
 :سرفصل ها و سایر توضیحات
 
 

 سرفصل مطالب

  معرفی انواع ریسک هایی که شرکت های بیمه با آن مواجه هستند، به طور عام و تمرکز بر ریسک ورشکستگی یا توانگری

 مالی به طور خاص

  بیمه  69آشنایی کارشناسان و مدیران شرکت های بیمه با تحلیل صورت های مالی شرکت های بیمه و آیین نامه شماره

 مرکزی، برای نظارت بر شرکت های بیمه

 .بررسی نقاط قوت و ضعف این شاخص برای نظارت بر شرکت های بیمه 

ز سال  1390که در پایان سال  69)آئین نامه  عملیاتی شده، نخستین قدم های نظام  1392تصویب و تقریبا ا

ا برای نظارت موثرتر بر شرکت های بیمه ا . ا ست که امید است با اجرای این آئین نامه، یافته بیمه مرکزی ج.

اقتصاد ملی و آرامش  افزایش و جایگاه صنعت بیمه در  نائی شرکت های بیمه، برای جبران خسارات جامعه،  توا

)  جامعه ارتقاء یابد.

  

 مراحل ثبت نام و شرکت در دوره:

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

 هزار تومان( می باشد.

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

 پست الکترونیکی ایشان ارسال خواهد شد. آموزشی به آدرس

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

به صورت خودآموز تدارک شده و مدیریت و زمانبندی مرور مطالب  که این کالسنمایند. الزم به ذکر است 

 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 اهد شد که ازساعت آموزشی، صادر و ارسال خو 4ای صنعت بیمه، معادل حرفه

ز محتوای دوره  لینک مشاهده بخشی ا
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 مدرس:

 غالمرضا مثنوی

 مدیرعامل شرکت مهربانژ 

 رئیس هیات مدیره شرکت خدمات بیمه ای مسکن آریا 

  1391-1393مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت مالی و اعتباری راه اقتصاد نوین از سال 

  1391-1393عضو هیات مدیره شرکت بیمه نوین 

  1391-1382قائم مقام مدیر عامل بیمه ملت 

  1391-1388اتکائی بیمه ملت سرپرست مدیریت 

  1391-1388عضو هیات مدیره شرکت مالی و اعتباری راه اقتصاد نوین 

  1358-1382عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان 

  1383-1381معاون اقتصادی و برنامه ریزی گروه بهمن 

 


