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                       شگفتاریپ
 را نفر هزاران و دهیکش مرگ کام به را هموطنان از يادیز عده یرانندگ تصادفات بروز ساله هر

 یکی یرانندگ حوادث. دینمایم یجسم و یروح عوارض دچار را ياریبس يها ه  خانواد و مصدوم
 ریدرگ زین را یمختلف يهاارگان حوادث نیا است، رانیا در تیمصدوم و فوت علل نیترمهم از

 يهاسازمان يهمکار و عوامل از يارهیزنج تیرعا مستلزم ،حوادث نیا کاهش. است نموده خود
  .است خصوصنیدرا مختلف
 هینقل لیوسا دارندگان یمدن تیمسئول ياجبار مهیب به مربوط نیقوان اساس بر مهیب يها شرکت
 ثالث، شخص یپرداخت مهیبحق از%) 10( درصد  ده معادل هرساله ،ثالث شخص مقابل در يموتور
 از یبخش نیتأم يبرا مبلغ نیا. کنند یم زیوار کشور کل يدار خزانه حساب به را مازاد و نیسرنش
 اختصاص بهداشت وزارت به مصدومان نیا به یدرمان و یصیتشخ خدمات ارائه جهت الزم منابع

 عوارض نیا کرد نهیهز نحوه درباره یگزارش ارائه به موظف هم وزراتخانه نیا عوض در ابد،ی یم
     .است
 شتریب نظارت و یکیتراف حوادث کاهش جهت را مهیب صنعت یاسالم يشورا مجلس ،نیهمچن

 نیا. است نموده ثالث شخص نامهمهیب محل از یعوارض پرداخت به مکلف ک،یتراف امر بر سیپل
 انتظامی نیروي رسانی  خدمات کیفیت ارتقاي و تصادفات کاهش به منجر امور در یستیبا عوارض

  .برسد مصرف به اي سرمایه هاي دارایی تملک و اي هزینه اعتبارات قالب در عمومی ونقلحمل امر در
دستورالعمل مه،یب صنعت يهايزیوار و مصوب مبالغ مربوطه، مقررات و نیقوان گزارش نیا در
 مبالغ سهیمقا ،یرانندگ حوادث اتیمتوف و نیمصدوم خصوص در ییآمارها و جداول ،ییاجرا يها

 يآورجمع یکیتراف حوادث کاهش بر مبالغ نیا راتیتأث بهداشت، وزارت کردنهیهز و شده زیوار
 مردم به شتریب خدمات ارائه و نهادها بهتر عملکرد خصوص در یشنهاداتیپ تینها در و است شده
    .است شده ارائه کشورمان زیعز
و همچنین  نشریه از شماره این مؤلف عنوان به کسائی احمد آقاي جناب از است الزم اینجا در
و  اند  و نهایتاً تأیید نمودهی، داوري که متن را به دقت بررسو جواد ابراهیمیان مجتبی عابد  انآقای

بندي متن را بر عهده  همکاران اداره کتابخانه، اسناد علمی و نشریات که بازبینی، صفحههمچنین 
  . سپاسگزاري نمایمداشتند، 

  کردبچه حمید
 رئیس پژوهشکده بیمه
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    :اول گزارش

 بهداشـت،  وزارت یاختصاص حساب به مهیب صنعت يزیوار مبالغ یبررس
 و یرانندگ حوادث مصدومان گانیرا درمان يبرا یپزشک آموزش و درمان
     شنهادیپ ارائه

 مقدمه. 1
 مقابـل در يموتـور هیـنقل لیوسـا دارنـدگان یمدن تیمسئول ياجبار مهیب به مربوط نیقوان هیکل در

 در نیهمچنـ و) 1387 سـال در قـانون نیا اصالح و 1347 يهاسال مصوب نیقوان( ثالث شخص
 هینقل لیوسا از یناش حوادث اثر در ثالث شخص به واردشده خسارات ياجبار مهیب قانون 35 ماده

  . دارد قرار نامهمهیب پوشش تحت مصدومان یدرمان نهیهز خسارت نیتأم ،1395 سال مصوب
 دیـتأک ،یدرمان مراکز در مصدومان رشیپذعدم رینظ یمشکالت و معضالت به باتوجه 1384 سال در

 یرانندگ حوادث نیمصدوم يبرا که یمشکالت ریسا و هانهیهز يفور پرداخت بریمبن یدرمان مراکز
 یاختصاصـ حساب به مازاد و نیسرنش ثالث، شخص يهامهیبحق از% 10 زیوار راهکار شد، جادیا

 در موضوع نیا. شد ینیبشیپ توسعه چهارم برنامه در کشور کل يدارخزانه نزد در بهداشت وزارت
 مبلـغ نیـا تـاکنون 1384 سـال از. شـد تکرار زین توسعه برنامه یدائم احکام و پنجم توسعه برنامه
 بـه گـزارش نیـا در. شـودیم زیوار بهداشت وزارت یاختصاص حساب به مهیب يهاشرکت توسط

 سـهیمقا ،يزیـوار مبـالغ کـردنـهیهز نحـوه در بهداشت وزارت عملکرد مربوطه، مقررات و نیقوان
 بهتـر ياجـرا يبـرا يشنهادیپ يراهکارها و بهداشت وزارت يهانهیهز با مهیب صنعت يهايزیوار

 .شودیم پرداخته یقانون ماده نیا

  مقررات و نیقوان. 2
 کـار دستور در ریز اقدامات ،یرانندگ حوادث مصدومان درمان يبرا دهیعد مشکالت جادیا از پس
 :گرفت قرار

  آمـوزش و  درمان ، بهداشت  وزارت" ؛است آمده کشور توسعه چهارم برنامه قانون 92  ماده در) الف
  سـوانح و  حـوادث  نیمصـدوم  شـرط و دیـق  بـدون و  يفـور  درمان  به  نسبت  است  مکلف  یپزشک
  ."کند  اقدام  یدرمان و  یبهداشت  خدمات مراکز در ، یرانندگ
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  نیسرنش ، ثالث  شخص  مهیب  حق%) 10( درصد  ده ، فوق  خدمات  ارائه  يبرا  الزم  منابع  نیتأم منظور به
 ، بهداشت  وزارت  یاختصاص  يدرآمدها  حساب  به و  وصول  يتجار  مهیب  يهاشرکت  توسط مازاد و

  مصـدومان  هیـکل  درمـان  يها نـهیهز و شـود یمـ زیوار  کل  يدار خزانه نزد  یپزشک  آموزش و  درمان
  پرداخـت موجود  منابع ریسا و  حساب  نیا  به  زشدهیوار  وجوه  محل از  یرانندگ و  يا جاده ، یکیتراف

  وزارت  توسـط  هیـپا گر مـهیب  يهـاسازمان از  کی هر عملکرد  براساس  منابع  نیا  عیتوز. شد خواهد
  . گرفت خواهد  صورت بار  کی  ماه  شش هر ، یپزشک  آموزش و  درمان ، بهداشت

 و درمـان بهداشـت، وزارت" ،اسـت آمده کشور توسعه پنجم برنامه قانون 37ماده "ب" بند در) ب
 نیمصـدوم شـرط و دیـق بـدون و يفـور درمـان يبرا الزم اقدامات است موظف یپزشک آموزش
 در نیهمچنـ و یردولتـیغ و یدولت یدرمان و یبهداشت يواحدها همه در یرانندگ سوانح و حوادث

 از یبخشـ نیتـأم يبـرا. آورد عمـلبه را يبعد يضرور مراجعات و یتخصص مراکز به اعزام ریمس
 از%) 10( درصـد ده معـادل فـوق نیمصـدوم به یدرمان و یصیتشخ خدمات ارائه جهت الزم منابع
 قبض یط میمستق طوربه و اخذ يتجار مهیب يهاشرکت از مازاد و نیسرنش ثالث، شخص مهیبحق

 درمـان بهداشت، وزارت نام به کشور کل يدار خـزانه نزد یاختصاص يدرآمدها حساب به جداگانه
 معاونـت، دییـتأ بـا مـذکور وزارتخانـه توسـط منـابع نیا عیتوز. شود یمـ زیوار یپزشک آموزش و

 صــورت بـار کیـ مـاه سه هـر مصوب يها تعرفه يبرمبنا الذکر فوق يواحـدها عملکرد براساس
 هر را مذکور اعتبارات کرد  نهیهز است موظف یپزشـک آموزش و درمان بهـداشت، وزارت. ردیگ یم

  ."دینما گزارش معاونت و يمرکز مهیب به بار کی ماه شش
 اشـعار) 2( دولـت یمـال مقـررات از یبخشـ میتنظـ قـانون به مواد یبرخ الحاق قانون 30ماده) پ
  :  دارد  یم
 بـدون و يفور درمان يبرا الزم اقدامات است موظف یپزشک آموزش و درمان بهداشت، وزارت"
 و یدولتـ یدرمـان و یبهداشـت يواحـدها همه در یرانندگ سوانح و حوادث مصدومان شرط و دیق
. آورد عمـلبه را يبعد يضرور مراجعات و یتخصص مراکز به اعزام ریمس در نیهمچن و یردولتیغ

 ده معادل مصدومان، نیا به یدرمان و یصیتشخ خدمات ارائه جهت الزم منابع از یبخش نیتأم يبرا
 جداگانه قبض یط میمستق طور به مازاد و نیسرنش ثالث، شخص یپرداخت مهیبحق از%) 10( درصد 

