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مکان جلسه: تهران، سعادت آباد، پژوهشکده بیمه، 

 طبقه پنجم

 ها کارگروهوظایف بحث در مورد  لسه: سخنرانی جناب آقای دکتر رنجپور،دستور ج

 حاضرین:

 نوروزی ، صنعتیان،، عالی پورکسائیمرادی،  ،کنعانی دکتر حضار مقدم، ها: دکتر شعاعی،خانم

 پاینده، الفت، عابد، میرزائی، دکتر رنجپور دکتر آقایان:

 24/11/1931مین جلسۀ کمیته بیمه درمان انجمن علمی محاسبات بیمه و مالی ایران، روز چهارشنبه مورخ شش

 در محل پژوهشکده بیمه برگزار شد.

 نبا همکاری و مشارکت حاضرین نقشه راه کمیته درمام کمیته، جناب آقای دکتر پاینده در جلسه شش -

 یراهبردبرنامه دن اهداف کمیته در این جلسه مشخص ش ضمن را تا یک سال آینده مشخص نمودند.

 مشخص شد. ءهر یک از کارگروه های بیمه های اجتماعی و تجاری درمان با مشارکت اعضا

 کمیته بیمه های اجتماعی به طور خالصه به شرح زیر تصویب شد: برنامه راهبردی  -

 های خرد و تعاونیهای بازنشستگی، بیمهروش های پیاده سازی بیمه های اجتماعی در قالب صندوق -1

 ها در افق زمانی کوتاه و بلند مدتمدل بندی هزینه -2

 آماری()یافتن مدل  CPTچگونگی ارزش گذاری خدمات در کتاب  -9

 رسید: ءکمیته بیمه های تجاری به طور خالصه به شرح زیر به تصویب اعضا برنامه راهبردی -

 و غیره( 34، 11، 14ها و قوانین مربوط به حوزه درمان )آیین نامه بررسی و نقد تمام آیین نامه -1

 های بلند مدت )نقش ناظر و سندیکا(موانع و نیازهای صنعت و ضرورت وجود بیمه -2

 های صدور و خسارتم کدگذاری واحد برای ورود دادهسیست -9

های اجتماعی توسط جناب آقای دکتر پاینده در قالب اسالید همچنین مقرر شد بحث آکچوئری بیمه -

 ارائه شود.

 رفه گذاریضمن اشاره به تاریخچه تعپرداختند و ی دکتر رنجپور به ایراد سخنرانی در ادامه جناب آقا -

پرداختند. همچنین ایشان  ن تعرفه گذاری هادرمان در ایران به روند تغییر و تحول صورت گرفته در ای

ایرانیزه شده آن  کتاببا استفاده از  را نحوه تعرفه گذاری ،آمریکا CPT های کالیفرنیا وبا معرفی کتاب

و مشکالت استفاده از  توضیح دادند "ا.دمات و مراقبتهای سالمت در ج.ا.ارزش نسبی خ" تحت عنوان

 این کتاب را در چند سال اخیر مطرح نمودند.

بحث و تبادل نظر با جناب آقای دکتر رنجپور به حاضرین در جلسه ضمن پرسش سواالتی از در آخر  -

 .ایشان پرداختند
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لسه، اهداف راهبردی هر یک از در انتهای جلسه ضمن جمع بندی مباحث مطرح شده در ابتدای ج -

اهداف پیشبرد اه درمیان در راستای به صورت یک م گروهها نهایی شد و قرار شد هر کارکارگروه

 ارائه داشته باشد. ریزی شدهبرنامه

 

 دستور جلسه آینده: 

 :::11الی  :::10ساعت  31اسفند  22تشکیل جلسه در تاریخ  -

  تجاری درمان هایتوسط کارگروه بیمه 14ررسی آیین نامه ب -
 

 


