرار گیرند

هکای داخکلکی در         جایگاه مدل«خبرگان حاضر در پانل تخصصی 

های داخلی برای محاسکبکه    بر ضرورت توسعه مدل »توانگری مالی

بر این . ای تاکید داشتند های بزرگ بیمه توانگری مالی برای شرکت

اساس انجمن علمی محاسبات بیمه و مالی ایران برای ایفای نقش 

 .راهبردی و پژوهشی در این زمینه اعنم آمادگی می کند

اکچوئرها به عنوان ارزیابان و محاسبان فنی ریسکک بکرای ارائکه         .6

ای خود نیازمند  اسکتکقکنل و           های دقیق، معتبر و حرفه گزارش

متاسفانه در شکرایکط جکاری و در          .  امنیت شغلی باالیی هستند

های استخدام و انگیزشی موجود چنیکن بسکتکری       چارچوب نظام

کنفرانس تاکید دارد که در چارچوب مقررات خکاص  .  فراهم نیست

گران و سکایکر    ای برای همین منظور با مشارکت بیمه صندوق ویژه

نفعان صنعت بیمه نزد بیمه مرکزی تشدیل و حقوق و مزایا و    ذی

پاداش اکچوئرهای رسمی و داخلی از این سامانه تامین و پرداخت 

 .گردد

وظایف اکچوئرها به حسب ماهیت مطالعات و مکداخکنتشکان در         .7

کنترل ریسک و ایجاد ارزش افزوده بسیار زیاد در تصمیمات مالکی  

الزم است ارزش   .  با میزان متوسط جبران خدمات متناسب نیست

افزوده خدمات این متخصصان در چارچوب مدل بهره وری کل در 

سازمان مورد بازنگری قرار گرفته و از این مدخل انگیزه کافی برای 

ارتقای کیفیت خدمات اکچوئری و رشد و تعالی سازمانی فکراهکم     

 .شود

هکای حکرفکه       به روزرسانی و آموزش مستمر یکدکی از ضکرورت        .8

سنج بدون ارتقکاء مسکتکمکر        واضح است یک بیم.  سنجی است بیم

تواند به نیازهای جدید صنعت  های علمی و عملی خود نمی مهارت

ها و مجوزهای شغلی و    متاسفانه در حال حاضر پروانه.  پاسخ دهد

به صورت تمام عمر و بدون (   داخلی و رسمی) سنجی  ای بیم حرفه

انجمن علمی .  شود افزایی مستمر افراد صادر می نظارت برای دانش

 محاسبات بیمه و مالی ایران تاکید بر

 دار شدن اعتبار این مجوزها مدت 

                 تمدید مجوزها تنها برای افکرادی ککه بکا شکرککت در

عملکی مکرتکبکط       /های علمی های مستمر یا فعالیت آموزش

 اند، انجام پذیرد سطح علمی و عملی خود را ارتقاء داده

      ایفای نقش اصلی خود در فرآیندهای انتخاب، ارزیکابکی و

تکجکاری و     ) تمدید مجوزهای اکچوئران صنعت بکیکمکه        

 (.اجتماعی

 .دارد

 صابا شیبانی، رییس انجمن 
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این همایش که هر سال با همت پژوهشدده بیمه و حضکور گسکتکرده      

