
  

 عنوان مدرک: فرم صورتجلسه

 ت بیمه و مالی ایران/ کمیته بیمه های غیر زندگیانجمن محاسبانام انجمن/کمیته:

  health_committee_actuarial_society_iran@googlegroup.com : آدرس ایمیل کمیته بیمه های غیر زندگی

 

 تاریخ جلسه: 6 شماره جلسه :

06/06/1398 

 زمان جلسه:

 17الی   14:00

 سههالن گروه آمارد داندههکده ریا ههی و آمار مکان جلسههه:

 داندگاه شهید بهدتی

 بیمه های غیر زندگیروشهای پیش بینی ذخایر خسارت معوق در بررسی و معرفی  دستور جلسه :

 حا رین درجلسه:

 برزگرد افروزد نوروزید فتح اله ترشانید عزیز نصیرید مودتی پور و بابائیدکتر شعاعید : هاخانم

 انارید کدمرزید کدمیرید مرادی و عابد.پایندهد  دکتر :انآقای

ته   مینشهههدههه  ندگی    جلسههههه کمی های غیر ز مه  مالی      انجمن  بی بات  حاسههه مه و م با حضهههور    بی یت  ایران  ته در  اکثر اعضههههای کمی

 . تدکیل گردید ن جلسات گروه آمار داندکده ریا ی وآمار داندگاه شهید بهدتیلدر محل سا06/06/1398تاریخ

ی و محمدر هها نج،ید هضههو هیات  جلسههه در دو ب ش با سهه نرانی آقایان دکتر امیر تیمور پایندهد رئیی کمیته بیمه های غیر زندگ 

 .ارزیابان برگزار شد انجمن مدیره

معرفی روشههههای  پاینده مطالبی در خصهههوخ ذخایر خسهههارت معوق در بیمه های غیر زندگی ارائه فرمودند و بهدر ابتدا آقای دکتر 

سب          بپیش شده پرداخته و بر اهمیت انت اب روش پیش بینی منا شهای ارائه  سه رو سارت معوق و مقای شرکت  ینی ذخایر خ و در هر 

 مطالعه بیدتر در این حوزه تاکید نمودند.اهتمام به 

آقای نج،ی به تاری چه  یافت. جناب ب ش دوم جلسههه با حضههور جناب آقای نج،ی عضههو محترم هیات مدیره انجمن ارزیابان ادامه 

شاره به نقش مهم و استرتژیک اکچوئران و ارزیا   پرداختند. همچنین ایدان تاسیی و اهم فعالیتهای انجمن ارزیابان   بان به عنوان دو با ا

 تاکید نمودند.  های دوجانبههمکاریدقیق ریسک بر تبادل دانش و  جهت گسترش فرهنگ بیمه و ارزیابیدر  دبال صنعت بیمه

در ن آقای دکتر پاینده  هههمن اشهههاره به زمان برگزاری سهههمینارها و همایش های آتی صهههنعت بیمهد فعالیت اعضهههای انجمن در پایا

سمی ههمایش سترده در این       نارهای ا و  ضور گ سته و بر تالش و ح صنعت بیمه را الزمه معرفی جایگاه و دانش اکچوئری دان مرتبط با 

 حوزه ها تاکید فراوان نمودند.

 متعاقبا اعالم می گردد. :آتی دستور جلسه

 داندکده ریا ی و آمار داندگاه شهید بهدتی مکان برگزاری جلسه آتی:

 27/06/1398زمان برگزاری جلسه آتی: 
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