
 صورتجلسه کمیته درمان انجمن علمی محاسبات بیمه و مالی ایران 

 health_committee_actuarial_society_iran@googlegroups.comآدرس ایمیل: 

 شماره جلسه:

 هشتم

تاریخ جلسه: 

11/02/1398 

 زمان جلسه: 

 17:00الی  14:00

، طبقه تامین اجتماعی سازمان، مکان جلسه: تهران

 درمان ، دفتر معاونتپنجم

 اجتماعیگزارش ادبیات ارزیابی اکچوئریال بیمۀ درمان ارائه دستور جلسه: 

 حاضرین:

 مرادی ، جلیلی، کسائی، فرزانه، موسویها: خانم

موسسه عالی  و مدیران کارکناندانشجویان، گزارش( و جمعی از  مجریان: عابد، طباطبایی منش )آقای

 تامین اجتماعیسازمان  و تأمین اجتماعی پژوهش

 

برگزاری نشست  توجه بهبا  جلسۀ کمیته بیمه درمان انجمن علمی محاسبات بیمه و مالی ایران، هشتمین

توسط مؤسسه عالی پژوهش « یدرمان اجتماع ۀمیب الیاکچوئر یابیارز اتیادب»گزارش کارشناسی با عنوان 

به میزبانی  11/02/1398روز چهارشنبه مورخ ، برای حضور در این نشست و دعوت از انجمن تأمین اجتماعی

 برگزار شد. در محل سالن جلسات معاونت درمان سازمان تأمین اجتماعی این مؤسسه

که مجری  بعد از صحبت های جناب آقای دکتر نیکوپور، جناب آقای طباطبایی منش در این جلسه -

 د.پرداختنه به ارائه گزارش ادبیات ارزیابی اکچوئریال بیمه اجتماعی درمان به طور خالص گزارش بودند،

سال به طول انجامیده  و همچنین درباره  1ایشان تاکید کردند که جمع آوری و رصد منابع این گزارش  -

 چالش هایی که برای جمع آوری اطالعات بیمه های درمان اجتماعی وجود دارد صحبت نمودند.

مدل سازمان بین المللی  معرفی با موضوع یمطالعات ۀنیشینظری و پ یارائه مبانبعد از مجری سرانجام  -

گزارش نویسی  ارچوبهچ، (ASOPاستانداردهای فنی اکچوئریال ) در بیمه های درمان، (ILO) کار

 سایر آیتم های گزارش سخنان خود را به پایان رساندند.و  ارزیابی اکچوئریال

حضار به طرح سواالت و نقد و بررسی گزارش ارائه شده  طباطبایی منش، بعد از ارائه جناب آقای -

 خصوصاًکچوئری در سازمان تامین اجتماعی ه شدن نقش ادپرداختند و پیشنهادهایی برای بهتر براور

 در حوزه درمان ارائه نمودند.

اکچوئری معرفی  برای ارائه توضیح در مورد فرمول همچنین حضار خواستار تشکیل جلسه ای جداگانه -

 شدند. شده در این گزارش
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