گردد، امسال با محوریکت   کارشناسان و پژوهشگران حوزه بیمه برگزار می

 .شود آذر در شهر تهران برگزار می 92توسعه دانش بنیان صنعت بیمه در 

 : محورهای بیست و نهمین همایش ملی بیمه و توسعه شامل

 بنیان بر توسعه صنعت بیمه های اقتصاد دانش تاثیر مولفه .1

بنیان حوادث سایبری، طبیعی و تغییرات  مدیریت ریسک دانش .2

 اقلیمی در صنعت بیمه

 های درمان و زندگی بنیان در بیمه مدیریت ریسک دانش .3

 بنیان های دانش ای مورد نیاز شرکت ها و خدمات بیمه پوشش .4

های نوین در زنجیره ارزش خدمات  آوری گری هوشمند و فن بیمه .5

 ای بیمه

ای در  های بیمه های حقوقی استفاده از داده چارچوب .6

 (Tailor Made)های سفارشی نامه بیمه

بنیان  نقش تدافل و ابزارهای مالی اسنمی در تحقق توسعه دانش .7

 صنعت بیمه

 بنیان بیمه طراحی محصوالت و ابزارهای دانش .8

 سایر موضوعات مرتبط .9

های گذشته، انجمن علمی محاسبات بیمه و مالی ایکران     مطابق با سال

بکر اسکاس     .  نیز درنظر دارد در این همایش پنل تخصصی برگکزار ککنکد     

های موجود آخرین فرصت ارسال مقاله برای این همایش اول  رسانی اطنع

سکازی   برای اطنعات بیشتر درباره این همایش و نحوه آمکاده   .  آبان است

 :مقاله و ارسال به آدرس زیر مراجعه کنید
https://seminar29.irc.ac.ir/fa/ 

های درس معموال بکا     سنجی و آمار در کنس های بیم دانشجویان رشته

شوند و مکجکال ککمکتکری بکرای            های نظری تحلیل داده آشنا می جنبه

هکای   رویداد بازی بکا داده   .  کنند بدارگیری آنها در مسائل واقعی پیدا می

واقعی با یک ایده ابتداری در نظر دارد چنین مجالی را برای دانشجویان و 

این رویداد نخستین بار در سکال    .  مندان این حوزه فراهم آورد سایر عنقه

های اتومبیل، درمان  هایی از بیمه برگزار شد و در آن مجموعه داده 9211

های شرکت کنکنکده در      ها برای رقابت تیم و عمر به عنوان بخشی از داده

هکای   گزارش برگزاری نخستین رویداد بازی بکا داده   .  نظر گرفته شده بود

خبرنامه انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران ککه از     93واقعی در شماره 

 :طریق آدرس زیر قابل دسترس است منتشر شده است
 

http://irsoa.ir/files/site1/files/IRSOANewsLetterNo12.pdf 
 

های واقعی که بکا مشکارککت انکجکمکن            در دومین رویداد بازی با داده

هکایکی از      گردد در نظر داریم داده محاسبات بیمه و مالی ایران برگزار می

بکه زودی    .  های شرکت کننده فراهم کنیکم  حوزه سنمت برای رقابت تیم

اطنعات تدمیلی درباره نحوه شرکت در این رویداد که قرار است در پائیز 

مکنکدان قکرار       برگزار شود، از طریق سایت انجمن در اختیار عنقه 9429

 .گیرد می

و  گکیکری ککرونکا         با توجه بکه هکمکه     (  EAA)آکادمی اکچوئریال اروپا 

های مرتبط با آن در سراسر اروپا و سایر نقاط جهان، تصمکیکم    محدودیت

است تا جایی که ممدن است تمام سمینارهای خود را فعنً فکقکط     گرفته

ویژه  به ارائه موضوعات داغ اکچوئری، به EAA. به صورت مجازی ارائه دهد

ای از      پکردازد و طکیکف گسکتکرده            های جدید می ها و پیشرفت تدنیک

بکر   EAAمحتوا و اهداف .  های آینده ارائه خواهد کرد موضوعات را در ماه

اساتکیکد   .  های کاری اکچوئری متمرکز است ها و زمینه های انجمن ورودی

برای اطنعات بیشتر به .  ارائه کننده از افراد با تجربه و بین المللی هستند

 :آدرس زیر مراجعه کنید
https://actuarial-academy.com/seminars/upcoming 

 هاورویدادهایآتیکنفرانس

Time Title 

20-21 Oct Macro-Level Actuarial Reserving 

24 Oct Whistleblowing – Practical Education 
for Actuaries 

2-4 Nov Resilience for Actuaries 

8 Nov Machine Learning: More Art than 

9 Nov Solvency II Internal Models: Which 
Techniques for A New Wave? 

16 Nov How Can Actuaries Tackle Inflation and 
its Consequences? 
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های مختلفی مطکرح   رسانی قبلی، در این تاریخ، دستور جلسه پیرو اطنع

