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نقش کارگر در ایمنی، اهمیت حفاظت از نیروی کار، خطاهای کارگری مولد  اهمیت نیروی کار؛ 
 مدیریتی و رفتارهای کارگرخالقیت های ، مدیریت و نیروی کار، اهمیت ارگونومی در ایمنی، ناایمنی

مدیریت  ، برخی از تدابیر موثر HSEاجرای اولویت اول ارزیابی، وظایف و آثار ؛  HSEمدیریت
HSEنقش ، HSE در بازاریابی های رقابتی بیمه گران 

 
اهمیت کار با چک لیست در ارزیابی ریسک، احتیاط های ارزیاب در زمان فرایند ارزیابی ریسک؛ 

ارزیابی، نقد و بررسی مفاهیم مورد استفاده ارزیابان، فرایند ارزیابی ریسک، طرح پرسش های ثانویه  
اب قرار بگیرد، برگزاری یک کارگاه  یتوسط ارزیاب، بخش بندی مواردی که باید مورد نقد و بررسی ارز

بر آن، روش تهیه مستندات گزارش،   ، تفکیک ریسک و عوامل موثر(Case Study)مطالعه موردی
 فرایند ارائه پیشنهادهای اصالحی ارزیاب، گزارش نویسی



 لیستچک کار با اهمیت فرایند ارزیابی ریسک؛ 
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 لیستچک کار با اهمیت ؛ بند یک  

 .است ریسک ارزیابی زمینه در چالش هایی به کاربردی پاسخ های از ای مجموعه: تعریف
 
است موفقیت راه در گام به گام مسیری. 
ارزیاب ذهنی های خالقیت و تفکرات برگیرنده در و حاصل. 
ریسک ارزیابی بررسی جهت راه ترین مطمئن.    

باشد روز به و پویا باید. 
بگردید دنبالش باید کجا در و چیزی چه دنبال. 
پرسش ها برخی فراموشی از جلوگیری. 
قبلی پرسش های تکرار و پرسی دوباره از پرهیز. 
مرتبط غیر و زائد پرسش های طرح از پرهیز. 
ریسک مورد در منطقی پیشنهاد های ارائه به کمک. 
 ارزیابی زمان اتالف از جلوگیری  
ارزیابی در مطلبی افتادگی قلم از پرهیز   
 گذار بیمه عملکرد درباره نهایی داوری و امتیازدهی به ارزیاب ابزار 
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 احتیاط های ارزیاب در زمان ارزیابیریسک؛ فرایند ارزیابی 

(بیمه گر درخواست بدون) بیمه مورد ارزش گذاری از پرهیز. 
زائد پرسش های از پرهیز. 
ندانید واقعیت عین را خود استنباط. 
رفاهی موارد پرسش های و کار نیروی با تماس عدم.   
نیست وی تخصص در که بیمه فنی امور در اظهارنظر عدم.   
نکنید مشکوک خود پرسش های با را بیمه گذار. 
اصالحی پیشنهادهای درباره بیمه گذار با بی مورد بحث.   
ندارد آن طرح از خاصی منظور نیز ارزیاب خود که پرسش هایی بیان از پرهیز. 
برق گرفتگی ویژه به خطرها درباره سازمان مدیران اخطارهای گرفتن جدی. 

 

 ارزیابیدو ؛ احتیاط های ارزیاب در زمان بند 
 



 نمایند؛نقد و بررسی مفاهیمی که ارزیابان ممکن است در ارزیابی استفاده  - بند سه
 RPN&EML&PML&ATCمانند  

 (.است موالنا حضرت تاریکی در فیل داستان آور یاد) یادشده سرواژه های از کارشناسان برداشت 

؟دریافته ایم را واقعیت یا و رفته خطا به ریسک شناخت در چقدر 
نیست ما صنایع با انطباق قابل غربی بیمه گران معیارهای. 
تجارب و اطالعات به دسترسی آن؛ مستندات می گردد؛ کمی یا و استفاده سرواژه ها این از غربی منابع در اگر 

