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 خالصه

ياري پزشكان و مراكز  به اينكه يكي از خدمات تامين اجتماعي كمك به درمان بيمه شدگان ميباشد و اين امر در حال حاضر بواسطه دفتر چه هاي درماني كاغذي و بهبا توجه 

كه مدلي جهت ارائه هر چه دقيقترر تراريا اعتبرار دفترچره درماني تحت پوشش،  يا افراد و شركتهاي داراي قرارداد با تامين اجتماعي حاصل ميشود،  لذا در اين تحقيق سعي شده است 

،  پويا و از طريرق داده كراوي مري باشرد.    درمان ارائه گردد. در حال حاضر تاريا مذكور توسط سيستم از طريق روندي درختي و ايستا تعيين ميگردد. مدلي كه در اين تحقيق ارائه شده

استفاده شده است و فرمولي جهت اعتبار سنجي دفترچه هاي تامين اجتماعي  4تحليل عاملي و الگوريتم21ين تحقيق از نرم افزار كلمنتاين اين روش از دقت بيشتري برخوردار است. در ا

ه طور مستقل در سرور هاي هر شعبه جتماعي بو مدلي جهت تامين اعتبار بيمه شده از طريق الگوريتم داده كاوي به دست آمده است.     همچنين با توجه به اينكه داده هاي شعب تامين ا

امور مكانيزه شعب مستلزم ارائه راهكاري مناسب است در اين پژوهش روش اجرايي حل اين مشركل بره دسرت آمرده اسرت.     موجود است و استفاده از نتايج داده كاوي در روند جاري

    اين روش جهت سازمانهاي مشابه نيز قابليت استفاده دارد.  
 
 

 تامین اجتماعی، داده کاوی،  الگوریتم تحلیل عاملی،  دفترچه درمانیکلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه .1
 

يباشردكه بره صرورتهاي يكي از ابزارهاي ارائه مزايا به ارباب رجوع،  دفترچه هاي تامين اجتماعي ميباشد كه اعتبار استفاده از آن منرو  بره تراريا اعتبرار آن م

 دد. در دفترچه هاي درماني در حال حاضر تاريا اعتبار،  بسته به پارامتر هاي سابقه و كارگاهي كه بيمه شده در آن شاغل است و سرن افررادگوناگون در آن ثبت ميگر

مرول مربوطره و ين فرتحت تكفل )تبعي( تعيين و در تمامي برگه  هاي آن چاپ ميشود هدف اين تحقيق بدست آوردن پارامتر هاي دخيل در تاريا اعتبار درمران و تعير

                                                 
1 Javad  Iranban  
2 Maryam  Esmailnezhad  
3 Mohammadreza  Motadel 
4 PCA 

  airanban@yahoo.com نويسنده مسئول مقاله: جواد ايرانبان*

  esmailnezhad@ymail.com مسئول مكاتبات: مريم اسماعيل نژاد

mailto:esmailnezhad@ymail.com


 

 2 

 تشريح كليه مزايا و معايب انواع واسطه هاي شناسايي بيمه شده )دفترچه كاغذي/كارت هوشمند/ساير( ميباشد. 

در اين تحقيرق . [2]باشددارد. كلمنتاين يكي از قوي ترين اين نرم افزارها مي وجود مختلفي نرم افزار هاي كاوي داده هاي پروژه اجراي و سازي پياده براي

دفترچره ميباشردو بره دنبرال مساله اين است كه با استفاده از داده هاي واقعي سازمان،  قصد كشف روابطي پنهان بين داده ها را داريم. تحقيق، مربرو  بره بخرش اعتبرار 

اعتبار ميباشيم. سرازمان ترامين اجتمراعي از دو كشف مدلي جهت اعتبار سنجي دفترچه هاي تامين اجتماعي با استفاده از داده كاوي، بمنظور دقت بيشتر در تعيين تاريا 

شربكه،  گروه متخصص تشكيل شده كه عبارت است از كارمندان بخش كامپيوتر و ديگري كارمندان واحد. گروه اول كارهاي تخصصري چرون كرد نويسري،  اعمرال 