ای از آنچه مورد بحث قرار گرفت در  و مورد گفتگو قرار گرفت که خنصه

 .ادامه آمده است

 :93گفتگوهای جلسه شماره 

   آقای دکتر شیبانی در خصوص سایت اینترنتی انجمن توضیحکات

مفصلی ارائه کردند و مقرر شد برای پیگیری مشکدکنت آن بکا          

البته پیشنهکاد  .  موسسه ایرانیک یک جلسه حضوری داشته باشند

شد  با توجه به آنده انجمن دارای تاییدیه از وزارت علوم است، در 

 .صورت نیاز مداتبات رسمی نیز از این طریق انجام شود

      موضوع برگزاری مجمع عمومی انجمن مطرح شد و طبق تکوافکق

اعضاء قرار شد در هفته پایانی مهرماه و به صورت مجازی تشدیل 

هرچند با توجه به اساسنامه این جلسه با هر تعداد رسمیکت  .  شود

پیدا خواهد کرد اما توصیه شد برای اعتباربخشی به نتیجه مجمع 

 .همداران کوشش کنند جلسه با تعداد معقولی تشدیل شود

   هکای   مقرر شد با توجه به حضور آقای دکتر راد در تمامی جلکسکه

عنوه بر پیشنهاد .  انجمن، گزارش بازرسی توسط ایشان تهیه شود

شد به منظور مدیریت اختنالت اینترنتی فکایکل گکزارش هکای         

هکای   بازرس، گزارش مالی و گزارش عملدرد انجمن در قالب فایل

 .ویدئویی آماده و در سرور ادوب کاندت بارگزاری شود

 های انجمن تدمیل شده و بکرای       مقرر شد مستندات صورتجلسه

 .انتقال به هیات مدیره بعدی منظم شوند

   با توجه به اینده انجمن های علمی در حوزه های مالی در کشکور

انجکمکن   «وجود دارد پیشنهاد شد در صورت امدان نام انجمن به 

 .تغییر پیدا کند »سنجی ایران انجمن بیم«یا  »اکچوئری ایران

  پیشنهاد شد انجمن سطوح مختلفی برای عضویت تعریف کند که

 .نشان دهنده سطح توانایی حرفه ای فرد باشد

 

 

در    Bدرصد حق بیمه خالص    22با توجه به صورت سوال بازپرداخت 

گکذاران خسکارت زیکر         شود که بکیکمکه    صورت عدم خسارت، باعث می

0.3B در نتیجه خسارت شرکت و تکوزیکع آن بکه        .  را گزارش ندنند

 صورت زیر است

 

 

 

 

 

 

 

 

می توان از رابکطکه زیکر       Bعنوه بر این برای تعیین مقدار بهینه برای 

 :استفاده کرد

 

و    mهای بازده ساالنه مستقل و هم توزیع با میانگین    فرض کنید  نرخ

بیمه پس  مقدار انباشته یک واحد حق Snاگر .  هستند sانحراف معیار 

 .سال باشد میانگین و واریانس آن را محاسبه کنید nاز 

 

 

 

بدینوسیله از کلیه اعضاء پیوسته انجمن دعوت می شود تا در جکلکسکه        

انکجکمکن    (  نکوبکت دوم    /  بطور فوق العکاده / سالیانه ) مجمع عمومی عادی 

روز پنجشنبه مکورخ     32تا  94محاسبات بیمه و مالی ایران که از ساعت 

به صورت مجازی در ادوب کاندت  3233اکتبر  32برابر با  9429/2۷/34

 http://vc.basu.ac.ir/basu380487به آدرس 

 . تشدیل می شود، حضور بهم رسانند

 گزارشبرگزاریجلسههیاتمدیرهانجمن

 شیاین شعاعی، دبیاخانه انجمن 

 تکانطاعم طاعم  تاریخ شماره

 94:22 99:22 شهریور 31 93

مجازی از 

طریق بستر 

 ادوب کاندت

 ۷۱تخصصیاکچوئریشمارهپاسخسوال

 ۷۸تخصصیاکچوئریشمارهسوال

 علیاضا عداهتی، اكچوئا 
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   خبرنامه انجمن محاسباه بیمه و مالی ایران 15 

 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 عنقمندان 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 اصنح اساسی با نویسنده مطالب دریافتی توسط 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 مرتبط با بیمه و مالی؛ های تخصصی در حوزه ها و سخنرانی ها، کارگاه ها، نشست رسانی درباره همایش اطنع 

 ؛...(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 وااه)ئل آموزشی  مسا 

 های مرتبط؛ معرفی دانشمندان و پژوهشگران 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