 بودجـه مصـوب اعتبارات چهارچوب در کشور کل يدار خزانه نزد یاختصاص يدرآمدها حساب به
 نیبـ منـابع نیـا عیـتوز. شـود یمـ زیـوار یپزشک آموزش و درمان بهداشت، وزارت نام به یسنوات
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 کشـور يزیر برنامـه و تیریمـد سازمان دییتأ با مذکور وزارتخانه توسط یپزشک علوم يهادانشگاه
. ردیـگ یمـ صورت بار    کی ماه سه هر مصوب يها تعرفه يبرمبنا ادشدهی يواحدها عملکرد براساس
 مـاه شش هر را مذکور اعتبارات کرد نهیهز است موظف یپزشک آموزش و درمان بهداشت، وزارت

 ونیسـیکم و کشور يزیر برنامه و تیریمد سازمان و رانیا یاسالم يجمهور يمرکز مهیب به بار    کی
 مسئول رانیا یاسالم يجمهور يمرکز مهیب .دهد گزارش یاسالم يشورا مجلس درمان و بهداشت

  ".است ماده نیا ياجرا حسن

 درمان بهداشت، وزارت توسط کرد  نهیهز گزارش ارائه خصوص در یفیتکل توسعه، چهارم برنامه در
 آمـوزش و درمـان بهداشـت، وزارت توسعه، پنجم برنامه در. بود نشده ینیب  شیپ یپزشک آموزش و

 از لـذا است، شده ماهه شش صورتبه اعتبارات کرد  نهیهز عملکرد گزارش ارائه به موظف یپزشک
 سـازمان ،يمرکـز مـهیب بـه را خـود گزارشـات کـه بوده مکلف بهداشت وزارت عمالً 1388 سال
  .دینما ارائه یاسالم يشورا مجلس درمان و بهداشت ونیسیکم و کشور يزیر برنامه و تیریمد

 یپزشک آموزش و درمان بهداشت، وزارت ییاجرا دستورالعمل. 3
 اطـالع تیشـفاف يراسـتا در بهداشـت، وزارت توسـعه، چهـارم برنامه در 92 ماده بیتصو از پس
 یدرمان مراکز و هادانشگاه به را ماده نیا ياجرا نحوه دستورالعمل خدمات، يساز کسانی و یرسان

 کـل گـانیرا درمـان بـه تـوان  یمـ دسـتورالعمل نیا مهم نکات از. است نموده ابالغ کشور سراسر
 تـا مصدومان درمان گانیرا نیتأم ،یدولت مراکز در درمان ضرورت ،یدولت تعرفه براساس مصدومان

 یمصدوم اگر دستورالعمل نیا براساس. نمود اشاره ایفرنیکال کتاب در مندرج يریگیپ يروزها انیپا
 ازیـن) نیپ نمودن خارج رینظ( یدرمان خدمات به ایفرنیکال کتاب در شدهینیب  شیپ مدت انیپا از پس

  .دینما پرداخت را مربوطه يها نهیهز است موظف باشد داشته

 گـان یرا درمان جهت را ریز مثبته اسناد از یکی یستیبا حداقل مصدوم دستورالعمل نیا مطابق
  :دینما ارائه

  تصادف محل یکروک -
 قضایی مکاتبات و احکام یا انتظامی مراجع گزارش -

  115 اورژانس گزارش  -
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  یپزشک آموزش و درمان بهداشت، وزارت عملکرد آمار. 4
 سـاالنه، کرد نـهیهز مبلغ پرونده، تعداد بر مشتمل وزارتخانه نیا عملکرد آمار کی شماره جدول در
 هـر نهیهز مبلغ راتییتغ و قبل سال به نسبت کرد نهیهز مبلغ کل راتییتغ پرونده، هر نهیهز نیانگیم

 و داخـل( مختلـف منـابع از آمـار نیا. است آمده مختلف يهاسال يبرا قبل سال به نسبت پرونده
  .است شده استخراج و يآور  جمع) يمرکز مهیب از خارج

  
 بهداشت وزارت عملکرد آمار. 1 جدول

  سال
 پرونده تعداد
  )فقره(

 کرد  نهیهز مبلغ
  )الیر ونیلیم(

 هر نهیهز نیانگیم
  )الیر( پرونده

 مبلغ کل راتییتغ
 سال به نسبت نهیهز

  )درصد( قبل

 مبلغ راتییتغ
 پرونده هر نهیهز

 قبل سال به نسبت
  )درصد(

1384  320,000  669,615 2,092,547 -  -  
1385  544,124 1,118,778 2,056,110 08/67 74/1  
1386  550,714 1,305,704 2,370,931 71/16 31/15 

1387  718,007 1,749,338 2,436,381 98/33 76/2 

1388  806,922 2,430,574 3,012,122 94/38 63/23 

1389  832,720 3,371,689 4,049,008 72/38 42/34 

1390  830,132 3,712,242 4,471,870 10/10 44/10 

1391  841,926 4,456,499 5,400,118 47/22 76/20 

1392  864,323 6,456,123 7,469,573 42 32/38 

1393  629,343 7,369,336 11,709,571 14/14 76/56 

1394  729,084 10,633,055 14,584,130 29/44 55/24 

1395  757,915 11,989,207 15,818,670 75/12 46/8 

1396  819,805 13,847,666 16,891,415 50/15 78/6 

   يمرکز مهیب به بهداشت وزارت گزارشات :منبع 
  

 مجمـوع و مصـدوم هـر يهـانـهیهز نیانگیـم شیافزا شود یم مشاهده زین جدول در که همانگونه
 شیافـزا بـا قبل سال به نسبت هاسال یبرخ در و ننموده يرویپ یخاص يالگو از ساالنه يها  نهیهز

  .است نامشخص آن علل که است شده مواجه يریچشمگ
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 یرانندگ حوادث اتیمتوف و نیمصدوم انهیسال آمار. 5
) هیـنقل لیوسـا سـوانح ریسا اتیمتوف احتساب با( اتیمتوف و نیمصدوم تعداد دو شماره جدول در

 یقـانون یپزشک سازمان به ساالنه طوربه که قبل، سال به نسبت نیمصدوم رییتغ و یرانندگ حوادث
 بـا یفاحش اختالف ها،یفوت کل احتساب با یحت نیمصدوم نیا تعداد. است آمده اند،  نموده مراجعه
 بـه نیمصـدوم از ياریبسـ مراجعـهعـدم تواند  یم آن علت و دارد بهداشت وزارت یاعالم يآمارها

 ییسـرپا درمـان مصـدوم، کیـ يبـرا یدرمان مرکز چند در پرونده لیتشک ،یقانون یپزشک سازمان
  . باشد...  و مصدومان

 مصـوبه براسـاس یقـانون یپزشـک سازمان توسط یرانندگ حوادث نیمصدوم و اتیمتوف آمار ارائه
 5 مـاده یـیاجرا نامهنییآ وستیپ در که) 3/4/1385( کشور يهاراه یمنیا ونیسیکم زدهمیس جلسه
 دهیرسـ زیـن رانیـوز ئتیه بیتصو به سوخت مصرف تیریمد و یعموم ونقلحمل توسعه قانون
  :است شده ارائه ریز فیتعار مصوبه نیا در شود  یم انجام است

 ن،یسنگ سبک، شامل. (دارند يگذار  شماره تیقابل که ینیزم يموتور هینقل لیوسا هیکل: هینقل لهیوس
  )کلتیموتورس و نیسنگمهین

 راه، از خـروج انحـراف،( ییتنهـا بـه متحـرك هیـنقل لهیوسـ کی يبرا که است ياحادثه: تصادف
 همچـون گـرید عامل کی ای متحرك يموتور هینقل لهیوس کی نیب ای و) پرتگاه از سقوط ،یواژگون

 ایـ یمـال خسـارات بـه منجر و ونددیپیم وقوع به ثابت اءیاش وان،یح عابر، ه،ینقل لهیوس چند ای کی
  .شود یم یجان

  :تبصره
 .باشد افتاده اتفاق جاده یقانون میحر ای جاده در دیبا تصادف -

 باشد انسان و جاده ه،ینقل لهیوس: عامل سه و راننده اراده از خارج حادثه بروز علت که يموارد -
 ل،یسـ بهمـن، زشیر کوه، زشیر ن،یزم رانش از یناش حوادث مانند. شود ینم فیتعر نیا مشمول

 .قیحر و انفجار زلزله،

 روز 30 ایـ و فـوراً تصادف، اثر بر که باشدیم يفرد کشته از منظور اطالعات، يآور  جمع در: کشته
  .دینما فوت تصادف از بعد

 عضـو نقـص ایـ و دیشـد ،یسطح جراحات دچار یول نشود فوت تصادف اثر در که یشخص: مجروح
  .شود



 

 14 

  کشور یقانون یپزشک سازمان توسط شده اعالم یرانندگ حوادث نیو مصدوم اتیآمار متوف. 2 جدول

  یمتوف تعداد  نیمصدوم تعداد  سال
 سال به نسبت نیمصدوم رییتغ

  )درصد(قبل
1384  274,257 27,755  -  
1385  276,762 27,567 91/0 

1386  245,418 22,918 33/11 

1387  272,877 23,362 19/11 

1388  295,179 22,974 17/8 

1389  312,745  23,249 95/5 

1390  297,257 20,958 95/4 

1391  318,802 20,368 25/7 

1392  315,719 19,398 97/0 

1393  304,485 18,488 56/3 

1394  313,017 18,302 80/2 

1395  333,071 17,938 41/6 

1396  335,995  18,482 88/0 

  

  یقانون یپزشک سازمان آمار با بهداشت وزارت يها  پرونده سهیمقا. 6
 کـل تعـداد بـا بهداشت وزارت یاعالم يها  پرونده تعداد سه شماره جدول و کی شماره نمودار در

 مالحظـه کـه همانگونـه. است شده داده نشان یقانون یپزشک سازمان یاعالم اتیمتوف و نیمصدوم
 تعـدد جملـه از آن علـل از یبرخـ بـه که باالست اریبس بهداشت وزارت يها  پرونده تعداد شودیم

