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 بسمه تعالی
 

بنیععان بععا رویکععرد نععوآوری بععا  و های دانشرکتتقویت توان توسعع ه فنععاوری شعع  منظوربهوق نوآوری و شکوفایی صند

همکاری فناورانه، خدمت جدیدی را طراحععی و ضر ععه کععردک اسععت کععه در یازععی آن، نیا هععای ترقیقععاتی و فناورانععه 

هععای ترقیقععاتی و توسعع ه هععای وهوه ععی و فنععاور توانمنععد بععرای اجععرای طر مت ایباً، گروکبنیان و های دانششرکت

 نماید.ها را شناسایی میهای مورد نیا  این شرکتفناوری

بنیان متقا ی است که توسط صععندوق نععوآوری و های دانشآنچه ویش رو دارید، نیا  ترقیقاتی/فناورانه یکی ا  شرکت

 یازی فراخوان منت ر شدک است. زطفاً به موارد  یر توجه فرمائید:شکوفایی شناسایی و در 

شرکت در این فراخوان ترقیقاتی و ارائه ورووو ال در یازی انفرادی، گروهی، شرکتی یا سا مانی مجا  اسععت. همععه  (1

های ها و مراکععت ترقیقععاتی، شععرکتدان ععااک یضلمئععتیهآموختاععان و اضیععای وهوه ععاران، دان ععجویان، دانش

 توانند با تدوین و ارسال ورووو ال در این فراخوان شرکت کنند.بنیان و فناور و سایر ضالیمندان مینشدا

در  08/80/1400 خیتععار اتعع  حععداک ر و ییشععکوفا و ینوآور صندوق شدکنیتدو چارچوب در دیبا صرفاً هاورووو ال (2

هععایی کععه در ارسععال شععوند. ورووو ال https://ghazal.inif.ir/grant به آدرسغتال در سامانه  Wordیازی 

 های دیار به دست صندوق برسند، وارد فرایند ار یابی نخواهند شد.، یا به روشرا آنیغچارچوبی 

ها توسط صندوق نوآوری و شععکوفایی آغععا  خواهععد شععد. ها، فرایند ار یابی آنوس ا  اتمام مهلت ارسال ورووو ال (3

»مجععریب بععرای  ضنوانبععهورووو ازی که بی ترین تناسی را با ازتامات این نیا  ترقیقاتی داشععته باشععد، انتخععاب و 

 .بنیان متقا ی م رفی خواهد شدمذاکرات تکمیلی به شرکت دانش

بنیععان یمتقا ععی ترقیععق(، یععرارداد دهنععدک منتخععی یمجععری ترقیععق( و شععرکت دانشدر صورت توافق ورووو ال (4

ای مابین »صندوقب، »متقا یب و »مجریب من قد خواهد شد. در یازی این یرارداد، صععندوق نععوآوری تععا جانبه3

ای و مرحلععه طوربععهداخععت تععا درصد هتینه اجرای طر  ترقیقاتی را به شکل بالضوض به متقا ی خواهععد ور 70

 متناسی با وی رفت اجرای طر ، در اختیار مجری یرار گیرد.

بینععی و م رفععی شععدک اسععت، امععا هععای کلععی بععرای اجععرای ترقیععق مععورد نظععر ویشگرچه در این فراخععوان، گام (5

ت بععرای حععل ایععن توانند ا  هر روش یا فناوری دزخواک و در یازی یک برنامه ترقیقاتی متفاودهندگان میوی نهاد

 ترقیقاتی و دستیابی به اهداف آن استفادک کنند. مسئله

هععای صععندوق نععوآوری و شععکوفایی منععدی ا  حمایتبهرک منتزهبهتدوین و ارسال ورووو ال در یازی این فراخوان،  (6

مععانای کند. صندوق نوآوری و شکوفایی خود را ملتم بععه رضایععت مررنخواهد بود و برای فرستندک حقی ایجاد نمی

 های ارسازی مررمانه نتد صندوق بایی خواهد ماند.دانسته و مفاد کلیه طر 

کععارگتار صععندوق در میععان باذاریععد  ضنوانبععهیا ابهام در خصوص این فرایند را با شععرکت بومرنعع   سؤالهرگونه  (7

 (021-88398563و  88398543یشمارک تماس: 

https://ghazal.inif.ir/grant
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بنیان متقاضیدانش شرکت  درباره  

 

ترلیل دادک در صن ت بیمه تدوین شدک  در  مینهو ف ال  2نووای نوع بنیان دانش شرکتاین فراخوان به سفارش یک 

