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 پیشگفتار
 

         مشوابه       دروس   و        اقتصاد      رشتة    در   «    بیمه      خنشة »      برای       فارسی       منبعی      تهیة      کتاب     این       تأییف    از     هدف
      کوه        اسوت        شوده          تودوین     ای      گننه    به      کتاب     این       هرچند      است؛          حسابداری   و        مدیریت     های      رشته    در

          هموناره        زمینه     این    در       تدریس     های     سال    طی   .    شنند     مند      بهره    آن    از     نیز      حنزه     این    در      فعال         مخاطبان
       چورا        کوه      ا          شوده          مناجوه          ابتدایی       هرچند   و        بنیادی     های      پرسش       این    با             غیردانشگاهی       افراد     سنی    از

         حادثوه       وقن     از     قبل      بیمه    حق     چرا      کند؟     نمی        پرداخت    را       حادثه    یك       خسار        تمامی      بیمه      شرکت
       فوالن    ن د    کور       بیمه     آیا      کند؟    می       دخایت      ثایث     شخص      بیمة     نرخ    در      دویت     چرا      شند؟        پرداخت      باید

    در       گذاری        سرمایه      است؟       چگننه      بیمه    حق        محاسبة      نحنة      است؟       منطقی         کارخانه    یك    در       منضن 
   و         هاسوت؟       شرکت      سایر    از    تر   ن ا   ارز      شرکت     این      نامة      بیمه     چرا        بانکی؟       سپردة    یا     است      بهتر     عمر      بیمة

        بیموه               قراردادهوای          تنصویف       یوا           قونانین         دانستن    از       فراتر    آن       منضن     که       دیگری        فراوان     های      سؤال
           مخاطبوان        هوای         پرسوش           بورای         درکوی         قابول        هوای         پاسوخ        اسوت      شده      کنشش      کتاب     این    در      است.

        سواده          زبوانی     از      ممکن   د ح    تا    که      بنده     این    بر     سعی        مفاهیم      بیان    در      آید.       فراهم      بیمه      حنزة        گستردة
         سوؤاال      به      شبیه       بسیار    که     است     شده       تنظیم      هایی      پاسخ   و      پرسش        منضن ،    هر      برای      شند.         استفاده
     است.        روزمره

   و       سون       فصل    در      است.          بازرگانی     های      بیمه    با        آشنایی      برای    ای       مقدمه       کتاب،     اول     فصل    دو
    دو       ایون         اسوت.        شوده          بررسوی          تصومیم        نظریة   و      ریسك        مدیریت       ریسك،    با       مرتبط        مفاهیم       چهار 
      بند.       خناهد    ای      بیمه       خدما         متقاضی        شرایطی    چه    در        سازمان    یا     فرد    یك    که      دهند    می      نشان     فصل

      بیمه        تقاضای       تحلیل      اند.       گرفته     جای      هشتم    تا      پنجم     های     فصل    در      بیمه    به       مربنط         اقتصادی        نظریا 
       شوم،  ش       فصول     در        بیموه         عرضوة     به       مربنط      اصنل       پنجم،     فصل    در         انتظاری         مطلنبیت       نظریة      اساس    بر

         بنگواه        سوند         توابع          تحلیول    و        هفوتم        فصول     در            نامتقوارن           اطالعوا        بوا             بازارهوای       بوه        مربنط        نظریا 
      بوه         کتواب           پایوانی    و       نهوم        فصول       شند.    می      داده       تنضیح      هشتم     فصل    در    ای      بیمه       خدما             تنییدکنندة

         است.       یافته        اختصاص       ایران    در      بیمه        مقررا    و      بیمه       بازار    در      دویت       دخایت      دالیل
        شوند.        هدایت      اصلی        مفاهیم     درك     سمت    به         خناننده     است     شده      کنشش      کتاب       تأییف    در
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       فصول       هور        پایان    در      پرسش     نن     دو      است.     شده       فهرست         بااهمیت         منضنعا       فصل،    هر        ابتدای    در
         تنضویح         کتواب     در        کامول       صنر     به    که     است        مطایبی    بر       مروری     ها،      پرسش       اول     بخش       دارد.      قرار
     دو        بخوش        اموا         دهود.         پاسوخ       هوا     آن    به     اند  تن    می     فصل    هر        مطایعة    از     بعد         خناننده   و     است     شده      داده

      بوا          تنانود       موی            خناننوده         طریوق        ایون     از       دارد.        نیواز          اینترنت    در       جستجن   و      کالسی     بحث    به    ها      پرسش  
     شند.      آشنا     نیز     است      کتاب     سطح    از       فراتر    که      بیمه         کاربردی   و     مهم         منضنعا     از        بسیاری

           ننیسونده      شند    می   ر     یادآو   ، «   سمت »       تدوین      حنزة           اندرکاران     دست     های     تالش    از         قدردانی     ضمن
              خناهشومند ،          محتور               خناننودگان     از        اسوت.       کتاب        مفهنمی    یا      شکلی         احتمایی        خطاهای       تمامی       مسئنل
           ننیسونده     به  m.motameni@umz.ac.ir           ایکترونیك     پست      طریق    از    را         پیشنهاد    یا       ابها         اشکال،        هرگننه
      دهند.        انتقال

 
 مؤتمنی مانی

 مازندران دانشگاه علمی تئهی عضو
 9311 دی

  

mailto:m.motameni@umz.ac.ir