  .شد اشاره باال در...  و مصدوم کی مراجعات
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 یقانون یپزشک سازمان یاعالم یمتوف و مصدوم تعداد و بهداشت وزارت پرونده تعداد سهیمقا. 1 نمودار

  

 و اتیـمتوف مجمـوع بـا بهداشـت وزارت يهـا  پرونـده تعداد اختالف درصد سه شماره جدول در
 نکتـه نیـا ذکر. است شده سهیمقا مختلف يهاسال يبرا یقانون یپزشک سازمان یاعالم نیمصدوم

 ،یجزئـ يهـا  تیمصـدوم ،یقانون یپزشک به نیمصدوم مراجعهعدم رینظ یلیدالبه که دارد ضرورت
 شتریب همواره بهداشت وزارت يهاپرونده آمار...  و مصدوم کی يبرا مرکز چند در پرونده لیتشک
  .است
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   نیمصدوم و اتیمتوف مجموع آمار با بهداشت وزارت يها  پرونده تعداد اختالف سهیمقا. 3 جدول
  یقانون یپزشک سازمان

  سال
 وزارت پرونده تعداد

  بهداشت
 یپزشک نیمصدوم و اتیمتوف مجموع

  )نفر( یقانون

 با پرونده تعداد اختالف
 و اتیمتوف مجموع
  )درصد( نیمصدوم

1384  320,000  302,012 62/5  

1385  544,124 304,329 07/44 

1386  550,714 268,336 27/51 

1387  718,007 296,239 74/58 

1388  806,922 318,153 57/60 

1389  832,720 335,994 65/59 

1390  830,132 318,215 67/61 

1391  841,926 339,170 71/59 

1392  864,323 335,117 23/61 

1393  629,343 322,973 68/48 

1394  729,084 331,319 56/54 

1395  757,915 351,009 69/53 

1396  819,805 354,477 76/56 

  

  بهداشت وزارت پرونده هر کرد نهیهز آمار یبررس. 7
 نیـا براساس. بود اریاخت در پرونده هر يبرا یکیتفک صورت به 1394 و 1393 سال به مربوط آمار
 نـهیهز هـا  پرونده از درصد 26/58 حدود 1394 سال در و درصد 18/66 حدود 1393 سال در آمار

 دو نیا به مربوط يآمارها بیترت به ریز ينمودارها و جداول در. اند  داشته الیر ونیلیم پنج از کمتر
  .شود  یم ارائه سال
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  1393 سالدر  یپزشک آموزش و درمان بهداشت، وزارت کرد  نهیهز آمار يبند  طبقه. 4 جدول
  کل از سهم درصد  پرونده تعداد  )الیر هزار( نهیهز يبندطبقه فیرد

1  500 -0 88,164 01/14 

2 1000 -500 79,407 62/12 

3 1500 -1000 55,211 77/8 

4 2000 -1500 45,402 22/7 

5 2500 -2000 38,115 06/6 

6 3000 -2500 31,537 01/5 

7 3500 -3000 25,754 09/4 

8 4000 -3500 20,953 33/3 

9 4500 -4000 17,351 76/2 

10 5000 -4500 14,538 31/2 

11 10000 -5000 74,781 88/11 

12 15000 -10000 32,550 17/5 

13 20000 -15000 21,201 37/3 

14 15000 -20000 14,920 37/2 

15 30000 -25000 11,625 85/1 

16 35000 -30000 9,247 47/1 

17 40000 -35000 7,340 17/1 

18 45000 -40000 5,947 95/0 

19 50000 -45000 4,643 74/0 

20 =<50000 30,567 86/4 
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  1393 سال يهاپرونده کرد نهیهز درصد. 2 نمودار

  

  1393 سال در یدرمان مرکز به مصدوم انتقال و مراجعه نحوه  .8
 انتقـال از عبارتنـد هـاروش نیا دارد وجود یدرمان مرکز به مصدوم انتقال يبرا یمختلف يهاروش

 هـالل توسـط انتقـال ،115 اورژانـس توسط انتقال ،یشخص مراجعه ،یخصوص آمبوالنس لهیوس به
 وجـود گـرید مرکـز به مرکز کی از مصدوم انتقال احتمال ضمناً. هستند سیپل توسط انتقال احمرو

 انتقال يهاروش از کیهر درصد ریز جدول در. است شده ثبت گرید مرکز از انتقال نام به که دارد
 و درصـد 48/61 بـا 115 اورژانـس توسط انتقال شود، یم مالحظه که همانگونه است آمده مصدوم
   .است یفراوان نیشتریب يدارا درصد 99/31 با یشخص مراجعه
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  1393 سال در یدرمان مراکز به مصدومان انتقال يهاروش از کیهر سهم. 5 جدول
  )درصد( کل از سهم  تعداد  یدرمان مرکز به مصدوم انتقال نحوه فیرد

 62/0  899,3 یخصوص آمبوالنس  1

 02/2  12,701 گرید یدرمان مراکز از انتقال 2

 48/61  386,947 115 اورژانس 3

 81/2  17,665 سیپل 4

 99/31  201,374 یشخص مراجعه 5

 08/1  6,822 احمر هالل 6
 
 
 
 
  
  

 
 1393 سال در یدرمان مراکز به مصدومان انتقال نحوه سهم درصد. 3 نمودار
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  1394 سال در بهداشت وزارت کرد  نهیهز آمار يبند  طبقه. 6 جدول
  درصد سهم از کل  تعداد پرونده  )الیرهزار ( نهیهز يبند  طبقه فیرد

1  0-500 56,643 77/7 

2 1000 -500 73,700 11/10 

3 1500 -1000 56,822 79/7 

4 2000 -1500 46,402 36/6 

5 2500 -2000 40,575 57/5 

6 3000 -2500 35,658 89/4 

7 3500 -3000 33,651 62/4 

8 4000 -3500 30,734 22/4 

9 4500 -4000 27,413 76/3 

10 5000 -4500 23,182 18/3 

11 10000 -5000 - 115,083 78/15 

12 15000 -10000 46,287 35/6 

13 20000 -15000 27,484 77/3 

14 25000 -20000 18,675 56/2 

15 30000 -25000 14,298 96/1 

16 35000 -30000 11,792 62/1 

17 40000 -35000 9,912 36/1 

18 45000 -40000 8,340 1,14 

19 50000 -45000 6,762 93./ 

20 =<50000 45,671 26/6 
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     1394 سال يها پرونده کرد نهیهز درصد يبند  طبقه. 4 نمودار
  

  1394 سال در یدرمان مرکز به مصدوم انتقال و مراجعه نحوه. 9
 و سـهم ریـز جـدول در شـد، اشاره یقبل پاراگراف در یدرمان مرکز به مصدوم انتقال يهاروش به

 سـال هماننـد شـود، یمـ مالحظه که همانگونه است آمده مصدوم انتقال يهاروش از کی هر تعداد
 يدارا درصـد 16/30 بـا یشخصـ مراجعـه و درصـد 44/63 بـا 115 اورژانس توسط انتقال 1393

  . است یفراوان نیشتریب
  

  
  

0-500
8%

500-1000
10%

1000-1500
8%

1500-2000
6%

2000-2500
6%

2500-3000
5%

3000-3500
5%3500-4000

4%

4000-4500
4%

4500-5000
3%

5000-10000
16%

10000-15000
6%

15000-20000
4%

20000-25000
3%

25000-30000
2%

30000-35000
2%

35000-40000
1%

40000-45000
1%

45000-50000
1%

>50000
6%



 

 22 

  1394 سال در یدرمان مراکز به مصدومان انتقال نحوه. 7 جدول
  کل از سهم  تعداد  یدرمان مرکز به مصدوم انتقال نحوه فیرد

 97/0  7,061 یخصوص آمبوالنس  1

 93/1  14,038 گرید یدرمان مراکز از انتقال 2

 44/63  462,542 115 اورژانس 3

 36/2  17,189 سیپل 4

 16/30  219,919 یشخص مراجعه 5

 14/1  8,335 احمر هالل 6

 
 
  

  
  1394 سال در یدرمان مرکز به نیمصدوم انتقال نحوه. 5 نمودار
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 و درمان بهداشت، وزارت کرد  نهیهز و مهیب صنعت يزیوار مبالغ سهیمقا. 10
 یپزشک آموزش

 درصـد سـهیمقا و صـنعت يزیـوار مبـالغ و بهداشـت وزارت کرد نهیهز زانیم 8 شماره جدول در
 زانیـم هـاسـال یبرخ در شود یم مالحظه که همانگونه. است شده داده نشان يزیوار مبالغ پوشش

 یبده هیتسو آن عمده علت و است شتریب بهداشت وزارت يهانهیهز به نسبت مهیب صنعت يزیوار
 و بهداشـت وزارت کـردنـهیهز زانیم 9 شماره جدول در. است صنعت نیا قبل يهاسال به مربوط

. اسـت شـده داده نشـان مـهیب صنعت سهم پوشش درصد سهیمقا با وزارتخانه نیا درصد 10 سهم
 شـده انجـام سـهیمقا نیا 1390 سال از علت نیهم به که نبود دسترس در ها  سال ریسا سهم زانیم

  .است

وزارت بهداشت کرد نهیهزبا  مهیصنعت ب يزیوار مبالغ سهیمقا. 8 جدول  

  سال
 وزارت کرد  نهیهز زانیم

  بهداشت
  )الیر ونیلیم(

  مهیب صنعت يزیوار مبالغ
  )الیر ونیلیم(

 به يزیوار نسبت
  کرد  نهیهز
  )درصد(

1384 -1389  10,645,674  10,417,999  97,86  

1390  3,712,242 3,939,885 106,13 

1391  4,546,499 6,423,578 141,29 

1392  6,456,123 7,137,979 110,56 

1393  7,369,336 9,392,233 127,45 

1394  10,633,055 8,025,696 75,48 

1395  11,989,207 9,778,306 81,56 

1396  13,847,666 10,893,605 78,67 

  100,19  69,333,506  69,199,805  جمع
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  بهداشت وزارت کرد  نهیهز زانیم با بهداشت وزارت% 10 سهم زانیم سهیمقا. 9 جدول

