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پنجم

مکان جلسه :تهران ،سعادت آباد ،پژوهشکده بیمه،
طبقه پنجم

دستور جلسه :اتمام مباحث مبانی بیمسنجی بیمههای درمان ،بحث در مورد کارگروهها
حاضرین:
خانمها :دکتر شعاعی ،موسوی ،کسائی ،جلیلی ،عالی پور ،فرزانه ،خلیلنژاد ،صحراپور ،غنجی ،فتحی ،صنعتیان،
خیری
آقایان :دکتر پاینده ،الفت ،کشمرزی ،شیراوند ،کشمیری ،افجه ،مخدومی ،قندچی
پنجمین جلسۀ کمیته بیمه درمان انجمن علمی محاسبات بیمه و مالی ایران ،روز چهارشنبه مورخ 7901/90/82
در محل پژوهشکده بیمه برگزار شد.
 در جلسه پنجم کمیته ،جناب آقای دکتر پاینده بحث بررسی مبانی اکچوئری (بیمسنجی) بیمههایدرمان را به اتمام رساندند.
 در ادامه اعضای هر یک از کارگروههای بیمههای اجتماعی و تجاری مشخص شدند و قرار شد وضعیتعضویت آنها در انجمن مشخص شود .اعضای این کمیته در صورت عضویت پیوسته انجمن به عنوان
اعضای اصلی و سایر عضویت های انجمن به عن وان اعضای وابسته این کمیته خواهند بود.
 قرار شد خانم کسائی لیستی از اعضای پیوسته و وابسته این کمیته را تهیه نمایند. بعد از رای گیری سرپرست و نائب سرپرست هر کارگروه مشخص شدند .در کارگروه بیمههای اجتماعیخانمها فرزانه و غنجی به ترتیب به عنوان سرپرست و نائب سرپرست و در کارگروه بیمههای تجاری
آقای الفت و خانم جلیلی به ترتیب به عنوان سرپرست و نائب سرپرست این کارگروهها انتخاب شدند.
 د ر ادامه پیشنهاد تشکیل کارگروه سومی توسط جناب آقای دکتر پاینده مطرح شد که در آن کارگروهبا استفاده از دانش یادگیری ماشینی ( )Machine Learningو افراد مجرب این حوزه به پیاده سازی
آن در بیمه درمان پرداخته شود.
 در این جلسه جناب آقای قندچی از بیمه مرکزی به نمایندگی از طرف جناب آقای تقی لو درجلسهحضور پیدا کردند و به بیان نکاتی راجع به بیمههای درمان گروهی و انفرادی در کشور پرداختند .در
آخر اعضای کمیته به پرسش سواالت و تبادل نظر با ایشان پرداختند.
 در انتها جناب آقای دکتر پاینده با اعضای کارگروه بیمههای اجتماعی به بحث و تبادل نظر در رابطهبا برگزاری پانل همایش بیمه سالمت پرداختند.
دستور جلسه آینده:
 اعالم آمادگی اعضایی از کارگروه بیمههای اجتماعی برای ارائه سخنرانی به نمایندگی از طرف اینکارگروه و کمیته در همایش بیمه سالمت