 آمار نیست حاضر آتش نشانی حتی نمی گردد منتقل عنوان هیچ به تجربه و آگاهی که ما کشور در .است افتاده اتفاق حوادث
   ؟گردد فراهم باید چگونه یادشده سرواژه های دهد،کمی سازی قرار بیمه صنعت اختیار در را حوادث

؟می گردد تعیین چگونه اعداد این داریم؟ ریسک کمی سازی برای انتخابی اعداد مهندسی برای مستنداتی چه ما   
است؟ دفاع قابل آرا این چقدر ؟دارد وجود کارشناسان بین آرا چندگانگی موارد این در چرا 

؟دارد مطابقت کشور صنایع کنونی شرایط با چقدر غربی منابع از ما اکتسابی معیارهای 
سلیقه ای و نظری ؛می گردد مطرح کارشناس آرای در که (...و درصد ضریب؛ ؛اعداد مهندسی عدد؛) کمیت هایی 

 .باشد داشته منطقی مبنای نمی تواند موارد بیشتر در و بوده

 نقد و بررسی مفاهیم مورد استفاده ارزیابانارزیابی ریسک؛ فرایند 
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ارزیابتوسط ثانویه چهار؛ طرح پرسش های بند    

 .گیرد می صورت اولیه پرسش از پس مرحله این
 :مثال

 هستند؟ حادثه شبه اعالم به موظف کارگران آیا :اولیه پرسش

 .باشد خیر یا لیب است ممکن :گذار بیمه پاسخ
 .می گیرد شکل زیر لیست چک شرح به ارزیاب :ثانویه پرسش های

 
   :حادثه شبه گزارش اعالم مورد در ثانویه پرسش های

 

 خیر       بلی می گردد؟ اجرا سازمان در حادثه شبه گزارش اعالم شیوه آیا

 .نماید مطرح را بعدی پرسش می تواند ارزیاب باشد مثبت پاسخ اگر 
 اصالحی پیشنهاد طرح برای زمینه و منفی امتیاز یک باشد؛ منفی پاسخ اگر

 

   ؟ است گرفته قرار کارکنان استقبال مورد حادثه شبه گزارش اعالم آیا
 .نماید مطرح را بعدی پرسش می تواند ارزیاب باشد مثبت پاسخ اگر
 .گردد جویا اصالحی پیشنهاد طرح برای را آن دلیل باید ارزیاب باشد منفی پاسخ اگر

 

 طرح پرسش های ثانویه توسط ارزیابارزیابی ریسک؛ فرایند 
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ارزیابتوسط ثانویه چهار؛ طرح پرسش های بند    

 گردد؟ می اجرا تشویقی و انگیزشی موارد حادثه شبه اعالم برای آیا

 .نماید مطرح را بعدی پرسش تواند می ارزیاب باشد مثبت پاسخ اگر
 .نماید پیشنهاد را تشویقی سیاست های برقراری بیمه گذار به باید ارزیاب باشد منفی پاسخ اگر

 

 (کنید تهیه شما زمان کمبود دلیل به را زیر موارد)
واحد آیا باشد؛ زمان بر حادثه شبه موضوع کردن برطرف چنانچهHSE ؟می باشد پیگیر مورد این در ایمنی یا 
هستند؟ آگاه آن ویژگی های و حادثه شبه ؛احتمالی پیامدهای و مخاطرات از کارگران آیا 

دارد؟ سازمان بر حادثه شبه میان مدت تاثیر از واقع بینانه ای درک مدیریت آیا 

دارند؟ آگاهی آن اصالحی اقدامات نقش و رویداد گزارش ارائه به نسبت کارکنان آیا 

است؟ زیاد اصالحی اقدام تا نقص شناخت زمانی فاصله آیا 

؟می گیرد قرار کارکنان دسترس در آسانی به حادثه شبه نهایی پیگیری گزارش آیا 
؟می کند ارائه مدیریت به نگرانی بدون را رویدادها گزارش؛ حادثه شبه پیگیری تیم آیا 

 

 طرح پرسش های ثانویه توسط ارزیابارزیابی ریسک؛ فرایند 
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 (جستجوی خطردر )پنج؛ ارزیابی ریسک بند 