  سال
 وزارت کرد  نهیهز مبلغ

  بهداشت
  )الیر ونیلیم(

 از بهداشت وزارت% 10 سهم
  مهیب صنعت

  )الیر ونیلیم(

 به% 10 سهم نسبت
  )درصد( کرد  نهیهز

1390  3,712,242 3,947,220 106,33 

1391  4,546,499 5,941,256 130,68 

1392  6,456,123 6,929,814 107,34 

1393  7,369,336 8,673,876 117,70 

1394  10,633,055 8,527,063 80,19 

1395  11,989,207 10,928,348 91,15 

1396  13,847,666 13,967,921 100,87 

 100,62 58,915,507 58,554,130  جمع

  

 يآمـار  سـالنامه  در مـرتبط  موارد با بهداشت وزارت يآمارها سهیمقا. 11
 کشور

 تصـادفات تعـداد با اندبوده یرانندگ حوادث از یناش که بهداشت وزارت يهاپرونده تعداد سهیمقا
 یکاهشـ تصادفات تعداد روند که دهدیم نشان کشور يآمار سالنامه مطابق مشابه دوره در یرانندگ

 علـت. است یشیافزا یپزشک آموزش و درمان بهداشت، وزارت یلیتشک يهاپرونده تعداد روند و
 مصـدومان هیـکل درمان رینظ يموارد به توان  یم اما برشمرد موضوع نیا يبرا توان  ینم را یمشخص

 مقامـات گزارشات ،گزارش با آنها درمان و اورژانس آمبوالنس با مصدومان انتقال ،یدرمان مراکز در
  .نمود اشاره....  و مصدومان یبرخ يبرا یفرض یکروک میترس ،یانتظام
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  یپزشک آموزش و درمان بهداشت، وزارت يها  پرونده تعداد روند. 6 نمودار

  

  
  کشور يآمار سالنامه در مندرج یرانندگ تصادفات تعداد روند. 7 نمودار
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  يریگ جهینت. 12
 در ینـیزم يموتور هینقل لیوسا دارندگان یمدن تیمسئول ياجبار مهیب به مربوط نیقوان هیکل در )1

 و 1387 سـال مصـوب قـانون اصـالح قانون ،1347 سال مصوب قانون از اعم ثالث شخص مقابل
 پوشش تحت نکهیا شرط به باشد،یم نامهمهیب پوشش تحت یدرمان نهیهز 1395 سال مصوب قانون
 .نباشد گرید قانون

 فقره 416,432 تعداد به هاپرونده از% 66 حدود 1393 سال در آمدهعملبه يهایبررس براساس )2
 424,780 تعداد و% 58 حدود به 1394 سال در آمار نیا. اند  داشته الیر ونیلیم پنج از کمتر يا  نهیهز

 زیـن بعد يهاسال در یپزشک يها  نهیهز شیافزا دهنده نشان تواند  یم موضوع نیا. است افتهی کاهش
  .باشد

% 77/7 زانیـم بـه( 1394 سال و) پرونده 88164 معادل درصد 14,01 زانیم به( 1393 سال در )3
 .اند  داشته الیر پانصدهزار از کمتر يانهیهز) پرونده 56،643 معادل

 پنجـاه از شیبـ يا  نهیهز بهداشت وزارت یلیتشک يهاپرونده از% 86/4 از شیب 1393 سال در )4
 زانیـم بـه لیـاردب) ره( ینـیخم امـام یدرمان مرکز به مربوط مبلغ نیباالتر که اند  داشته الیر ونیلیم

 .است بوده الیر ونیلیم 16,445
 از شیبـ يا  نـهیهز بهداشـت وزارت یلیتشک يها  پرونده از درصد 26/6 از شیب 1394 سال در )5

 زانیـم بـه مشهد ابیکام دیشه یدرمان مرکز به مربوط مبلغ نیباالتر که اند  داشته الیر ونیلیم پنجاه
 .است بوده الیر ونیلیم 7,872

 در بخش نیا يهاخسارت اگر است، باال اریبس بهداشت وزارت یلیتشک يها  پرونده تعداد آمار )6
 کـه شـد، خواهنـد مواجـه پرونـده ادیـز اریبس تعداد با مهیب يهاشرکت شود پرداخت مهیب صنعت

 عدالت با اما. نمود خواهند لیتحم مهیب يهاشرکت به را ییها  نهیهز ها  پرونده نیا یبررس و لیتشک
 .است سازگارتر یاجتماع

 نیـا کـه  یدرصـورت شود  یم انجام یدولت یدرمان مراکز در عمدتاً نیمصدوم درمان حاضردرحال )7
 مراکـز بـه مصدومان مراجعه احتمال به باتوجه شوند، پرداخت مهیب صنعت توسط ماًیمستق ها  نهیهز

 .افتی خواهد شیافزا مهیب صنعت يها  نهیهز ،یخصوص یدرمان
 و درمـان ،بهداشـت وزارت یاختصاص حساب به مازاد و ثالث شخص مهیب حق از% 10 زانیم )8

 ياجبـار مـهیب پوشـش فاقد هینقل لیوسا از يادیز تعداد یطرف از و شود  یم زیوار یپزشک آموزش
 شـخص ياجبـار نامه  مهیب دارندگان( قانونمند افراد حاضردرحال گرفت جهینت توان  یم لذا باشند یم

 فاقـد ایـ و دارا هیـنقل لیوسـا بـا نیمصـدوم از اعم دگانیدانیز هیکل درمان به مربوط نهیهز) ثالث
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 .است تضاد در یاجتماع عدالت با ینوع به که ندینما  یم جبران را نامه  مهیب
 از یبخشـ. شـود پرداخـت مـهیب شـرکت توسـط ماًیمسـتق نیمصدوم درمان يهانهیهز چنانچه )9

 .شد خواهد لیتحم یبدن يهاخسارت نیتأم صندوق به ها خسارت
 و یصـیتشخ خدمات ارائه جهت الزم منابع از یبخش نیتأم يبرا است شده ینیب  شیپ قانون در )10

 و نیسرنشـ ثالـث، شـخص یپرداختـ مهیبحق از%) 10( درصد  ده معادل مصدومان، نیا به یدرمان
 محـل نیـا از مصـدومان نـهیهز کـل که دیآ  یم نظر به يآمار يها  سهیمقا با که شود پرداخت مازاد

 نشـود، تقبل بهداشت وزارت توسط نهیهز کل که  یدرصورت است ذکربه الزم البته. شود  یم پرداخت
 يهـاشـرکت بـه نیمصدوم يحضور مراجعه امکان ثالث، شخص ياجبار مهیب قانون 35 ماده برابر

 .دارد وجود خسارت افتیدر و مهیب
 محـل تصـادف، هنگـام در هیـنقل لهیوسـ سـرعت ه،ینقل لهیوس نوع تصادف، محل رینظ یعوامل )11

 زانیـم در گـرید عوامـل ياریبسـ و يامـداد يروهـاین دنیرس زمان ه،ینقل لهیوس در فرد يریقرارگ
 مصـدوم بـا مصـدوم کی يبرا کرد  نهیهز یالیر مبلغ زانیم لذا.هستند مؤثر افراد به وارده يها بیآس
 . است متفاوت مشابه تصادف در یحت گرید

 نوع لذا نمود، دایپ همبه هیشب تصادف دو توان  ینم تصادف، جادیا نحوه شباهت عدم به باتوجه  )12
 جـهیدرنت. شـد خواهـد یپزشـک  kبیضـر رییتغ باعث امر نیا. است مختلف افراد به وارده بیآس
 . نمود ارائه واحد نسخه مصدوم نهیهز مبلغ يبرا توان  ینم

 انجـام بهداشت وزارت يهانهیهز با مهیب صنعت يهاپرداخت زانیم سهیمقا 8 شماره جدول در )13
 و نـداده پوشـش را هـا  نـهیهز یپرداخت مبلغ مه،یب صنعت يهايزیوار هاسال یبرخ در است، شده

 داده پوشـش هـا  نـهیهز کل ردیگ قرار مدنظر ها  نهیهز مجموع با هايزیوار مجموع اگر اما بالعکس،
 .است شده
 مـهیب صـنعت توسط یستیبا که درصد 10( بهداشت وزارت سهم مجموع 9 شماره جدول در  )14

 در شـود یمـ مالحظـه کـه همانگونـه است شده سهیمقا وزارتخانه نیا يها  نهیهز و) شود پرداخت
 مـتن با موضوع نیا گفت توان  یم. دهد  یم پوشش را ها  نهیهز کل مهیب صنعت يهاپرداخت مجموع

 نیمصـدوم بـه یدرمـان و یصـیتشخ خـدمات ارائـه جهت الزم منابع از یبخش نیتأم بریمبن قانون
 مـهیب صـنعت يهـا  پرداخـت محل از نیمصدوم يها  نهیهز کل تاکنون مجموع در و داشته رتیمغا

 .است شده داده پوشش
 و نیمصدوم مجموع یاعالم تعداد از هاسال هیکل در بهداشت وزارت یاعالم يها  پرونده تعداد  )15

 وزارت يهـاپرونـده تعداد 1396 سال در مثال طور به است، شتریب یقانون یپزشک سازمان اتیمتوف
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 یقـانون یپزشـک سـازمان یاعالمـ نیمصـدوم و اتیمتوف کل تعداد و بوده فقره 819,805 بهداشت
 معمول طوربه که دارد ضرورت نکته نیا ذکر. باشد  یم توجهقابل تفاوت نیا که است نفر 352,202

