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فـاز اول طـرح پژوهشـی: سـاخت جدول تغییـر وضعیت 
بیمه شـدگان سـازمان تأمیـن اجتماعی

سازمان های بیمه گر اجتمـاعی جهت حفظ پایـداری مالی 
صندوق و استمرار ارائه خدمات به جمعیت تحت پوشش 
خود، نیاز به رصد مستمر تعهدات احتمالی پیش روی خود 
دارند. یکی از مهم ترین ابزارهای محاسبه و پیش بینی صحیح 
تعهدات جهت اتخاذ سیاست های کارا و موثر، احصاء جدول 
مرگ و میر بیمه شدگان و مستمری بگیران است. استفاده 
از نرخ های مرگ ومیر و ازکارافتادگی نادرست و اشتبـاه، 
منجر به ایجـاد ریسک های سیستمی در برآورد جمعیت 
بیمه شدگان آتی و درنتیجه برآورد نادرست منابع و مصارف 
مالی صندوق های بازنشستگی خواهد شد. بنابراین، ساخت 
جدول مرگ و میر به عنوان پایه و اساس محاسبات اکچوئریال 
و برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلند مدت سازمان بسیار 

اساسی و ضروری است. 

تا قبل از انجام این پروژه و باوجود گذشت بیش از 60 سال از قدمت 
سازمان تأمین اجتماعی و وجود بیش از 15 میلیون پرونده بیمه شده و 
مستمری بگیر در سال 1394، این سازمان برآورد دقیقی از تعهدات آتی 
خود نداشته، شایان ذکر است که در محاسبات صورت گرفته از جدول 
مرگ و میر کشور فرانسه استفاده می شد که مسلماً با الگوی کشور ما 

پیشگفتار مؤسسه
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تفاوت های بسیاری دارد. در این راستا ساخت جدول زندگی بیمه شدگان 
سازمان تأمین اجتماعی از مهم ترین اولویت های کاری مؤسسه عالی 

پژوهش تأمین اجتماعی در حوزه محاسبات بیمه ای تعریف شد. 

نتایج حاصـل از این گزارش، عالوه بر این کـه در نوع خود بدیع است، 
آغازی برای تحقیقات جدید و مقدمه ای بر افشای ریسک های موجود 
در سازمان است. باالتر بودن نرخ مرگ ومیر در برخی سنین، می تواند 
منجر به بازنگری قوانین موجود درخصوص جذب بیمه شدگان جدید یا 

تعدیل کسورات بازنشستگی شود.  

گزارش حاضـر با همت و تالش جناب آقای دکتر حسن زاده و آقای 
اقبـال زاده به ثمر رسیده است، به عنـوان فاز اول طرح به ارائه جدول 
مرگ و میر بیمه شـدگان و نرخ های ازکارافتادگی بیمه شدگان سازمان 
تأمین اجتماعی به تفکیــک سن و جنسیت می پردازد. مؤسسۀ عالی 
پژوهش تأمیـن اجتماعی در فازهای بعدی به برآورد جدول احتمال 
فوت بازنشستگان، طراحی جدول تغییر وضعیت و نرخ مختومه شدن 
پرونده های مستمری بگیران اقدام خواهد کرد. امید است این گزارش 
مورد توجه و استفاده تصمیم گیران، تصمیم سازان و متخصصین این حوزه 

قرار گیرد.

دکتر شهرام غفاری 
رئیس مؤسسه
زمستان 1395

ـه
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در صندوق هـای بازنشسـتگی بـرآورد صحیـح جمعیت 
بیمه شـدگان آتی از ملزومات بررسـی منابـع و مصارف 
مالی در راسـتای کسب اطمینان از کفایت ذخایر و منابع 
در جهت تأمیـن مستمری بازنشستگان ازکارافتادگان و 

است. بازماندگان 
بـا اسـتفاده از جدول زندگی کـه در آن احتمال بقا و عدم 
بقا درج شـده اسـت می تـوان جمعیت آتی یـک جامعه را 
پیش بینـی نمـود. در حال حاضـر تعیین حق بیمـه، ذخایر 
بیمه عمر و تعهدات صندوق های بازنشسـتگی با اسـتفاده 
از جـدول زندگـی (TD 88-90) فرانسـه صـورت می گیـرد. 
ایـن بدان دلیل اسـت که سـاخت جدول زندگـی نیاز به 
اطالعات بسـیار زیادی داشـته )بیش از سـی میلیون سهم 
در معـرض خطـر ( و شـرکت های بیمه فاقــد این تعداد 

بیمه شـده می باشند. 

خوشبختانه سازمان تأمین اجتمـاعی با جمعیت بیمـه ای کافی و بانک 
اطالعاتی جامع منبع بسیار مناسبی برای تدوین جدول زندگی است. 
شایان ذکر است که محاسبات فنی تأمین اجتماعی بر اساس جدول تغییر 
وضعیت (Service table) است که در آن عالوه بر عامل فوت سایر 

پیشگفتار ناظر طرح

فـاز اول طـرح پژوهشـی: سـاخت جدول تغییـر وضعیت 
بیمه شـدگان سـازمان تأمیـن اجتماعی
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عوامل مانند بازنشستگی، ازکارافتادگی و انصراف لحاظ می شود.

طرح ساخت جدول زنـدگی که فاز اول آن به اتمـام رسیده است از 
اطالعات بیمه شـدگان سازمان تأمین اجتماعی بهره برده و این نوید 
را به ما می دهد که در مراحـل بعدی بتوان جدول تغییر وضعیت را 

تدوین نمود.

اینجانب به عنوان ناظر علمی این طرح گزارش فاز اول را مطالعه نمودم 
و معتقد هستم روش های علمی به کار گرفته شده و پاالیش و دقت 
محاسبات از استانداردهای الزم برخوردار است. ازآنجایی که ساختار 
جداول زندگی و تغییر وضعیت در حال تغییر می باشد امید است این 

طرح به صورت پیوسته و ادواری ادامه یابد.

حسین بهزادی
عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی
ناظر علمی طرح
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در علوم اکچوئریال و جمعیت شناسی، جداول زندگی 
جداولی هستند که در آن احتمال زنده ماندن افراد در 
سنین مختلف تا تولـد بعدی ارائـه می شود. این جداول 
کاربرد فراوانی در سازمان تأمین اجتماعی، صندوق های 
بازنشستگی، صنعت بیمه و ... دارند. از کاربردهای این 
جداول در صندوق های بازنشستگی می توان به پیش بینی 
تعــداد فوتی ها، ارزیـابی هزینـه های صنـدوق، برآورد 
طول عمر آتی مستمری بگیران، برآورد میزان تعهدات 
آتی، ارائه گزارش های ساالنه از وضعیت صندوق های 
بازنشستگی، برآورد تعهدات اکچوئریال  تأمین اعتبار 
نشده در پایان هرسال و افشای ذخیره مورد نیاز جهت 
هزینه های بیمه و .... اشاره کرد. تالش های زیادی برای 
ساخت این جـداول در کشـور انجام  شده ولی اکثراً با 
دید جمعیت شناسی برای کـل کشـور بوده و درنتیجـه 
در سازمان هایی ماننـد تأمین اجتمـاعی و صنعت بیمه، 
که تنها با بیمه شدگان سروکاردارند، کاربرد ندارد. در 
این گزارش به ارائـه نتایج برآورد نرخ های مرگ ومیـر 
و ازکارافتـادگی بیمه شـدگان اصـلی سازمـان تأمیـن 

اجتماعی، به تفکیک سن و جنسیت،  می پردازیم. 

یکی از نقاط قوت این گزارش استفاده از داده های پاالیش شده، کشف 
منابع خطای داده ای و پس  از آن تعدیل نرخ های به دست آمده است. 
در این گزارش ابتدا به برآورد نرخ های خام مرگ ومیر و ازکارافتادگی 
برای هر یک از سنین به تفکیک جنسیت برای سال های 1390 تا 
1393 پرداختـه و سپس نرخ های به دست آمده را بایکدیگر ترکیب 

چکیدهمقـدمه
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کرده و با استفاده از روش های زینه بندی1 به تعدیـل نرخ های خام می پردازیم. نتایج 
به دست آمده نشان می دهد تفاوت معنی داری بین نرخ های به دست آمده و نرخ های 
جدول TD 88-90 کشور فرانسه )در حال حاضر در کشور برای انجام محاسبات بیمه ای 
از این جدول استفاده می شود( وجود دارد. نتایج نشان می دهد نرخ های به دست آمده 
در ردۀ سنی 19 تا 60 سال کوچـک تر از جدول زندگی کشور فرانسـه بوده، سپس 
به صورت چشمگیری افزایش می یابد و از نرخ های محاسبه شده جدول TD 88-90 با 
شیب زیادی گذر می کند. الزم به ذکر است که نرخ های فوت به دست آمده مربوط 
به فوتی های ناگهانی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی بوده و قابلیت تعمیم به کل 

جامعه را ندارد.

گزارش حاضـر بخشی از طرح »ساخت جدول تغییر وضعیت بیمه شدگان سازمان 
تأمین اجتماعی« بوده و مراحل بعدی پس از اتمام طرح به صورت گزارش تکمیلی به 

چاپ می رسد.

1. Graduation 
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جداول زندگی با استفاده از داده های آماری برای گروهی 
از افراد در سنین مشخص ساخته شده و به وسیلۀ عواملی 
نظیر جنسیت، نژاد، نسل و نوع بیمه تفکیـک می شوند. 
این جداول را می توان با استفاده از پیش بیـنی نرخ های 
مرگ ومیر آتی نیز تدویـن کرد امـا در اکثـر موارد یک 
تصویر لحظه ای از نرخ های مرگ ومیر مربوط به گروه های 
سنی مشخص گذشته نزدیک و نه لزوماً تصویرسازی 
از نرخ های آتی است. در این گونـه از جداول احتمــال 
فوت برآورد شده در سنیـن بسیار پاییـن و باال، به دلیل 
پیشرفت های علوم پزشکی و باال رفتن سطح بهداشت 
عمومی و استانداردهای ایمنی )که نتیجه آن تغییر زیاد در 
احتماالت فوت در سنین یادشده است( از اعتبار کمتری 

نسبت  به سایر سنین برخوردار است. 

یک جدول زندگی توسـط نرخ های مرگ ومیر و اعداد سرشـماری 
از یـک جمعیـت مشـخص، به طـور ایـده آل تحـت یک سیسـتم 
جمعیت شناسـی بسـته سـاخته می شـود، بدین معنا که مهاجرت 
بـه داخل و خـارج درون گروه مورد بررسـی در زمان تحلیل وجود 
نخواهد داشـت. در سیسـتم جمعیت شناسی بسـته فرض می شود 
جریـان مهاجـرت به صـورت تصادفـی و غیرچشـمگیر اسـت و 
مهاجرانـی کـه از جمعیـت دیگـر واردشـده اند دارای احتمال فوت 

مشـابه با افراد جمعیت فعلی هسـتند. 

در علوم  اکچوئریال  و جمعیت شناسی یک جدول زندگی )جدول 
مرگ ومیر و جدول اکچوئریال نیز نامیده می شود( جدولیست که در 

آن احتمال فوت فردی با سن مشخص تا سال بعد ارائه می شود.

مقدمهمقـدمه
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در علوم  اکچوئریال  از دو نوع جدول زندگی استفاده می شود:

1( جدول زندگی ایسـتا یا جاری1که در آن احتمال فوت برای افراد 
)حیوانات، طول عمر قطعات و...( در سنین مختلف در سال جاری 
نشان داده می شود. این جدول نشانگر احتماالت فوت در طول دورۀ 

زمانی و جمعیت مشخص است.

2( جدول زنـدگی نسـلی یا گروهی2، که در آن احتمـال فوت افراد 
)حیوانات، طول عمر قطعات و...( در نسل های مشخصی در طول حیات 
آن ها داده می شود. از این جدول برای نشـان دادن نرخ کلی مرگ ومیر 
برای یک نسل مشخص، در تمام دوران زندگی آن جمعیت استفاده 

می شود.

در جدول زندگی ایستا فرض بر مانایی جمعیت و هم پوشانی نسل ها 
در نمونه افراد گرفته شده است. هنگامی که جمعیت در طول سال های 
مختلف در حال تعادل باشد و شرایط محیطی تغییری پیدا نکند، 
نرخ های مرگ ومیر در جداول زندگی ایستا و جداول زندگی گروهی 
باهم برابر است. معموالً مقدار اولیه3 یعنی تعداد افراد تازه متولدشده 
نفر در نظر گرفته شده و فرض می شود که هیچ گونه   100،000
مهاجرت به داخل و خارج در زمان انجام تحقیق صورت نمی پذیرد. 
مرگ ومیر  یا  زندگی  جدول  عنوان  از  زمانی  که  گزارش  این  در 

به تنهایی نام برده می شود منظور جدول زندگی ایستا است.

در جداول زندگی نسلی تمـامی افراد گروه باید در یک بازه زمانی 
مشخص به دنیـا آمده باشند. استفـاده از این نوع جـداول به دلیل 
توانایی پیش بینی هرگونه تغییر مورد انتظار در احتماالت فوت آتی 
متداول تر است. همچنین با استفاده ازاین گونه جداول می توان روند و 
الگوی مرگ ومیر را تحلیل کرد. باید توجه داشت که جداول زندگی 
نسلی تنها با استفاده از داده ها تا زمان حال و پیش بینی مرگ ومیر آتی 

1. Period life table 
2. Cohort life table 
3. Radix 
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می تواند ساخته شود. معموالً در این نوع جداول مشکل کم شماری 
تعداد نوزادان و احتماالت فوت آن ها وجود دارد که برای حل این 
مشکل به مقایسه نرخ ها با دیگر نقاط جهان که در آن اطالعات 
با دقت بیشتری ثبت می شود و استفاده از روش های ریاضی برای 

تصحیح نرخ ها، پرداخته می شود.

استفاده از جداول زندگی ایستا به دالیل زیر طرفداران خود را دارد:

1( با توجه به ایستا بودن )استفاده از داده های مقطعی(، وقت و هزینه 
زیادی برای جمع آوری داده های موردنیاز در ساخت جداول الزم 
نبوده و تنها مشاهدات دوره ای یا مقاطع کوتاه زمانی )معموالً یک سال 

تقویمی( برای ساخت این جداول کفایت می کند.