. است كه با سيستم بيمه اي جهت راه اندازي كار ارباب رجوع كار ميكننرد محافظت از داده هاي سازمان وغيره را انجام ميدهند و گروه دوم از كارمنداني تشكيل شده

گرفتره شرده  در اين تحقيق از هر دو گروه استفاده شده بدين صورت كه جهت تحليل و كار هاي تخصصي گروه اول و جهرت اطععرات سرازماني از گرروه دوم بهرره

اعدوروابط ميران تراريا اعتبرار دفترچره و عوامرل مروثر برر آن  شناسرايي شرودواطععات مربوطره از طريرق است. سعي براين است كه بااستفاده ازفنون داده كاوي،  قو

ار دفترچره شناسرايي شرد الگوريتمهاي داده كاوي بررسي و نتايج بصورت تحليلي ارائه شود. ابتدابامطالعه وبررسري پايگاههراي داده،  جرداول اطععراتي مروثر در اعتبر

فيلدهاي مورد نظر از هر بانك در كنار هم قررار داده شرد و جردولي سفارشري جهرت داده كراوي  آن سراخته شرد. درگرام بعردي  SQLد هاي وسپس با استفاده از ك

ي طراحري اجراي داده كاو نيزباتوجه به مطالعات انجام شدةپيشين دربارة داده كاوي وكاربرد آن بر شركتهاي بيمه اي و پايگاه داده حجيم،  مدل مفهومي مناسب براي

ازطرفي از زماني كه رايانه در ذخيره سازي داده ها ي سرازمان بكرار . شدوسعي برالگوبرداري مناسب ازمطالعات گذشته و رفع مشكعت ونواقص مدلهاي پيشين داريم

را  ،  مرافن داده كاويورد ميباشند. در اين شرايط  رفت،  حجم داده در پايگاه داده ها چند برابر شد بطوريكه هم اكنون برخي پايگاه داده ها شامل چند صد ميليون رك

،  بنرابراين انبرارداده تشركيل شرد. قادر مي سازد تا از داده هاي خود بهره برداري نموده و از آن به عنوان ابرزاري برراي پشرتيباني فرآينرد تصرميم گيرري اسرتفاده كننرد

وپاكسازي شردند،  يعنري متريرهرايي كره برراي هردف موردنظرمناسرب نبودنرد،  حرذف واطععرات ( براساس فنون داده كاوي،  داده هاپيش پردازش 2931)شهرابي،  

برا  پس ازاصعح متريرها،  ركوردهانيزموردپااليش،  حذف واصعح قرارگرفتند. پس از آماده سازي،  داده ها بره نررم افرزار كلمنتراين داده شرد و. تكراري يكي شدند

 ي حاصل شد و سپس مورد تحليل قرار گرفت. استفاده از مدل تحليل عاملي نتايج

 

 

 نحوه جمع آوري داده .2
 

   داده هادراين تحقيق در دو مرحله گردآوري شده اند:

 پرسش نامه 

پژوهشگر دقيقا كه  پرسشنامه مجموعه اي است از سوالت كتبي و غالبا مبتني بر گزينه هاي مشخص كه پاسا دهنده جوابهاي خود را بر آن درج مي كند. به هنگامي

پرسشنامه را مي توان به مي داند در پي چيست و چگونه بايد متريرهاي خود را اندازه گيري كند. پرسشنامه ابزاري كارآمد براي گردآوري اطععات به شمار مي رود. 

  .نيكي داده هاي الزم را گردآوري كردطور حضوري يا از طريق پست ميان پاسا دهندگان توزيع كرد. همچنين مي توان با اجراي آن به طور الكترو

( بسياري از افراد از پرسشنامه براي گرد آوري داده ها استفاده ميكنند بدون اينكه ساير شيوه هاي گرد آوري داده ها را در نظر 1111به اعتقاد ساندرز و همكاران )

يابي كرد و متناسب با سوالها و اهداف پژوهش بهترين شيوه راانتخاب كرد. از پرسشنامه بگيرند. به اعتقاد اين صاحبنظران بايد همه شيوه هاي گردآوري داده را ارز