 خواهنـد مراجعـه مـهیب يهـاشـرکت به خسارت افتیدر يبرا یقانون یپزشک سازمان به نیمراجع
 .نمود
 نیمصدوم اطالعات ثبت در دقتعدم دهنده نشان گذشته يهاسال در آمده عمل به يهایبررس  )16
 .است ...و صیترخ و رشیپذ خیتار ،یسجل مشخصات ،یمل کد درجعدم رینظ

  شنهاداتیپ. 13
 بـه کمک مختلف، يهابخش در شدهارائه اطالعات و آمار فوق، لیوتحلهیتجز به باتوجه خاتمه در

 بهتـر نظارت نیهمچن و یرانندگ حوادث یواقع مصدومان به یدگیرس ،یقانون مواد نیا بهتر ياجرا
 :شود  یم ارائه ریز شرح به يموارد يزیوار مبالغ کرد  نهیهز بر
 ابـدی ادامـه بهداشت وزارت به پرداخت وهیش حاضرحال در موجود اطالعات و آمار به باتوجه  -1
 نظارت یپزشک آموزش و درمان بهداشت، وزارت يهمکار باا .ا.ج يمرکز مهیب دارد ضرورت یول
 .آورد عملبه را نیمصدوم درمان و مبالغ کرد  نهیهز نحوه درخصوص يشتریب يهاکنترل و
 قیـطر از یراننـدگ حـوادث نیمصدوم درمان يها  نهیهز هیکل تاکنون موجود، يآمارها براساس -2

 وزارتخانه نیا به شتریب مبلغ اختصاص يبرا یضرورت لذا است شده انجام مهیب صنعت يهاپرداخت
  .ندارد وجود

 زانیـم و قـانون یقـیحق قیمصاد با آن قیتطب و شدهانجام يها  نهیهز یپژوهش طرح کی در -3
 مـه،یصـنعت ب يمناسب برا جیدر صورت حصول نتا. شود یبررس مهیصنعت ب يسود برا – نهیهز

 شـرکت از ماًیمسـتق را نیمصـدوم درمان يهانهیهز یدرمان مراکز که نمود نیتدو يا  برنامه توان  یم
 افـراد بـه یسـتیبا طـرح نیـا ياجـرا. کننـد افـتیدر یبـدن يهاخسارت نیتأم صندوق و گر  مهیب

 .شود واگذار موضوع با مرتبط یپژوهش متخصص
 بـرخط صورتبه یپزشک علوم يهادانشگاه از يتعداد در یرانندگ حوادث نیمصدوم اطالعات -4

 يبرا يمرکز مهیب به تواند  یم سامانه نیا به يمرکز مهیب یدسترس شود،یم ثبت مخصوص سامانه در
 .دینما کمک قانون بهتر ياجرا حسن

 به وارده جراحات تنوع ها،پرونده حجم رینظ یفیک و یکمّ عوامل به باتوجه و یکنون طیشرا در -5
 يبـرا یضـرورت...  و یاحتمـال تقلبـات از يریشگیپ مصدومان، به يفور یدگیرس لزوم ن،یمصدوم

 .ندارد وجود خسارات میمستق پرداخت و مهیب يهاشرکت ورود
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  : دوم گزارش
 تبصـره  موضـوع  160111 فیرد به مهیصنعت ب یعوارض پرداخت یبررس
ـ ( يشـنهاد یپ يراهکارهـا  ارائـه  و کشـور  برنامه و بودجه نیقوان الف  یط
  )1396 یال 1386 يها سال

  مقدمه. 1
 را نفـر هـزاران و دهیکشـ مـرگ کام به را هموطنان از يادیز عده یرانندگ تصادفات بروز ساله هر

 حـوادث کـهيطور بـه دیـنمایمـ یجسم و یروح عوارض دچار را ياریبس يها ه  خانواد و مصدوم
 را یمختلف يهاارگان حوادث نیا است، رانیا در تیمصدوم و فوت علل نیترمهم از یکی یرانندگ

 يهمکـار و عوامـل از يارهیـزنج تیـرعا مستلزم حوادث نیا کاهش. است نموده خود ریدرگ زین
 ایمنـی، مـدیریت شـامل ایمنـی رکـن پنج به عوامل نیا. است خصوصنیدرا مختلف يهاسازمان

 یمتـول. شـوندیمـ میتقسـ سـانحه از پس واکنش و ایمن نقلیه وسایل ایمن، کاربران ایمن، هاي راه
 بـر یمیمسـتق ریتـأث که یینهادها از یکی باشد،یم یخاص نهاد ای و سازمان ها،بخش نیا از کیهر

 باشـد،یمـ مرتبط يو به ذکرشده عوامل از يتعداد ینوع به و داشته یکیتراف حوادث وقوع کاهش
 حوادث کاهش يبرا ياگسترده فیوظا روین نیا. است) یرانندگ و یراهنمائ سیپل( یانتظام يروین

 مجلس ک،یتراف امر بر سیپل شتریب نظارت و یکیتراف حوادث کاهش هدف با. دارد برعهده یکیتراف
 شخص نامهمهیب محل از یعوارض پرداخت به مکلف را مهیب صنعت 1386 سال از یاسالم يشورا
  .شود نهیهز تصادفات کاهش به منجر امور در یستیبا عوارض نیا. است نموده ثالث

 مبالغ يرگذاریتأث زانیم برآورد ،یکیتراف حوادث با مرتبط مباحث و موضوعات یگستردگ به باتوجه
 حـوادث نیـا کاهش يبرا) 160111 فیرد( کشور کل يدارخزانه حساب به مهیب صنعت يزیوار

 و نیقـوان منظـر از موضـوع خچـهیتار ابتـدا ادامـه در. اسـت مختلـف يهاجنبه از یبررس مستلزم
 کـاهش بـر ریتـأث منظـر از آن از پـس و یجان حوادث کاهش در مبالغ نیا راتیتأث سپس مقررات،
 و کشـور یقـانون یپزشک و مهیب صنعت مختلف يآمارها از استفاده با آن جینتا و یکیتراف حوادث
 در. شـود یم یبررس هینقل لهیوس هزار ده به یرانندگ حوادث نیمصدوم و اتیمتوف شاخص محاسبه
  .شد خواهد ارائه منابع نیا نهیبه کردنهیهز نحوه يبرا یشنهاداتیپ زین خاتمه
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 مقررات و نیقوان. 2
 1386 سـال بودجـه قـانون از 160111 فیرد یعموم درآمد حساب به مهیب يهاشرکت زیوار موضوع

  :شد خواهد اشاره مرتبط یقانون مواد به ریز در که است شده آغاز 13 تبصره "ز" بند عنوان با
 بیمـه هـاي شـرکت کلیـه کـه داشـت اشعار "ز" بند کشور کل 1386 سال بودجه قانون 13 تبصره
 مـازاد و سرنشـین ثالث، شخص بیمهحق از%) 10( درصد  ده ،1386 سال ابتداي از مکلفند تجاري
 عمـومی درآمـد حسـاب بـه ریال) 1,000,000,000,000( میلیارد هزاریک مبلغ تا مصوب دریافتی
%) 100( درصد صد معادل. نمایند واریز قانون این سوم قسمت در مندرج 160111 ردیف موضوع

 قـرار کشـور وزارت اختیـار در قـانون ایـن چهـارم قسمت 503928 ردیف محل از واریزي وجوه
 قالـب در عمومی ونقلحمل امر در انتظامی نیروي رسانی  خدمات کیفیت ارتقاي منظوربه تا گیرد می

 بیمه هايشرکت از هریک سهم. برساند مصرف به اي سرمایه هاي دارایی  تملک و اي هزینه اعتبارات
  .شد خواهد ابالغ و تعیین بیمه عالیشوراي توسط ابالغ از پس ماه یک مدت ظرف حداکثر

 يرویـن نـام به ماًیمستق مبالغ نیا بعد يهاسال در یراتییتغ اعمال با نکهیا تا افتی ادامه موضوع نیا
 از یراتـییتغ کـه شد باعث مه،یب صنعت یپرداخت عوارض زانیم و مبالغ شیافزا. کرد رییتغ یانتظام
 2000 نیب( ثابت مبالغ به و جادیا مهیب يهاشرکت يزیوار مبلغ زانیم و بودجه قانون در 1391 سال

 سال از. داد مکان رییتغ 10 تبصره الف بند به موضوع نیا نیهمچن. کند رییتغ) الیر اردیلیم 2750 تا
 جمـع بـه زین کشور اورژانس سازمان 1397 سال از و ياجاده ونقلحمل و يراهدار سازمان 1396

 هـايشـرکت " است آمده 1397 سال بودجه در کهيطور به شدند، اضافه مبلغ نیا کنندگانافتیدر
 بیمهحق اصل از ریال) 2,750,000,000,000( میلیارد پنجاه و هفتصد و دوهزار مبلغ مکلفند اي بیمه

 تعیـین هاشرکت از یک هر ) يپرتفو( بیمه فروش براساس که جدولی طی را دریافتی ثالث شخص
 جـدول 160111 ردیف عمومی درآمد به هفتگی صورت به رسد می بیمه عالی شوراي تصویب  به و

 سـازمان اختیـار در واریـزي وجـوه. کننـد واریـز کشـور کل داري خزانه نزد قانون این) 5( شماره
 اورژانـس سـازمان و ایـران اسالمی جمهوري انتظامی نیروي کشور، اي جاده ونقلحمل و راهداري