 :الزامات
 .بیمه گر برای نهایی گزارش درج و قدردانی و بیمه گذار مثبت اقدامات دیدن
 .نباشیم مچ گیری دنبال
 خطر شناسایی ابزار
 .باشیم آتش ضلعی چند و مثلث تشکیل دهنده اجزای پیگیر

 .«؟شد خواهد چه»پرسش براساس و تخیل مهندسی کمک به خطر شناسایی
 خطر شناسایی در اولویت ها بخش بندی

   :مانند کلیدی موارد :الف بخش
 کار نیروی .1
2. HSE 
 تاسیسات و برق .3
 حادثه  (داران طالیه)پیشگامان .4
 جدید های طراحی و تغییرات .5
   نت .6
 نهایی تولید و اولیه مواد .7
 

 .(می گرددبررسی در ادامه در هفت بند جداگانه نظر به اهمیت فوق العاده آن )  

 موارد سایر :ب بخش

 (  در جستجوی خطر)ریسک ارزیابی ریسک؛ فرایند ارزیابی 
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 (  در جستجوی خطر)ارزیابی ریسک  -بند پنج
 نیروی کار: 1مورد کلیدی 

کارگر خطای از ناشی حوادث درصد90تا 80 بین 
کارگر ایمنی به مشروط سازمان در ایمنی :کارگر حق به انتظار 
انگیزشی سیاست های 
 تنبیه و تشویق سیاست های   
مدیریتی تدابیر   

 (  در جستجوی خطر)ریسک ارزیابی ریسک؛ فرایند ارزیابی 
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 (  در جستجوی خطر)ارزیابی ریسک  -بند پنج
 HSE: 2مورد کلیدی 

HSE میرد میقلب تولید و بدون آن تولید ایمنی  است؛ قلب ایمنی. 
 در فیزیکی ایمنی زمینه های؛ در مخاطرات ارزیابی و شناسایی مزیت با هدفمند و پویا مدیریتی سامانه

 .می باشد زیست محیط و کار نیروی بهداشت به توجه و سازمان

   .می کند تهدید را سازمان (شغلی بیماری های و حادثه از اعم) کار نیروی و دارایی ها و اموال که حوادثی از پیشگیری :مستقیم اثر
سازمانی اعتبار افزایش :مستقیم غیر اثر. 
 ایمنی به عمق نگر مدیریتی سامانه. 
ایمنی سخت افزارهای و نرم افزارها به توامان توجه. 
کارکنان شغلی رضایت و انگیزه ؛زندگی کیفیت و بهره وری افزایش :مدت کوتاه اثر. 
سازمان در ایمنی پایداری :مدت بلند اثر. 
در HSE می گردد معرفی مدیریتی خطاهای حوادث، وقوع عامل موارد بیشتر در بلکه نیست اپراتور یا آخر نفر حادثه، ایجاد عامل.   
 .نماید شناسایی را حادثه بروز علل بتواند مدیریت تا کنند گزارش صحنه سازی بدون و واقعی بطور را حوادث مجازات، از ترس بدون کار نیروی تا می گردد موجب نگرش این

 

 (  در جستجوی خطر)ریسک ارزیابی ریسک؛ فرایند ارزیابی 
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 (  در جستجوی خطر)ریسک ارزیابی ریسک؛ فرایند ارزیابی 

 

واحد وجود HSE ،شود منظور بیمه گر محاسبات در باید که بوده بیمه گذار برای امتیاز یک واقعی. 
اعجاز به که سازمان هایی درHSE  ارزیابی برای متخصص گروه 7 یا 6 دارای واحد این مدیریت دارند باور  

 .می باشند
از سازمان ها برخیHSE  دارند ایمنی کارشناس وظایف و اختیارات حقیقت در و می کشند یدک آنرا نام فقط. 
 سازمان ها از برخی در HSE می باشد یک نفره ارتشی ؛. 
مسئول سازمان ها از برخی در HSE  می دهد انجام ندارد اصلی وظیفه با ارتباطی هیچ که را دیگری وظایف. 
وظایف سازمان ها از برخی در HSE  می باشد مستقلی واحد هریک و شده پاره چند. 
وظایف در موازی کاری سازمان ها از بعضیHSE  دارد وجود. 