به  1399و در سال  نمودآغا   1397وی در سال تاف ازیت خود را ابتدا در یازی یک تیم استار متقا ی است. شرکت

 .رسیدثبت 

های خسارت های مربوط به وروندکبا ترلیل دادکاست که  سامانه ترلیل ریسک تقلی، مرصول اصلی شرکت

های بیمه در اوزین نسخه این سامانه در یکی ا  شرکت ند. ها را تخمین میهای بیمه، ریسک تقلی در آنشرکت

 باشد.ها میسا ی برای استفادک در سایر شرکتاکنون در حال بهبود و آمادکایران مستقر شدک است و هم



                

4 
 

 «  مبتنی بر هوش مصنوعی  جرحی  تحلیل ریسک تقلب در بیمه شخص ثالث  مدل  توسعه  »

 

 مسئله   ضرورت

درصد سرمایه خود را به  5طبق آمارهای جهانی، هر شرکت ساالنه 

یدر  های بیمهدهد که این آمار در شرکتضلت تقلی ا  دست می

در ایران نیت این  رسد.درصد هم می 10به  های غیر ا  درمان(رشته

درصد اضالم  20 در رشته بیمه شخص ثازث و بدنه در حدودمیتان 

های افتایش ساالنه نرخ دیه و انباشت سرمایه، شرکتاست.  شدک

طلبان و متخلفان تبدیل کردک بیمه را به ط مه مناسبی برای فرصت

 است.

هناام ادضای خسارت ا  سوی  ،های با رسیا  گذشته رویه

ا بررسی اسناد و گذاران وجود داشته است و کارشناسان ببیمه

با افتایش  کردند. امرو کادضا را م خص می وسقمصرتمدارک، 

و  های خسارتبه سبی آن، افتایش وروندک گذاران وت داد بیمه

تر شدک و نیا مند بررسی گر، فرایند با رسی ویچیدکهای بیمهشرکت

انتقال تجربه ا   همچنینتر در  مان کم است. و ترلیل گستردک

انش این افراد در خبرگان صن ت به کارشناسان جدید و تو یع د

های سنتی و وی ین بیمه در سراسر ک ور با روش ش ی شرکت

 رو بههای خود را مدام شیوک انمتقلبضالوک بر این دشوار شدک است. 

 شود. رو بهها دانش متخصصان همپای آننیا  است کنند و می

 نمایدهای بیمه ترمیل میهای سنتی هتینه  یادی را به شرکتروش

تواند ترت می در برخی اویاتبه تخصص با رس است که  هو وابست

 بر آنت متقا ی کشر. به همین دزیل خطای انسانی یرار گیرد ریتأث

شدک است که در مرصول دستیار بیمه خود، ماژوزی با ضنوان وایش 

ریسک تقلی ارائه کند که بدون نیا  به نیروی انسانی و با روشی 

های یادگیری ماشین و هوش مصنوضی، هوشمند نظیر ازاوریتم

های خسارت را با دیت یابل یبوزی م خص و در ریسک تقلی وروندک

 اختیار کارشناسان یرار دهد.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 اصلی تحقیق مسئله

 )نیاز تحقیقاتی(: 

 مسئله این تحقیق عبارت است از

تحلیل ریسک  مدلتوسعه »

جرحی    تقلب در بیمه شخص ثالث

 مبتنی بر هوش مصنوعی«
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 تحقیقاتی  مسئله مشروح 

موارد اضالم و  1ه دارارائه ، هامراسبه امتیا  ریسک تقلی وروندک ،هدف ماژول ترلیل ریسک تقلی بیمه شخص ثازث

ها و دیدکاطالضات حادثه،  یان ا جملههای بیمه های ضملیاتی شرکتدر سامانه شدکثبتهای دادک اساس بر م کوک

و خلوت،  یشهربرونهای توان به برو  حادثه در جادکها میدر وروندک موارد م کوک به تقلی ا جملهاست.  غیرک

 اشارک کرد.سال(  40ازی  35یدیدک ردک سنی یکسان افراد  یان و تصادف در ساضات وایانی شی

 توان به موارد  یر اشارک کرد:می ترلیل ریسک تقلی توسط شرکت متقا ی،برای انجام  شدکانجامهای ف ازیت ا جمله

وروندک خسارت  969وروندک خسارت متقلبانه و  70های وای ی شامل تهیه دیتاست دارای برچسی ا  دادک •

 سازم

 z-scoreهای ت خیص ناهنجاری آماری نظیر یاضدک و روش بر یمبتنهای استفادک ا  روش •

 غیرک و    Random Forest ،Decision Tree ،SVMنظیر  شدکنظارتهای استفادک ا  ازاوریتم •