از پرسشنامه نگرش ميتوان براي پژوهشهاي توصيفي يا تبييني )پيمايش و همبستگي( استفاده كرد. پژوهشهاي توصيفي )در استراتژي پيمايش( نظير پژوهشهايي كه 

عمال سازماني استفاده ميكنند، پژوهشگر را به شناسايي و توصيف تريير پذيري در پديده هاي متفاوت قادر ميسازد. در مقابل سنجي يا افكار سنجي وپرسشنامه هاي ا

ر ( د2331معلولي را بررسي كند. )گيل و جانسون،  -پژوهشهاي تبييني وتحليلي )همبستگي وتجربي( پژوهشگر را قادر ميسازد رابط بين مترير ها خصوصا رابطه علت 

 اين تحقيق از پرسشنامه و مقياس فاصله اي استفاده شده است. 

ر يرك پرسشنامه اين تحقيق از نوع حضوري است چون اين پژوهش محدود به حوزه ي سازماني است و مزيت اين نوع اين است كه ميتوان همره پاسرخها راد

 هدايت كنيم:  2جدول  درسواالت پرسشنامه سعي شده كه پاسا دهنده را به مطابقسواالت اين پرسشنامه بسته ميباشند.  [1].دوره زماني كوتاه گردآوري كرد

 

 . نمودار هدایت پاسخ دهنده1جدول 
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 دسته د دسته ج دسته ب دسته الف

يهاتوانمنديها و نيازمند روش آرماني و مزايا روش كنوني پياده سازي و  

 جايگزيني

 

 4و9و1و2)دسته الف( سواالت 

 2-1و 5)دسته ب( سواالت 

 6)دسته ج( سوال 

يار خروب بررآورد بسر دان روش فعلي را موثر و كارا نميدانند ضمنا پتانسيل و توانايي سازمان را در حركت به انجام روش جديردتوجه به نظر سنجي انجام شده كارمنبا 

 از طرفي امكاناتي كه داريم نشاندهنده اين است كه امكان انجام سريع و كم هزينه مي باشد. .كرده اند و آمادگي پذيرش روش جديدوجود دارد

 سيستمهاي سازماني

چون داده هاي مورد نياز در فايرل پايگراه داده اي اوراكرل شرعبه موجرود بودنرد  ازپايگاه داده استخراج شده است. sqlاطععات شعب با استفاده از كد هاي  

( كه قابل استفاده در نرم افزار ميكروسافت اكسرل باشرد تهيره CSV1يك سري فايل با فرمت جدا شده با كاما ) 2ه از دستورات پرس و جوي ساختار يافتهابتدا با استفاد

 آمده است.  1شدند. از نرم افزار اكسل براي تبديل فرمت و محتواي داده ها استفاده گرديد. مصاديق اين تبديعت در جدول 

 

 نمونه ای از تبدیالت داده ای اکسل، به کار گرفته شده در تحقیق -2جدول 

 عمليات به كار گرفته شده دليل كاربرد نوع تبديل رديف

تيبينگاشت انواع فاصله دار به مقادير تر 2 نگاشت ميدهيم  9و 1، 2را به اعداد ترتيبي  1، 9، 2مثع اعداد  

ن كاوي با ايزيرا در غير اينصورت برخورد نرم افزار داده 

 فواصل متفاوت خواهد بود.

ابع تهيه جدول نگاشت و استفاده از ت

VLookup 

تبديل شده است.15/16/53كه به تاريا 531615مثع عدد نگاشت نوع عددي به تاريا 1  fdate(a  (  

ه است. برخي فيلدها با تفريق دو فيلد تاريا بدست آمد تفريق دو تاريا 9  Diff(a,b( 

 

 نشان داده شده است.   9برخي تبديعت نيز به طور مستقيم در نرم افزار داده كاوي كلمنتاين انجام شده است كه در جدول همچنين  

 

