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  آني–آني                                                                                 ادارات كل بيمه اي استانها

             

 0931رسال وبرگزاري آزمون كارگزاري ها ددوره آموزشي  موضوع:

 سالم علیکم 

 و آل محمد)ص(  با صلوات بر محمد

درخصوص آموزش وپژوهش محترم اداره کل  6/05/0969مورخ 2502/69/2502شماره عطف به مکاتبه ؛  ماً؛ احترا

و با مدنظر قراردادن  0969به صورت الکترونیکی درسال رسمی  یهایکارگزارزمون تخصصی کاربران ومدیران برگزاری آ

توسط موسسات  05/05/69آغاز این دوره از روز یکشنبه مورخ رساند ی به آگاهی مبر آن ، کیفیت وهزینه های مترتب 

  :آموزشی بشرح جدول ذیل صورت خواهد پذیرفت 

 

/ نام موسسه 

 مركز آموزشي

تلفن پشتيباني دوره ) در صورت  آدرس اینترنتي

 بروز هر گونه مشکل (

 نحوه شركت درآزمون 

 
 

 40مربيان 

 

http://www.shop.co12.ir ثبت  )جهت 

 نام (

 http://www.tamin.elco12.comو 

 )جهت آغاز دوره و انجام آزمون(

88556888- 88556852 

7-84289688895  

88556844-88556887 

88556889-88576848 
مراجعه افراد به یکی از 

آدرس های اینترنتی به 

) بنا به  فوقشرح جدول 

انتخاب( در طول شبانه 

 روز

 

 رسا 

 

http://lms.tamin.ir 

98111248249 

84281821781 

 )پیام کوتاه(28885678262228

 

 پيشگامان

 

http://www.e-learn8.ir/lms 

84884884898 

84285954842 

 

 حدنصاب قبولي درآزمون :
 

درصد ازامتیازات 05حدنصاب قبولی درآزمون جهت اعضا هیات مدیره ،مسئولین وکاربران کارگزاری ها کسب حداقل 

 (جهت هریک ازسرفصل های آموزشی می باشد .055از  05و یا  25از 01ابل احراز ) ق
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 سایر موارد :
 

انجام ثبت نام و تکمیل تمامی موارد درخواست شده  اعم  ازنام  ونام خانوادگی ،شماره ملی ،استان محل  (0

 الزامی میباشد. رانیازفراگ کیتوسط هرخدمت ونام کارگزاری محل خدمت 

که  بوده( ریال جهت کاربران ،مسئولین واعضای هیات مدیره 15،555ت درهردوره به میزان )هزینه شرک (2

  خواهد بود.تماماً برعهده مدیران کارگزاری  

 عهده مسئولین کارگزاری می باشد . رعدم شرکت کاربران واعضای هیات مدیره درآزمون ،مستقیماً ب (9

مدیره کارگزاری ها با قوانین ودستورالعمل های جاری مورد با عنایت به اهمیت آشنایی مسئولین واعضا هیات  (1

،تجدید  ایشانعمل درامورمرتبط با حوزه تحت سرپرستی خود ،درصورت عدم کسب حدنصاب الزم توسط 

 قرارداد سال آتی منوط به شرکت دردوره های بازآموزی خواهد بود که به همین منظور تشکیل می گردد .

توسط کاربران کارگزاری ها جهت هریک ازسرفصل های آزمون ، مرات درصورت عدم کسب حد نصاب ن (0

که به همین منظور تشکیل می  میباشد،اشتغال به کار ایشان درسنوات آتی منوط به طی دوره های بازآموزی 

 گردد .

وفق به کسب نمره ازافرادی که درآزمون شرکت نموده ومدرخصوص آندسته  هزینه های ناشی ازتجدید دوره (9

مستقیماً برعهده کاربران ،اعضای هیات مدیره ومسئولین کارگزاری ها حسب مورد می  ،الزم نگردیده اند 

 باشد .

اره های پشتیبان قید شم تماس با ب ازطریقمرات، درخصوص چگونگی شرکت درآزمون م درصورت بروز ابها (0

 گردد .اواحد های ستادی خودداری بهای غیرضرور تماس وازانجام صدراالشاره جدول شده در

 یند .بار درآزمون مربوطه شرکت نمافراگیران می توانند حداکثر دوآوری است که هریک ازالزم به یاد (8

 

 خواهشمند است دستور فرمایيد نسبت به ابالغ مراتب  به مسئولين كارگزاري هاي آن اداره كل اقدام عاجل صورت پذیرد . 
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 رونوشت :

 برادر ارجمند جناب آقاي زدا معاونت محترم امور بيمه اي جهت استحضار . -1 -

برادر ارجمند جناب آقاي دكتر اكبريان مدير كل  محتلرم آملوزپ وهل وهت جهلت آولاهر وقدلدر وقلدردانر ازمرلاادي  ضلرقعا ر            -2 -

 وكاركنان آن اداره ك  درارائه قمهيداي الزم به منظور بروزاري دوره ا دترونيدر آموزشر كاروزاري ها .