2( با توجه به ایستا بودن )حال نگر بودن(، این جداول دقیقاً وضعیت 
کنونی جامعه مورد بررسی را نشان می دهند )برخالف جداول زندگی 
گروهی که وضعیت گذشته تا حال جامعۀ تحت مطالعه را منعکس 

می سازند(.

از مزایای کاربردی جداول زندگی قابلیت پیش بینی جمعیتی حتی بر 
روی جمعیت دیگر است. جداول زندگی عمدتاً به صورت مجزا برای 
جمعیت مردان و زنان ساخته شده، که دلیل آن تفاوت قابل مالحظه 
بین احتماالت فوت این دوگروه است. همچنین می توان از ویژگی های 
دیگری مانند وضعیت سیگاری بودن، محل جغرافیایی زندگی و 
طبقه اجتماعی- اقتصادی برای ایجاد تمایز بین ریسک های مختلف، 

استفاده کرد.

جداول زندگی را می توان بسط داده و از آن برای بررسی وضعیت 
سالمت عمومی جامعه استفاده نمود. در این حالت برآورد احتمال 
مدت زمان مورد انتظار برای بهبود از یک بیماری و به دست آوردن 
احتمال ازکارافتـادگی در سنین مختلف و بهبودی مجدد، و یا فوت 
افراد و یا به طورکلی محاسبه احتمال تغییر وضعیت از حالتی به حالت 

دیگر الزم است.
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جدول عمر را میتوان به جداول پیشرفته تری توسعه داد که در آنها عالوه بر احتماالت 
تغییر وضعیت به فوت، احتماالت تغییر وضعیت به وضعیت های دیگری مانند بیماری، 
از کارافتادگی و بازنشستگی وجود دارد. از این جداول برای بررسی مدت زمان مورد 
انتظار برای ماندن در یک وضعیت و همچنین نرخ تغییر وضعیت از یک وضعیت 
به وضعیت دیگر استفاده می  شود. جداول زندگی چند وضعیتی که جداول زندگی 
افزایشی-کاهشی1 نیز نامیده شده بر اساس نرخ های انتقال از یک وضعیت به وضعیت 

دیگر ساخته می شود.

همچنین می توان جداول زندگی را  برای نشان دادن امید زندگی در گروه های مختلف 
کارگری و وضعیت تأهل نیز بسط داد.

 پیشینه تاریخی

جداول زندگی تاریخچه ای بس طوالنی در تاریخ بشریت دارند. شواهد موجود نشان 
می دهد که در قرن سوم قبل از میالد مسیح در رم از اطالعات آماری جمع آوری شده 
برای ساخت جدول زندگی و برآورد مقدار امید زندگی استفاده شده است. جداول 
زندگی به طور رسمی در اواخر قرن هیجده ام در شمال ایتالیا مورد استفاده قرار گرفت، 
و از اواسط قرون هفدهم مبانی اولیه جداول زندگی مدرن توسط جامعه شناسانی 
نظیر ادموند هالی2 و جان گرانت3 پایه ریزی شد. جدول زندگی جان گرانت در سال 
1662 برای شهر لندن و جدول زندگی مشهور ادموند هالی برای شهر برسلو در سال 
1693 به عنوان اولین جداول زندگی مدرن و علمی شناخته می شوند. جداول زندگی 
معرفی شده توسط گرانت نسبت افراد زنـده در هر رده سنی مشخـص را نمایش 
می دهد درحالی که جداول زنـدگی هالی اکثر ستـون های جداول زندگی فعلی را در 

برداشت.

جداول زندگی به تفکیک سنی، در قرن هجدهم و نوزدهم در کشورهای مختلف اروپایی 
نظیر انگلستان، فرانسه و ایتالیا به تدریج به عنوان پایه های اصلی برنامه ریزی اجتماعی 
اقتصادی به ادارات رسمی راه یافت، که از آن جمله می توان به جداول زندگی دیپارسیو 

1. Increment-decrement life table 
2. Edmond Halley 
3. John Grant 



16

)1746( برای کشور فرانسه، بوفون 1)1749( برای کشور ایتالیا و پرایس )1783( برای 
شهر نورث همپتون انگلستان اشاره نمود. همچنین جداول زندگی متوالی به ترتیب در 
سال 1775 در کشور سوئد، 1817 در فرانسـه، 1818در هلند، ،1821 در نروژ، 1871 
در آلمان و 1876 در سوییس منتشر شد. در ایاالت متحده نیز، هرچند اولین جداول 
زندگی موجود توسط هیگلزورث در سال 1793 برای مناطق ماساچوست و همپشایر 
ساخته شد، اما تا سال 1900 میالدی آمارهای قابل اعتمادی در مورد میزان  مرگ ومیر 
در این کشور موجود نبود. در همان سال گالور2 با استفاده از داده های قابل اعتماد جدول 
زندگی را ارائه نمود که در آن متوسط طول عمر را برای مردان 4607 سال و برای زنان 

4942 سال در لحظه تولد نشان داده می شد. )زایری, 1387(

در نیمه اول قرن بیستم، با شکل گیری مؤسسات مختلف بیمه ای در سراسر جهان، 
جداول زندگی به تدریج موردتوجه این مؤسسات قرار گرفت، به طوری کـه به یکی از 
مهم ترین و اصلی ترین پایه های تصمیم گیری در مورد میزان حق بیمه پرداختی توسط 
اقشار مختلف بیمه شدگان تبدیل شد. در نیمه دوم این قرن، جداول زندگی به تدریج 
جای خود را در علوم مختلف نظیر جمعیت شناسی، اپیدمیولوژی، پزشکی و حتی 
صنعت پیدا کرد چنانچه امروز کمتر علمی را می توان مشاهده کرد که این جداول 
هیچ گونه کاربردی در آن ها نداشته باشد؛ اما در این میان نهادهای بیمه گر را می توان 

مهم ترین و عالقه مندترین کاربران جداول زندگی دانست. )زایری, 1387(

در ایران اولین بار  نهاپتیـان و خـزانه در سال 1352 تالشی را جهت ساخت جداول 
زندگی آغاز نمودند و جدولی را به تفکیک شهر و روستا و جنست تنظیم کردند. 
مجموعه جداول زندگی دیگری طی سال های 1352-1356 توسط ک.ال کهلی به 
روش مستقیم تهیه و در سال 1361 به وسیله مرکز آمار ایران منتشر گردید. سید 
حسن شمس در سال 1361 جداول زندگی دیگری برای سال 1355 کشور تدوین 
نمود و در آن از روش غیرمستقیمی که اطالعات اولیه آن مبتنی بر توزیع سنی و 

جنسی جمعیت حاصل از سرشماری های نفوس و مسکن بوده، استفاده کرد.

ملک افضلی و محمودی در مطالعۀ دیگری در سال 1363 اقدام به ساخت جدول 
زندگی برای مناطق شهری کشور نمودند که در این مطالعه نیز مانند حالت های قبل 

1. Buffon 
2. Glover 
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از روش نمونه گیری استفاده شد. در فروردین و اردیبهشت سال 1364 طرح دیگری 
با هدف تدوین جداول زندگی برای نقاط روستایی کشور توسط دکتر حسین ملک 

افضلی و همکاران به اجرا درآمد.

طه نورالهی بر اساس نتایج سرشماری سال 1365 به ساختن جداول زندگی به تفکیک 
جنسیت و مناطق شهری و روستایی برای کل کشور و استان ها پرداخت. در سال 
1371 مطالعه ای با عنوان بررسی مرگ ومیر در ایران به وسیله حبیب اهلل زنجانی و 
مجید کوششی به انجام رسید و به ساخت جداول زندگی کشور و استان ها به تفکیک 
نقاط شهری و روستایی در سال 1365 و برآورد آن به تفکیک شهری و روستایی 
و کل برای سال 1400 منجر شد. همچنین در سال 1375 دکتر محمد میرزایی با 
همکاری مجید کوششی و محمدباقر ناصری مطالعه ای را با عنوان»برآورد و تحلیل 

شاخص های حیاتی و جمعیتی کشور در سرشماری های 1365 و 1370« انجام داد.

باید توجه داشت که تمامی موارد بیان شـده تا اینجـا مطالعات جمعیت شناسی بود 
که در آن تالش برای تدوین جداول زندگی صورت گرفتــه و درنتیجه جداول 
به دست آمده نمی تواند به علت ماهیت شکلی و ساختاری خود نقشی در شرکت های 
بیمه و صندوق های بازنشستگی ایفا نمایند. در سال 1387 آقای دکتر فرید زایری به 
سفارش معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی به تدوین جداول زندگی تحت 
عنوان »جداول عمر و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی« پرداخت، که شاید 
بتوان آن را به عنوان تنها طرح انجام شده برای ساخت جدول زندگی از دید اکچوئری 

نامید. هرچند نتایج حاصل از این طرح تفاوت معنی داری با کار ایشان دارد.

درحالی که امروزه در کشورهای توسعه یافته محاسبه نرخ های فوت و ازکارافتادگی 
همه سالــه انجام می گردد و کشـورهای درحال توسعه ماننـد عربستــان )2005(، 
برزیل)2012( و ... نیز اقدام به ساخت جداول بومی خود با استفاده از اطالعات 
بیمه شدگان نموده اند، کشور ایران فاقد جداول زندگی بومی معتبر بوده و شرکت های 
بیمه و صندوق های بازنشستگی برای انجام محاسبات خود ناگزیر از استفاده از جدول 
TD 88-90 فرانسه هستند. لذا در این طرح ما برای اولیـن بار تالش بر سـاخت 
جدول زندگی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی با استفاده از روش های اکچوئری 
در مرحله اول و پس ازآن ساخت جدول تغییر وضعیت بیمه شدگان آن سازمان 

خواهیم داشت.
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  کاربرد جداول زندگی

از کاربردهای جداول زندگی می توان به کــاربرد آن در صنعت بیمه، صندوق های 
بازنشستگی، سازمان تأمین اجتماعی، و غیره اشاره کرد. در صنعت بیمه، اکچوئرها 
به منظور قیمت گذاری محصـوالت )بیمه های زندگی، سالیانه ها و ....( و برآورد مقدار 
ذخیره موردنیاز هر شرکت یا صندوق بازنشستگی، باید  حوادث محتمل آتی از قبیل 
بیماری، ازکارافتادگی و یا فوت را مدل بندی کنند که بدین منظور از جداول زندگی 
یا جداول چندوضعیتی، استفاده می نمایند. اکچوئرها از روش ها و فرمول های ریاضی 
برآورد نرخ ها و  زمان وقوع حادثه های مختلف )ازکارافتادگی، فوت و ...( را انجام 
می دهند که بر اساس مطالعه بر روی حادثه های رخ داده درگذشته و بررسی متوسط 
تغییر ایجادشده بر روی نرخ ها در گذر زمان، انجام می شود )برای مثال آیا کاهش 
شدیدی که در احتماالت فوت درگذشته وجود داشته امروزه نیز وجود دارد؟(. مقدار 
متوسط  نرخ های آتی معموالً بر اساس سن و سایر ویژگی های مرتبط با جمعیت 
محاسبه می شود. اکچوئرها در استفاده از جداول عمر سعی می کنند با توجه به شدت 
قرارگرفتن در معرض ریسک بیمه شدگان، از جداول متفاوتی استفاده کنند. به عنوان 
مثال، بیمه شدگان زن، دارای ریسک فوت کمتری نسبت به بیمه شدگان مرد هستند 
و نرخ فوت افراد با امراض خاص، بیشتر از افراد عادی است. جداولی میزان ابتال   
1جداولی هستند که نرخ بیماری های مختلف و ازکارافتادگی را بیان میکند. توجه داشته 

باشید که مهم ترین منبع برای جمع آوری اطالعات موردنیاز، برای شرکت های بیمه 
اطالعاتی است که توسط خود شرکت ها برای گروه های سنی مختلف ثبت شده است.

امروزه، با توجه به پیشرفت های تکنولوژی، اطالعات جمع آوری شده از بیمه شدگان 
حجیم تر و فشرده تر از گذشته است. حجم زیاد اطالعات دسته بندی شده، انجام 
محاسبات مختلف و پیچیده را ممکن ساخته و ساخت جداول گوناگون به منظور 

اهداف مختلف را متداول تر کرده است. 

از سال 1390 به بعد، صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی ایران، سعی بر ثبت دقیق 
آمار بیمه شدگان و اطالعات مورد نیاز ساخت جدول عمر نموده است. حجم باالی 
داده ها و میزان دقت قابل قبول آنها، نوید برآورد دقیق جدول عمر بیمه شدگان را 

1. Morbidity table 
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می هد. این پروژه در راستای برآورد جدول تغییر وضعیت بیمه شدگان سازمان است. 

در سازمان تأمین اجتماعی از این جداول به منظور برآورد احتماالت فوت، بررسی 
میزان تغییر وضعیت بیمه شده ها، برآورد طول عمر آتی مستمری بگیران، برآورد میزان 
تعهدات آتی 1، برآورد میزان هزینـه و درآمد آتی2برای هرسال، ارائه گزارش های 
ساالنه از وضعیت صندوق های بازنشستگی، برآورد تعهدات اکچوئریال تأمین اعتبار 
نشده3 برای هرسال و ذخیره موردنیاز در راستای هزینه های خدمات درمانی و ... 

استفاده می شود.