 در قـانون ایـن) 7( شـماره جدول در هادستگاه این به مربوط هايردیف در تا گیرد می قرار کشور
 موظف ایران اسالمی جمهوري مرکزي بیمه. شود هزینه ومیر،مرگ و تصادفات کاهش به منجر امور

 هزینـه عنوان بـه بند این موضوع بیمه هايشرکت واریزي وجوه. است بند این اجراي بر نظارت به
   ".شود می محسوب مالیاتی قبولقابل
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 صـورتبـه کـرد  نـهیهز محـل شـود،  یمـ ابالغ ساله هر که بودجه قانون ییاجرا ضوابط 37 ماده در
 یاسـالم يجمهور یانتظام يروین": است شده مشخص یانتظام يروین يبرا ریز شرحبه و گسترده

 یاتیعمل و هابرنامه تحقق جهت در را تبصره نیا موضوع اعتبارات از خود سهم است موظف رانیا
 یتخصص زاتیتجه و هاستمیس ينگهدار اتیعمل ،یکیتراف يهاطرح ياجرا یعموم یبانیپشت رینظ
 یرساناطالع واحد تیریمد انباشته، اطالعات ورود و یاطالعات يهابانک جادیا ،یکیتراف یعموم و
 راهـور، نینـو يفنـاور زاتیـتجه و يا انـهیرا يهـاسـتمیس یرسان روزبه و ارتقاء ،)یمل اورژانس(

  ".دینما نهیهز راهور يآماد یتخصص زاتیتجه دیخر ،یرانندگ و ییراهنما يهاپاسگاه يبازساز
 قـانون،) 10( تبصـره) الـف( بنـد ياجـرا يراسـتا در :1397 سال بودجه یاجرائ ضوابط 37 ماده

 در را تبصره نیا موضوع اعتبارات از خود سهم است موظف رانیا یاسالم يجمهور یانتظام يروین
 ،)یکـیتراف( شـد و آمـد يهـا طرح ياجـرا یعموم یبانیپشت رینظ یاتیعمل و ها برنامه تحقق جهت

 جـادیا ،)یکیتراف( يشدوآمد یعموم و یتخصص زاتیتجه و ها) ستمیس( سامانه ينگهدار اتیعمل
 و ارتقـا ،)یملـ اورژانس( یرسان اطالع واحد تیریمد انباشته، اطالعات ورود و یاطالعات يها بانک

 يها پاسـگاه يبازسـاز راهـور، نینو يفناور زاتیتجه و يا انهیرا يها) ستمیس( سامانه یروزرسان به
 بـه را آن گـزارش و دیـنما نـهیهز راهـور يآمـاد یتخصصـ زاتیتجه دیخر ،یرانندگ و ییراهنما

 يها  سرفصل اساس بر فقط کرد  نهیهز محل هاسازمان ریسا .کند هیارا کشور يها راه یمنیا ونیسیکم
  .است شده ینیبشیپ هاییدارا تملک و يا  نهیهز

 ابالغ و نییتع آنها يپرتفو براساس را مهیب يهاشرکت از کیهر سهم ساله هر زین مهیب یعاليشورا
 از پـس و سـال انیـپا در دیـنمایمـ زیوار سال طول در را خود سهم زین مهیب شرکت هر دینمایم

 کمبـود ایـ اضـافه و محاسـبه شرکت هر قیدق سهم ثالث، شخص مهیب يپرتفو زانیم قیدق محاسبه
  .نمود خواهد جبران را يزیوار

  مهیب صنعت توسط يزیوار و مصوب مبالغ. 3
 زیـوار به مکلف مهیب صنعت که مصوب مبالغ کشور بودجه و برنامه مقررات و نیقوان متن براساس

  .است ریز جدول براساس 1392سال از است شده خزانه به آنها
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  انهیسال بودجه قانون در مصوب مبالغ. 1 شماره جدول
  )الیر اردیلیم( مصوب مبلغ  سال
1392  2,000  
1393  2,000  
1394  2,400  
1395  2,500  
1396  2,500  
1397  2,750  
1398  3,000  

 سـال از 160111 ردیـف بـه مـهیب صنعت يزیوار مبالغ مجموع که دهدیم نشان موجود اطالعات
  . است بوده الیر اردیلیم 26,027 مبلغ به 1397 سال انیپا تا 1386

  مهیب صنعت يهاخسارت. 4
 نیتأم صندوق و راننده حوادث مازاد، و ثالث شخص مهیب بخش در مهیب صنعت یپرداخت خسارات
 صورتبه خسارت نکهیا به باتوجه. است 2 جدول شرحبه يآمار سالنامه مطابق یبدن يهاخسارت

 سـالنامه اسـاس بـر لـذا شود،ینم اعالم سالنامه در) یمال و یجان( ثالث شخص بخش در یکیتفک
. اسـت شده گرفته درنظر سال شدهواقع خسارت کل% 80 یجان خسارات زانیم مهیب صنعت يآمار
 ضـمناً. اسـت شده آورده زین قبل سال به نسبت سال هر در خسارت راتییتغ درصد جدول نیا در
 شده انجام سال نیا از گزارش و محاسبات لذا است شده وضع 1386 سال از عوارض نکهیا لیدل به

  .است
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  یبدن يهاخسارت نیتأم صندوق و راننده حوادث مازاد، و ثالث شخص مهیب آمار. 2 جدول

 سال

 خسارت مجموع
 و یجان شدهواقع

  ثالث یمال

 خسارت سهم
 مبلغ از یجان

واقع خسارت
  شده

 خسارت
 حوادث
  راننده

 خسارت
 یپرداخت

  صندوق

 سهم مجموع
 ثالث، یجان

 و راننده حوادث
  صندوق

 خسارت رییتغ
 به نسبت یجان

 قبل سال
  )درصد(

1385  10،764 8،611,2 332,3 159,95 9,103,45  - 

1386 14،211,6 11،369,28 384,4 498,59 12،252,27 59/34 

1387 14،830,5 11،864,4 372 787 13،023,4 29/6 

1388 17،626,9 14،101,52 436,4 788,37 15،326,29 68/17 

1389 20،853,8 16،683,04 557,7 1,279,98 18،520,72 84/20 

1390 27،662,1 22،129,68 719,5 1,360 24،209,18 71/30 

1391 40،334,6 32،267,68 2،429,8 2,653 37،350,48 26/54 

1392 53،553,1 42،842,48 2،780 4,524 50،146,48 28/34 

1393 69،878,2 55،902,56 6،442,5 5,733 68،078,06 76/35 

1394 73،633 58،906,4 4،730,9 5,664 69،301,3 8/1 

1395 85،471,8 68،377,44 7،682,2 9,423 85،482,64 35/23 

1396 88،669,9 70،935,92 9،789,1 10,178 90،903,02 34/6 

  )الیر اردیلیم به ارقام( مهیب صنعت يآمار يهاسالنامه :منبع
  

 تواند  یم که است افتهی شیافزا هرساله مهیب صنعت شدهواقع خسارت شود یم مالحظه که همانگونه
  .باشد هید مبلغ ای و خسارت مبالغ خسارت، تعداد شیافزا از یناش
 مهیب صنعت خسارت يهاپرونده تعداد و شدهواقع خسارت زانیم 3 و 2 و 1 شماره ينمودارها در
. است آمده) یبدن يهاخسارت نیتأم صندوق و راننده وحوادث ثالث شخص يهاخسارت عیتجم(

  .است داشته يصعود روند همواره یپرداخت خسارات مبلغ شود یم مالحظه که همانگونه
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  مهیب صنعت شدهواقع خسارات کل مجموع. 1 نمودار

  

  مهیب صنعت شدهواقع یجان خسارات مجموع. 2 نمودار
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  مهیب صنعت خسارت يهاپرونده مجموع. 3 نمودار

  یرانندگ حوادث اتیمتوف و نیمصدوم. 5
 نکـهیا بـه باتوجـه اسـت شده درج یقانون یپزشک سازمان یرسم آمار براساس بخش نیا يآمارها
 صـنعت و شـوند  یمـ درج هینقل لیوسا سوانح ریسا عنوانبه سازمان يآمارها در انیمتوف از يتعداد

 از پـس و شـدهاضـافه اتیـمتوف بـه زیـن بخش نیا ،لذا .دینما یم پرداخت زین را آنها خسارت مهیب
 مجمـوع راتییـتغ جـدول نیـا در. شـودیمـ داده نشـان 3 شـماره جـدول در مصدومان با عیتجم

  .است آمده زین قبل سال به نسبت اتیمتوف و نیمصدوم
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 )کشور یقانون یپزشک سازمانمنبع ( یرانندگ حوادث اتیمتوف و نیمصدوم. 3 جدول

  یمتوف ریسا  یمتوف  مصدوم سال
 اتیمتوف کل جمع

  )ریسا احتساب با(
 اتیمتوف مجموع

  نیمصدوم و

 و اتیمتوف مجموع رییتغ
 به نسبت نیمصدوم

  )درصد( قبل سال
1385  276,762 27,567 0 27,567 304,329  - 

1386 245,418 22,918 0 22,918 268,336 83/11 

1387 272,877 23,362 0 23,362 296,239 40/10 

1388 295,179 22,974 0 22,974 318,153 40/7 

1389 312,745 23,249 0 23,249 335,994 61/5 

1390 297,257 20,068 890 20,958 318,215 29/5 

1391 318,802 19,089 1,279 20,368 339,170 59/6 

1392 315,719 17,994 1,404 19,398 335,117 19/1 

1393 304,485 16,872 1,616 18,488 322,973 62/3 

1394 313,017 16,584 1,718 18,302 331,319 58/2 

1395 333,071 15,932 2,006 17,938 351,009 94/5 

1396 335,995 16,201 2,281 18,482 354,477 99/0 

  
 شـخص هـر و بوده نیبنز يبندهیسهم سال که 1386 سال ياستثنا به شود یم مالحظه که همانگونه

