
  

کتاب درسی، به ابعاد به عنوان یک کسب و کار بیمه،  مبانیکتاب 

که آنها را به مسائل  پرداخته استهای بیمه اساسی اقتصادی شرکت

، ای که با تلفیق رویکرد علمی و عملیبه گونه. دهدمدیریتی پیوند می

 .پردازدکار بیمه میهم به فضای رقابتی و هم به مدیریت کسب و 

های بیمه، عالوه، در این کتاب ضمن ارائه یک شمای کلی از شرکتبه

با  موضوعات فنی به صورت عمیق توضیح داده شده است. کتاب حاضر،

های درسی در زمینه بیمه، به پر کردن یک شکاف مهم در بازار کتاب

یل های کتاب به شرح ذبخش .فصل تقسیم شده است 53چهار بخش و 

 باشد:می

( اصول کسب و کار، نحوه فعالیت صنعت و 11تا  1بخش اول )فصل 

های زندگی ضمن اینکه به محصوالت بیمه )بیمه دهد.مقررات را شرح می

 های غیرزندگی تجاری( پرداخته شده است. و غیرزندگی فردی و بیمه

گیری گذاری و ذخیره( چگونگی قیمت11تا  11در بخش دوم )فصل 

از بیمه اتکایی های زندگی و غیرزندگی توضیح داده شده است. بیمه

 دیگر مباحث مطرح شده در این بخش است.

های کسب و کار در صنعت و ( به مدل53تا  11بخش سوم )فصل در 

فرآیندهای اصلی یک شرکت  .پرداخته شده استساختارهای سازمانی 

ها گذاریمایهبیمه شامل توسعه محصول، صدور بیمه، ادعای خسارت، سر

 همراه با بازاریابی و توزیع ارائه شده است.

و  اختصاص داردمالی  هایصورتبه ( 53تا  52بخش چهارم )فصل در 

را معرفی ( IFRS)المللی استانداردهای گزارشگری مالی بین اصول

و ارزش تعبیه شده  ALM ، مدلIIمحاسبه توانگری همچنین  .کندمی

شرح حسابداری  توضیح داده شده است.در این بخش با جزئیات 

از دیگر کسب و کار در صنعت بیمه  طرحهای عملکرد و مدیریت، شاخص

 .استمباحث این بخش 

های بیمه و مسائل مباحث مربوط به شرکت حاضر،در مجموع، کتاب 

دهد و منبع ارزشمندی مدیریتی مرتبط در صنعت بیمه را پوشش می

، متخصصان و تحصیالت تکمیلیبرای دانشجویان مقاطع کارشناسی و 

های بیمه، نمایندگان بیمه، کارگزاران، بانکداران و فعاالن در شرکت
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