 ساخت جدول زندگی با استفاده از اطالعات بیمه شدگان

یکی از تفاوت های عمده  میان ساخت جدول زندگی با استفاده از روش های اکچوئری و 
روش های جمعیت شناسی، تجربه های تحت پوشش )جامعه آماری( و اندازه اکسپوژر4 
)مدت زمانی که در آن بیمه گذار درخطر فوت، ازکارافتادگی،... قرار دارد( است. در 
رو ش های جمعیت شناسی از تمامی تجربه های جامعه استفاده می شود، درحالی که در 
روش های  اکچوئری تنها تجربه افراد تحت پوشش بیمه مورد استفاده است همچنین 
در روش های  اکچوئری از اکسپوژرهای کسری استفاده می شود )که در بخش های 
آتی به آن خواهیم پرداخت(. از دیگر تفاوت ها می توان به منابع خطا و اهمیت استفاده 
صحیح از داده های درست، کشف، رفع و در صورت لزوم، حذف نواقص داده ای 
اشاره کرد، که این کار با اصالح رکوردها در حد امکان و حذف سایر رکوردهای غیر 
صحیح همراه است. ساخت جدول مرگ ومیر مستلزم محاسبه ی اکسپوژرها، برآورد 
نرخ های خام، زینه بندی آنها و تکنیک های برون یابی است )مورد آخر به منظور 

محاسبه تغییرات الگوی مرگ ومیر در طول زمان استفاده می شود(. 

جداول مرگ ومیر اکچوئری با سن مبنا شروع می شود. تعداد افراد زنده در سن 
مبنای جدول،  به صورت اختیاری انتخاب می شود. سپس، با استفـاده از مقادیر 
x در یک ســال آتی( برای هر سن،  xp )احتمال زنده مانـدن فردی به سن
ساله( مربوطه را می توان به صورت زنجیره ای و با  x )تعداد افراد زنده xl مقادیر

1. Future obligations 
2. Future income and expenditures 
3. Unfunded Actuarial Liabilities 
4. Exposure 
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استفاده از رابطه زیر محاسبه کرد: 
1x x xl l p+ =  )1(

اطالعات  مبنای  بر  مرگ ومیر  جدول  ساخت  کلی،  قاعده  یک  به عنوان 
در  x )احتمال فوت فردی به سن xq بیمه شده ها متأثر از برآورد درست
طول یک سال آتی( برای سنین مختلف است. این مقدار با استفاده از تقسیم

xE فوتی ها و تعداد  نشانگر  xD به دست آمده که در آن xE بر xD
نشان دهنده تعداد افراد در معرض مخاطره1  فوت، در بازه زمانی مشخص 

بین سال های و در مجموعه داده های تحت مشاهده است.

کار ساده ای نیست زیرا ممکن است با مجموعه ای از افراد  xE در عمل محاسبه

مواجه  شویم که تعدادی از آن ها تنها در بخشی از سال تحت بررسی )به دلیل ورود به 
سیستم بعد از شروع سال و یا خروج از آن به دالیلی به غیراز فوت قبل از پایان سال( 
عدد منتسب به هر فرد برابر با آن کسری از  xE حضورداشته باشند. برای محاسبۀ
سال است که فرد تحت مشاهده بوده است. عددی که برای فرد فوت شده در بازۀ 
در نظر گرفته می شود باید به صورت کامل  xE 1x برای محاسبه + و  x زمانی
)به عنوان در معرض مخاطره واقع شده برای تمام سال و نه کسری از آن( مورداستفاده 
که در سن  x ، یعنی تعداد افراد زنده در سن xl نشانگر نسبتی از xq قرار گیرد، زیرا

1x   زنده نخواهند ماند، است. +

باید به خاطر داشت ازلحاظ نظری، مقدار عدد تخصیص داده شده به مبنا انتخابی که 
که مقدار  xd xl و همان تعداد افراد بیمه شده در ابتدای دوره است و درنتیجه مقادیر
آن ها با استفاده از مقدار اولیه مبنا به دست می آید چندان موردتوجه نبوده و تنها  
نسبت مقادیر این توابع و رابطه آن ها با یکدیگر مهم است. بدیهی است استفاده از 
مجموعه داده بزرگ همواره به برآورد دقیق تر منجر می شود )مورفی و پاپس، 1922(.

 منابع اطالعات

منابع اطالعات در برآورد جدول عمر بیمه شدگان آمارهای ثبتی در انتهای هر سال 
و حداقل به مدت دو سال، است. با ثبت دقیق مشخصات افراد بین دو سال متوالی 
1. Exposed to risk 
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و ثبت درست اطالعات فوت هایی که بین این دو رخ می دهد می توان یک جدول 
زندگی قابل اعتماد ساخت.

به طورکلی از هر داده ای که نشانگر توزیع سن و یا گروه های سنی زندگی بیمه شده ها 
و همچنین تعداد فوتی ها باشد می توان برای ساخت این جداول از آن استفاده کرد. 

به عنوان یک قانون کلی، برآوردی که از تعداد مشاهدات بیشتری به دست 
می آید دقیق تر و قابل اعتمادتر از برآوردی است که مشاهدات کمتری 
داشته باشیم هرچند کـه با داشتـن تعـداد مشاهدات کـافی نیز می توان 

روند عمـومی مرگ ومیر را به دست آورد.

 بـرای سـاخت این جداول بهتر اسـت که مقدار مخاطره در معـرض خطر و تعداد 
فوتی هـا بـه تفکیک سـن مشـخص باشـد. در غیر این صـورت اگر مقدار متوسـط  
بـرای گروه های سـنی مشـخص باشـد، مقـدار  برای تک تک سـنین را می تـوان از 

طریـق درون یابی به دسـت آورد.

باید توجه شود که رکوردهایی که توسط شرکت های بیمه، سازمان ها و یا صندوق ها 
جمع آوری می شوند به عنوان با ارزش ترین رکوردها برای ساخت جداول زندگی 

مربوط به همان شرکت ها، سازمان ها و ... به حساب می آیند.

  روش ثبت فوتی ها و اکسپوژرها

یک وضعیت زندگی و یا یک وضعیت فعال )یک فرد بیمه شده( از ابتدای آن دوره 
می تواند به یکی از چهار حالت زیر در مشاهدات به پایان برسد:

1. فعال1
2. انصراف2

3. سررسید شده3
4. فوت شده4

1. Existing     
2. Withdrawn 
3. Matured 
4. Died
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زمانی که یک بیمه نامه تا پایان دورۀ تجربه تحت مشاهده1 موجود باشد اکسپوژر آن 
با وضعیت فعال به پایان می رسد. خروج از سیستم  به هر شکلی به جز فوت، مانند 
بازخرید2، فسخ قرارداد3 و یا عدم واریز حق بیمه در طبقه انصراف قرار می گیرد. 
خروج از سیستم  به صورت غیرداوطلبانه مانند رسیدن به تاریخ پایان دوره در بیمۀ 
عمر موقت4 و یا رسیدن به سررسید دوره در بیمۀ عمر و سرمایه گذاری5 در طبقۀ 
سررسید شده قرار می گیرد. گاهاً می توان انصراف ها و سررسیدشده ها را با یکدیگر 
در یک طبقه قرارداد، و نیز از سوی دیگر می توان تعداد طبقات را برای مواردی که 
تجربه ها دارای اطالعات بیشتری باشند، مانند نسبت خروجی های داوطلبانه، افزایش 
داد. الزم به ذکر است که درسازمانی مانند سازمان تأمین اجتماعی، وضعیت فعال به 
معنای فعال بودن بیمه شده و یا واریز کسورات6 آن فرد به سیستم است، وضعیت 
انصراف را می توان به غیرفعال شدن فرد و یا عدم واریز کسورات تفسیر کرد و 

سررسید شده نیز به معنای بازنشستگی می باشد.

برای ثبت اکسپوژرها و فوتی ها در تجربه های مرگ ومیر سه روش زیر وجود دارد:
1. سال بیمه نامه7

2. سال تقویمی8
3. سال زندگی9

این عبارت ها در شیوه تجزیه وتحلیل اکسپوژرها  و فوتی ها کاربرد دارد. توضیحات 
تکمیلی در خصوص روش های باال در موضوع این گزارش نمی گنجد و در این بخش 

تنها به تعریف مختصری از آن ها می پردازیم.

روش سال بیمه نامه اکسپوژرها از ابتدا تا پایان هرسال بیمه نامه ردیابی می شوند 
و هر فوت درست به همان سال بیمه نامه ای تخصیص داده می شود که مرگ در 
1. Covered by the experience
2.  Surrenders 
3.  Lapses 
4. Expired term policies
5.  Matured endowments
6. Contribution 
7.  Policy year
8.  Calendar year
9. Life year
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آن رخ داده است. روش سال تقویمی زمانی که اطالعات بیمه نامه ها به  اندازه کافی 
برای استفاده از روش سال بیمه نامه کامل نباشد کاربرد دارد. سومین روش برای 
تجزیه وتحلیل اکسپوژرها و فوتی ها روش سال زندگی است. این روش به دلیل آنکه 
رکوردها را از یک تولد به تولد بعدی ردیابی می کند دقیق ترین روش می نامند. 
در این روش فوتی ها درست در سن دقیق آخرین تولد منتهی به فوت گروه بندی 
می شوند. در این گزارش برای ثبت اکسپوژرها و فوتی ها، بنا به دلیل در اختیار داشتن 
اطالعات از شروع سال تقویمی تا پایان آن سال، از روش سال تقویمی1 استفاده شده 
است. همچنین سنین صحیح2 با استفاده از روش سال تقویمی که عبارت از تفاضل 
سال تقویمی مورد مطالعه از سال تقویمی تولد است به دست آورده شده است. برای 
آشنایی بیشتر با ادبیات این موضوع می توان به مورفی و پاپس )1922( مراجعه کرد.

 برآورد احتامل های فوت

 xq xq و برآورد آن را با نماد احتمال های مرگ ومیر را برای دورۀ یک ساله با نماد
نشان می دهند. اگر تمامی مشاهدات کامل باشند، به این معنا که همه افراد از سن

تحت مطالعه قرار بگیرند و یا در این میان تعدادی از آن ها فوت کنند،  1x + تا x
آنگاه تجزیه وتحلیل آماری آن کار ساده  است، اما متأسفانه در عمل این وضعیت رخ 
نمی دهد )همواره افرادی بین شروع سال مطالعه وارد بررسی شده و تعدادی نیز بنا به 

هر دالیلی به غیراز فوت در میانه سال از مشاهدات خارج می شوند(.

فرد درون مشاهدات قرار داشته باشد و با فرض آنکه هیچ فرد دیگری  n فرض کنید
ix و همچنین سن در  t+ ام به مشاهدات i وارد گروه نشود، اگر سن ورود فرد

باشد، آنگاه مقدار اکسپوژر به صورت ix s+ زمان خروج

( ) ( ) )1 1 2 2 ... (x n nE s t s t s t= − + − + + −
 
)2( 

0 ، همواره برقرار است. 1i it s≤ ≤≤ است. واضح است که رابطه،

به منظور برآورد احتمال فوت روش های کالسیک،گشتاوری، ماکزیمم درستنمایی )این 

1. Calendar year method 
2.  Integral ages
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دو روش خروجی یکسانی دارند(، پارامتری، آمار بیزی و ... وجود دارد که در این 
گزارش تنها به دو روش کالسیک و ماکزیمم درستنمایی خواهیم پرداخت.

در روش کالسیک تعداد فوتی های مورد انتظار را با فوتی های مشاهده شده برابر در 
را تعداد فوت های مشاهده شده در دوره تحت مشاهده نامیده و  xD نظر می گیرد.
نشان  I مجموعه افرادی که گروه تحت مطالعه را به دلیل فوت ترک کرده اند را با

می دهند. تعداد فوت های مورد انتظار در این روش برابر است با:

1 1
1

i i i i

n

t x t s x s
i i I

q q− + − +
= ∉

−∑ ∑  )3( 

1 ( عبارت باال ساده شده و به  (1 )u x u xq u q− + = − با استفاده از فرض بالدوچی1 )
صورت زیر در می آید:

1
(1 ) (1 ) (1 )

n

i x i x x x i x
i i I i I

t q s q E q s q
= ∉ ∈

− − − = + −∑ ∑ ∑  )4(

برآوردگر  مشاهده شده،  فوت های  تعداد  با  مقدار  این  دادن  قرار  مساوی  با  حال 
کالسیک احتمال فوت برابر با مقدار زیر خواهد بود:

 
(1 )

x
x

x i
i I

Dq
E s

∈

=
+ −∑

    )5(

این برآوردگر درصورتی که حجم داده ها زیاد باشد بسیار خوب عمل می کند. در 
بعضی از مواقع مخرج کسر را با فرض آن که فوت ها در وسط سال رخ می دهد تقریب 

می زنند. بنابراین مقدار این برآوردگر برابر با

ˆ
1
2

x
x

x x

Dq
E D

=
+

   

)6(

است. همچنین تحت فرض ثابت ماندن نیروی مرگ ومیر در درون دوره، که آن را با   
نمایش می دهیم، با استفاده از روش گشتاوری و ماکزیمم درستنمایی داریم:

1/2
x

x
x

D
E

µ + =

     
)7(

1. Balducci Assumption 
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درنتیجه

1/2ˆ ˆ1 exp( ) 1 exp( )x
x x

x

Dq
E

µ += − − = − −    )8(

دو روشی که در باال به آن اشاره کردیم در خروجی تفاوت معنی داری با یکدیگر 
ندارند. )گربر،1997(

               
روش های زینه بندی نرخ های خام1 

در این بخش نگاه مختصری به روش های زینه بندی نرخ های مرگ ومیر خواهیم 
داشت. زینه بندی یک روش علمی است که کاربردهای فراوانی در علوم  اکچوئریال 
، اقتصاد، آمار و ... دارد. در نظریه زینه بندی فرض بر این است که عوامل زیربنایی2 
وجود دارند که پنهان بوده و قابل مشاهده نیستند، بنابراین منحنی یا تابع واقعی باید 
برآورد و یا تقریب زده شود. زمانی این روش ها مورد استفاده قرار می گیرند که 
اطمینان الزم در خصوص صحت داده ها وجود نداشته و یا نرخ ها از پراکنش زیادی 
در سنین و یا سال های متوالی برخوردار باشند. امروزه یکی از روش های رایج برای 
ساخت جدول زندگی، پیش بینی و برآورد نرخ های فوت و ...، در گام نخست به دست 
آوردن نرخ های خام و سپس زینه بندی است. برای زینه بندی روش های مختلفی 
وجود دارد که ازلحاظ روشی و مفهومی به گروه های مختلفی طبقه بندی می شوند. 