 
 .برخوردارند HSE  از مناسبی و قوی تشکیالت از گاز و نفت صنایع و فرآیندی صنایع

 
 

10 



 (  در جستجوی خطر)ارزیابی ریسک  -بند پنج
 برق و تاسیسات: 3مورد کلیدی 

 از خطر کشف بنابراین و گرفته صورت متخصصان جمعی خرد و منطقه ای برق سازنده، استانداردهای اساس بر برقی تاسیسات احداث که پذیرفت باید
 تعمیرات؛ فرآیند و تغییرات ؛(نت) پیشگیرانه تعمیرات و نگهداری برنامه های به باید ارزیاب و برد نخواهد جایی به راه بیمه فنی و تخصصی مسائل طریق
  اجرایی دستورالعمل های و بخشنامه ها اصالح ؛تغییر با نت تطابق ؛آن پیامدهای و طراحی در تغییرات ؛ولتاژ آفت آمباالنسی؛ ؛کابل گالری ؛نصب اماکن

  با مقابله تجهیزات و امکانات و قطعه تعویض ضوابط ؛تعمیرات مدیریت تغییرات؛ با (منفی مقاومت عدم) اپراتورها آمدن کنار روش تغییر؛ با متناسب
 .نماید توجه بیشتر حادثه

 
 
 
 
 
 

   :از عبارت اند پنهان دشمنان این .می کنند آماده حمله و شبیخون برای را خود ناپیدا بگونه ای آن طالیه داران بلکه نمی افتد، اتفاق یکباره هیچگاه حادثه

  HOUSE KEEPING (ربط و ضبط یا کردن جور و جمع)   
انطباق عدم (Non conformity) آنومالی یا قاعده خالف یا Anomaly   
کار نیروی انگیزگی بی 

حادثه شبه  Near Miss   

 

 (  در جستجوی خطر)ریسک ارزیابی ریسک؛ فرایند ارزیابی 

 (در جستجوی خطر)ارزیابی ریسک  -بند پنج
 حادثه( طالیه داران)پیشگامان : 4مورد کلیدی 
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 (  در جستجوی خطر)ارزیابی ریسک  -بند پنج
 جدیدطراحی های و تغییرات : 5مورد کلیدی 

 .تغییرات با اپراتورها آمدن کنار روش تغییر؛ با متناسب اجرایی دستورالعمل های و بخشنامه ها اصالح ؛تغییر با نت تطابق
 تغییرات طراحی از ناشی برعملکرد نظارت

 .تغییر برابر در کار نیروی منفی مقاومت بر نظارت و بررسی
است؟ شده گزارش تغییرات یا طراحی ناحیه از تاکنون نقصی یا حادثه ای آیا

 (  در جستجوی خطر)ریسک ارزیابی ریسک؛ فرایند ارزیابی 

 (  در جستجوی خطر)ارزیابی ریسک  -بند پنج
 نت  : 6مورد کلیدی 

 
 موارد سایر ؛ ب بخش

 ...................و تولید؛ساختمان اولیه؛فرآیند ؛مواد مخازن و انبار مانند
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 (  در جستجوی خطر)ارزیابی ریسک  -بند پنج
 مواد اولیه و تولید نهایی: 7مورد کلیدی 



 (CASE STUDY)برگزاری یک کارگاه مطالعه موردی فرایند ارزیابی ریسک؛   
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  یا و کابل گالری یا کابل اتاق نام به زمینی زیر جایگاهی برق، تاسیسات به خروجی و ورودی کابل های توزیع مرکز
 .می گردد احداث برق پست های و تاسیسات مرکز زیرین بخش در که می باشد کابل خانه

 
  برق پست های و تاسیسات سالن در معموالً گالری به (حادثه زمان در) امدادی نیروهای و کاروران (ورودی) دسترسی راه

  .می باشد
 
 
 

 .می شودچندین واحد صنعتی به نمایش گزارده به گالری کابل در دسترسی در تصاویری که در ادامه آمده است، راه 
  
