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 )عمر(   یزندگ  ی ها مهیب در  سالمت افراد سکیر یابیارز

 

 

 مقدمه 
 مه یب  شنهادی. در فرم پ کنند یم  یابیها را ارزشده  مهیبراساس آن ب  مهیب  یهااست که شرکت   یاز عوامل مهم  یک ی  ،یزندگ  وهیسالمت و ش

 ن ییشده تع  مهیگذشته سالمت ب  ای   یفعل   طیتا شرا  شودیم   لیشده تکم  مهیتوسط ب  ی)عمر( پرسشنامه پزشک  ی زندگ  یهامهیب  ینامه برا

دهد تا    ی ارجاع م  ی به مراکز سالمت و درمان  یلیتکم  ناتیو معا   شاتیشده را جهت انجام آزما  مهیب  مه،یگردد. درموارد خاص، شرکت ب

به    " یاضافه نرخ پزشک  بیضر"عنوان    لیذ  ،ی ه اعالم نظر مراکز سالمت و درمانسالمت فرد با توجه ب  سکیسالمت، نرخ ر  نییضمن تع

 ی سالمت و سوابق خانوادگ  طیو بر اساس شرا  باشدیم  جینسبتا را  ،شیدرصد افزا  نیا  د،استاندارد اضافه گرد  مهی صورت درصد به حق ب

 . گرددیم نییشده تع مهیب

 اهداف اصلی طرح 
 شده  مهیسالمت ب تی وضع نییدر تع هیوحدت رو جادیا -1

 نامه  مهیصدور ب ر زمانکمتر د نهیهز نامه، مهیصدور ب  ندیشدن فرآ عیو سر کوتاه -2

 ها نامه مهیهمه ب یسالمت برا تیوضع نییکنترل و تع  تیقابل -3

 ی گروه یهامهیب در و سرعت بال   نییپا نهیبا هز یجامعه آمار تمامامکان کنترل سالمت  -4

 ندیو کوتاه کردن فرآ بیمه نامه کاهش زمان صدور  از طریقارباب رجوع ب میتکر -5

 سک یبهتر ر لیو تحل نده یآ یهایریگ  میشده جهت استفاده در تصم مهیسالمت هر ب  یکامل فاکتورها یو نگهدار ثبت -6

 شده مهیب سکیر یفاکتورها  صیدقت در تشخ شیافزا -7

 طرح  یاجرا  جیو نتا یمعرف
فاکتورها در   نیتر  یو اصل  نیاز مهمتر  یک ی  یزندگ   یهانامه  مهی( در بMedical Risk Loadingشده )  مهیب  یجسمان  تیفاکتور وضع

 یا  ژه یو  تیاز اهم  یو بوم  یالملل  ن یب  یکه همواره محاسبه نرخ آن با سرعت و  دقت بال و بر اساس استانداردها  باشد،یم  مهیصنعت ب

 ه ی ها به علت زمانبر بودن و عدم وحدت رونامه  مهیو مهم در زمان صدور ب  سکیپر ر  اریور بسفاکت  ن یا  اضربرخوردار است. درحال ح

از کنترل به صورت   یبا درصد کم   ا یو    ردیگیانجام نم  ا یگر،    مهیو ب  انیمشتر  یبودن برا  ر یو وقتگ  نهی هز  جاد یا  زیکارشناسان صدور و ن

و موثر با استفاده از هوش   دیمف   ندیفرآ  کی  جاد یطرح ا  ن یا  یساز  ادهی . هدف از پ شودی( انجام منیافزار )ماشو بدون استفاده از نرم  یدست

 کپارچهی  زیکه بتواند در جهت ارتقاء دقت و سرعت و ن  باشد یدهنده هوشمند م  س یافزار سرونرم  کیو     Machine learning  ،یمصنوع 

 . د ینما ی ده سیسالمت افراد سرو تیوضع  یابیو ارز یاضافه نرخ پزشک سکیدر سنجش ر ماتیتصم یساز
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 نتایج اجرای طرح:

 فوت بیمه شده ها خطر از وضعیت سالمت و ریسک بیماری و تهیه بانک اطالعاتی جامع و بروز  -1

 )با ریسک بال(  پر ریسکو  ریسککم   بیمه شده های شناسایی و تهیه لیست  -2

 گزارش گیری متمرکز امکان  -3

 ی ساز اده ینو و هوشمند در پ  یهای استفاده از تکنولوژ ،یزندگ  مهیب کیصدور تمام الکترون -4

   ریسک بر اساس محل زندگی و مناطق جغرافیایی استخراج راهکارهای موثر بر مدیریت  -5

 خسارتی و تصمیم گیری بهینه در راستای ریسک سنجی مناسب پایش و قابلیت تفکیک حق بیمه ها براساس سوابق  -6

 ، در راستای مدیریت بهینه ریسک و ارتقاء سالمت بیمه گریینظارت ایجاد فرآیند موثر -7

 گر محاسبه  یهانیو آموزش ماش  یهوش مصنوع   یبا استفاده از تکنولوژ  یاضافه نرخ پزشک  بیمحاسبه ضر  ندیفرآ  یساز  کیالکترون -8


