
اندازي کرد که در آن تعهداتی راهبراي بازنشستگی را ی توان سیستمچگونه می
در چنینداده شده است؟ فراتر از آن، وعده براي سالیان دور در آینده، 

که پولشان را در اختیار جلب کرد توان اعتماد کسانی را سیستمی چگونه می
تا اي بسیار دور، از مزایاي حقوق بازنشستگیگذارند و امیدوارند در آیندهآن می

مانی که ظرفیت فیزیکی این افراد براي زدرست . مند شوندپیش از مرگ بهره
به ، منديبهرهاین. به میزان قابل توجهی کاهش یافته است،کسب درآمد

سالمندي است، که دورهمعناي داشتن درآمد کافی براي یک زندگی مناسب در 
هاي بازنشستگی در عین حال یک جنبه از پایداري اجتماعی مرتبط با صندوق

ال در خصوص ؤاین س، پاسخ به از نقطه نظر محاسبات فنی.باشدمی
يریگاندازهمفهوم اصلی هاي بازنشستگی، حداقل مشتمل بر چهار صندوق

و )نگیوست(یمقرر بازنشستگيایمزاياعطا، ستمیسیمالنیتأم، ریمومرگ
. باشدي میتوانگر

در پی ارائه محتواي علمی و ،کتاب حاضربا تکیه بر چهار مفهوم مورد اشاره، 
باالخص هاي بازنشستگی فنی در خصوص مدیریت و محاسبات فنی صندوق

ارزیابیومدیریتمدرنوویننهايتا روش،تهیه شدههاي خصوصی صندوق
هاي اندرکاران و عالقمندان برنامهمدیران، دستبهسادهزبانرا بههاصندوق

هاي بازنشستگی رویکرد اصلیِ کتاب، به صندوقدر.دهدبازنشتگی ارائه
کار و به صورت کاربردي نگاه شده و وخصوصی از دیدگاه یک کسب

ومیر، تأمین مالی، اعطاي مزایا و توانگريمرگيگیربراي اندازهیهایتکنیک
طرح بازنشستگی، ارائه دهندهسسه ارائهؤهاي مهمراه با تأثیر آنها بر ترازنامه

هاي اصلی یک صندوق تمرکز اساسیِ کتاب، ارائه کلیاتی از بنیان. شودیم
بازنشستگی خصوصی و نحوه اداره و مدیریت آن با رویکردي بسیار ساده و 

. از محاسبات فنی و علوم آکچوئریال استخالصه

مبانی و مفـاهیم  : ریاضیات آکچوئریال براي بازنشستگی
ومیر تا ترازنامهوکار؛ از مرگکاربردي در کسب
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