 

 (CASE STUDY) موردیبرگزاری یک کارگاه مطالعه ؛ بند شش
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 (CASE STUDY)برگزاری یک کارگاه مطالعه موردی فرایند ارزیابی ریسک؛   
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 (CASE STUDY)برگزاری یک کارگاه مطالعه موردی فرایند ارزیابی ریسک؛   



 (CASE STUDY)برگزاری یک کارگاه مطالعه موردی فرایند ارزیابی ریسک؛   
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17 

مدخل ورود به گالری را شماره گذاری و علت اولویتت را  مناسب ترین 
بتود و  آخترین انتختاب هتا بتدترین گزینته خواهتد       . )ذکر فرماییتد 
 .(بودانتخاب عدد یک خواهد مناسب ترین 

 :از طریقدی ماه 30پاسخ  حداکثر زمان دریافت 
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 (CASE STUDY)برگزاری یک کارگاه مطالعه موردی فرایند ارزیابی ریسک؛   



 بند هفت؛ تعیین شعاع موثر خطر و عوامل موثر آن 

 
 

 هدف
 .اتکایی بیمه های در ریسک نگهداری در بیمه گر سهم افزایش .1
 .(بیمه گذار رضایت جلب منظور به بیمه حق متعادل سازی برای رقابت بازار در ابزاری) خطر وزن با متناسب بیمه حق تعیین .2
 .می گردد اجرا صنعتی بخش در فقط آتش سوزی بیمه های در روش این .3
 

   ریسک تفکیک اجرای شرایط
 .تخیل مهندسی و ریسک مدیریت چاشنی با ارزیاب خالقیت - الف
  واحد ریسک عنوان به ؛مجاور های واحد دیگر به نسبت را خطر معرض در واحد بتوان که می گردد اجرا زمانی روش این - ب

 .پذیرفت
 

 Single Risk واحد ریسک تعریف

  کنونی روش

 تعیین شعاع موثر خطر و عوامل موثر آنارزیابی ریسک؛ فرایند 

 تفکیک ریسک  : بخش اول
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 بند هفت؛ تعیین شعاع موثر خطر و عوامل موثر آن 

 
 
 EML&PML سرواژه های تعیین درباره مالحظاتی 

 

 به را حادثه موثر شعاع واقعی سیمای نمی تواند زیر دالیل به ریسک ارزیاب و اولیه بازدید کارشناسان توسط اجرایی روش های
 :زیرا کشد تصویر
می باشد محاسباتی مبنای و مستندات فاقد و شخصی و سلیقه ای کامالً (درصدی) وتخمینی ذهنی. 
ندارد کشور صنایع واقعیات با سنخیتی هیچ گونه. 
می باشد خطر گسترش ویا بروز در موثر ضوابط از دور به. 

سرواژه کاربرد و مفاهیم درباره فراوانی نظر اختالف اتکایی و مستقیم بیمه گران و کارشناسان بین حالیکه در PML&EML دیگر و 
  و  PML&EMLسرواژه های محاسبه و نظریه پردازی در زیادی حساسیت ایرانی بیمه گران و ارزیابان دارد؛ وجود مشابه سرواژه های

   .ندارند را آن کاربرد محل و روش ها اصالح

 تعیین شعاع موثر خطر و عوامل موثر آنارزیابی ریسک؛ فرایند 

 EML&PMLتعیین سرواژه های : دومبخش 
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 PML از غربی بیمه گران تعریف
باشد خود کارایی حداکثر در ایمنی سیستم های کلیه. 
است خود فعالیت های عادی وضعیت در سازمان. 
دارد دسترسی آتش نشانی پایگاه های خدمات به آسانی به صنعتی واحد. 
دارد قرار کارایی از خوبی حد در آتش نشانی. 
دارد قرار (تخطی) قرمز خط از عبور غیرقابل و ریسک تفکیک ایمن فاصله واقعی شرایط در واحدها. 
 دیگر شرایط برخی. 
 