 انواع داده ای مورد استفاده و تعاریف آنها به اختصار -3جدول 

 مثال نمونه مفهوم نام مترير)قلم داده اي(  رديف

بيمه شده يا صدور دفترچه توسطتاريخي تقاضاي اعتبار  تاريا درخواست 2  11/14/2931  

15/16/2951 روز، ماه، سال تولد بيمه شده.  تاريا تولد 1  

 تاريا اعتبار 9
است و  تاريخي كه دفترچه بيمه شده تا آن زمان معتبر

 امكان استفاده دارد. 
15/12/2931  

 

 فيلد هاي جديدي با انجام عمليات بر فيلد هاي موجود بدست آمده است كه عبارتند از: 

تاريا تولد فرد=سن كنوني فرد بيمه شده-تاريا درخواست بيمه شده         (2 )  

تاريا اعتبار=روزهاي اعتبار دفترچه بيمه شده-تاريا درخواست   (1 )  

                                                 
1 SQL = Structured Query Language 
2 CSV =Comma separated values 



 

 4 

 

 اعتبار مدل و قابليت اطمينان مدل .3
 

 ميباشد و اعتبار و قابليت اين مدل به دليل استاندارد بودن تاييد شده است.  CRISP-DMمدل به كار رفته در اين تحقيق بر اساس استاندارد 

 مراحل انجام كلي روند سازمان و جايگاه داده كاوي در عمليات كلي را نشان ميدهد.  2شكل 

 

 
 مدلی کلی جهت اعتبار سنجی دفترچه  – 1شکل 

 است از:  مزاياي مجزابودن سرور نتيجه از شعب عبارت      

 انجام ميشود. )يكسان سازي شيوه كل كشور( ، بنابراين ترييرات در يك مركز جدا از شعب، جداسازي پروسه داده كاوي از كل عمليات

از سرور شرعب  1تاريا را كم يا زياد در نظرگرفت. چون سرور نتيجهبه صورت دستي انجام ميشود بنابر اين با توجه به توان پردازشي مركز ميتوان اين  2انقضاء

 توان پاسخگويي در هر لحظه را دارد بنابراين ميتوان امكانات پايين تري براي اين سرور در نظر گرفت. ، جدا شده

 دسترسي به سرور اصلي از طريق اينترنت/ اينترانت انجام ميگيرد كه باعث دسترسي راحت تر ميشود. 

 بنابراين خطرامنيتي ندارد. ، است و مجزا ميباشد9 شامل اطععات سازمان است زيرا بخش اطععاتي در سرور عملياتي، اطععات داده كاوي

 سه ناحيه مجزا در نمودار در نظر گرفته شده است:  

 

 تاريا انقضاء و وزن متريررا شامل ميشود:  ، : اطععاتي چون شناسه4سرور پايگاه داده

 

ميباشد. ايرن فيلرد بره عنروان يرك فيلردارجاعي در محاسربات بعردي اسرتفاده ، كه در سراسر كشور يكسان است، نسخه ماتريس وزن به معناي 5اسه:  شناسهشن

 به كار ميآيد.  كليد اصلي ميباشد. اطععات شناسه در مسائل بازرسي و پيگيريها)به عنوان مثال كشف تقلب(، ميشود. از لحاظ جداول پايگاه داده اين فيلد

 

دارد. بره منظرور تروان تاريا انقضاء: اعتبار استفاده از فرمول را تعيين ميكند. يعني تا اين تراريا ميتواننرد از ايرن فرمرول اسرتفاده كننرد و پرس از آن ارزشري نر

                                                 
1 Expire 
2 Result 
3 Application 
4 Data base server 
5 identification 
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و درنتيجه ماتريس وزني مورد نظرر را از ، آن مقدار اقدام مركز داده كاوي بايستي قبل از انقضاءآخرين ماتريس وزني نسبت به روز رساني، پاسخگويي عملياتي سيستم

 اعتبار ساقط كرده و آن مقدار جديد را با اعتبار جديد جايگزين نمايد. 

