
 سرفصل مطالب:

 بندی اطالعات )شناسایی درآمدها و هزینه ها(طبقه

 ای( با تاکید بر محاسبه ذخایر فنیمعرفی صورت های مالی شرکت های بیمه ) پایان دوره و میان دوره

 تحلیل اجمالی صورت های مالی )نسبت مالی اختصاصی در شرکت های بیمه(

  

 مراحل ثبت نام و شرکت در دوره:

ریال )شصت 600000شرکت در این دوره آموزشی که کامالً به صورت اینترنتی برگزار خواهد شد، مبلغ هزینه 

 هزار تومان( می باشد.

 درصدی برخوردار می شوند. 50اعضای رسمی و غیررسمی انجمن از تخفیف 

ز تخفیف رائه مدرک معتبر دانشجویی و تایید در هنگام تکمیل فرم ثبت نام، ا ا ا درصدی برخوردار  50 دانشجویان ب

 می شوند.

توانند با تکمیل فرم ثبت نام، شهریه مذکور را به صورت اینترنتی پرداخت متقاضیان شرکت در این دوره می

ز ثبت نام، ظرف  یازیتون اکانت ورود به سایت  24نمایند. بعد ا ز طرف شرکت را ساعت )در روزهای غیرتعطیل( ا

 ان ارسال خواهد شد.آموزشی به آدرس پست الکترونیکی ایش

ز اختصاص به کالس، شرکت روز فرصت دارند تا مطابق برنامه زمانبندی خود،  20کنندگان در این دوره، پس ا

های آموزشی، در آزمون تستی پایان دوره که به صورت آنالین برگزار خواهد شد، شرکت ضمن مرور آنالین فیلم

ت خودآموز تدارک شده و مدیریت و زمانبندی مرور مطالب به صور نمایند. الزم به ذکر است که این کالس

 باشد.درسی، کامالً در اختیار کاربران می

ز طرف انجمن کنندگان در آزمون پایانی کالس، گواهیدر صورت کسب حد نصاب قبولی شرکت نامه معتبر ا

 .بود خواهد استعالم قابل اینجا ساعت آموزشی، صادر و ارسال خواهد شد که از 4ای صنعت بیمه، معادل حرفه

  

ز محتوای دوره  لینک مشاهده بخشی ا

  

 : مدرسین

 آقای معصوم ضمیری

 تاکنون - 1387سال مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت بیمه پاسارگاد از 

 1386-1364مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت بیمه آسیا از سال 

ز سال  اتکائی امین ا  1387-1386مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت بیمه 
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 عضو کارگروه اصلی برنامه تحول در صنعت بیمه

 مسئول کارگروه مالی، اداری، شبکه فروش و تعامل بیمه با بازار پول و سرمایه

 عضو کمیته مالی هیات مدیره مشترک شرکت های بیمه

 های بیمهعضو کارگروه تدوین اساسنامه و آئین نامه استخدامی شرکت

 مدرس دروس حسابداری و مالی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و مراکز تخصصی

  

 آقای فرامرز روحانی

 تاکنون 1390 معاون امور مناطق شعب و نمایندگان بیمه پاسارگاد از سال

 1390- 1387رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت امین پارسیان از سال 

اداری بیمه آسیا سال   1386معاون مالی و 

 1385 -عضو هیات مدیره شرکت بیمه صادرات و سرمایه گذاری بیمه آسیا 

  

  

 


