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صصی وژیه داوطلبان آزمون اکچورئی انجمن محاسبات بیمه و مالی اریان    دوره آموزش تخ
از تاریخ  این دورهنام ثبت  دوره آموزشی یاد شده می رساند که ربه اطالع متقاضیان شرکت د

نام در  برای ثبت   ادامه خواهد داشت.  1399بهمن    17و تا پایان    آغاز شده  1399بهمن ماه    13

سرفصل مورد    با مراجعه به صفحۀ شخصی خود،  توانند اعضای محترم انجمن می  این دوره،

نام خود  نام شده انتخاب و ثبتهای ثبتدر بخش فهرست کارگاه کل فهرستاز منوی  را نظر

لیست   لینک  همراجعه ب  توانند بامی  افرادی که عضو انجمن نیستند،همچنین    .کنند کمیل  را ت

لطفاً    .نام خود را نهایی کنیدپس از تکمیل اطالعات، ثبت، دورۀ مورد نظر را انتخاب و  هادوره

هر گونه تغییر   در انتخاب دوره، به برنامۀ هفتگی که ذیل این اطالعیه آمده است دقت بفرمایید.

کانال تلگرامی  و    انجمن محاسبات بیمه و مالی ایراندر برنامۀ برگزاری دوره از طریق سایت  

 رسانی خواهد شد.   اطالع منانج

 ساعت روز مدرس  عنوان دوره
نحوۀ برگزاری  

 دوره

19-17 یکشنبه دکتر افقي مباني بيمه و قوانين و مقررات   آنالین 

 حضوری  16-13 شنبه پنج مهندس جعفری  تهيه گزارش مالي 

 نآنالی  20-18:30 چهارشنبه دکتر شيباني  آشنایي با گزارش استاندارد اکچوئری 

 ایهای زندگي و طرحهای مستمری ذخيره های مالي بيمه سيستم
 - زادهدکتر حسن 

 دکتر شعاعي
 آنالین 18:30-17 چهارشنبه

 * آفالین   دکتر صفری  کار ومدیریت ریسک کسب 

 های اتکایيبيمه 
دکتر  -دکتر پاینده

 محمودوند 
 آنالین 19-17 دوشنبه 
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 ساعت روز مدرس  عنوان دوره
نحوۀ برگزاری  

 دوره

 آفالین    دکتر صفری  اصول و محاسبات توانگری مالي 

 آنالین 19-17 شنبه  دکتر پاینده های معوق خسارت رحاسبۀ ذخای مهای کتکني

19-17 شنبه سه دکتر تيموریان  -دکتر ذکایي های غيرزندگيگذاری در بيمه مباني نرخ  آنالین 

17-19 جمعه  دکتر تيموریان * *Rافزار آشنایي با نرم  آفالین  

  صورت غير حضوری و با ارائۀ محتوا اداره خواهند شد.آفالین بهکالسهای  *

    های غيرزندگي برگزار خواهد شد.این دوره پس از اتمام دورۀ مباني نرخگذاری در بيمه  **

   ir.actuary@gmail.comبرای دریافت اطالعات بیشتر می توانید با روابط عمومی انجمن به آدرس  

 مکاتبه نمایید. 
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