 فعلی شرایط در کشور صنایع وضعیت و ویژگی
صنعتی واحدهای احداث برای محل انتخاب در بودن مجاز و آینده نگری نبود و بی ضابطگی. 
باشد ایمنی و امداد پایگاه های وظایف محدوده از خارج یا و است کم بسیار منطقه آن در امدادرسانی امکان که مناطقی در احداث. 
نمود فرسوده بشدت را صنایع که ساله هشت ناخواسته جنگ تحمیل.  
است گردیده صنایع نوسازی از مانع که ظالمانه تحریم های. 
و (خدمات و فنی) پشتیبانی ایمنی؛تولیدو نیازمندی های تهیه در قیمت ها ثبات عدم...... 
است داده کاهش نجات و امداد تجهیزات و امکانات تهیه برای را صنایع مالی توان که بانک ها به بودن مقروض و نقدینگی کمبود. 
آموزش هزینه های کاهش. 

 PML&EMLضرورت بومی سازی و محاسبه  

 تعیین شعاع موثر خطر و عوامل موثر آنارزیابی ریسک؛ فرایند 
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 .نماییدنهایت احتیاط را سرواژه ها تعیین درصد برای این در 

 پیشنهادات

 تعیین شعاع موثر خطر و عوامل موثر آنارزیابی ریسک؛ فرایند 

  EML&PMLتعیین معیار و ضابطه برای محاسبه برای و اهتمام بیمه مرکزی یا پژوهشکده کمک 
 (.مطابق با واقعیات صنایع کشور)



 ؛ تهیه عکس یا فیلمهشتبند  

 شوند؛ تهیه منظور دو با و هدفمند صورت به باید شده تهیه تصاویر

 برای مستندی هم چنین و بوده موثر بیمه گر تصمیم گیری در بایستی بیمه گذارکه سازنده و مثبت اقدامات از عکس برداری- الف
   .باشد بیمه گذار از قدردانی

 .موجود ایرادهای یا و امن نا اقدامات از تصویربرداری -ب

 

نماید تفسیر خود گزارش در را تصاویر باید ارزیاب. 
(پانورامیک) نما دور و ای منظره عکس تهیه از پرهیز. 
واحدها از بی هدف عکس برداری از پرهیز. 
ندارند عکس یا فیلم تهیه مجوز صدور به تمایلی اداری، و رقابتی و امنیتی موارد دلیل به صنعتی، بخش بیمه گذاران از بسیاری  

  راجلب بیمه گذار اعتماد گفت و گپ مرحله در توانسته میزان چه ارزیاب که دارد آن به بستگی موفقیت شرط صورت این در
 .نماید

 .  بدگمانی بیمه گذار می گرددسبب افزایش شک و اصرار ارزیاب بی فایده بوده؛ و ؛ بیمه گذاردر صورت مخالفت 

 .مخفی جدا خودداری کنیددوربین روش به ( دزدکی)عکس های مخفیانه ؛ ازتهیه بیمه گذاردر صورت مخالفت 

 تهیه عکس یا فیلمارزیابی ریسک؛ فرایند 
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 اصالحی ارزیابپیشنهادهای ؛ نهبند  

oنباشد ارزیاب نادرست تفکر از و بوده واقعیت با منطبق آن پیامدهای و خطر از ارزیاب تشخیص و درک. 
oکنید مشورت مورد آن متخصص با .نکنید کاری شتابزده پیشنهاد اعالم برای. 
oنماید صرف بیمه گذار کردن متقاعد برای را خود تالش بایست می  خود اصولی پیشنهاد های اجرای در ارزیاب. 
oباشد بیمه گذار برای (شدنی) اجرا قابل اصالحی پیشنهاد. 
oباشد صرفه به مقرون بیمه گذار برای آن اجرای هزینه های.   
oبیمه برای آینده در محتمل حادثه یک از (سناریو) داستانک ارایه.   
oبیمه گذار استدالل و اعتراض برابر در خود پیشنهاد از علمی و منطقی دفاع. 
oبپذیرید را خود استدالل برابر در بیمه گذار منطقی پاسخ.   
o،باشد خسارت کاهش و حادثه از پیشگیری در موثر توصیه ها. 
oباشد داشته را گذار بیمه برای منافع ایجاد قدرت و منطقی دالیل باید گذار بیمه به شده هئارا پیشنهادهای. 
oبیمه گذار مدیران نظر در را ارزیاب صالحیت که گونه ای به باشد؛ بیمه گری عملیات فنی و حقوقی و ایمنی قواعد با منطبق باید پیشنهادها  

