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 اصالت تصادف و ارزیابی خسارت هوشمند خودرو طرح 

 

 
 مقدمه 

گذار ریعوامل تاث  تصادف، حادثه کی همواره وجود داشته است که پس از وقوع  مهیو ب  سیدر حوزه حمل و نقل براي پل یدغدغه مشترک

به   ی دگیسر  فهیصحنه تصادف وظ  ر یعنوان مد  به  س یپل.  ند ینما  ی دگیرس  ندیفرآ  نیتوانند بر اساس سهم خود از حادثه، به ا  یچگونه م

مبلغ خسارت وارده را دارد و   زانی و پرداخت م  نییتع  فهیوظ  تصادف  هاي  سکیر  رندهیبه عنوان پذ  مهیمقصر حادثه و ب  نییصحنه و تع

همین منظور نیاز به حل این مسئله ه  ب  .باشند  یها م  بر اساس آن  میشده و تصم  د یتول  اطالعات  کاري خود وابسته به  ندیهر کدام در فرآِ

میلیون تومان امکان   20با استفاده از فناوري باعث ایجاد طرح اصالت تصادف خودرو گردید تا در کمترین زمان در خسارت هاي مالی زیر  

 شناسایی زیان دیده و مقصر حادثه و تائید اصالت تصادف خودرو فراهم گردد. 

 اهداف اصلی طرح 
 دیریت هوشمند رسیدگی و پرداخت خسارت م -1

 صورت هوشمند ه کاهش زمان ارزیابی پرونده خسارت ب -2

 کاهش هزینه هاي رسیدگی به پرونده هاي ارزیابی خسارت براي بیمه گر -3

 سرعت در پرداخت خسارت  -4

 کاهش و پیشگیري از تقلبات  -5

 معرفی و نتایج اجرای طرح 
 رخداد این طرح داراي دو بخش سامانه پرتال و سامانه تحت وب موبایل می باشد که این امکان را فراهم خواهد نمود که در صورت  

حادثه، رانندگان خودروهاي عامل حادثه بتوانند با تکمیل اطالعات و گرفتن تصاویر، تشکیل پرونده اولیه را صورت داده  و درخواست 

تعیین مقصر حادثه و اصالت تصادف را براي سامانه ارسال نمایند تا در مرحله اول کارشناسان تعیین مقصر حادثه بتوانند براساس داده  

ررسی و ضمن تائید اصالت تصادف، تعیین مقصر حادثه را به عمل آورند و در مرحله بعد با استفاده از هوش مصنوعی  هاي اخذ شده ب

میزان خسارت وارده خودورو زیان دیده ارزیابی، محاسبه و برآورد می گردد تا با تایید ناظر در سریع ترین زمان پرداخت صورت گیرد 

لبات را نیز با استفاده از تحلیل داده و هوش مصنوعی بررسی و پرونده هاي مشکوک را به شرکت این سامانه امکان پیشگیري و کشف تق

 بیمه گر اعالم میدارد. 

 : نتایج اجرای طرح
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   ق ابطنا و ریوصت يایشا استخراج  -3

 مدل هاي تصادف پلیس آن با 

 . مدل با عکس قیهوشمند از تطب یرائه خروجا -4

 ارسال ویدئو به کارشناس تعیین مقصر حادثه جهت تحلیل و تصمیم گیري. -5

 . و عدم اعتراض  یابیصحت ارز ،یابیدر ارز عمل سرعتدارا بودن به کارشناسان در صورت  ازیارائه امت -6

 . انجام شده یابیاز ارز تیرضا زانیاز م بازخوردگرفتن  -7

 . بررسی هوشمند میزان خسارت وارد شده -8

 . برآورد و ارزیابی خسارت وارد شده به ریال با استفاده از هوش مصنوعی -9

جهت شناسایی تقلبات و رتبه بندي پرونده ها و درجه مشکوک بررسی پرونده هاي خسارت با استفاده از هوش مصنوعی  -10
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