 نیمصدوم و اتیمتوف مجموع کاهش د،ینما مصرف نیبنز مشخص هیسهم زانیم به توانست  یم فقط
  .است نبوده توجهقابل یبررس مورد يهاسال از کی چیه در یرانندگ حوادث

  هید زانیم راتییتغ. 6
  .است آمده 4 شماره جدول در قبل سال به نسبت آن راتییتغ و ساالنه هید مبلغ
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  قبل سال به نسبت آن راتییتغ و مسلمان مرد کی هید مبلغ. 4 جدول
  )درصد( قبل سال به نسبت هید مبلغ رییتغ  )الیر ونیلیم( يعاد ماه هید مبلغ سال
1385  263  - 

1386 350 07/33 

1387 400 3/14 

1388 400 0 

1389 450 5/12 

1390 675 50 

1391 945 40 

1392 1,140 6/20 

1393 1,500 6/31 

1394 1,650 10 

1395 1,900 2/15 

1396 2,100 5/10 

  

 و مـه یب صنعت شدهواقع خسارت مبلغ و هید مبلغ شیافزا درصد سهیمقا. 7
  نیمصدوم و اتیمتوف مجموع رییتغ
 چـه شـود یبررس که است آن هدف و است شده داده نشان ریمتغ سه نیا راتییتغ 5 شماره جدول در

 بـوده عوامـل ریسـا ایـ و هیـد زانیـم شیافـزا از یناش مهیب صنعت خسارت کاهش و شیافزا از مقدار
  .است
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   رییتغ و مهیب صنعت شدهواقع یجان خسارت مبلغ و هید مبلغ شیافزا درصد سهیمقا. 5 جدول
  نیمصدوم و اتیمتوف مجموع

 سال

 و اتیمتوف مجموع راتییتغ
 سال به نسبت نیمصدوم

  )درصد(قبل

 شدهواقع یجان خسارت زانیم رییتغ
 حوادث ثالث، قبل، سال به نسبت

  )درصد( صندوق و راننده

 هید مبلغ زانیم رییتغ
 قبل سال به نسبت
  )درصد(

1385   -  -   -  
1386 83/11 59/43 07/33 

1387 40/10 29/6 3/14 

1388 40/7 68/17 0 

1389 61/5 84/20 5/12 

1390 29/5 71/30 50 

1391 59/6 26/54 40 

1392 19/1 28/34 6/20 

1393 62/3 76/35 6/31 

1394 58/2 8/1 10 

1395 94/5 35/23 2/15 

1396 99/0 34/6 5/10 

  
 کـاهش رغـمیعلـ 1393 تا1390 يهاسال جمله از هاسال یبرخ در شود یم مالحظه که همانگونه

 علـت بـه مـهیب صـنعت يهـاخسارت زانیم یرانندگ حوادث نیمصدوم و اتیمتوف مجموع درصد
 سـه نیـا راتییـتغ چهـار، شماره نمودار در. است بوده همراه ریچشمگ شیافزا با هید مبلغ شیافزا
  .است شده داده نشان ریمتغ
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   شده واقع خسارت مبلغ و هید مبلغ ات،یمتوف و نیمصدوم مجموع ریمتغ سه رساالنهییتغ درصد سهیمقا .4 نمودار

  

 هینقل لهیوس هزار ده شاخص براساس نیمصدوم و اتیمتوف تعداد. 8
 يهـابرنامه در که هاشاخص نیا از یکی شودیم استفاده یمختلف يهاشاخص راه یمنیا مباحث در

 ده بـه نسـبت یراننـدگ حـوادث نیمصدوم و اتیمتوف زانیم شاخص است، آمده زین کشور توسعه
 نیـا شـش و پـنج شـماره ينمودارها در است) ینیزم يموتور هینقل لیوسا کل( هینقل لهیوس هزار

 داشـته ینزولـ روند ساله هر شاخص نیا شود یم مالحظه که همانگونه است شده محاسبه شاخص
 هیـنقل لیوسـا تعـداد شیافـزا عوامـل نیـا از یکـی هسـتند مـؤثر آن در یمختلف عوامل که است،
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 دیآیم نظر به. است ونقلحمل چرخه از فرسوده هینقل لیوسا خروج عدم و 90 دهه در خصوص به
  .باشدینم یرانندگ حوادث شیافزا ای و کاهش دادن نشان يبرا یمناسب اریمع شاخص نیا

  

  
  )نفر( هینقل لهیوس هزار ده به یرانندگ حوادث اتیمتوف تعداد. 5 نمودار

  

  
  )نفر( هینقل لهیوس هزار ده به یرانندگ حوادث نیمصدوم تعداد. 6 نمودار
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 بودجه و برنامه قانون جدول. 9
 بودجه قانون در. بود الیر اردیلیم 2750 زانیم به 1397 سال در مصوب مبلغ شد انیب که همانگونه

 جـدول در مندرج متفرقه ستون اعتبارات عیتوز عنوان با قانون، نیا 7-2 شماره جدول 1397 سال
 مالحظـه کـه همانگونـه. اسـت شـده عیـتوز ریز شرح به مبالغ نیا ییاجرا يهادستگاه) 7( شماره

  .است مهیب صنعت يزیوار مصوب مبلغ زانیم از کمتر اعتبار عیتوز زانیم شود یم
  

                   ییاجرا يهادستگاه) 7( شماره جدول در مندرج متفرقه ستون اعتبارات عیتوز. 6 جدول
  )الیر ونیلیم بهارقام (

  سال
 شماره

  يبند طبقه
  يا  نهیهز  عنوان

 تملک
 يها  ییدارا

  يا هیسرما
  جمع

13
97

  

11 -
73

00
00

  

 شخص مهیبحق موضوع
 يامهیب يهاشرکت ثالث
 منجر امور در نهیهز بابت

% 63( تصادف کاهش به
% 27 و یانتظام يروین

حمل و يراهدار سازمان
% 10 و ياجاده ونقل

  )اورژانس

 یانتظام يروین
 یاسالم يجمهور
  رانیا

155,404,1  250,000  1,405,404  

 و يراهدار سازمان
  ياجاده ونقلحمل

366,444  235,872  602,316  

 اورژانس سازمان
  کشور

135,720  87,360  2,230,080  

  

  يریگ جهینت. 10
 مجمـوع درصـد هـاسـال هیبق در1387 سال و) نیبنز يبند  هیسهم سال( 1386 سال ياستثنابه  -1

 بوده زیناچ اریبس آن کاهش زانیم ای و بوده همراه شیافزا با یرانندگ حوادث نیمصدوم و اتیمتوف
  .است افتهی شیافزا زین مهیب صنعت يهاخسارت آن تبع به ،لذا .است

  . است داشته مهیب صنعت خسارات و ها  نهیهز شیافزا بر میمستق ریتأث هید مبلغ شیافزا -2
 اریبسـ مـوارد در بودجه ییاجرا ضوابط 37 ماده شود، یم مشاهده گزارش متن در که همانگونه -3

 نـهیهز یپراکنـدگ موجـب موضوع نیا لذا .است داده یانتظام يروین به کرد  نهیهز اجازه يا  گسترده
 .کاست خواهد یکیتراف حوادث کاهش بر آن ریتاث از و شده مبالغ کرد
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 افتـهی اختصاص کشور اورژانس سازمان به يزیوار مبالغ از یبخش 1397 سال بودجه قانون در -4
 یبرخـ الحـاق قانون 30ماده به باتوجه اورژانس سازمان به مبلغ نیا اختصاص دیآ  یم نظر به. است
 لزوم بر 30 ماده در. است مناسب هیتوج فاقد) 2( دولت یمال مقررات از یبخش میتنظ قانون به مواد

 و یردولتـیغ و یدولتـ یدرمـان و یبهداشـت يواحـدها همـه در یرانندگ حوادث مصدومان درمان
 سـازمان. اسـت شـده دیتأک ،يبعد يضرور مراجعات و یتخصص مراکز به اعزام ریمس در نیهمچن

 یبرخـ الحـاق قـانون 30 مـاده متن با مطابق نیبنابرا. است بهداشت وزارت به وابسته زین اورژانس
 محـل از را خود يهانهیهز اورژانس سازمان) 2( دولت یمال مقررات از یبخش میتنظ قانون به مواد
 .دینما نیتأم 30 ماده

واقـع خسارت مجموع یول است افتهی کاهش مهیب صنعت يهاپرونده تعداد مجموع در اگرچه -5
 .است داشته یشیافزا هموارروند صنعت نیا یپرداخت و شده

 رونـد یول است شده کاسته یرانندگ حوادث اتیمتوف تعداد از گذشته يهاسال در که چند هر -6
 .است بوده یشیافزا همواره حوادث نیا مصدومان تعداد

 همـواره یکنـون يهـاسـال در هینقل لهیوس هزار ده به نیمصدوم و اتیمتوف تعداد يها  شاخص -7
 هـر اسـت بوده یشیافزا همواره مهیب صنعت يهاخسارت روند یطرف از. است داشته یکاهش روند
 نیـا کنیلـ باشـد، گـرید مـؤثر عوامـل علـت به تواندیم خسارات شیافزا نیا از ییهابخش چند

 .باشد  ینم مهیب صنعت يبرا یمناسب اریمع شاخص

   شنهاداتیپ. 11
 ياسـتثنا به یرانندگ حوادث نیمصدوم و اتیمتوف مجموع معمول طوربه فوق جداول براساس  -1

 کـه گفـت تـوانیمـ اسـت داشـته يصـعود روند همواره است داشته يزیناچ کاهش که سال چند
 ،لذا. است نداشته یرانندگ حوادث نیمصدوم و اتیمتوف کاهش در یچندان ریتأث مبالغ نیا پرداخت