 های ترلیل شبکه اجتماضی با هدف شناسایی باندهای تقلیاستفادک ا  روش •

ما نیا  به افتایش نرخ ت خیص صریح موارد ا ،ف لی یادر به ت خیص موارد متقلبانه هستند استفادک موردهای روش

درصد است  80بر دیتاست نمونه حدود  شدکاستفادکهای دیت روش. وجود دارد 2های کاذبکاهش م بت و متقلبانه

. ا  های موجود و انتظار برای بایی ماندن در این دیت درست نیستاتکا به روش با توجه به تغییر سناریوهای تقلی، اام

های یادگیری بدون بنابراین استفادک ا  رویکردها و روش ،است بر مانبسیار گران و  برچسی دادک یآورجمعطرفی 

 یرار گرفته است. موردتوجه 3نظارت

وروندک خسارت بدون  10،000یک دیتاست شامل در باال،  شدکاشارک داربرچسیضالوک بر دیتاست در حال حا ر 

این دیتاست شامل کلیه اطالضات مربوط به وروندک خسارت است  س است.برچسی برای ترلیل بدون نظارت در دستر

، م خصات و دگانیدانی شود یمانند م خصات حادثه، م خصات که توسط کارشناسان در سامانه ضملیاتی ثبت می

 
1 Red Flag 

 .سازم هستند  کهی درحازشوند،  هایی که توسط مدل متقلبانه ار یابی میوروندک  2
3 Unsupervised Learning 
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آیا  مانندی ویهگی باینری 29شامل  یهگیو 144 ،شدکمراسبهاضم ا  خام و  هاو ...(. ت داد کل ویهگی نامهمهیبت هدات 

یمانند گروک خودرو شامل سواری، موتورسیکلت،  ایویهگی دسته 55، گواهی م تبر داشته است؟( مقصر، یرانندک

 ویهگی ترتیبی 31و  های ضدم خسارت خودرو(یمانند ت داد سال ویهگی ضددی 29، سا ی(و راک یک اور  بارکش،

 تصویر و متن موجود نیست. صورتبهال م به تو یح است اسناد و مدارک مرتبط  است.یرو  حادثه در ماک یا هفته( 

م ال رن   طوربهخواهد بود ی فردمنرصربه ،مقدار 100ای گاک تا بیش ا  های دستههمچنین مقادیر مرتبط با ویهگی

دسترسی به کد ملی و نام افراد وجود ندارد، اما اطالضات دموگرافیک ها، امکان سا ی دادکبا توجه به گمنام .خودرو(

ها به صورت باشد و سابقه خسارتافراد شامل جنسیت، سن، ملیت یایرانی و غیر ایرانی( و و  یت تاهل موجود می

 ها یابل دسترسی است.ت داد در مجموضه ویهگی

های روشبا استفادک ا  یسک تقلی مبتنی بر هوش مصنوضی ترلیل ر مدل، ترقیق رود مجریدر این وروژک انتظار می

م خص را ای ورودی هامتیا  ریسک برای وروندک ،به این صورت که مدل ارائه نماید.بدون نظارت  یادگیری ماشین

. همچنین ه دارهایی در مورد موارد م کوک استبی ترین میتان ریسک  5که  5تا  1م ال ضددی بین  طوربه .کند

منظور ا  ه دار، (، ها م کوک استدیدکت داد خسارات  یان ناهنجار بودنوروندک به ضلت  ،م ال طوربهیارائه کند 

ارائه ه دارها به  چرا این وروندک م کوک تلقی شدک است.که ضالئمی است که کاربر انسانی با دیدن آن متوجه شود 

همچنین  خواهد داشت. مسئلهها سرنخی برای ویایری این جهت حائت اهمیت است که کارشناس بیمه با کمک آن

 30های کاذب حداک ر درصد و ت داد م بت 70حدایل های ورودی جدید برای وروندک  شدکارائهنیا  است دیت سامانه 

های م کوک است و ارائه ادزه و و غربازاری وروندکتنها ارائه ه دار  ،ال م به تو یح است رویکرد مدل درصد باشد.

 .شودخارج ا  حو ک طر  مرسوب می ،اثبات حقویی تقلی
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 های تحقیق: گام

 هاارائه گتارش کیفیت دادک و استخراج ویهگیو  (هامدیریت ویهگیی هاسا ی دادکمادکآو  وردا شویش •

وروندک خسارت  70دار شامل برچسی وایااک دادگاندر این مرحله ، انتخاب مدل ترلیل ریسک تقلی •

تواند های اوزیه میگیرد که برای توس ه و ار یابیوروندک خسارت سازم در اختیار تیم یرار می 969متقلبانه و 

 مورد استفادک یرار گیرد.

