افتتاحیه ۱۰-۹
ردیف

ارائهدهنده

عنوان

ساعت ارائه

۱

دکتر امیر تیمور پاینده نجف آبادی

دبیر علمی کنفرانس

۹:۱۰ – ۹

۲

دکتر صابر شیبانی

رئیس انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران

۹:۲۰ – ۹:۱۰

۳

نماینده بیمه سامان

نماینده بیمه سامان

۹:۴۰--۹:۲۰

۴

دکتر علی حیدری

نایب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی

۱۰ - ۹:۴۰

استراحت ۱۰:۳۰ – ۱۰
سخنرانیهای صبح پنجشنبه  ۲۳تیرماه
پنل مدلهای داخلی راهکاری برای سنجش دقیقتر سطح توانگری مالی شرکتها
(اعضا پنل :دکتر امیر صفری – رضا اناری – ریحانه جناتی)
ردیف

ارائهدهنده

عنوان

ساعت ارائه

۱

محمد رضا اناری  -ریحانه جناتی

توسعه یک مدل داخلی برای سرمایه توانگری الزامی بیمههای
خودور در توانگری مالی شرکتهای بیمه

۱۰:۵۰ – ۱۰:۳۰

۲

محمد رضا اناری  -اورینب افروز

جایگاه مدلهای داخلی در توانگری نوع دوم

۱۱:۱۰ – ۱۰:۵۰

۳

کیانوش حیدریان

تاثیر مدلهای داخلی بر کاهش ریسک

۱۱:۳۰ – ۱۱:۱۰

۴

اعضای پنل

-

۱۲ – ۱۱:۳۰

سخنرانیهای عصر پنجشنبه  ۲۳تیرماه
پنل بیمههای اجتماعی چالشها و راهکارهای برون رفت از آنها
(اعضای پنل :دکتر صابر شیبانی – دکتر حسام نیکوپور – دکتر اسماعیل گرجیپور – دکتر حسین مشیری—دکتر حیدری)
ردیف

ارائهدهنده

عنوان

ساعت ارائه

۱

حسام نیکوپور و وحیده نگین

جنگ و ریسکهای آن در بیمههای اجتماعی

۱۳:۵۰ – ۱۳:۳۰

۲

دکتر نرگس اکبرپور – شیوا
مهدیپور قبادلو

تعیین مفروضات و محاسبات اکچوئریال صندوقهای بازنشستگی

۱۴:۱۰ – ۱۳:۵۰

۳

علی حیدری و مهدی هاشمی

تبیین نقش سین تک (فناوریهای اجتماعی و بیمههای اجتماعی)
در تدقیق محاسبات بیمهای

۱۴:۳۰ – ۱۴:۱۰

۴

رضا منوچهری راد

برنامه هفتم توسعه ایران و جایگاه بیمسنجی بستههای نوین بیمه
های اجتماعی در آن

۱۴:۵۰--۱۴:۳۰

5

اعضای پنل

۱۵--۱۴:۵۰
استراحت ۱۵:۳۰ – ۱۵

پنل بیمههای درمان بلند مدت پاسخی مناسب به سالمندی جامعه
(اعضا پنل :سجاد رامندی – دکتر نرگس اکبرپور-دکتر یزدانی)
ردیف

ارائهدهنده

عنوان

ساعت ارائه

۱

دکتر رحیم محمودوند

بررسی تاثیر بیمههای درمان بر تمایل افراد به دریافت خدمات
درمانی در همدان

۱۵:۵۰ – ۱۵:۳۰

۲

عاطفه کنعانی

بیمههای درمان بلند مدت براساس مدل مذاکره

۱۶:۱۰ – ۱۵:۵۰

۳

دکتر نرگس اکبرپور

الزامات ارائۀ مراقبتهای بلندمدت در ایران

۴

اعضای پنل

-

۱۶:۳۰--۱۶:۱۰
۱۷ – ۱۶:۳۰

پنل مدیریت ریسک از تئوری تا عمل
(اعضای پنل :دکتر محمود اسعد سامانی – دکتر فرزان خامسیان – احمد سربخشیان-دکتر شریفی)
۱

دکتر اسما حمزه

بررسی محصوالت بیمهای در زمینه مواجهه صنعت بیمه با پدیده
تغییر اقلیم در کشورهای منتخب