اولین نوع از طبقه بندی بر مبنای پارامتری و یا ناپارامتری بودن روش  است. 

روش های پارامتری معموالً کارآمدتر از سایر روش ها بوده و به معنی توانایی 
شرح مرگ ومیر بر اساس مجموعه ای از معادالت وابسته به تعدادی پارامتر 

)نه خیلی زیاد( است.

 با انتخاب یک خانواده پارامتری مناسب که پارامترهای آن در ارتباط با مشخصه های 
مرگ ومیر باشد می توان رفتار مرگ ومیر جمعیت ها را توجیه نمود.

1. Crude rates
2.  Underlying 
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روش های ناپارامتری، روش های هموارسازی1 هستند کـه یا نرخ های 
خام مرگ ومیر را به طور مستقیم به میانگین روان2یا میانه در یک 

دنبـاله هموار تبدیل می کنند و یا این نوع دنبـاله بر مبنای بهینه سازی 
به دست می آید.

این دو روش می توانند در یک مدل مکمل باهم ترکیب شوند که در این گونه مدل ها 
ابتدا از روش ناپارامتری استفاده کرده و نرخ ها را هموار می کنند و سپس از نرخ های 

به دست آمده به عنوان خوراک روش پارامتری بهره می برند.

روش های دیگری نیز برای زینه بندی و اصالح نرخ ها در ادبیات این موضوع وجود 
دارد که بر مبنای استفاده و یا عدم استفاده از بعد زمان طبقه بندی می شوند. در این 
بخش بدون پرداختن به جزئیات به مواردی که در آن بعد زمان لحاظ نمی شود، 

اشاره می کنیم:

کوپاس و هابرمن3 )1983( روش های زینه بندی را بدون درنظرگرفتن زمان به صورت 
زیر طبقه بندی کردند:

1. روش های گرافیکی،

2. روش های پارامتری،

3. روش های تصحیح میانگین4 و مجموع.

بنجامین و پوالر5 )1980( رو ش هایزینه بندی را در پنج طبقه زیر دسته بندی کردند:

1. روش های گرافیکی،

2. روش های تصحیح میانگین و مجموع،

3. روش های زینه بندی با استفاده از روش های ریاضی،

1. Smoothing 
2. Running average 
3. Copas and Haberman
4. Adjusted-average methods
5. Benjamin and Pollard
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4. زینه بندی با استفاده از یک جدول زندگی استاندارد،

5. درون یابی بوسانی1 و هموارسازی.

عابد کامهوای و الصالوم2 )2005( روش های  اکچوئریالی زینه بندی را در نه گروه 
تقسیم کردند، که بخشی از آن ها در گروه بندی قبلی ها نیز وجود داشت:

1. روش های گرافیکی،

2. روش های تصحیح میانگین و مجموع،

3. روش کرنال3،

4. درون یابی بوسانی،

5. روش اسپالین4،

6. روش فیت کردن منحنی یا روش های پارامتریک،

7. زینه بندی با استفاده از یک جدول زندگی استاندارد،

8. روش معادالت دیفرانسیلی،

9. روش برنامه ریزی خطی.

هریک از روش های اشاره شده دارای بخش های مختلفی است که برای آشنایی با 
آن روش ها می توان به کوپاس و هابرمن )1983( و عابد کامهوای و الصالوم )2005( 

مراجعه کرد.

امروزه با پیشرفت در عرصه کامپیوتر و نرم افزارهای پیشرفته امکان استفاده از 
رو ش های پیچیده و محاسبات دقیق فراهم شد. یکی از این رو ش های پیچیده روش 
پی- اسپالین5 است. این روش یکی از کاربردی ترین روش ها برای زینه بندی احتماالت 
( , , )i i iy e x با سه تایی مرتب  برابر  را  اگر مجموعه مشاهدات  فوت می باشد. 

iy نشان دهندۀ تعداد  i ، در سنین یکسان در نظربگیریم، که در آن 1,..., n= برای هر، 
1. Osculatory interpolation 
2. Abid, Kamhawey and Alsalloum
3. Kernel’s method
4. Spline method 
5. P-spline
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ie نشان دهندۀ مقدار در معرض مخاطره است، آنگاه در این روش  ix و فوتی ها در سال
i است.  i ieµ θ= فرض می شود که تعداد فوتی ها دارای توزیع پوآسن با میانگین

i
i

i

y
eθ =


، نرخ فوت شدگان، مجهول بوده و با استفاده از فرمول iθ همچنین مقدار

بـرآورد می شـود. بـرای آشـنایی بـا شـیوه بـرآورد ایـن روش با فـرض خطاهای 
نرمـال، می توان به مقاله مارکـس و ایلرس )1998( مراجعه نمـود. در این گزارش 
بـرای زینه بنـدی نرخ هـای خـام بـا توجـه بـه ایـن فـرض که تمامـی نـرخ ها به 
درسـتی ثبت نشـده و در داده ها خطاهایی وجود دارد، از روش پی-اسپالین استفاده 
شـده اسـت. برای آشـنایی کامل با این روش و همچنین نحوه حل و هموارسـازی 

آن می تـوان بـه مقالـه کاری1 و همـکاران )2004( مراجعه نمود.

 ساخت جدول زندگی برای بیمه شدگان سازمان تأمین اجتامعی

ساخت جدول زندگی شامل شش مرحلۀ زیر است:

1. انتخاب نوع جدول موردنیاز با توجه به داده های موجود،

2. انتخاب منابع اطالعات،

3. روش جمع آوری اطالعات،

4. بررسی داده ها،

5. جدول بندی داده ها،

6. ساخت جدول.

با توجه به ماهیت کار، نوع داده ها و سازمان سفارش دهندۀ طرح، جدول موردنیاز 
جدول زندگی دوره ای جاری و از نوع کلی2 است. زیرا جداولی که برای سازمان هایی 
مانند تأمین جتماعی ساخته می شود به دلیل ماهیت اجتماعی بودن صندوق این 
سازمان ها و عدم انجام آزمون های پزشکی الزم قبل از ورود به صندوق آن ها )مانند 

1. Currie 
2. Aggregate 
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زمانی که فرد قصد خرید بیمۀ عمر داشته باشد( دارای ماهیت تک ورودی1 بوده و 
x تغییر می کند. برای آشنایی با انواع جداول زندگی در علوم  تنها با سن احرازی2

اکچوئریال می توان به مورفی و پاپس )1922( مراجعه کرد.

داده های موردنیـاز بـرای سـاخت این جـدول رکـوردهای مربـوط به 
بیمه شدگان اصلی این سازمان طی سالیان گذشته است. 

براساس مکاتبه صورت گرفته در تاریخ 1394/70/28 با دفتر آمار و محاسبات 
این سازمان  بیمه شدگان  اجتماعی اطالعات  تأمین  اجتماعی سازمان  اقتصادی و 
به تفکیک شماره بیمه نامه، کد جنسیت، تاریخ تولد، مدت سنوات بیمه شدگان، 
ماهیانه،  بیمه شدگان، حقوق  )ماهانه(  بازنشستگی  مبلغ کسورات  تأهل،  وضعیت 
یا  و  تاریخ فوت  بازمانده(  و  ازکارافتاده  بازنشسته،  بیمه شدگان )شاغل،  وضعیت 
برقراری مستمری )در صورت فوت، ازکارافتادگی و یا بازنشستگی(، تاریخ صدور 
بیمه نامه و شغل بیمه شده اصلی به تفکیک هرسال درخواست و باتوجه به محرمانگی 
اطالعات تنها اطالعات بیمه شدگان از قبیل شماره بیمه نامه، کد جنسیت، تاریخ تولد، 
بیمه شدگان و وضعیت بیمه شدگان )شاغل، بازنشسته، ازکارافتاده و بازمانده(، را برای 
سال های 1390 تا 1393 در اختیار مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی قرارگرفت 
که اطالعات هرسال به چهار گروه فعال، فوتی، بازنشسته و ازکارافتاده تقسیم شده 
بود. با دریافت اطالعات از تاریخ 1395/01/15 طرح ساخت جدول تغییر وضعیت 
بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی به صورت رسمی آغاز شد. به دلیل حجم باالی 
اطالعات از پایگاه دادهMicrosoft SQL Server 1 استفاده شد. و اطالعاتی که با 
پسوند. CSV دریافت شده بود در آن پایگاه داده ذخیره شد. همچنین برای جدول بندی 
اطالعات هرسال و ترکیب جداولی مختلف )فعال، فوتی، بازنشسته، ازکارافتاده( با 
یکدیگر از شماره بیمه نامه به عنوان کد یکتا استفاده شد. برای ساخت یک جدول تغییر 
وضعیت دقیق نیاز به دانستن تاریخ دقیق تغییر وضعیت )فوت، بازنشسته، ازکارافتاده( 
و همچنین تاریخ صدور بیمه نامه است بنابراین درتاریخ 1395/01/24 این اطالعات 
درخواست و با دریافت این اطالعات بررسی رکوردها و سپس جدول بندی اطالعات 

1.  Single-entry
2. Attained age 
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آغاز شد. در این طرح نظر به اینکه شناخت داده ها و حصول اطمینان از صحت آن ها، 
از ملزومات اصلی ساخت جدول تغییر وضعیت بیمه شدگان است لذا در گام نخست 

اقدام به تدوین جدول زندگی شده است.

پنج چالش اساسی که در ساخت جدول زندگی وجود دارد و پژوهشگر با آن ها 
روبرو خواهد شد عبارتند از:

1. زمان بر بودن جمع آوری اطالعات؛
2. حجم عظیم رکوردها؛

3. تکرارها1؛
4. اشتباه در ثبت رکورد؛

5. خطا در اعالم تاریخ ها )تولد، فوت، برقراری مستمری و ...(.

ثبت چندباره یک رکورد به دلیل واریز حق بیمه از چند محل متفاوت و یا تغییر شغل و 
دالیل دیگر می تواند منجربه تکرار رکوردها شود که می بایست این رکوردها شناسایی 
و رکوردهای مربوط به هر زندگی با هم ترکیب و رکوردهای تکراری حذف شود. 
به منظور شناسایی، اصالح و یا حذف موارد اشتباه در ثبت رکوردها و خطا در اعالم 
تاریخ ها باید تاریخ هایی که از یک مقدار خاص با توجه به سال موردبررسی بزرگ تر 
و یا کوچک تر هستند، شناسایی و به رفع نقص های آن پرداخته شود. به منظور بررسی 
نقص  دارای  رکوردهای  و  ترکیب شده  باهم  مختلف  جداولی  رکوردهای  داده ها، 

شناسایی شدند. رکوردهای ناقص شامل موارد زیر است:

1. رکوردهای تکراری،

2. فاقد تاریخ تولد/ تاریخ ورود به سیستم/کد جنسیت،

3. کوچکتر بودن سال تاریخ تولد از سال 1295،

4. اشتباه در واردکردن اطالعات و یا جابه جا واردکردن آن.

پس از شناسایی نقایص طی سه مکاتبه در تاریخ های 1395/03/8، 1395/04/9 و 
1395/05/24 با دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان سعی بر حداقل 
نمودن نقایص در مشاهدات شد. نمودارهای دایره ای و میله ای زیر تعداد و درصد 

رکوردهای صحیح و خطاها را نشان می دهد.

1. Duplication 
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 نمودار 1:  نمودار میله ای تعداد رکوردهای صحیح و خطاها

 نمودار 2: نمودار دایره ای درصد رکوردهای صحیح و خطاها
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نمودارهای )1( و )2( درصد و تعداد کل رکوردهای صحیح و خطا در این چهار سال را 
نشان می دهند. تعداد زیادی از این خطاها با همکاری اداره آمار و محاسبات اقتصادی 
و اجتماعی سازمان برطرف و اصالح شد. همچنین نمودار )3( درصد ایرادات را به 

تفکیک سه گروه نشان می دهد.

 نمودار 3: درصد خطاهای موجود درداده ها به تفکیک نوع آن

همان گونه که در نمودار )3( مشاهده می کنید، 41 درصد نقایص که بیشترین میزان 
خطاها نیز است مربوط به رکوردهای تکراری بود. خطا در هنگام ثبت رکورد )خالی 
بودن بعضی از فیلدها و یا جابه جا وارد شدن آن؛ مانند ثبت اشتباه تاریخ تولد در فیلد 
جنسیت( و گزارش اشتباه )اشتباه در ثبت تاریخ تولد، فوت ...( در جایگاه های بعدی 

قرار دارند.

جدول )1( و نمودار )4( نشان دهندۀ تعداد رکوردهای استفاده شده در این طرح، برای 
ساخت جدول زندگی به تفکیک جنسیت و سال، پس از اصالح و یا حذف رکوردهای 
غیرقابل استفاده است. همانگونه کـه مشاهده می شـود در مجموع حدود 48 میلیون 
رکورد قابل استفاده بین سال های 1390 تا 1393 وجود دارد که از این تعداد  82 

درصد سهم مردان و تنها 18 درصد آن سهم زنان است.
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 جدول 1: آمار توصیفی تعداد بیمه شدگان اصلی پس حذف یا اصالح رکوردها )به تفکیک جنسیت و سال(

 نمودار 4: نمودار دایره ای نسبت تعداد مردان و زنان پس از حذف و اصالح رکوردها )1393-1390(

کلتعداد زنانتعداد مردانسال

13909,402,3851,902,11711,304,502

13919,844,1742,127,32411,971,498

13929,946,5592,273,17712,219,736

139310,273,5272,392,29112,665,818

39,466,6458,694,90948,161,554جمع کل

پس از شناسایی، تصحیح و حذف رکوردهای تکراری، نوبت به جدول بندی داده ها 
با توجه به روش هایی که در بخش های گذشته به آن اشاره شد می رسد. به منظور 
گروه بندی افراد ابتدا سن آن ها را به آخرین تولدشان گرد کرده و سال بررسی 
موردنظر را از آن کسر می کنیم تا سنین صحیح حاصل شود. سپس افراد با سن های 

صحیح یکسان در یک گروه قرار می گیرند.