ها یانتخاب این مجموضه با کمک برای یک مجموضه بدون برچسی ا  دادک گیری دیت مدلبررسی و اندا ک •

، در این مرحله تنها موارد م کوکی که توسط تیم مجری، شرکت متقا ی و کارشناسان صن ت بیمه( تیم

 گیرند.شوند مورد ار یابی یرار میارائه می

 دورک 5وروندک بدون برچسی طی حداک ر  300حداک ر برای  ،3و  2انجام مراحل  •

 Randomبریاضدک، روش آماری، یمبتنی کارفرما با خروجی سه مدل ف لی شدکارائهار یابی خروجی مدل  •

Forest) 

 شدکارائهسا ی مدل ارائه مستند تفصیلی ترلیل و ویادکو  وایتون افتارنرمسا ی مدل در یازی ویادک •

، ازاوریتم و وارامترهای مرتبط و وردا ششیوارائه مستندات مربوط به طراحی و ساخت مدل مانند نروک  •

 غیرک

 های مورد انتظار تحقیق خروجی 

های ت خیص و روششخص ثازث با رویکرد بدون نظارت  یهاوروندکریسک تقلی مدل تحلیل ارائه  •

 مرتبط با موارد م کوک به ا ای هر وروندک را م خص کند. و ه دارهای که امتیا  ریسک تقلی 4ناهنجاری

 الزامات تحقیق 

 های ورودی جدیدوروندک برای برچسی تقلی به ا ای درصد 70 شدکارائهحدایل دیت مدل  •

 درصد 30 تا حداک ر برای برچسی تقلی های کاذبم بتکاهش ت داد  •

 
4 Anomaly Detection 
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ائه برچسی و ه دارهای خروجی با دریافت ورودی ییک رو ا وایتونافتار در یازی نرمسا ی مدل ویادک •

 وروندک(

 تواند در اختیار مجری قرار دهدهایی که متقاضی تحقیق می تجهیزات و زیرساخت 

 بدون برچسی برای ترلیل بدون نظارت جانی شخص ثازث وروندک خسارت 10،000شامل  وایااک دادگان •

 راهکارهای غیر جذاب: 

های یادگیری ماشین گیری ا  روشبهرک ،ت. هدفنیس مدنظریاضدک و فاید هوشمندی  بر یمبتنهای روش •

 .بدون نظارت است

 احتمالی:  یهاگلوگاه 

 فرایندیو ش ی،  بیمه هایبه ت امل با شرکت نیا  دزیلبه  جدید، هایورودی برها مدل خروجی ار یابی •

دسترسی مداوم و درخواست  ،ش ی و متخصصان حو ک. همچنین به دزیل م غله  یاد کارکنان است بر مان

 .است بر مانبنابراین ت داد دف ات ارجاع جهت ار یابی مدل مردود و ؛ گذاری میسر نیستبرچسی

 معیارهای ارزیابی و انتخاب مجری 

 مسئلهترصیالت و سوابق تیم ترقیقاتی و تناسی آن با  •

 مسئلهرویکرد فنی تیم ترقیقاتی به  •

 دسترسی به تجهیتات آ مای ااهی و مواد اوزیه و سایر ازتامات اجرای ترقیق •

  مان و هتینه اجرای ترقیق •

 تسهیم مالکیت فکری

: مجری در مازکیت م نوی ناشی ا  اجرای ترقیق سهیم خواهد بود و انت ار مقازه م ترک معنویمالکیت  •

ها و سمینارها با موافقت و مقازه در کنفرانس ارائههای داخلی و خارجی، توسط مجری و متقا ی در ژورنال

 اندرکاران مجا  خواهد بود.اشارک به نام همه دست
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وکار شرکت متقا ی، منافع مازی ناشی ا  توس ه این فناوری کسی : با توجه به مدلمالکیت منافع مادی •

 .ازتحمه اجرای وروژک ترقیقاتی را دریافت خواهد کردتمامًا مت لق به شرکت متقا ی بودک و مجری صرفًا حق

 ارسال پروپوزال  

 08/08/1400 تاریخحداک ر تا ، تدوین و نوآوری و شکوفایی صندوق موردنظرها صرفًا باید در چارچوب ورووو ال

هایی که در چارچوبی ارسال شوند. ورووو ال https://ghazal.inif.ir/grantدر سامانه غتال به آدرس 

 های دیار به دست صندوق برسند، وارد فرایند ار یابی نخواهند شد.، یا به روشرا آنیغ

 

 

 

 

https://ghazal.inif.ir/grant
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