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 3 اطالعیه شماره 

صصی وژیه داوطلبان آزمون اکچورئی انجمن محاسبات بیمه و مالی اریان    دوره آموزش تخ
به دلیل تاخیر در برگزاری    دوره آموزشی یاد شده می رساند که  ربه اطالع متقاضیان شرکت د

(  1399ماه  بهمن)هفدهم    نام در این دوره به مدت یک هفتهمصاحبۀ بیمه مرکزی، مهلت ثبت

 تمدید شده است و متعاقب آن کالسها نیز با یک هفته تاخیر آغاز خواهند شد.   

 اند به شرح زیر است:هایی که نهایی شدهدورهبرگزای  هفتگی ضمناً برنامۀ

 ساعت  روز  مدرس  عنوان دوره

برگزاری   نحوۀ 

 دوره

       دکتر محمودوند  -دکتر افقي مباني بيمه و قوانين و مقررات 

 حضوری  16-13 شنبه پنج مهندس جعفری  تهيه گزارش مالي 

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

  -آنالین

 غيرحضوری 

 ایهای زندگي و طرحهای مستمری ذخيره های مالي بيمه سيستم

   -زادهدکتر حسن 

   18:30-17 چهارشنبه  دکتر شعاعي

 حضوری      دکتر صفری  کار ومدیریت ریسک کسب 

 آنالین   -حضوری 19-17 دوشنبه   دکتر محمودوند  -دکتر پاینده های اتکایيبيمه 

 حضوری      صفری دکتر  اصول و محاسبات توانگری مالي 

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

       دکتر تيموریان  -دکتر ذکایي های غيرزندگيگذاری در بيمه مباني نرخ

       دکتر تيموریان Rافزار آشنایي با نرم

  این جدول تکمیل خواهد شد.  
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