تمامی مراحلی که در بخش های گذشته به آن ها اشاره شد را می توان برای به دست 
آوردن نرخ های ازکارافتادگی نیز به کار برد.
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باتوجـه بـه آنکـــه گـزارش کـامـل تعـداد فـوتـی ها 
و ازکارافتادگی های مربـوط به سال 1393 حداقل یک 
سال به طول می انجامد، نتایج مربوط به سال 1393 در 
حال حاضر دچار کم شمارشی بوده و در محاسبات جداول 

زندگی کل از آن استفاده نشده است.

جــداول )2( تا )4( احتمـال های هموارسازی شــده مرگ ومیــر و 
ازکارافتادگی ترکیبی سال های 1390 تا 1392 بیمه شدگان به تفکیک 
جنسیت در سنین 19 تا 71 سال را برای کــل و مردان  و 19 تا 60 
سال برای زنان نشان می دهد. )به دلیل تعداد کم بیمه شدگان زن در 

سنین 61 تا 71 سال، این سنین حذف شده اند(. 

نتایج

فـاز اول طـرح پژوهشـی: سـاخت جدول تغییـر وضعیت 
بیمه شـدگان سـازمان تأمیـن اجتماعی
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تعداد سن
فوتی ها

تعداد 
ازکارافتاده ها

اکسپوژر 
فوتی ها

اکسپوژر 
ازکارافتادگی ها

احتمال 
مرگ ومیر 
ضرب در 

1000

احتمال 
ازکارافتادگی 
ضرب در 1000

1۹۵۳۴72,159,6272,159,690,110,39
201550122,191,11122,189,650,130,37
212490236,068,56236,074,930,150,35
2271110373,002,89372,986,480,190,33
23103159521,109,02521,090,330,220,32
24209221670,049,37669,997,900,270,31
25239253837,746,08837,680,080,310,31
26346 316992,130,14992,044,160,370,32
275123401,134,920,741,134,750,400,420,33
286214211,202,334,221,202,148,430,480,34
296694601,224,883,801,224,669,510,550,36
307334641,231,111,211,230,890,010,600,38
318115151,221,201,691,220,942,070,660,41
328745231,211,129,891,210,844,020,720,44
339155171,142,848,371,142,536,770,780,47
348485551,066,643,611,066,370,860,840,51
35879543989,104,95988,818,300,900,55
36942612940,442,92940,118,100,970,59
37940550892,347,41892,017,851,040,64
38956583860,878,94860,558,441,120,69
39992597823,393,13823,081,831,210,75
401045656808,982,13808,654,341,320,82
411146709793,157,68792,787,691,440,89
421214770772,342,17771,960,121,580,96
431270720729,168,69728,748,631,731,04
441261776663,657,25663,237,621,911,11
451314721610,178,33609,750,702,121,19
461351728562,194,61561,751,002,361,28

 جـدول 2: نرخ هـای هموارسـازی شـده مرگ ومیـر و ازکارافتادگـی ترکیبـی سـال های 1390 تـا 1392 بیمه شـدگان 
اصلـی سـازمان تأمیـن اجتماعی )مـردان(
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تعداد سن
فوتی ها

تعداد 
ازکارافتاده ها

اکسپوژر 
فوتی ها

اکسپوژر 
ازکارافتادگی ها

احتمال 
مرگ ومیر 
ضرب در 

1000

احتمال 
ازکارافتادگی 
ضرب در 1000

471426744539,806,13539,328,262,641,38
481553787521,189,59520,669,132,971,50
491742828514,731,34514,160,403,381,66
501839879499,146,67498,530,203,871,86
511964938459,081,29458,427,004,442,10
5221521015419,393,57418,691,395,092,36
5322771022385,130,92384,359,135,792,62
5423531062348,598,15347,759,956,522,86
552308910309,036,56308,202,947,303,06
562389930273,193,58272,351,548,203,23
572306792241,615,53240,784,999,353,37
582425800217,907,36217,024,7210,963,50
592353593191,642,14190,720,6113,343,64
602311591169,986,01169,038,6916,863,80
61215644794,027,3193,183,1921,833,97
62199928265,201,7864,402,0028,574,16
63182720646,460,9345,694,2237,304,36
64190515336,686,1735,878,2547,904,57
65186013829,019,6928,207,0260,224,78
6617309523,311,7922,577,8774,405,00
67188811121,250,8920,429,7490,765,21
6818957916,890,3916,081,86109,825,42
6918657914,197,6213,408,33132,395,62
7017376611,597,8410,807,77159,035,79
7118405910,156,689,370,22189,285,93

 ادامه جدول 2
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تعداد سن
فوتی ها

تعداد 
ازکارافتاده ها

اکسپوژر 
فوتی ها

اکسپوژر 
ازکارافتادگی ها

احتمال 
مرگ ومیر 
ضرب در 

1000

احتمال 
ازکارافتادگی 
ضرب در 1000

190614,753,3814,754,190,010,15
200326,509,9226,510,320,010,11
211342,341,6942,340,330,010,08
221367,755,9167,754,030,010,07
2317108,460,36108,460,340,020,06
2406158,667,44158,668,140,020,05
2559209,335,35209,335,230,030,05
261214256,546,52256,541,800,030,06
271215297,549,06297,545,960,040,06
282326318,148,00318,140,870,050,07
291530325,157,38325,155,880,060,09
302428323,363,95323,357,640,080,10
313250314,836,16314,829,150,090,12
323357301,564,44301,560,200,110,15
333638275,511,45275,500,000,130,17
344241247,108,56247,091,830,150,20
353449220,912,35220,904,300,170,23
364151200,762,26200,749,140,200,26
374952181,527,56181,514,970,220,29
384864166,045,41166,034,960,240,32
393346152,723,63152,718,480,270,35
404554145,115,83145,106,250,290,38
413059139,511,39139,505,750,320,41
424563135,126,07135,115,420,350,43
434959129,116,42129,100,500,380,45
445950121,909,92121,895,060,410,47
455156116,019,43116,009,360,450,49
464664107,229,41107,215,250,500,52

 جـدول 3: نرخ هـای هموارسـازی شـده مرگ ومیـر و ازکارافتادگـی ترکیبـی سـال های 1390 تـا 1392 بیمه شـدگان 
فعـال سـازمان تأمیـن اجتماعـی )زنان(
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تعداد سن
فوتی ها

تعداد 
ازکارافتاده ها

اکسپوژر 
فوتی ها

اکسپوژر 
ازکارافتادگی ها

احتمال 
مرگ ومیر 
ضرب در 

1000

احتمال 
ازکارافتادگی 
ضرب در 1000

476455100,398,26100,379,210,550,55
48566294,193,0594,182,050,610,61
49655290,729,4690,706,840,680,69
50586284,402,7184,382,080,750,80
51657568,605,6268,586,870,850,96
52475252,018,1552,006,150,951,15
53425842,396,7842,388,401,091,38
54515735,374,5835,361,331,251,61
55355829,551,0729,542,701,461,83
56435321,399,9321,388,391,732,03
57403815,774,7015,767,842,082,22
58212611,731,6611,722,272,542,38
5925128,433,758,423,223,172,53
6014136,122,636,118,274,032,66

 ادامه جدول 3

 جـدول 4 : نرخ هـای هموارسـازی شـده مرگ ومیـر و ازکارافتادگـی ترکیبـی سـال های 1390 تـا 1392 بیمه شـدگان 
فعـال سـازمان تأمیـن اجتماعی 

تعداد سن
فوتی ها

تعداد 
ازکارافتاده ها

اکسپوژر 
فوتی ها

اکسپوژر 
ازکارافتادگی ها

احتمال 
مرگ ومیر 
ضرب در 

1000

احتمال 
ازکارافتادگی 
ضرب در 1000

1954086,916,7886,917,660,100,36
201553148,704,96148,703,910,120,33
212593278,421,38278,426,390,140,30
2272113440,771,08440,752,790,170,28
23104166629,604,52629,585,810,190,27
24209227828,758,75828,707,980,230,26
252442621,047,151,871,047,085,760,260,26
263583301,248,768,911,248,678,210,300,27
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 ادامه جدول 4

تعداد سن
فوتی ها

تعداد 
ازکارافتاده ها

اکسپوژر 
فوتی ها

اکسپوژر 
ازکارافتادگی ها

احتمال 
مرگ ومیر 
ضرب در 

1000

احتمال 
ازکارافتادگی 
ضرب در 1000

275243551,432,586,901,432,413,460,340,27
286444471,520,646,981,520,454,060,390,29
296844901,550,184,331,549,968,550,440,30
307574921,554,634,041,554,406,520,490,32
318435651,536,187,461,535,920,830,540,35
329075801,512,801,301,512,511,190,600,38
339515551,418,471,541,418,148,490,650,41
348905961,313,860,631,313,571,130,710,45
359135921,210,130,071,209,835,360,770,49
369836631,141,321,821,140,983,880,840,54
379896021,073,997,681,073,655,530,910,58
3810046471,027,057,751,026,726,800,980,63
391025643976,230,16975,913,711,070,69
401090710954,203,96953,866,591,160,75
411176768932,797,06932,421,451,260,81
421259833907,563,24907,170,541,380,88
431319779858,366,59857,930,611,520,95
441320826785,649,49785,215,001,681,01
451365777726,259,47725,821,771,871,08
461397792669,491,07669,033,302,091,16
471490799640,257,71639,760,802,351,25
481610849615,430,72614,898,742,651,37
491807880605,518,28604,924,723,011,52
501897942583,609,70582,972,613,431,72
5120301013527,789,89527,116,173,921,95
5221991067471,458,69470,744,524,492,22
5323191080427,572,86426,792,695,142,49
5424041119384,012,73383,161,285,892,75
552343968338,626,63337,784,646,772,96
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تعداد سن
فوتی ها

تعداد 
ازکارافتاده ها

اکسپوژر 
فوتی ها

اکسپوژر 
ازکارافتادگی ها

احتمال 
مرگ ومیر 
ضرب در 

1000

احتمال 
ازکارافتادگی 
ضرب در 1000

562432983294,614,50293,760,937,823,15
572346830257,424,22256,586,849,163,30
582446827229,668,02228,775,9910,943,45
592378605200,096,89199,164,8313,363,60
602326604176,142,64175,190,2016,713,75
61217546298,087,4697,236,3221,243,92
62202328967,976,7267,167,8527,254,11
63184321348,307,5247,533,9435,034,30
64192015738,030,6837,214,5944,814,50
65187814230,026,2529,206,0556,784,71
6617459825,192,0424,450,9271,244,93
67190911321,866,8121,036,0388,485,14
6819168117,372,4616,556,61108,705,35
6918807914,557,7913,761,63132,055,54
7017576811,890,3411,092,23158,425,71
7118596010,398,249,603,68187,265,85

 ادامه جدول 4

ازآن جهت که ثبت و نگهداری از احتماالت خام مرگ ومیر و ازکارافتادگی، از ضروریات 
انجام تحقیقات بعدی و همچنین به روزرسانی این جداول است، لذا در پیوست این 
گزارش، این نرخ ها به تفکیک سال و جنسیت نیز محاسبه شده، که عالقه مندان 

می توانند به آن مراجعه نمایند.

در ادامه این گزارش نگاهی به روند نرخ های مرگ ومیر و ازکارافتادگی، مقایسه 
نرخ های سال های متوالی با یکدیگر و همچنین مقایسه آن ها با نرخ های موجود 
در جدول TD 88-90 خواهیم پرداخت. به منظور تشخیص تفاوت ها در روندهای 
مرگ ومیر و ازکارفتادگی، احتماالت فوت و ازکارفتادگی در عدد 1000 ضرب و 
سپس لگاریتم گرفته شده است. نتایج حاصل بدون توضیح در نمودارهای )5(تا )9( 

آمده است. 
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 نمودار 5:  لگاریتم نرخ های خام  مرگ ومیر به تفکیک سال

نمودار )5( لگاریتم 1000 برابر احتمال فوت مربوط به سال های 1390 تا 1393 را 
برای بیمه شدگان فعال برای سنین 19 تا 71 سال را نشان می دهد. همان گونه که 
مشاهده می کنید با افزایش سن از 21 سال این نرخ افزایش می یابد. توجه شود که 
به دلیل عدم گزارش تمامی فوتی های مربوط به سال 1393، نرخ مربوط به این سال 
کوچتر از نرخ سایر سال ها است.توجه داشته باشید که در این گزارش منظور از تعداد 

فوتی ها، فوت های ناگهانی رخ داده بیمه شدگان فعال است.

 

-۲/۰

-۱/۵

-۱/۰

-۰/۵

۰/۰

۰/۵

۱/۰

۱/۵

۲/۰

۲/۵

۳/۰

۱۹ ۲۱ ۲۳ ۲۵ ۲۷ ۲۹ ۳۱ ۳۳ ۳۵ ۳۷ ۳۹ ۴۱ ۴۳ ۴۵ ۴۷ ۴۹ ۵۱ ۵۳ ۵۵ ۵۷ ۵۹ ۶۱ ۶۳ ۶۵ ۶۷ ۶۹ ۷۱

1390 1391 1392 1393
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 نمودار 6: لگاریتم نرخ های خام ازکارافتادگی به تفکیک هرسال

نمودار )6(  لگاریتم 1000 برابر احتماالت ازکارافتادگی مربوط به سال های 1390 تا 
1393 را برای بیمه شدگان فعال در سنین 19 تا 71 سال را نشان می دهد. همانطور 

که مشاهده می کنید با افزایش سن این نرخ نیز افزایش می یابد.

نمودار 7: مقایسه نرخ های خام و هموارسازی شده احتماالت ازکارافتادگی ترکیبی

نمودار )7( لگاریتم 1000 برابر احتماالت ازکارافتادگی ترکیبی اطالعات سال های 
1390 تا 1392 و نرخ هموارشده آن را نشان می دهد. همان گونه که انتظار می رود 

این نرخ نیز با افزایش سن، افزایش پیدا می کند.