 

 جهت فهم بهتر مفهوم تاريا انقضاءميباشد:  1شكل

 
 نمودار رابطه زمان و نگارش . 1شكل

 

Tdn=td last n-td first n (9 )=زمان انتظار واقعي   

 dn+2 =start n+2-expire n =حداكثر زمان توزيع   n+2( 4) امين نگارش  

 

 td last n=( 5) زمان درج فرمول در آخرين شعبه  

 td first n=( 6) زمان درج فرمول در اولين شعبه  

 

 ها ميباشد.  dn( تعش به سمت كاستن ازميزان onlineبا استفاده از به روز رساني خودكار و نگهداري خطو  بصورت برخط )

براي  21/16/31( مورخ 1منقضي ميشود. همكاران مركزداده كاوي يك نسخه جديد)نگارش 15/16/31( در تاريا 2)نگارش2فرض كنيم فرمول شماره 

. هدف اين است كه اين زمان روز فرصت وجود دارد29تا آخرين شعبه حداكثر، از اولين شعبه اي كه اين فرمول در آن درج و عملياتي ميشود، توزيع آماده كرده اند

استفاده از خطو  ، 2دكاررا تا آنجا كه ممكن است كم كنيم تا قوانين در كل كشور بصورت يكسان اجرا شود. بنابراين  پيشنهاد ميشود از تكنيكهاي به روز رساني خو

 داده اي و شبكه موجود بهره گيري شود. 

 وجود دارد بطوريكه:   WiيكXiبنابراين براي هر، ين متريرها در محاسبه فرمول نهايي موثر بوده اندمترير داريم كه از ديد داده كاوي اkوزن مترير: 

(1 ) ]k,…,w1,w2W= [w 

 F=∑ WiXi
n
i=1  (5 )  

 

 آماده سازي فايل  .4
 

                                                 
1 replication 
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 استفاده شده است. كد مربوطه به صورت زير ميباشد: SQLجهت خارج كردن فيلدهاي مورد نظر ازبانك اطععاتي از كد نويسي 

 

select t2.فيلد اول,t2.فيلددوم,t2.فيلد سوم,t2.فيلدسوم,t2.فيلدچهارم,t2.فيلردپنجم,t2.فيلدششرم,t1.فيلرداول, t1.فيلرددوم, t1.فيلدسروم, t1.فيلردچهارم, 

t9.فيلداول, t9.فيلددوم, t9.فيلدسوم, t9.فيلدچهارم, t4.فيلرداول, t4.فيلرددوم, t4.فيلدسروم, t5.فيلرداول, t5.فيلرددوم, t5.فيلدسروم, t5.فيلردچهارم, t5.فيلردپنجم, 

t5.فيلدششم, t5.فيلدهفتم, t5.فيلد هشتم, t5.فيلدنهم, t5.فيلددهم 

from جدول اول t2,جدول دوم t1,جدول سوم t9,جدول چهارمt4,جدول پنجم t5 

where t2. .t1= فيلد اول  فيلد اول   

and t1. فيلد اول   =t9. فيلد اول   

and t9. فيلد اول   =t4. فيلد اول   

and t4.فيلددوم=t5.فيلددوم; 

 

ول و يرا جردول اول الزم به ذكر است كه به علت مسائل امنيتي مجاز به بازگوي دقيق نام جداول و فيلدها نبوده ايم، بنابر اين از اسرمهاي مجرازي چرون فيلرد ا

 استفاده كرده ايم. 

تبديل شده است. قابل ذكرر اسرت XLSبه فايلي با پسوند 1121در اكسل  2استخراج شده و سپس با استفاده از قابليت دريافت داده خارجي csvد فايل با پسون

 .  Xlsxباشد نه Xlsكه جهت ورود فايل به نرم افزار كلمنتاين حتما فايلها بايد با پسوند 

بره ايرن 29451115 اد شد به عنوان مثال فيلد تاريا تولد به اين صورت از بانك اطععاتي خرارج شردجهت آماده سازي فايل بدست آمده ترييراتي در آن ايج

با استفاده از توابرع اكسرل  معنا كه بيمه شده متولد بيست و هشتم اردي بهشت ماه هزار و سيصد و چهل و هشت ميباشد كه اين براي نرم افزار كلمنتاين مفهوم نيست لذا

