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 عنوان مدرک: فرم صورتجلسه

 های زندگینام انجمن/ کمیته: انجمن علمی محاسبات بیمه و مالی ایران/ کمیته بیمه

 Lifeinsurance.committee@gmail.com های زندگی: آدرس ایمیل کمیته بیمه

 شماره جلسه:
 هفتم

 تاریخ جلسه:
72/10/0318 

 زمان جلسه:
 08:31الی  01:31

اوین، دانشگاه شهید تهران،  مکان جلسه:

 بهشتی، دانشکده علوم ریاضی

میر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر و ارائه و وهای مرگگزارش برآورد نرخی ارائه دستور جلسه:

 بیمه مرکزی 18نامه شماره بررسی آیین

 در جلسه:حاضرین 

 

 ، مستوره مرادیمریم کسائیدیبا دارائی، پور، زهرا عالیهما نوروزی، ها: خانم

 

 ، آرمان رستمی، پرویز مرادی، بهنام صادقپور، حمید کشمیریزاده، مجتبی عابدیان: امین حسنآقا

 در 72/10/0318مورخ  شنبهسههای زندگی انجمن علمی محاسبات بیمه و مالی ایران، روز ی کمیته بیمهجلسه هفتمین

 .برگزار شددفتر گروه آمار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهید بهشتی 

 میر صندوقوهای مرگگزارش برآورد نرخ یبه ارائهزاده آقای دکتر حسنو  دارائیدیبا خانم  کمیته، ابتداهفتم ی در جلسه

این ارائه با اظهار نظر و پاسخ به سؤاالت اعضای حاضر در جلسه بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر پرداختند و 

بیمه مرکزی پرداختند و در انتهای جلسه در  18نامه شماره ی جلسه، آقای عابد به ارائه و بررسی آیینهمراه بود. در ادامه

اتی خواهد شد، تصمیم که در تیرماه برگزارهای زندگی( کمیته )با موضوع توانگری مالی در بیمهخصوص نشست تخصصی 

 به قرار زیر اتخاذ شد:

  است. 72/10/18زمان برگزاری نشست، روز سه شنبه مورخ 

 ی اعضا در انجام امور اجرایی نشست، همکاری کنند و یا یک کمیته )متشکل از اعضای با توجه به نظر اعضا، یا همه

 داوطلب( برای انجام امور اجرایی انتخاب شود.

 آقای عابد به عنوان دبیر اجرایی نشست تخصصی انتخاب شدند.با نظر اعضای حاضر ، 

 .اعضای کمیته در اسرع وقت پیشنهادات خود را در مورد نشست، اعالم فرمایند 

 محورهای نشست را جهت اظهار نظر در اختیار  17/17/18زاده تا روز دوشنبه مورخ آقای عابد و آقای دکتر حسن

 اعضای کمیته قرار دهند.

  پژوهشکده بیمه در خصوص همکاری با کمیته در برگزاری نشست مذاکره شود.با 

 

 ها دیبا دارائی و شیما جلیلیتوسط خانم Longevity Indexed Annuityبررسی محصوالت ارائه و  دستور جلسه آتی:

 دفتر گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه شهید بهشتی مکان برگزاری جلسه آتی:
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 08:31الی  01:31ساعت  30/17/0318شنبه سه برگزاری جلسه آتی:زمان 

 