 

-۱/۵

-۱/۰

-۰/۵

۰/۰

۰/۵

۱/۰

۱/۵

۱۹ ۲۱ ۲۳ ۲۵ ۲۷ ۲۹ ۳۱ ۳۳ ۳۵ ۳۷ ۳۹ ۴۱ ۴۳ ۴۵ ۴۷ ۴۹ ۵۱ ۵۳ ۵۵ ۵۷ ۵۹ ۶۱ ۶۳ ۶۵ ۶۷ ۶۹ ۷۱

1390 1391 1392 1393
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نمودار 8: مقایسه لگاریتم نرخ های ازکارافتادگی بین مردان و زنان

نمودار )8( به مقایسه نرخ های هموارشده ازکارافتادگی بین زنان و مردان پرداخته 
)توجه شود که نرخ ها در عدد 1000 ضرب شده اند(. همان گونه که مشاهده می شود 
این نرخ از سن 19 تا 25 سالگی روندی کاهشی داشته و از آن سن به بعد با 
شیب مالیمی با گذشت زمان افزایش می یابد که بهترین دلیل آن کهولت سن و در 
نتیجه فرسودگی بافت های بدن است. از دیگر نکات قابل توجه پایین بودن معنی دار 

احتماالت ازکارافتادگی در میان بانوان نسبت به آقایان است.

TD 88-90 نمودار 9: مقایسه لگاریتم احتماالت فوت ترکیبی با نرخ جدول

نمـودار )9( لگاریتـم 1000 برابر احتمـال فوت ترکیبی اطالعات سـال های 1390 
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 TD 88-90 تا 1392 و نرخ هموارشـده آن را در مقایسـه با احتماالت فوت جدول
کشـور فرانسـه )در حـال حاضـر در کشـور از این جـدول زندگی به منظـور انجام 
محاسـبات بیمه ای اسـتفاده می شـود( نشـان می دهد. احتماالت فوت برای سـنین 
 TD 88-90 زیـر 60 سـال بین بیمه شـدگان فعال کمتر از احتمـاالت فوت جـدول
اسـت و از آن سـن بـه بعـد ایـن نرخ به صـورت چشـمگیری افزایش یافتـه و در 

باالی نمـودار TD 88-90 قـرار می گیرد.

 

-۲/۵
-۲/۰
-۱/۵
-۱/۰
-۰/۵

۰/۰
۰/۵
۱/۰
۱/۵
۲/۰
۲/۵

۱۹ ۲۱ ۲۳ ۲۵ ۲۷ ۲۹ ۳۱ ۳۳ ۳۵ ۳۷ ۳۹ ۴۱ ۴۳ ۴۵ ۴۷ ۴۹ ۵۱ ۵۳ ۵۵ ۵۷ ۵۹ ۶۱ ۶۳ ۶۵ ۶۷ ۶۹ ۷۱

مجموع مردان زنان TD-88-90

 TD 88-90نمودار 10:  مقایسه لگاریتم نرخ های هموارشده مردان و زنان با جدول 

نمـودار )10( بـه مقایسـه لگاریتـم 1000 برابـر نرخ هـای هموارشـده مرگ ومیـر 
ترکیبـی بیـن مـردان، زنـان، کلـی وTD 88-90  می پـردازد. همان گونه کـه انتظار 
مـی رود ایـن نـرخ روند صعودی داشـته و بـا باال رفتن سـن این نرخ نیـز افزایش 
می یابـد. احتمـاالت فـوت در بین هـر دو گروه مـردان و زنان کمتـر از نرخ جدول

TD 88-90 فرانسـه بـرای مـردان تا سـن 60 و زنان تا سـن 65 سـال بوده و پس 
 از آن بـا شـیب نسـبتاً زیـادی از نرخ هـای جدول فرانسـه پیشـی می گیـرد. توجه 
بـه ایـن نکتـه ضروری اسـت که این نرخ تنها نسـبت فـوت شـاغلین و فوت های 
ناگهانـی آن هـا را نشـان مـی دارد و می تـوان انتظـار داشـت احتمـاالت فوت کلی 

جامعه باالتـر از این میزان باشـد. 
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در گزارش هـای بعـدی و پـس از دریافـت اطالعـات مربـوط بـه سـال 1394 و 
تکمیـل اطالعـات مربـوط به سـال 1393 ایـن نرخ ها نیـز وارد مدل خواهدشـد. 
همچنیـن به محاسـبه نرخ هـای مربوط به فوت بازنشسـتگان نیـز پرداخته خواهد 
شـد و در کنـار مطالـب عنوان شـده سـعی در زینه بنـدی نرخ های به دسـت آمده 
بـا اسـتفاده از روش هـای پارامتـری و همچنین به فراهـم آوردن شـرایط به منظور 
سـاخت جـدول زندگی پرونده های سـازمان تأمیـن اجتماعی خواهیم داشـت. اهم 

فعالیت هـای آتـی موردنظر به شـرح زیر اسـت:

1. برآورد نرخ های مرگ ومیر بازنشستگان؛

2. ساخت جدول تغییر وضعیت بیمه شدگان؛

3. توزیع سن بازنشستگی و سنوات؛

4. جدول مرگ  ومیر پرونده ها؛

5. برآورد نرخ فعال به غیرفعال و برعکس.

 گام های بعدی
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جدول 5:  نرخ های خام فوت و ازکارافتادگی سال 1390 بیمه شدگان اصلی سازمان تأمین اجتماعی )مردان(

تعداد سن
فوتی ها

تعداد 
ازکارافتاده ها

اکسپوژر 
فوتی ها

اکسپوژر 
ازکارافتادگی ها

احتمال 
خام فوت 

در 1000

احتمال خام 
ازکارافتادگی 

در 1000
1911932,709,8032,715,280,030,58
2021950,480,2750,486,310,040,38
2183789,442,2089,455,010,090,41
222943139,673,51139,676,950,210,31
233462190,819,97190,827,560,180,32
248378237,462,36237,464,890,350,33
259988310,587,66310,584,520,320,28
26115124345,623,77345,633,740,330,36
27173132385,034,79385,008,840,450,34
28206152396,278,89396,256,220,520,38
29219135383,781,08383,748,080,570,35
30230164406,404,91406,376,920,570,40
31255169396,247,97396,212,770,640,43
32296191377,970,89377,916,850,780,51
33278174340,559,16340,513,720,820,51
34273201320,900,35320,867,210,850,63
35286202301,678,15301,635,830,950,67
36298204293,751,64293,704,421,010,69
37288183273,830,74273,779,421,050,67
38323207269,345,87269,290,991,200,77
39318177256,566,59256,509,651,240,69
40337257259,852,28259,812,281,300,99
41368249254,236,53254,184,511,450,98
42370261236,506,79236,458,281,561,10

پیوست
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تعداد سن
فوتی ها

تعداد 
ازکارافتاده ها

اکسپوژر 
فوتی ها

اکسپوژر 
ازکارافتادگی ها

احتمال 
خام فوت 

در 1000

احتمال خام 
ازکارافتادگی 

در 1000
43390222219,063,03218,986,181,781,01
44369263192,273,99192,225,851,921,37
45413238185,721,74185,657,722,221,28
46433254172,723,48172,661,352,511,47
47464286169,825,13169,743,362,731,68
48496276166,074,72165,975,092,991,66
49549303163,317,91163,219,323,361,86
50587307154,216,55154,106,593,811,99
51654350140,224,26140,103,234,662,50
52694359128,288,99128,158,205,412,80
53822387120,378,86120,205,586,833,22
54798335104,264,65104,069,107,653,22
5573127690,034,4889,843,068,123,07
5680132185,405,0385,214,679,383,77
5777026972,173,7271,966,5010,673,74
5879125665,235,4465,015,8512,133,94
5978719158,267,8258,019,9413,513,29
6081019247,652,8647,383,9817,004,05
6171210424,901,9224,649,5428,594,22
627098618,895,5518,637,4037,524,61
635945813,819,4513,585,9842,984,27
647234011,755,6211,469,6961,503,49
65698419,508,279,229,3073,414,44
66646327,483,587,227,7386,324,43
67787437,204,916,884,99109,236,25
68647275,497,385,248,61117,695,14
69683254,684,594,414,13145,805,66
70649123,976,203,691,67163,223,25
71795223,832,173,510,43207,456,27

 ادامه جدول 5
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جدول 6: نرخ های خام فوت و ازکارافتادگی سال 1390 بیمه شدگان اصلی سازمان تأمین اجتماعی )زنان(

تعداد سن
فوتی ها

تعداد 
ازکارافتاده ها

اکسپوژر 
فوتی ها

اکسپوژر 
ازکارافتادگی ها

احتمال 
خام فوت 

در 1000

احتمال خام 
ازکارافتادگی 

در 1000
19035,502,875,504,45-0,55
20019,911,399,911,84-0,10
211015,848,2915,847,450,06-
220025,324,8325,324,83--
230437,485,4737,485,84-0,11
240353,148,4953,149,18-0,06
250473,768,5473,770,35-0,05
265586,943,7886,942,440,060,06
274697,817,1797,817,260,040,06
2887101,239,40101,238,660,080,07
2961098,011,3598,012,550,060,10
30714100,638,10100,639,060,070,14
31141895,922,9395,924,620,150,19
32121785,129,5485,133,420,140,20
33141174,788,1174,783,890,190,15
3491266,864,2866,863,560,130,18
35111459,291,7959,292,880,190,24
36121654,157,8054,158,350,220,30
37151447,322,1747,321,480,320,30
38182543,749,7943,752,670,410,57
39111740,043,1440,047,400,270,42
40141939,016,2539,018,380,360,49
4172238,005,5838,011,680,180,58
4282535,094,2635,096,850,230,71
4361533,516,9533,519,700,180,45
44201631,119,1131,119,530,640,51
45132329,774,9529,778,100,440,77
4692026,821,6526,823,850,340,75
47111825,055,0025,057,900,440,72
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تعداد سن
فوتی ها

تعداد 
ازکارافتاده ها

اکسپوژر 
فوتی ها

اکسپوژر 
ازکارافتادگی ها

احتمال 
خام فوت 

در 1000

احتمال خام 
ازکارافتادگی 

در 1000
48112323,515,9723,520,650,470,98
49181722,486,1222,483,900,800,76
50161119,435,8819,433,890,820,57
51272216,320,6216,319,051,651,35
52172013,761,6913,761,341,241,45
53162111,935,4411,937,971,341,76
5414159,705,729,707,521,441,55
5512187,783,217,786,191,542,31
561095,861,085,861,721,711,54
5713113,985,733,987,753,262,76
581173,052,203,047,313,602,30
591212,243,722,240,495,350,45
60421,622,471,622,752,471,23

 ادامه جدول 6

تعداد سن
فوتی ها

تعداد 
ازکارافتاده ها

اکسپوژر 
فوتی ها

اکسپوژر 
ازکارافتادگی ها

احتمال 
خام فوت 

در 1000

احتمال خام 
ازکارافتادگی 

در 1000
1912238,212,6738,219,730,030,58
2022060,391,6660,398,150,030,33
21937105,290,49105,302,460,090,35
222943164,998,34165,001,780,180,26
233466228,305,44228,313,400,150,29
248381290,610,85290,614,080,290,28
259992384,356,20384,354,870,260,24
26120129432,567,55432,576,180,280,30
27177138482,851,96482,826,100,370,29
28214159497,518,28497,494,880,430,32

جدول 7: نرخ های خام فوت و ازکارافتادگی سال 1390 بیمه شدگان اصلی سازمان تأمین اجتماعی
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تعداد سن
فوتی ها

تعداد 
ازکارافتاده ها

اکسپوژر 
فوتی ها

اکسپوژر 
ازکارافتادگی ها

احتمال 
خام فوت 

در 1000

احتمال خام 
ازکارافتادگی 

در 1000
29225145481,792,44481,760,640,470,30
30237178507,043,01507,015,980,470,35
31269187492,170,90492,137,390,550,38
32308208463,100,44463,050,260,670,45
33292185415,347,27415,297,610,700,45
34282213387,764,63387,730,780,730,55
35297216360,969,94360,928,700,820,60
36310220347,909,44347,862,770,890,63
37303197321,152,91321,100,900,940,61
38341232313,095,66313,043,661,090,74
39329194296,609,73296,557,051,110,65
40351276298,868,53298,830,661,170,92
41375271292,242,11292,196,191,280,93
42378286271,601,05271,555,131,391,05
43396237252,579,98252,505,881,570,94
44389279223,393,10223,345,381,741,25
45426261215,496,69215,435,821,981,21
46442274199,545,13199,485,212,221,37
47475304194,880,13194,801,252,441,56
48507299189,590,69189,495,742,671,58
49567320185,804,03185,703,223,051,72
50603318173,652,42173,540,483,471,83
51681372156,544,88156,422,284,352,38
52711379142,050,68141,919,535,012,67
53838408132,314,29132,143,556,333,09
54812350113,970,37113,776,617,123,08
5574329497,817,6997,629,257,603,01
5681133091,266,1191,076,408,893,62
5778328076,159,4575,954,2510,283,69

 ادامه جدول 7
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 ادامه جدول 7

تعداد سن
فوتی ها

تعداد 
ازکارافتاده ها

اکسپوژر 
فوتی ها

اکسپوژر 
ازکارافتادگی ها

احتمال 
خام فوت 

در 1000

احتمال خام 
ازکارافتادگی 

در 1000
5880226368,287,6468,063,1611,743,86
5979919260,511,5460,260,4313,203,19
6081419449,275,3349,006,7316,523,96
6172110725,836,4625,581,7427,914,18
627218719,581,9819,319,0536,824,50
636046014,331,5714,094,1942,144,26
647314212,179,4611,889,6360,023,53
65707439,806,079,524,0572,104,51
66651337,717,657,458,9984,354,42
67802447,393,957,067,50108,476,23
68658285,657,505,405,38116,315,18
69688254,805,824,533,41143,165,51
70655124,055,713,768,26161,503,18
71806223,911,183,584,79206,086,14

تعداد سن
فوتی ها

تعداد 
ازکارافتاده ها

اکسپوژر 
فوتی ها

اکسپوژر 
ازکارافتادگی ها

احتمال 
خام فوت 

در 1000

احتمال خام 
ازکارافتادگی 

در 1000
1931322,329,3022,324,440,130,58
2051639,712,0939,706,200,130,40
2172678,974,1978,969,820,090,33
222635123,727,26123,711,550,210,28
233356175,286,91175,274,580,190,32
247380224,444,76224,410,980,330,36
256689270,355,88270,322,490,240,33
26138109346,990,62346,930,530,400,31
27172107376,534,26376,462,230,460,28