 .نکند دار خدشه
oمی باشد الزام آور 27 ماده اعمال اجرا؛ عدم صورت در" :مانند می بندد بیمه گر تصمیم گیری برای را راه که الزام آور و اکید جمالت درج از" 

   .گردد خودداری
o (بیمه گذار با مشاجره و بحث از پرهیز ) نشوید شاخ سر بیمه گذار با. 
oارائه یا و می باشد صالح یا است بهتر) که آن مانند می کند مشکل بیمه گر برای را تصمیم گیری که گزارش در پهلو دو و مبهم عبارات درج عدم  

 (.........و می باشد زیر شرایط تابع پرخطر موارد به بیمه ای پوشش
oگردد خودداری نماید؛ ایجاد بیمه گر برای مالی بار می تواند که بیمه گری عملیات در حقوقی و فنی نظر اظهار از. 

 .در صورت عدم پذیرش پیشنهادهای منطقی و رعایت موارد مذکور گفتگو را متوقف و پیشنهادهای اصولی خود را در گزارش بیان کنید
 

 پیشنهادهای اصالحی ارزیابارزیابی ریسک؛ فرایند 
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 و مالحظات آن؛ گزارش نویسی هبند د 

نمود نگران جهت بی را گر بیمه یدبان. 
باشد شده یاد موارد اولویت بر تمرکز. 
نماید وارد گر بیمه گیری تصمیم قدرت به ای لطمه که نباشد ای گونه به گیری نتیجه. 
و نماید منحرف (خطر پای رد یافتن) اصلی موضوع از را ارزیاب تمرکز تواند می فقط زاید و غیرموثر مطالب درج 

 .زند می بهم را وی تمرکز و برده سر را گر بیمه حوصله
گذار بیمه توسط یا و تجهیزات و تاسیسات سازنده های کارخانه (کاتالوگ) کارنمای اساس بر که هایی گزارش  

 .است گزارش حجم ازدیاد برای فقط و کند نمی خطر شناخت به زیادی کمک شده تهیه
گردد بیان ارزیاب نهایی داوری و گیری نتیجه باید ،گزارش تنظیم انتهای در . 

 گزارش نویسی و مالحظات آنارزیابی ریسک؛ فرایند 
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 چکیده گزارش

 چکیدهویژگی های 

 تنظیمی گزارش از خالصه ای تهیه با باید ارزیاب ندارند، را صفحه ای چندین گزارش خواندن برای کافی زمان و حوصله گران بیمه که هنگامی
 .یابد دست دارد، نیاز زیر موارد در تصمیم گیری برای که گزارش از بخش هایی به بتواند آسانی به بیمه نامه صادرکننده که کند کمک
بیمه پیشنهاد رد یا پذیرش 

بیمه حق مناسب نرخ تعیین 

بیمه حق رقابتی نرخ تعیین 

ارزیاب توسط شده اعالم پیشنهادهای بررسی 

 اصالحی پیشنهادهای مورد در تصمیم گیری 

(است برخوردار باالیی ریسک از بیمه پیشنهاد پذیرش که که هنگامی) فرانشیز تعیین 
(برخوردارست باالیی ریسک از بیمه پیشنهاد پذیرش که که هنگامی) تعهدات برای محدود سقف تعیین 

 :نماید بیان را زیر موارد و تنظیم صفحه دو در حداکثر
تولید فرآیند مختصر شرح 

تولید و اولیه مواد آتش گیری و آتش زایی ماهیت 

 بیمه گذار مثبت اقدامات   
حادثه با رویارویی مدیریتی تدابیر 

حادثه با مقابله تجهیزات و امکانات 

اصالحی پیشنهادهای و ارزیاب نظریه   

 گزارش نویسی و مالحظات آنارزیابی ریسک؛ فرایند 