ترراريا را برردين شرركل نمررايش مرري دهررد Fdateتبررديل انجررام شررد. بدينصررورت كرره تررابع  Fdate ،J_DIFFموجررود ميباشررد از جملرره Add insكرره برره صررورت 

دفترچره درمران (. اين تبديل براي تمام فيلدهايي كه شامل تاريا ميشدند انجام شدو سپس با استفاده از تفاضل تاريا تولد فرد و تاريخي كه جهت اعتبار 2945/11/15)

سرتون جهرت تحليرل باكلمنتراين  49انجام گرفرت. در نهايرت فرايلي برا J_DIFF اجعه كرده است، سن شخص بدست آمد. عمل تفريق دو تاريا با استفاده از تابع مر

 آماده شد. 

 

 

 بدست آوردن  فرمولي ديناميک با استفاده از داده كاوي .5
هرا ميباشرد، كره مجموعره اي از شررايط را چرك كررده و در نهايرت نتيجره 1شامل مجموعره اي از اگررمدل اكنون اعتبار سنجي دفتر چه ها در برنامه سازمان 

 ميگيرد، در واقع مدل كنوني استفاده از يك درخت بصورت استاتيك ميباشد. 

 با استفاده از داده كاوي و باروندي پويا نشان داده شده است: ، روند بدست آوردن فرمولي كلي جهت تاريا اعتبار 9شكل در

 

                                                 
1 Get external data 
2 if 
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 . روند بدست آوردن فرمول كلي9شكل

 )تحليل عاملي( در كلمنتاين استفاده شده است PCA2برا ي بدست آوردن فرمول ديناميك از ابزار 

 به صورت زير ميباشد:  PCA خروجي استفاده از اين الگوريتم 

Initial مشاهده ميشود بريش از نيمري از ميرزان  4بر يك هستند. همانطور كه در جدولاشتراكهاي قبل از استخراج است، بنابراين تمامي آنها برا گوياي تمامي

اشتراک، تفاوتهرايي  درصد است و بيانگر توانايي عامل هاي تعيين شده در تبيين واريانس مترير هاي مورد مطالعه است. باوجوداين، در بين مقادير 51اشتراكها باالتر از 

 ميباشد. 311/1” دوره ارسال ليست ”و مترير314/1” روز كاركرد آخرين ماه” نيز مشاهده ميشود. براي مثال مقدار اشتراک مربو  به مترير

 

 میزان اشتراک اولیه و بعد از استخراج عاملها برای متغیر های وارد شده در تحلیل عاملی -4جدول 

 Initial Extraction 

 651. 1 نوع سابقه

 474. 1 روز كاركرد آخرين ماه

 476. 1 كاركرد ماهانه

 636. 1 نوع شرل

 436. 1 نوع كارگاه

 477. 1 دوره ارسال ليست

 423. 1 نحوه شناسايي

 477. 1 نرخ حق بيمه

 743. 1 وضعيت

 766. 1 شخصيت

 416. 1 دوره فعاليت

 737. 1 سن بيمه شده

 747. 1 سابقه به ماه

 

 رهاتعريف متغيّ .6
 آمده است:5در جدول PCAموثرترين فيلدهاي بدست آمده از الگوريتم 

 

 PCAتعریف موثرترین فیلدهای بدست آمده از طریق الگوریتم  -5جدول 

رواحد اندازه گيري متري تعريف مترير نام مترير  

ازمان پرداخت از آنجا كه كارفرما موظف است  همه ماهه ليست ماه قبل كارگران را تنظيم و به همراه مبلغ  حق بيمه به س دوره ارسال ليست

ر گرفته شده نمايد. لذا مدت زماني كه مهلت قانوني براي ارسال ليست و پرداخت حق بيمه در قانون براي كارفرما در نظ

 ماه

                                                 
1 Principal component analysis 
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بار تكرار ميشود. 21طي سال است  دوره ارسال ليست ماهانه ميباشد كه   

 ياياز آنجا كه عمده ترين محل درآمد سازمان وصول حق بيمه ميباشد ، لذا از طرف سازمان درصدي از حقوق و مزا نرخ حق بيمه