جدول 8: نرخ های خام فوت و ازکارافتادگی سال 1391 بیمه شدگان اصلی سازمان تأمین اجتماعی )مردان(
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 ادامه جدول 8

تعداد سن
فوتی ها

تعداد 
ازکارافتاده ها

اکسپوژر 
فوتی ها

اکسپوژر 
ازکارافتادگی ها

احتمال 
خام فوت 

در 1000

احتمال خام 
ازکارافتادگی 

در 1000
28220142410,900,68410,808,690,540,35
29218171416,950,73416,862,660,520,41
30238141399,576,77399,484,740,600,35
31268178420,637,17420,526,370,640,42
32291183408,946,91408,830,210,710,45
33312176390,320,27390,192,990,800,45
34282188352,594,22352,477,250,800,53
35291173332,457,73332,334,490,880,52
36309218312,285,22312,148,310,990,70
37329170304,909,59304,766,221,080,56
38311187284,677,71284,545,111,090,66
39352231280,118,20279,982,401,260,83
40348206267,187,16267,042,211,300,77
41386245270,651,76270,489,891,430,91
42397265264,783,01264,630,141,501,00
43417251245,312,03245,146,221,701,02
44431247227,069,28226,881,441,901,09
45410231198,916,75198,747,222,061,16
46447245192,514,13192,322,602,321,27
47482218179,404,83179,200,832,691,22
48516269177,030,96176,811,452,911,52
49595282174,774,75174,536,943,401,62
50626277170,886,32170,632,333,661,62
51632295156,890,41156,629,564,031,88
52700335141,929,18141,648,654,932,37
53704318129,759,83129,467,355,432,46
54778368121,122,86120,788,826,423,05
55758311104,039,32103,722,177,293,00
5678731789,733,8089,397,758,773,55
5780126285,036,3084,697,009,423,09
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 ادامه جدول 8

تعداد سن
فوتی ها

تعداد 
ازکارافتاده ها

اکسپوژر 
فوتی ها

اکسپوژر 
ازکارافتادگی ها

احتمال 
خام فوت 

در 1000

احتمال خام 
ازکارافتادگی 

در 1000
5885026472,012,4571,645,8511,803,68
5978820465,244,0764,888,7612,083,14
6074822059,339,1758,986,7012,613,73
6177717234,365,7534,024,8522,615,06
626837821,025,4120,710,9632,483,77
636956616,496,4016,165,8642,134,08
646014912,127,2411,838,7549,564,14
656955310,237,679,900,2367,895,35
66598328,271,197,981,3772,304,01
67591306,631,836,343,0489,124,73
68759276,386,606,020,25118,844,48
69623244,825,814,519,33129,105,31
70622314,059,483,759,91153,228,24
71578193,451,293,167,52167,476,00

تعداد سن
فوتی ها

تعداد 
ازکارافتاده ها

اکسپوژر 
فوتی ها

اکسپوژر 
ازکارافتادگی ها

احتمال 
خام فوت 

در 1000

احتمال خام 
ازکارافتادگی 

در 1000
19024,881,364,880,52-0,41
20018,587,808,587,70-0,12
210113,774,4613,773,95-0,07
220222,287,7622,286,49-0,09
230336,776,6036,776,33-0,08
240252,230,4252,230,42-0,04
252267,966,9467,966,460,030,03
261788,760,6588,759,280,010,08
274499,282,4499,281,110,040,04
2899108,589,05108,584,520,080,08
2936110,668,30110,667,650,030,05

جدول 9: نرخ های خام فوت و ازکارافتادگی سال 1391 بیمه شدگان اصلی سازمان تأمین اجتماعی )زنان(
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تعداد سن
فوتی ها

تعداد 
ازکارافتاده ها

اکسپوژر 
فوتی ها

اکسپوژر 
ازکارافتادگی ها

احتمال 
خام فوت 

در 1000

احتمال خام 
ازکارافتادگی 

در 1000

3088105,920,88105,917,920,080,08
311021108,202,92108,198,470,090,19
321221103,097,02103,093,210,120,20
33131492,790,6692,785,880,140,15
34121182,343,2782,338,500,150,13
3591574,527,7174,524,080,120,20
36131767,419,8567,413,560,190,25
37191662,408,5462,401,900,300,26
38191555,412,6855,404,130,340,27
39101352,622,7352,618,160,190,25
40141248,897,6648,892,790,290,25
41111748,301,4448,295,930,230,35
42142147,558,5847,554,320,290,44
43192444,156,1544,147,710,430,54
44181342,562,8642,554,890,420,31
45171539,692,2939,687,680,430,38
46152537,829,7537,821,990,400,66
47181834,720,7834,714,360,520,52
48171833,145,2733,138,080,510,54
49221531,925,4031,916,320,690,47
50143330,107,3530,101,750,471,10
51152721,501,9221,495,900,701,26
52101716,820,8616,816,380,591,01
53191813,961,6113,952,471,361,29
54182011,997,2411,988,991,501,67
5512189,994,389,988,751,201,80
5618267,151,237,144,662,523,64
571295,526,335,522,842,171,63
585103,779,213,776,581,322,65
59572,860,212,856,881,752,45
60772,074,852,071,463,373,38

 ادامه جدول 9
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تعداد سن
فوتی ها

تعداد 
ازکارافتاده ها

اکسپوژر 
فوتی ها

اکسپوژر 
ازکارافتادگی ها

احتمال 
خام فوت 

در 1000

احتمال خام 
ازکارافتادگی 

در 1000
1931527,214,4427,208,730,110,55
2051748,303,8248,297,830,100,35
2172792,759,7892,754,900,080,29
222637146,027,31146,010,330,180,25
233359212,098,65212,086,050,160,28
247382276,717,12276,683,340,260,30
256891338,393,26338,359,390,200,27
26139116435,843,52435,782,060,320,27
27176111475,933,80475,860,430,370,23
28229151519,654,50519,557,970,440,29
29221177527,762,18527,673,460,420,34
30246149505,655,87505,560,880,490,29
31278199528,989,70528,874,450,530,38
32303204512,150,90512,030,390,590,40
33325190483,222,65483,090,590,670,39
34294199435,045,93434,924,200,680,46
35300188407,098,20406,971,350,740,46
36322235379,821,71379,678,510,850,62
37348186367,440,85367,290,840,950,51
38330202340,223,79340,082,640,970,59
39362244332,854,33332,713,961,090,73
40362218316,190,82316,041,001,140,69
41397262319,081,19318,913,821,240,82
42411286312,436,59312,279,461,320,92
43436275289,549,66289,375,411,510,95
44449260269,714,46269,518,651,660,96
45427246238,670,75238,496,611,791,03
46462270230,410,93230,211,642,011,17
47500236214,178,93213,968,522,331,10

جدول 10: نرخ های خام فوت و ازکارافتادگی سال 1391 بیمه شدگان اصلی سازمان تأمین اجتماعی
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 ادامه جدول 10

تعداد سن
فوتی ها

تعداد 
ازکارافتاده ها

اکسپوژر 
فوتی ها

اکسپوژر 
ازکارافتادگی ها

احتمال 
خام فوت 

در 1000

احتمال خام 
ازکارافتادگی 

در 1000

48533287210,223,31209,996,612,541,37
49617297206,757,62206,510,742,981,44
50640310201,052,99200,793,413,181,54
51648322178,494,31178,226,763,631,81
52710352158,795,02158,510,024,472,22
53723336143,765,60143,463,985,032,34
54796388133,159,10132,816,815,982,92
55770329114,070,71113,747,926,752,89
5680534396,906,0396,563,428,313,55
5781327190,595,6390,252,838,973,00
5885527575,820,6675,451,4311,283,64
5979321168,125,2767,766,6411,643,11
6075522761,443,0261,087,1712,293,72
6178217935,827,4335,484,4221,835,04
626898221,910,5821,593,2531,453,80
637006717,122,2116,789,1840,883,99
646044912,564,6612,274,6648,073,99
657015510,611,1110,270,6766,065,36
66606349,632,389,338,6462,913,64
67594316,843,956,553,6686,794,73
68766276,547,386,177,53116,994,37
69630244,964,024,654,04126,915,16
70630324,178,093,874,52150,798,26
71582193,527,373,241,60165,005,86
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جدول 11: نرخ های خام فوت و ازکارافتادگی سال 1392 بیمه شدگان اصلی سازمان تأمین اجتماعی )مردان(

تعداد سن
فوتی ها

تعداد 
ازکارافتاده ها

اکسپوژر 
فوتی ها

اکسپوژر 
ازکارافتادگی ها

احتمال 
خام فوت 

در 1000

احتمال خام 
ازکارافتادگی 

در 1000

191217,120,5317,119,970,060,12
2081531,998,7531,997,150,250,47
2192767,652,1767,650,090,130,40
221632109,602,12109,597,970,150,29
233641155,002,13154,988,190,230,26
245363208,142,24208,122,030,250,30
257476256,802,55256,773,080,290,30
269383299,515,75299,479,890,310,28
27167101373,351,68373,279,330,450,27
28195127395,154,65395,083,530,490,32
29232154424,151,98424,058,770,550,36
30265159425,129,53425,028,340,620,37
31288168404,316,54404,202,940,710,42
32287149424,212,09424,096,960,680,35
33325167411,968,95411,830,050,790,41
34293166393,149,04393,026,400,750,42
35302168354,969,07354,847,980,850,47
36335190334,406,05334,265,361,000,57
37323197313,607,07313,472,201,030,63
38322189306,855,36306,722,331,050,62
39322189286,708,34286,589,781,120,66
40360193281,942,69281,799,851,280,68
41392215268,269,39268,113,291,460,80
42447244271,052,36270,871,711,650,90
43463247264,793,63264,616,221,750,93
44461266244,313,99244,130,331,891,09
45491252225,539,84225,345,762,181,12
46471229196,957,00196,767,052,391,16
47480240190,576,17190,384,072,521,26
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 ادامه جدول 11

تعداد سن
فوتی ها

تعداد 
ازکارافتاده ها

اکسپوژر 
فوتی ها

اکسپوژر 
ازکارافتادگی ها

احتمال 
خام فوت 

در 1000

احتمال خام 
ازکارافتادگی 

در 1000

48541242178,083,92177,882,593,041,36
49598243176,638,68176,404,133,391,38
50626295174,043,81173,791,283,601,70
51678293161,966,62161,694,224,191,81
52758321149,175,39148,884,545,082,16
53751317134,992,24134,686,215,562,35
54777359123,210,64122,902,036,312,92
55819323114,962,76114,637,717,122,82
5680129298,054,7597,739,118,172,99
5773526184,405,5084,121,508,713,10
5878428080,659,4780,363,029,723,48
5977819868,130,2667,811,9211,422,92
6075317962,993,9762,668,0211,952,86
6166717134,759,6434,508,7919,194,96
6260711825,280,8225,053,6424,014,71
635388216,145,0815,942,3733,325,14
645816412,803,3112,569,8145,385,09
65467449,273,759,077,4950,364,85
66486317,557,027,368,7764,314,21
67510387,414,157,201,7168,795,28
68489255,006,414,813,0097,675,19
69559304,687,214,474,87119,266,70
70466233,562,163,356,19130,826,85
71467182,873,222,692,27162,546,69
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جدول 12: نرخ های خام فوت و ازکارافتادگی سال 1392 بیمه شدگان اصلی سازمان تأمین اجتماعی )زنان(

تعداد سن
فوتی ها

تعداد 
ازکارافتاده ها

اکسپوژر 
فوتی ها

اکسپوژر 
ازکارافتادگی ها

احتمال 
خام فوت 

در 1000

احتمال خام 
ازکارافتادگی 

در 1000

19014,369,154,369,22-0,23
20018,010,738,010,78-0,12
210212,718,9312,718,93-0,16
221120,143,3120,142,710,050,05
231034,198,2934,198,170,03-
240153,288,5353,288,53-0,02
253367,599,8767,598,420,040,04
266280,842,0880,840,080,070,02
2745100,449,45100,447,590,040,05
28610108,319,55108,317,690,060,09
29614116,477,73116,475,680,050,12
3096116,804,97116,800,670,080,05
31811110,710,31110,706,060,070,10
32919113,337,88113,333,570,080,17
33913107,932,68107,930,230,080,12
34211897,901,0297,889,760,210,18
35142087,092,8587,087,330,160,23
36161879,184,6179,177,240,200,23
37152271,796,8571,791,590,210,31
38112466,882,9466,878,170,160,36
39121660,057,7660,052,930,200,27
40172357,201,9357,195,080,300,40
41122053,204,3753,198,140,230,38
42231752,473,2252,464,240,440,32
43242051,443,3251,433,090,470,39
44212148,227,9548,220,650,440,44
45211846,552,1946,543,580,450,39
46221942,578,0242,569,400,520,45
47351940,622,4840,606,950,860,47
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 ادامه جدول 12

تعداد سن
فوتی ها

تعداد 
ازکارافتاده ها

اکسپوژر 
فوتی ها

اکسپوژر 
ازکارافتادگی ها

احتمال 
خام فوت 

در 1000

احتمال خام 
ازکارافتادگی 

در 1000

48282137,531,8137,523,310,750,56
49252036,317,9536,306,620,690,55
50281834,859,4834,846,440,800,52
51232630,783,0830,771,920,750,84
52201521,435,6021,428,420,930,70
5371916,499,7316,497,950,421,15
54192213,671,6113,664,831,391,61
55112211,773,4711,767,750,931,87
5615188,387,618,382,011,792,15
5715186,262,646,257,262,402,88
58594,900,264,898,381,021,84
59843,329,823,325,852,401,20
60342,425,322,424,061,241,65

جدول 13: نرخ های خام فوت و ازکارافتادگی سال 1392 بیمه شدگان اصلی سازمان تأمین اجتماعی

