
مدرس استاد19:30 الی 17:30 ساعت17:30 الی 15:30 ساعت15:30 الی 13:30 ساعت13 الی 11 ساعتتاریخهفته ایامردیف

مهر صفاییبیمه حقوقبیمه حقوقبیمه حقوق97/09/27شنبه سه1

علیزادهنمایندگی مقرراتنمایندگی مقرراتمصوبات و ها نامه آئین با آشنایی97/09/28چهارشنبه2

ابراهیمیبیمه اصولبیمه اصولبیمه اصولبیمه اصول97/09/29پنجشنبه3

عبدحافظ-شکوری(کار قانون) عمومی مقررات و قوانین با آشنایی(کار قانون) عمومی مقررات و قوانین با آشناییمداری مشتری و ای حرفه اخالق97/10/01شنبه4

مهر صفایی-علیزادهبازرگانی های بیمه قوانین با آشناییبازرگانی های بیمه قوانین با آشناییمصوبات و ها نامه آئین با آشنایی97/10/02یکشنبه5

خبازیکاربردی افزارهای نرم با آشناییکاربردی افزارهای نرم با آشناییکاربردی افزارهای نرم با آشنایی97/10/03دوشنبه6

هادی-  شکوری(مالیات) عمومی مقررات و قوانین با آشنایی(تجارت) عمومی مقررات و قوانین با آشناییمداری مشتری و ای حرفه اخالق97/10/04شنبه سه7

قدس هادیحوادث های بیمهحوادث های بیمهحوادث های بیمه97/10/05چهارشنبه8

ابراهیمیریسک مدیریتریسک مدیریتریسک مدیریتریسک مدیریت97/10/06پنجشنبه9

قدس صابرثالث شخص بیمهثالث شخص بیمهثالث شخص بیمه97/10/08شنبه10

شکوری-احمدی-اباصلتمداری مشتری و ای حرفه اخالقاداری مکاتبات و نگارش آئیناداری مکاتبات و نگارش آئین97/10/09یکشنبه11

احمدی مسعودعمر های بیمهعمر های بیمه*(شد خواهد شروع 13:00 ساعت از) عمر های بیمه97/10/10دوشنبه12

رخشا-زاده لکبدنه بیمه(اجتماعی تامین) عمومی مقررات و قوانین با آشنایی(اجتماعی تامین) عمومی مقررات و قوانین با آشنایی97/10/11شنبه سه13

رخشابدنه بیمهبدنه بیمهبدنه بیمه97/10/12چهارشنبه14

زاده قلی-قدس صابربیمه های شرکت مدیریت و سازمانبیمه های شرکت مدیریت و سازمانبیمه های شرکت مدیریت و سازمانثالث شخص بیمه97/10/13پنجشنبه15

بان باغچهمسئولیت های بیمهمسئولیت های بیمهمسئولیت های بیمه97/10/15شنبه16

دوست وطن-برادرانسوزی آتش های بیمهسوزی آتش های بیمهبیمه های شرکت حسابداری97/10/16یکشنبه17

دوست وطن-برادرانسوزی آتش های بیمهسوزی آتش های بیمهبیمه های شرکت حسابداری97/10/17دوشنبه18

وفا قربانیدرمان های بیمهدرمان های بیمهدرمان های بیمه97/10/18شنبه سه19

برادران-مظلومیبیمه های شرکت حسابداریبیمه های شرکت حسابداریبیمه بازاریابی97/10/19چهارشنبه20

اسکوییباربری های بیمهباربری های بیمهباربری های بیمهباربری های بیمه97/10/20پنجشنبه21

قدس حامدمهندسی های بیمهمهندسی های بیمهمهندسی های بیمه97/10/22شنبه22

مظلومیبیمه بازاریابیبیمه بازاریابی97/10/23یکشنبه23

   *   

سرمایه بازار مالی آفرینان ارزش موسسه                        

بیمه نمایندگی متقاضیان آموزش دوره اولین آموزشی برنامه

"بیمه عالی شورای 75 شماره نامه آئین با مطابق"

بود خواهد 97/10/30 مورخ  یکشنبه روز دوره امتحان تاریخ

.شد خواهد شروع 1 ساعت از ،11 ساعت جای به (ماه دی 10 دوشنبه) عمر بیمه کالس  :توجه