به كارگران بعنوان حق بيمه وصول ميشود. مشمول و قابل پرداخت و متعلق   

 ريال

شده در ماه به كار پرداخته و حق بيمه توسط كارفرما پرداخت شده است.تعداد روز هايي كه بيمه  كاركرد ماهانه  ماه 

روز كاركرد 

 آخرين ماه

عه اش، با سازمان اين مترير در واقع آخرين ارتبا  بيمه شده با سازمان رامير ساند كه آيا ارتبا  بيمه شده تا تاريا مراج

تبار دفترچه درمان ميشود.برقرار بوده است يا نه؟هرگونه قطع ارتبا  باعث عدم اع  

 روز

 حق بيمه تعيين نحوه ي محاسبات حق بيمه ي كارگاههاي تحت پوشش، بكار ميرود. نوع كارگاه

 به مدت زماني كه  كارگاه فعاليت داشته و داراي كارگر ميباشد ، دوره فعاليت اطعق ميشود. دوره فعاليت

 

 روز

 بازرسي-ارسال ليست طريق ارسال ليست از طرف كارفرما يا بر اساس گزارش بازرسي صورت مي پذيرد.نحوه شناسايي كارگاه يا از  نحوه شناسايي

فعال، نيمه فعال و يا غير فعال بودن كارگاه بر مبناي بدهي و يا عدم بدهي تعريف ميگردد. كارگاه فعال يعني كارگاهي  وضعيت

ه( كارگاه نيمه فعال يعني فاقد كارگر باشد يا بدهي داشته كه كارگر دارد )در صورت پرداخت و يا عدم پرداخت حق بيم

 باشد، ولي غير فعال باشد. كارگاه غير فعال كارگاهي كه بسته و فاقد بدهي باشد.

 غير فعال-نيمه فعال-فعال

 

براي هر بيمه شده، ميتوان امتياز عملكردي  را برراي وزن هر مترير داده شد، بنابراين با توجه به فرمول و داده هاي موجود 4در پايان ديديم كه با توجه به جدول

بيمه شرده كره بره طرور اتفراقي از بانرك اطععراتي انتخراب شرده انرد  21تك تك بيمه شدگان در هر شعبه بدست آورد. تناسب اعتبار واقعي بر امتياز عملكردي براي 

 تبار به صورت زير مي باشد :بدست آمده است. بنا براين فرمول محاسبه اع9/1حساب شده است و تقريبا 

 F(X)= 9/1×امتياز عملكردي بيمه شده    (3 )  

∑= امتياز عملكردي بيمه شده  wi
n
i=1 xi (21 )  

 

 گيرينتيجه .7
 

مراحل بدست آوردن امتياز عملكردي بيمه شده به صورت ديناميك نشان PCA\FACTORتحليل داده ها با استفاده از الگوريتم تحليل عاملي بررسي شد. با استفاده از الگوريتم 

 داده ميشود. استفاده از روند ديناميك باعث ميشود كه اعتبار دقيقتري براي بيمه شدگان به دست آيد. 

ار هر مترير رادر بانك اطععاتي، مربو  به هر بيمه شده راميتوان به اين الگوريتم مواردي چون فيلدهاي مهم را تعيين كرده و ميزان اهميت هريك را در قالب وزن بيان ميكند و مقد

امتيازعملكردي بيمه شده رابدست آورد. همانطور كه ديديم فرمول به  ميتوان ميزانwوxبا به دست آوردن  4دست آورد. بنا براين با توجه به فرمول عنوان شده در فصل 

 دست آمده عبارت است از: 

                          (22) F=∑ wi
n
i=1

xi 

 بدست آمده است لذا فرمول را به اين صورت مي توان نوشت:9/1از آنجا كه نسبت اعتبار قبلي موجوددر بانك اطععاتي بر امتياز عملكردي فردتقريبا 

F(X)=  ×9/1 ∑ wi
n
i=1

xi                                   (21) 
 

 قدرداني .11
 

 بابت در اختيار قرار دادن اطععات تشكر و قدر داني ميشود.از سازمان تامين اجتماعي 
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