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اوین، دانشگاه شهید تهران،  مکان جلسه:

 بهشتی، دانشکده علوم ریاضی

، ارائه و بررسی فایل 29میر صندوق عشایر در پایان سال وهای مرگی برآورد نرخارائه و بررسی گزارش اولیه دستور جلسه:

 UNهای زندگی، بررسی جداول عمر اکسل پایه محاسبات بیمه

 حاضرین در جلسه: 

 

 ورپمستوره مرادی، میترا قنبرزاده، زهرا عالی، مریم کسائی، دیبا دارائی، شیما جلیلیشیرین شعاعی، هما نوروزی، ها: خانم

 

 ، حمید کشمیریآرمان رستمی، زاده، مجتبی عابدیان: امین حسنآقا

 در 92/08/7921مورخ  شنبهسههای زندگی انجمن علمی محاسبات بیمه و مالی ایران، روز ی کمیته بیمهجلسه چهارمین

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

اده تهیه زآقای دکتر حسن های زندگی که توسطای محاسبات مربوط به بیمهفایل اکسل پایهکمیته، ابتدا  چهارمی در جلسه

شده بود، توسط ایشان و با همراهی اعضای حاضر در جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و قرار بر این شد که طی جلسات 

 ود.در آن انجام ش چندوضعیتی هایبیمه آتی این فایل توسعه پیدا کند و محاسبات بیشتری از جمله محاسبات مربوط به

 7929میر صندوق عشایر در پایان سال وهای مرگی برآورد نرخی گزارش اولیهرائهزاده به اآقای دکتر حسندر ادامه، 

های برآورد شده، بحث و ی بررسی درستی نرخها، محاسبات مربوطه و همچنین نحوهی برآورد نرخپرداختند و در مورد نحوه

 تبادل نظر شد.

لسه ر در جضی اعضای حاتهیه شده بود، توسط ایشان و بقیهسرکار خانم کسائی های جداول عمری که توسط در انتها، فایل

که حاوی اطالعات بیشتری باشند، تهیه و بررسی  UNجداول  ،مورد بررسی قرار گرفت و قرار بر این شد که در صورت وجود

 شوند و در اختیار اعضا قرار بگیرند.

اعضای حاضر محول شد که این وظایف به  تعدادی از ی چهارم کمیته، وظایفی برای جلسات بعدی بههمچنین در جلسه

 باشند:شرح زیر می

 بیمه مرکزی 18نامه شماره ی آیینبررسی ادامهارائه و : پورآقای مجتبی عابد و خانم زهرا عالی 

 میر وهای مرگ: ارائه در مورد مدلخانم دکتر شیرین شعاعی و آقای آرمان رستمی 

 7929میر صندوق عشایر در پایان سال وهای مرگگزارش نهایی برآورد نرخ ی: ارائهزادهآقای دکتر حسن 

 جداول مد نظر کمیته، در صورت دسترسی( : پیدا کردن جداول عمر سازمان مللخانم مریم کسائی( 

 ارائه در مورد محصوالت دیبا دارائیو شیما جلیلی  هاخانم :Longevity indexed annuity  

 

میر صندوق عشایر در پایان وبررسی گزارش نهایی برآورد نرخ مرگارائه و ، 18نامه ی آیینبررسی ادامه دستور جلسه آتی:

 میروهای مرگررسی مدلارائه و ب، 29سال 
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 مکان ، متعاقباًقطعی نیستدفتر گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه شهید بهشتی ) مکان برگزاری جلسه آتی:

 .(خواهد شد قطعی جلسه اعالم

 78:90الی  71:90ساعت  91/02/7921شنبه مورخ سه زمان برگزاری جلسه آتی:

 