۱۷:۲۰ – ۱۷

۲

آرمین شوندی

تحلیل مالی پویا ،ابزاری نوین در تصمیمگیری برای مدیریت ریسک

۱۷:۴۰ -۱۷:۲۰

۳

وانه آذریان

ارائه یک مدل ارزیابی ریسک مبتنی بر ماتریس ریسک برای بیمه
اتومبیل

۱۸ – ۱۷:۴۰

۴

اعضای پنل

-

۱۸:۳۰ – ۱۸

سخنرانیهای عمومی عصر پنجشنبه  ۲۳تیرماه
ردیف

ارائهدهنده

عنوان

ساعت ارائه

۱

دکتر عباس راد

تکافل و الگوهای عملیاتی آن

۱۳:۵۰- ۱۳:۳۰

2

دکتر لیلی نیاکان

سیاستهای تنظیمی برای جلوگیری از انحصار و تقویت رقابت در صنعت
بیمه

۱۴:۱۰ – ۱۳:۵۰

3

دکتر بهار اختری

The Pricing of Annuity / Contingent Claim Contracts under
Ambiguity

۱۴:۳۰ – ۱۴:۱۰

4

فاطمه عطاطلب

تحلیل بازار بیمه اتکایی ایران بر اساس نسبتهای مالی کلیدی و بررسی
ساختار آن از بُعد رقابت و انحصار

۱۴:۵۰ – ۱۴:۳۰

استراحت ۱۵:۳۰ – ۱۵
5

احسان جهانبانی

برآوردگر باورمندی برای توزیعهای آمیخته متناهی :مطالعه موردی پیش
بینی خسارتهای عینک

۱۵:۵۰ – ۱۵:۳۰

6

سامان وهابی

کاربرد کنترل بهینه تصادفی در طراحی محصوالت بیمهای

۱۶:۱۰- ۱۵:۵۰

7

محمدرضا براتی

استفاده از روش نردبان زنجیرهای در محاسبه ضرایب توسعه خسارت
قرارداد گروهی درمان تکمیلی

۱۶:۳۰ – ۱۶:۱۰

8

ثمین محبوبفر

کاربردهای یادگیری ماشین در محاسبه ذخایر معوق

۱۶:۵۰ – ۱۶:۳۰

9

مجتبی عابد

10

مسلم زند

Group Health Insurance Ratemaking: Risk Matrix
Approach
قیمتگذاری اختیار معامالت تحت مدلهای غیر قطعی

۱۷:۱۰ – ۱۶:۵۰
۱۷:۳۰ – ۱۷:۱۰

سخنرانیهای صبح جمعه  ۲۴تیرماه
پنل :اکچوئری بیمههای زندگی از تئوری تا عمل
(اعضای پنل :دکتر شیما آرا – خانم صالحینژاد – خانم درواری – دکتر میترا قنبرزاده)
ردیف

ارائهدهنده

عنوان

ساعت ارائه

۱

دکتر میترا قنبرزاده

بیمههای زندگی مشترک؛ محاسبه حق بیمه و احتماالت فوت مشترک در
صنعت بیمه کشور

۹:۲۰ – ۹

۲

دکتر محبوبه اعالیی

قیمتگذاری محصوالت بیمه زندگی با استفاده از نرخ بهره فازی و مقایسه
نتایج حاصل از جدول زندگی ایران و فرانسه

۹:۴۰ – ۹:۲۰

۳

آیدا اعال بیگی

پیشنهاد یک مدل تصادفی بهینه برای پیشبینی نرخ مرگومیرکشور ایران

۱۰ - ۹:۴۰

۴

محمد فیاض و حسینی

Prediction Models for Future Mortality Rates in
Actuary, a literature review for Functional Data and
Age-Period-Cohort Analysis

۱۰:۲۰ – ۱۰

اعضای پنل
استراحت ۱۰:۳۰ – ۱۰
سخنرانیهای صبح جمعه  ۲۴تیرماه
پنل نقش اکچوئرهای داخلی و رسمی در شرکتهای بیمه :چگونگی تعامل و هم افزایی
(اعضا پنل :خانم باسو – خانم محمودی – آقای نمن الحسینی –آقای حقیقتی)
ردیف

ارائهدهنده

عنوان

ساعت ارائه

۱

اعضای پنل

-

۱۲ - ۱۰:۳۰