 .شودیم شنهادیپ مهیب صنعت توسط عوارض نیا پرداختعدم و ماده نیا حذف

بـه توانـد،یمـ ثالث شخص مهیب يپرتفو نمودننهیبه و حوادث کاهش يراستا در مهیب صنعت -2
 بـه نسـبت محـدود و مشـخص یزمان بازه کی در یکیتراف حوادث کاهش يبرا داوطلبانه صورت
 . دینما اقدام مناسب، امکانات به راهور سیپل زیتجه و معابر پرتصادف نقاط اصالح
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 منظـر از کشـور، بودجـه یـیاجرا ضوابط 37 ماده است، بهتر مبالغ نیا زیوار تداوم صورت در -3
 اصـالح یکیتراف حوادث کاهش با مرتبط کارشناسان نظر با یکیتراف حوادث کاهش در مؤثر عوامل

 .شود

 و مهـم نـهیزم چنـد ای کی سال هر توانندیم ،10 تبصره الف بند موضوع با مرتبط يهاسازمان -4
 نیـا و نیـیتع را...)  و پرتصـادف نقـاط رفع زات،یتجه دیخر ک،یتراف يسازفرهنگ مانند( اثرگذار

 مـهیب يبـرا یاثربخشـ زانیـم یبررسـ و تـرقیدق نظارت تا ندینما نهیهز موضوعات همان در مبالغ
 . شود ریپذامکان يمرکز

 مبـالغ کـل قبل، يهاسال نیقوان و 1397 سال برنامه و بودجه قانون 7 شماره جدول به باتوجه -5
 در مبـالغ نیـا امکـان صورت در لذا ابد،ی  ینم اختصاص مرتبط يهاسازمان به مهیب صنعت يزیوار
 تـرقیـدق نظـارت امکـان شدهینیبشیپ يهامحل در نهیهز برعالوه تا ردیگ قرار يمرکز مهیب اریاخت

  .شود سریم مهیب صنعت
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رسال فراخوان ه ا    مقال
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   موردي گزارش مجله شدهچاپ شمارگان عناوین

 انتشار تاریخ عنوان ردیف
 1389 دي اجتماعی بیمه هايبرنامه اقتصاد کلیات 1

2 
 هايخسارت تحلیل و منتخب کشورهاي در ايجاده حوادث آمارهاي

 ایران در ثالث شخص بیمه پرداختی
 1389 اسفند

 1390 اردیبهشت و فروردین ايبیمه بهادار اوراق 3
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 1390 شهریور و مرداد ایران هايساختمان زلزله بیمه نرخ ايپایه هايشاخص 5

6 
 و کیفیت ارتقاي ها،هزینه کنترل: ژاپن در درمانی خدمات سیستم اصالح

 برابري تضمین
 1390 آبان و مهر

7 
 در موجود هايفرصت از گیريبهره: توسعهدرحال کشورهاي در بیمه

 خرد هاي بیمه
 1390 دي و آذر

 1390 اسفند و بهمن بیمه صنعت در آن از جلوگیري هايروش و پولشویی 8
 1391 اردیبهشت و فروردین سوزيآتش بیمۀ گذارينرخ و ریسک مدیریت در ساختمان مقررات ملی کاربرد 9
 1391 تیر و خرداد بیمه در کالهبرداري با مقابله و شناسایی پیشگیري 10
 1391 شهریور و مرداد غیرزندگی هايبیمه هايتعرفه حذف در هندوستان کشور تجربه 11

12 
 بررسی جهت کاربردي مدلی ارائه و مسکن بخش در زلزله نامهبیمه تدوین

 ایران در ساختمان کیفیت بهبود در بیمه نقش
 1391 آبان و مهر

 1391 دي و آذر تجربی و نظري تحلیل -اقتصادي رشد و بیمه رابطه 13
 1391 اسفند و بهمن مالی و اکچوئرال رویکردهاي ترکیب: عمر بیمه قراردادهاي ریسک وتحلیل ارزیابی 14

15 

 آینده اندازچشم تبیین و کشور بیمه صنعت عملکرد ارزیابی: ايبیمه دوگزارش
شرکت) مشتریان( گذارانبیمه منديرضایت سطح سنجش و بررسی - )اول مقاله(

 )دوم مقاله( کشور بیمه صنعت در فعال هاي

 1392 اردیبهشت و فروردین

16 
 و ژاپن چین، کشورهاي: موردي مطالعه( سالمت نوین بیمه و سالمت بیمه

 )جنوبی کره
 1392 تیر و خرداد

17 
 چهارچوبی تدوین و انفرادي عمر بیمه تقاضاي افزایش عملی راهکارهاي

 جدید عمر هايبیمه ارائه براي
 1392 شهریور و مرداد

 1392 آبان و مهر بیمه ناظران المللیبین انجمن نظارتی چهارچوب 18
 1392 دي و آذر بیمه صنعت در ژنتیک الگوریتم و عصبی شبکه فازي، منطق کاربرد 19

20 
 در بیمه صنعت عملکرد و زیربنایی تأسیسات و هاساختمان عملکرد بررسی

 شرقی آذربایجان 1391 مرداد زلزله
 1392 اسفند و بهمن
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 انتشار تاریخ عنوان ردیف

21 
 منتخب کشورهاي در بیمه صنعت نظارت و گذاريمقررات تطبیقی مطالعه

 یافتهتوسعه
 1393 اردیبهشت و فروردین

22 
 هايبیمه در بیمهحق محاسبه بر مؤثر فاکتورهاي و ریسک عوامل مطالعه

 جهان و ایران در اتومبیل
 1393 تیر و  خرداد

 1393 شهریور و مرداد عمر هايبیمه مختلف هايریسک ارزیابی و محاسباتی هايروش مطالعه 23
 1393 آبان و مهر بیمه صنعت در مداري مشتري 24
 1393 دي و آذر پروژه مالی تأمین قراردادهاي در ریسک بیمه 25
 1393 اسفند و بهمن ثالث شخص هايبیمه در جریمه -  پاداش سیستم محاسبه بهینه روش تعیین 26
 1394 اردیبهشت و فروردین بیمه حمایت با نوظهور بازارهاي در افراد سالمت حفظ 27
 1394 تیر و خرداد هوایی و دریایی هايبیمه اخیر هايپیشرفت در سیري 28
 1394 شهریور و مرداد التغییردائم تجاري هايریسک گريبیمه 29
 1394 آبان و مهر منتخب کشورهاي و ایران در اجباري اتکایی وضعیت بررسی 30
 1394 دي و آذر منتخب کشورهاي و ایران در ايبیمه ناظر کارکرد و ساختار بررسی 31
 1394 اسفند و بهمن گذاريقیمت هايروش و سهام به متصل زندگی بیمه قراردادهاي معرفی 32
 1395 اردیبهشت و فروردین )اول قسمت( 2015 نوامبر اروپا، در موتوري نقلیه وسایل بیمه بازار 33
 1395 تیر و خرداد )دوم قسمت( 2015 نوامبر اروپا، در موتوري نقلیه وسایل بیمه بازار 34
 1395 شهریور و مرداد اصالحی پیشنهادهاي ارائه و سوزيآتش نامهبیمه عمومی شرایط تطبیقی مطالعه 35
 1395 آبان و مهر منتخب کشورهاي در خصوصی بازنشستگی مستمري هايطرح تطبیقی مطالعه 36

37 
 هايبیمه رشته در بیمهحق محاسبه بر مؤثر فاکتورهاي و ریسک عوامل مطالعه

 باربري
 1395 دي و آذر

 1395 اسفند و بهمن بیمه مؤسسات در شرکتی حاکمیت 38
 1396 اردیبهشت و فروردین کشورها سایر و ایران در اتومبیل بدنه بیمه عمومی شرایط بررسی 39

40 
 شرایط ارائه و خارجی گرانبیمه توسط راننده حوادث پوشش شرایط بررسی

 ایران براي پیشنهادي عمومی
 1396 تیر و خرداد

 1396 شهریور و مرداد اصالحی پیشنهادهاي ارائه و باربري هايبیمه عمومی شرایط مطالعه 41

42 
 در موتوري نقلیه وسایل بیمه گذاريقیمت درخصوص تجربی هايیافته

 سوئیس و اتریش آلمان،
 1396 آبان و مهر

 1396 دي و آذر کلیدي هايریسک مدیریت 43
 1396 اسفند و بهمن )13 الی 1 اصول( بیمه ناظران المللیبین انجمن بیمه اساسی اصول 44
 1397 اردیبهشت و فروردین )17 الی 14 اصول( بیمه ناظران المللیبین انجمن بیمه اساسی اصول 45
 1397 تیر و خرداد )26 الی 18 اصول( بیمه ناظران المللیبین انجمن بیمه اساسی اصول 46
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 1397 شهریور و مرداد بیمه بخش در نوآوري و آوريفن 47
 1397 آبان و مهر بیمه هايشرکت براي ریسک برمبتنی نظارت نظام راهنماي 48
 97 شهریور )سمینار نامهویژه( کنندهمصرف بر تمرکز: زندگی بیمه 49
 1397 پاییز بیمه صنعت در مالی فناوري تحوالت 50

51 
 خارجی بیمه مؤسسات حضور نحوه مقررات و ضوابط مطالعات و شناسایی

 چین کشور در
 97 اسفند و بهمن

 1398 اردیبهشت و فروردین خصوصی حریم و رقابت نوآوري، براي پیامدهایی 52
 1398 تیر و خرداد ري هانوفر شرکت مالی شرایط و توانگري گزارش 53

54 
 فنی ذخیره خصوص در حسابداري استانداردهاي با مغایرت تحلیل گزارش

 اصالحی پیشنهاد ارائه و طبیعی خطرات و تکمیلی
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