
. هاي طوالنی مدت پرداخته استکتاب حاضر به مروري بر بیمه مراقبت
از طریق ارائه ریسک (که این مبحث هم از منظر دیدگاه جهانی طوريبه

با ارائه (و هم ازمنظر دیدگاه اکچوئري ) وابستگی در اثر پیر شدن جمعیت
هاي اکچوئري مورد استفاده براي محصوالت بیمه موجود و تکنیک

در واقع این .بررسی قرار گرفته استمورد) سازيگذاري و ذخیرهقیمت
کتاب دیدگاهی متقابل از تجارب آمریکایی و اروپایی را در مواجهه با این 

يهاستمیسکتابنیاسهودوفصلکهیبطور.دهدنوع از ریسک ارائه می
حیتشرراکایآمرمتحده االتیاوفرانسهدریطوالنيمراقبت هامهیب
.کندیم

این کتاب نخستین کتابی است که به طور کامل به مبحث بیمه 
هاي طوالنی اختصاص داده شده است و هدف از آن، استفاده به مراقبت

هایی است که با این موضوع عنوان منبع مفیدي براي کلیه اکچوئري
مطالب آن براي هر دو دسته افراد متخصص و دانشگاهی . سروکار دارند

صفحه به نگارش در آمده 336فصل و 13این کتاب در .یه شده استته
.است

: فوائد کتاب بطور خالصه
  ترکیبی از مشاهدات متخصصان بیمه و محققان در علوم اکچوئري

ارائه شده است؛ 
 ابزارهاي جامعی براي مدلسازي قراردادهاي بیمه مراقبت طوالنی

دهد؛مدت ارائه می
هاي تکامل را  در هاي علمی و دیدگاهپیشرفتاي از آخرینخالصه

. دهدزمینه بازار بیمه مراقبت طوالنی مدت  ارائه می
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. هاي طوالنی مدت پرداخته استکتاب حاضر به مروري بر بیمه مراقبت
از طریق ارائه ریسک (که این مبحث هم از منظر دیدگاه جهانی طوريبه

با ارائه (و هم ازمنظر دیدگاه اکچوئري ) وابستگی در اثر پیر شدن جمعیت
هاي اکچوئري مورد استفاده براي محصوالت بیمه موجود و تکنیک

در واقع این .بررسی قرار گرفته استمورد) سازيگذاري و ذخیرهقیمت
کتاب دیدگاهی متقابل از تجارب آمریکایی و اروپایی را در مواجهه با این 

يهاستمیسکتابنیاسهودوفصلکهیبطور.دهدنوع از ریسک ارائه می
حیتشرراکایآمرمتحده االتیاوفرانسهدریطوالنيمراقبت هامهیب
.کندیم

این کتاب نخستین کتابی است که به طور کامل به مبحث بیمه 
هاي طوالنی اختصاص داده شده است و هدف از آن، استفاده به مراقبت

هایی است که با این موضوع عنوان منبع مفیدي براي کلیه اکچوئري
مطالب آن براي هر دو دسته افراد متخصص و دانشگاهی . سروکار دارند

صفحه به نگارش در آمده 336فصل و 13این کتاب در .یه شده استته
.است

: فوائد کتاب بطور خالصه
  ترکیبی از مشاهدات متخصصان بیمه و محققان در علوم اکچوئري

ارائه شده است؛ 
 ابزارهاي جامعی براي مدلسازي قراردادهاي بیمه مراقبت طوالنی

دهد؛مدت ارائه می
هاي تکامل را  در هاي علمی و دیدگاهپیشرفتاي از آخرینخالصه

. دهدزمینه بازار بیمه مراقبت طوالنی مدت  ارائه می
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. هاي طوالنی مدت پرداخته استکتاب حاضر به مروري بر بیمه مراقبت
از طریق ارائه ریسک (که این مبحث هم از منظر دیدگاه جهانی طوريبه

با ارائه (و هم ازمنظر دیدگاه اکچوئري ) وابستگی در اثر پیر شدن جمعیت
هاي اکچوئري مورد استفاده براي محصوالت بیمه موجود و تکنیک

در واقع این .بررسی قرار گرفته استمورد) سازيگذاري و ذخیرهقیمت
کتاب دیدگاهی متقابل از تجارب آمریکایی و اروپایی را در مواجهه با این 

يهاستمیسکتابنیاسهودوفصلکهیبطور.دهدنوع از ریسک ارائه می
حیتشرراکایآمرمتحده االتیاوفرانسهدریطوالنيمراقبت هامهیب
.کندیم

این کتاب نخستین کتابی است که به طور کامل به مبحث بیمه 
هاي طوالنی اختصاص داده شده است و هدف از آن، استفاده به مراقبت

هایی است که با این موضوع عنوان منبع مفیدي براي کلیه اکچوئري
مطالب آن براي هر دو دسته افراد متخصص و دانشگاهی . سروکار دارند

صفحه به نگارش در آمده 336فصل و 13این کتاب در .یه شده استته
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: فوائد کتاب بطور خالصه
  ترکیبی از مشاهدات متخصصان بیمه و محققان در علوم اکچوئري

ارائه شده است؛ 
 ابزارهاي جامعی براي مدلسازي قراردادهاي بیمه مراقبت طوالنی

دهد؛مدت ارائه می
هاي تکامل را  در هاي علمی و دیدگاهپیشرفتاي از آخرینخالصه

. دهدزمینه بازار بیمه مراقبت طوالنی مدت  ارائه می
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