
  

با توجه به خدمات، نوآوري محصول،  میاسال امور مالی رشد ه،امروز 
نیز از  می و بازار بیمه اسال، غیرقابل انکار است ،عملکرد و دستاوردهاي آن

 يبسیار می مطالب در مورد سیستم بیمه اسال. نیستی این قاعده مستثن
و  می محصوالت مختلف بیمه اسال ،اما محققان به ندرت، نوشته شده است

 مرور کلی در  با حاضر کتاب . دهند میارائه  ابه صورت یکجآنها را  ترکیب
ت، عیبا شرآنها و ساختارهاي سازگار  می محصوالت بیمه اسالزمینه 

، این کتاب مورد توجه دانشگاهیان. کند را تأمین میمعاصر تقاضاي بازار 
محصوالت  شناختدانشجویان و متخصصانی است که به دنبال ، محققان

 . تندهسدر این زمینه ارائه شده 
 .است فصل مختلفو یک در چهل صفحه  504مشتمل بر  کتاب حاضر

به پنج بخش نیز دارد که  نمایهکتابشناسی و یک ، یک مقدمهآن عالوه بر 
 . و موضوعات تخصصی تقسیم شده است با محصوالت

که  مشتمل بر سه فصل است 2تکافل اتکایی وتکافل  مروري بر ،اول بخش
 . پردازد به موضوعات اصلی مختلف می

 گروهشانزده که  اختصاص دارد عمومی تکافلبه محصوالت  ،بخش دوم
 . دهد میرا در همین تعداد فصل شرح عمومی  از تکافل مختلف 

بیمه عمر ( 3خانواده تکافلمختلف محصوالت  هاي گروهبه  ،سوم بخش
 .شده استارائه در پانزده فصل که  پردازد می) اسالمی

چهار که  تکافل اتکایی است، به طوريمحصوالت  در زمینه ،بخش چهارم
از این بخش ارائه  در چهار فصل تکافل اتکایی مختلف از محصوالت  گروه

 . شده است
تکافل اتکایی و  تکافل در  4تاو خسار دعاوي خسارتبه  ،بخش پنجم

ت در اخسارو دعاوي خسارت سه موضوع اصلی قسمت، این . پردازد می 
 . دهد میرا پوشش تکافل اتکایی و  تکافل 
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