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

قدس حامدبیمه حقوقبیمه حقوقبیمه حقوق97/11/13شنبه1

علیزادهمصوبات و ها نامه آئین با آشنایینمایندگی مقرراتنمایندگی مقررات97/11/14یکشنبه2

احمدی اباصلت-  عبدحافظ-  علیزادهاداری مکاتبات و نگارش آئین(کار قانون) عمومی مقررات و قوانین با آشناییمصوبات و ها نامه آئین با آشنایی97/11/15دوشنبه3

علیزاده-  احمدی اباصلتبازرگانی های بیمه قوانین با آشناییبازرگانی های بیمه قوانین با آشناییاداری مکاتبات و نگارش آئین97/11/16شنبه سه4

هادی-  هادی-  شکوری(مالیات) عمومی مقررات و قوانین با آشنایی(تجارت) عمومی مقررات و قوانین با آشناییمداری مشتری و ای حرفه اخالق97/11/17چهارشنبه5

ابراهیمیبیمه اصولبیمه اصولبیمه اصولبیمه اصول97/11/18پنجشنبه6

97/11/20شنبه7

قدس هادیحوادث های بیمهحوادث های بیمهحوادث های بیمه97/11/21یکشنبه8

97/11/22دوشنبه9

قدس صابرثالث شخص بیمهثالث شخص بیمهثالث شخص بیمه97/11/23شنبه سه10

رخشا-  قدس صابربدنه بیمهبدنه بیمهثالث شخص بیمه97/11/24چهارشنبه11

ابراهیمیریسک مدیریتریسک مدیریتریسک مدیریتریسک مدیریت97/11/25پنجشنبه12

شکوری-  رخشامداری مشتری و ای حرفه اخالقبدنه بیمهبدنه بیمه97/11/27شنبه13

بان باغچه-   زاده لکمسئولیت های بیمهمسئولیت های بیمه(اجتماعی تامین) عمومی مقررات و قوانین با آشنایی97/11/28یکشنبه14

احمدی مسعودعمر های بیمهعمر های بیمهعمر های بیمه97/11/29دوشنبه15

مهری-  بان باغچهبیمه های شرکت مدیریت و سازمانبیمه های شرکت مدیریت و سازمانمسئولیت های بیمه97/11/30شنبه سه16

مهری-  قدس حامدبیمه های شرکت مدیریت و سازمانبیمه های شرکت مدیریت و سازمانمهندسی های بیمه97/12/01چهارشنبه17

دوست وطنسوزی آتش های بیمهسوزی آتش های بیمهسوزی آتش های بیمهسوزی آتش های بیمه97/12/02پنجشنبه18

وفا قربانیدرمان های بیمهدرمان های بیمهدرمان های بیمه97/12/04شنبه19

قدس حامد-  اسکوییمهندسی های بیمهباربری های بیمهباربری های بیمه97/12/05یکشنبه20

قدس حامد-  اسکوییمهندسی های بیمهباربری های بیمهباربری های بیمه97/12/06دوشنبه21

خبازیکاربردی افزارهای نرم با آشناییکاربردی افزارهای نرم با آشناییکاربردی افزارهای نرم با آشنایی97/12/07شنبه سه22

مظلومیبیمه بازاریابیبیمه بازاریابیبیمه بازاریابی97/12/08چهارشنبه23

پورغفاربیمه های شرکت حسابداریبیمه های شرکت حسابداریبیمه های شرکت حسابداریبیمه های شرکت حسابداری97/12/09پنجشنبه24

علیزاده- قدس حامدمصوبات و ها نامه آئین با آشناییمصوبات و ها نامه آئین با آشناییبیمه حقوق97/12/11شنبه25

احمدی اباصلت-  علیزادهاداری مکاتبات و نگارش آئینبازرگانی های بیمه قوانین با آشناییبازرگانی های بیمه قوانین با آشنایی97/12/12یکشنبه26

علیزاده-  مظلومینمایندگی مقرراتنمایندگی مقرراتبیمه بازاریابی97/12/13دوشنبه27

احمدی ایاصلتاداری مکاتبات و نگارش آئین97/12/14شنبه سه28

   

سرمایه بازار مالی آفرینان ارزش موسسه                        

تبریز در بیمه نمایندگی متقاضیان آموزش دوره دومین آموزشی برنامه

"بیمه عالی شورای 75 شماره نامه آئین با مطابق"

باشد می صبح 11 ساعت 97/12/18 مورخ  شنبه روز دوره امتحان تاریخ

رسمی تعطیل

رسمی تعطیل

نمایند شرکت نیز ذیل کالسهای در فوق کالسهای بر عالوه بایستی دیپلم فوق یا دیپلم مدرک دارندگان


