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اوین، دانشگاه شهید تهران،  مکان جلسه:

 بهشتی، دانشکده علوم ریاضی

مشخص کردن زمان ثابت برای برگزاری جلسات، تبادل نظر در خصوص نشست تخصصی کمیته و برگزاری  دستور جلسه:

 صورتجلسات قبلکارگاه و همچنین صحبت در خصوص موارد به انجام نرسیده 

 حاضرین در جلسه: 
 

 اله ترشانی، مریم محدث کسائی، دیبا دارائی، ریحانه فتحیدکتر شیرین شعاعی، هما نوروزی، آزاده فتحها: خانم

 

 کشمرزیمهدی یان: آقا

 در 01/17/0318مورخ  شنبهچهارهای زندگی انجمن علمی محاسبات بیمه و مالی ایران، روز ی کمیته بیمهجلسه میننه

  .برگزار شدسنجی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهید بهشتی دفتر گروه آمار و بیم

 گیری شد و قرار بر این شد کهدر خصوص تعیین زمان ثابتی برای برگزاری جلسات تصمیمکمیته، ابتدا  نهمی در جلسه

ی در ادامهسه شنبه آخر هر ماه برگزار شود.  ماه به بعد، جلسات روزی آخر هر ماه و از دیجلسات آبان و آذر ماه چهارشنبه

 صحبت شد.  Rافزار نرمسنجی با استفاده از جلسه در خصوص برگزاری کارگاه بیم

اعضایی که بیش از چهار جلسه  از این پس ،در خصوص مشارکت اعضا در جلسات و همچنین پیشبرد اهداف کمیته مقرر شد

 گیری شود.شان تصمیمعضویتکنند، در خصوص لغو در جلسات حضور پیدا نمی در طی یکسال

 های زیر را انجام دهند:ها فعالیتهایی متشکل از دو یا سه نفر تشکیل شود و این تیممقرر شد تیمادامه، در 

  انتخاب یکی از محورهای مربوط به نشست تخصصی کمیته و تحقیق و بررسی در مورد آن و در صورت امکان

 ی پژوهش مرتبط با آن حوزه برای نشستارائه

 رای ها و ارائه بها پرداخته شود و کار بر روی آنی که در جلسات قبلی کمیته مقرر شده بود که به آنانتخاب مسائل

 اعضا 

 باشد:در این راستا، برخی از اعضای حاضر موضوعاتی را جهت بررسی انتخاب نمودند که به شرح زیر می

 های زندگیتوانگری در بیمه: سرکار خانم دکتر شعاعی 

 های زندگیسرکار خانم نوروزی و سرکار خانم ترشانی: حسابداری توانگری در بیمه 

 پژوهشکده بیمهتوانگری مالی تطبیقی : بررسی مطالعات سرکار خانم کسائی 

 های زندگیهای مؤثر در توانگری مالی بیمه: ریسکجناب آقای کشمرزی 
 

 های زندگیای بر توانگری مالی در بیمهمقدمه جلسه آتی:دستور 
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 دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهید بهشتی مکان برگزاری جلسه آتی:

 01:31ساعت  91/18/18چهارشنبه مورخ  زمان برگزاری جلسه آتی:

 