تعداد سن
فوتی ها

تعداد 
ازکارافتاده ها

اکسپوژر 
فوتی ها

اکسپوژر 
ازکارافتادگی ها

احتمال 
خام فوت 

در 1000

احتمال خام 
ازکارافتادگی 

در 1000

191321,489,6721,489,190,050,14
2081640,009,4840,007,930,200,40
2192980,371,1080,369,030,110,36
221733129,745,43129,740,680,130,25
233741189,200,42189,186,360,200,22
245364261,430,78261,410,560,200,24
257779324,402,42324,371,500,240,24
269985380,357,83380,319,970,260,22
27171106473,801,13473,726,930,360,22
28201137503,474,20503,401,210,400,27
29238168540,629,72540,534,450,440,31
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 ادامه جدول 13

تعداد سن
فوتی ها

تعداد 
ازکارافتاده ها

اکسپوژر 
فوتی ها

اکسپوژر 
ازکارافتادگی ها

احتمال 
خام فوت 

در 1000

احتمال خام 
ازکارافتادگی 

در 1000

30274165541,935,15541,829,660,510,30
31296179515,026,85514,909,000,570,35
32296168537,549,96537,430,530,550,31
33334180519,901,62519,760,280,640,35
34314184491,050,06490,916,160,640,37
35316188442,061,93441,935,310,710,43
36351208413,590,66413,442,590,850,50
37338219385,403,93385,263,790,880,57
38333213373,738,30373,600,500,890,57
39334205346,766,10346,642,700,960,59
40377216339,144,61338,994,931,110,64
41404235321,473,76321,311,431,260,73
42470261323,525,59323,335,951,450,81
43487267316,236,95316,049,321,540,84
44482287292,541,93292,350,981,650,98
45512270272,092,04271,889,351,880,99
46493248239,535,02239,336,452,061,04
47515259231,198,65230,991,032,231,12
48570263215,616,72215,406,382,641,22
49623263212,956,63212,710,762,931,24
50654314208,904,29208,638,723,131,50
51701319192,750,70192,467,133,641,66
52778336170,612,99170,314,974,561,97
53758336151,492,97151,185,165,002,22
54796381136,883,25136,567,865,822,79
55830345126,738,23126,407,466,552,73
56816310106,442,36106,121,127,672,92
5775027990,669,1490,379,768,273,09
5878928985,559,7285,261,409,223,39
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تعداد سن
فوتی ها

تعداد 
ازکارافتاده ها

اکسپوژر 
فوتی ها

اکسپوژر 
ازکارافتادگی ها

احتمال 
خام فوت 

در 1000

احتمال خام 
ازکارافتادگی 

در 1000

5978620271,460,0771,137,7611,002,84
6075718365,424,2965,096,3111,572,81
6167217636,423,5736,170,1618,454,87
6261312026,484,1626,255,5523,154,57
635398616,853,7316,650,5731,985,16
645856613,286,5613,050,2944,035,06
65470449,609,079,411,3248,914,68
66488317,842,017,653,2962,234,05
67513387,628,917,414,8667,245,12
68492265,167,584,973,7095,215,23
69562304,787,954,574,18117,386,56
70472243,656,543,449,45129,086,96
71471192,959,702,777,28159,146,84

 ادامه جدول 13

جدول 14: نرخ های خام فوت و ازکارافتادگی سال 1393 بیمه شدگان اصلی سازمان تأمین اجتماعی )مردان(

تعداد سن
فوتی ها

تعداد 
ازکارافتاده ها

اکسپوژر 
فوتی ها

اکسپوژر 
ازکارافتادگی ها

احتمال 
خام فوت 

در 1000

احتمال خام 
ازکارافتادگی 

در 1000

190516,791,9016,791,90-0,30
202631,665,1931,664,420,060,19
212560,481,8460,481,130,030,08
221317100,734,24100,728,930,130,17
231832144,991,09144,983,440,120,22
243734193,046,99193,027,410,190,18
256147250,451,57250,427,220,240,19
267550298,937,68298,898,680,250,17
2710460335,919,02335,866,460,310,18
2811668406,600,25406,539,170,290,17
2915898420,164,97420,083,940,380,23
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 ادامه جدول 14

تعداد سن
فوتی ها

تعداد 
ازکارافتاده ها

اکسپوژر 
فوتی ها

اکسپوژر 
ازکارافتادگی ها

احتمال 
خام فوت 

در 1000

احتمال خام 
ازکارافتادگی 

در 1000

30177103443,951,88443,868,540,400,23
31218120440,323,11440,214,320,500,27
32208113415,114,64415,008,050,500,27
33235147433,810,64433,693,620,540,34
34241134419,724,77419,610,060,570,32
35258129400,385,40400,257,150,640,32
36251123361,094,45360,969,960,700,34
37254123339,380,58339,247,360,750,36
38268131318,422,65318,285,600,840,41
39277147310,895,36310,752,250,890,47
40280143290,836,30290,697,350,960,49
41282177285,368,58285,233,550,990,62
42310153270,564,44270,407,821,150,57
43334185272,408,44272,242,081,230,68
44368194265,124,05264,938,051,390,73
45381203244,271,84244,078,291,560,83
46398202224,494,61224,300,751,770,90
47415188195,723,48195,517,242,120,96
48390188189,107,86188,921,362,061,00
49391205177,212,21177,022,522,211,16
50470234175,754,49175,534,952,671,33
51543259165,372,07165,128,253,281,57
52608242155,132,62154,853,593,921,56
53665273143,304,08142,995,064,641,91
54653305129,952,01129,652,965,022,35
55691274118,346,07118,031,495,842,32
56763282110,163,22109,818,406,932,57
5772427893,807,4093,474,667,722,97
5872023480,847,7780,535,308,912,91
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تعداد سن
فوتی ها

تعداد 
ازکارافتاده ها

اکسپوژر 
فوتی ها

اکسپوژر 
ازکارافتادگی ها

احتمال 
خام فوت 

در 1000

احتمال خام 
ازکارافتادگی 

در 1000

5980618277,289,8076,933,4010,432,37
6078518467,134,0166,758,1911,692,76
6185314541,895,4141,510,5520,363,49
6278310628,021,7327,700,4827,943,83
637787121,545,8721,247,5336,113,34
646975614,099,6113,803,5949,434,06
657445011,415,3711,109,2365,184,50
66684258,201,597,925,8483,403,15
67696256,874,716,587,09101,243,80
68690236,964,366,681,9599,083,44
69655174,714,964,444,01138,923,83
70817184,480,654,143,27182,344,34
71662173,347,483,062,41197,765,55

 ادامه جدول 14

جدول 15: نرخ های خام فوت و ازکارافتادگی سال 1393 بیمه شدگان اصلی سازمان تأمین اجتماعی )زنان(

تعداد سن
فوتی ها

تعداد 
ازکارافتاده ها

اکسپوژر 
فوتی ها

اکسپوژر 
ازکارافتادگی ها

احتمال 
خام فوت 

در 1000

احتمال خام 
ازکارافتادگی 

در 1000

19004,284,454,284,45--
20007,491,977,491,97--
210112,017,6912,017,69-0,08
220218,869,8318,869,83-0,11
231231,772,1931,772,030,030,06
241250,598,4550,597,700,020,04
250169,716,3869,716,38-0,01
264581,404,8381,402,270,050,06
272492,715,5792,714,460,020,04
2862110,481,65110,478,500,050,02
2946115,897,05115,894,990,030,05
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 ادامه جدول 15

تعداد سن
فوتی ها

تعداد 
ازکارافتاده ها

اکسپوژر 
فوتی ها

اکسپوژر 
ازکارافتادگی ها

احتمال 
خام فوت 

در 1000

احتمال خام 
ازکارافتادگی 

در 1000
30412122,618,30122,616,570,030,10
31514122,208,73122,206,380,040,11
321212114,872,80114,865,980,100,10
331414117,077,01117,071,470,120,12
34814111,539,03111,534,720,070,13
35107100,899,77100,896,030,100,07
36141789,783,0189,776,560,160,19
3761081,634,2381,630,660,070,12
38202074,219,3074,209,720,270,27
39152169,163,9869,155,820,220,30
40151462,215,7362,207,270,240,23
41211559,281,0759,271,660,350,25
42151555,040,8255,035,440,270,27
43201854,119,1754,107,840,370,33
44211952,936,1452,924,690,400,36
45142049,954,9249,948,100,280,40
46232047,552,2547,540,850,480,42
47202943,371,3743,362,070,460,67
48251641,431,0141,419,610,600,39
49172438,385,9138,378,230,440,63
50142237,228,5337,222,980,380,59
51181934,893,5834,885,550,520,54
52123030,076,6430,071,070,401,00
53111420,977,3920,972,730,520,67
54202616,155,4216,145,921,241,61
55161213,691,2413,682,851,170,88
5691710,601,1410,598,200,851,60
57897,736,717,734,571,031,16
588125,791,185,788,121,382,07
595104,586,474,584,181,092,18
601593,135,003,130,804,782,87
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جدول 16: نرخ های خام فوت و ازکارافتادگی سال 1393 بیمه شدگان اصلی سازمان تأمین اجتماعی

تعداد سن
فوتی ها

تعداد 
ازکارافتاده ها

اکسپوژر 
فوتی ها

اکسپوژر 
ازکارافتادگی ها

احتمال 
خام فوت 

در 1000

احتمال خام 
ازکارافتادگی 

در 1000

190521,076,3521,076,35-0,24
202639,157,1639,156,380,050,15
212672,499,5372,498,820,030,08
221319119,604,07119,598,760,110,16
231934176,763,29176,755,470,110,19
243836243,645,44243,625,120,160,15
256148320,167,95320,143,600,190,15
267955380,342,51380,300,950,210,14
2710664428,634,58428,580,920,250,15
2812270517,081,90517,017,670,240,14
29162104536,062,02535,978,930,300,19
30181115566,570,19566,485,110,320,20
31223134562,532,84562,421,700,400,24
32220125529,987,44529,874,040,420,24
33249161550,887,65550,765,090,450,29
34249148531,263,80531,144,780,470,28
35268136501,285,17501,153,180,530,27
36265140450,877,46450,746,520,590,31
37260133421,014,81420,878,020,620,32
38288151392,641,95392,495,330,730,38
39292168380,059,34379,908,070,770,44
40295157353,052,03352,904,620,840,44
41303192344,649,65344,505,210,880,56
42325168325,605,26325,443,261,000,52
43355203326,529,60326,351,381,090,62
44389213318,060,19317,862,741,220,67
45395223294,226,76294,026,391,340,76
46421222272,046,87271,841,611,550,82
47435217239,094,85238,879,311,820,91
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 ادامه جدول 16

تعداد سن
فوتی ها

تعداد 
ازکارافتاده ها

اکسپوژر 
فوتی ها

اکسپوژر 
ازکارافتادگی ها

احتمال 
خام فوت 

در 1000

احتمال خام 
ازکارافتادگی 

در 1000

48415204230,538,87230,340,971,800,89
49408229215,598,13215,400,751,891,06
50484256212,984,02212,758,932,271,20
51561278200,266,65200,014,802,801,39
52620272185,209,25184,924,663,351,47
53676287164,281,47163,967,794,111,75
54673331146,108,43145,799,884,612,27
55707286132,037,30131,714,355,352,17
56772299120,764,36120,416,606,392,48
57732287101,544,11101,209,237,212,84
5872824686,638,9586,323,428,402,85
5981119281,876,2781,517,589,912,36
6080019370,269,0169,888,9911,382,76
6186315044,114,7443,725,8319,563,43
6279610929,540,6929,214,2926,953,73
637837422,684,9122,384,4434,523,31
647065714,739,1514,438,6747,903,95
657545011,860,9011,551,4363,574,33
66690268,505,278,225,9581,133,16
67701257,133,116,844,0198,273,65
68697237,153,126,868,4497,443,35
69660174,862,964,590,48135,723,70
70820184,587,974,249,44178,734,24
71671183,447,693,159,94194,625,70
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ــی.  ــن اجتماع ــازمان تأمی ــران س ــتمری بگی ــر مس ــدول عم ــری, ف. )1387(. ج 1. زای

گــروه بررســی هــای بیمــه ای. تهــران: موسســه عالــی پژوهــش تأمیــن اجتماعــی.

2. زنجانــی, ح., & کوششــی, م. )1371(. بررســی مــرگ و میــر در ایــران. انتشــارات مرکز 

مطالعــات و تحقیقات شهرســازی و معمــاری ایران.

3. رسایــی, ح. )1374(. محاســبه در جــدول عمــر خالصــه. فصلنامــه علــوم اجتماعــی, 

7 و 8.

4. شمس, ح. )1361(. جدول امید زندگی در ایران. انتشارات مرکز آمار ایران.

5.کهلــی, ک., & ترجمــه گ, آ. )1361(. جــداول خالصــه در ایــران. انتشــارات مرکــز 

آمــار ایــران.

ــران.  ــتایی در ای ــان روس ــردان و زن ــی در م ــد زندگ ــی, ح. )1365(. امی ــک افضل 5. مل

ــان, 9. ــه دارو و درم مجل

منــــــــــــابع
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منــــــــــــابع
6. ملــک افضلــی, ح., & محمــودی فراهانــی, م. )1365(. جــدول عمــر زنــان و مــردان 

جوامــع شــهری ایــران در ســال 1363. مجلــه محیــط شناســی, 14, 15-1.

7. میرزایــی, م., کوششــی, م., & نــارصی, م. )1357(. بــرآورد و تحلیــل شــاخص هــای 

ــات و  ــه مطالع ــای 1365 و 1370. موسس ــماری ه ــور در رسش ــی کش ــی و جمعیت حیات

تحقیقــات اجتماعــی, 274.

ــر،  ــرگ ومی ــران: م ــی در ای ــای حیلت ــزان ه ــه, ح. )1356(. می ــان, و., & خزان 8. نهاپتی

ــاروری، رشــد جمعیــت و جــدول عمــر. انتشــارات دانشــکده بهداشــت، تهــران. ب

9. نورالهــی, ط. )1370(. جــدول عمــر جمعیــت کشــور، مناطــق شــهری و روســتایی. 

انتشــارات مرکــز آمــار ایــران.

10. نورالهــی, ط. )1371(. جــدول عمــر جمعیــت کشــور. دانشــگاه صنعتــی اصفهــان, 

)ص. 7-5(.
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