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م دا
اطﻼ ه ماره ۲

دوره آ وزش

ی و ه داوط بان آز ون ا و ی ا ن حا بات ه و ما ی ا ان

به اطﻼع متقاضيان شركت در دوره آموزشي ياد شده مي رساند كه در راستاي بهبود شرايط
ثبت نامي و ايجاد تمهيدات ﻻزم براي داوطلبان تســهيﻼت زير از طرف انجمن منظور شــده
است
 داوطلباني كه در مصاحبه آزمون اكچوئر رسمي موفق به كسب امتياز ﻻزم نشده اند
مطابق با ضوابط بيمه مركزي عمل خواهند كرد.
 داوطلباني كه ق صد شركت در آزمون هاي اكچوئر ر سمي يا داخلي را دارند اكيدا
توصــيه ميشــود كه بســته آموزش را يكجا انتخاب كنند تا بتوانند گواهي رشــته
انتخابي را در پايان دوره دريافت كنند.
 داوطلباني كه ق صد شركت در آزمون هاي اكچوئري را ندارند و فقط براي ارتقاي
دانش فني و مهارت هاي اكچوئري در دوره شركت مي كنند مي توانند ح سب نياز
دروس مورد نظر خود را انتخاب كنند .بي ترديد گواهي اين افراد پس از قبولي در
آزمون ارزيابي پايان دوره محدود به دروســي خواهد بود كه موفق به شــركت در
دوره و قبولي در آزمون مربوطه شده اند.
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 تو صيه مي شود دان شجويان دوره كامل را ثبت نام كنند تا ضمن برخورداري از
تخفيف قابل توجه ،با كســب توانمندي هاي ﻻزم خود را براي ورود به بازار كار
آماده سازند.
 هزينه هر ســاعت از دروس انتخابي در تمامي درس-رشــته ها پانصــد هزار ريال
منظور شده است.
 تعداد ســاعات مربوط به هر درس و زمان برگزاري آنها در اطﻼعيه هاي بعدي به
استحضار خواهد رسيد.
براي دريافت اطﻼعات بيشتر مي ﺗوانيد با روابط عمومي انجمﻦ به آدرس
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مكاﺗبه نماييد.
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