
1401فصل زمستان سال   ی آزمون ها یثبت نام و اجرا یزمان بند

نسبت به ثبت نام و شرکت در آزمون مذکور    توانندیم  ریز   یاعالم   طیو شرا  یرساند،  برابر جدول زمانبند   یمحترم آزمون ها م  انیمتقاض  هیبه اطالع کل  لهینوسیبد

 :ندیاقدام نما

 .برگزار خواهد شد  12دوره ساعت    انی صبح و آزمون پا  9:30صبح و آزمون آداب ساعت     8ساعت    یزندگ  یهامه یآزمون ب •

 .باشد  یم  قهیدق  80و آزمون آداب    قهیدق  50  یزندگ  مهیزمان آزمون ب  مدت •

 .واهد داشتثبت نام )به مدت سه روز( ادامه خ  انیروز پا  14صبح روز شروع ثبت نام باز و تا ساعت    9هر آزمون از ساعت    نامثبت •

 .خواهد بود  افتیسامانه قابل در  نیهم  قیاعالم شده از طر  خیصبح تار  10ورود به جلسه از ساعت    کارت •

 .است  یمعتبر در روز آزمون الزام  ییداشتن کارت ورود به جلسه آزمون و کارت شناسا  همراه •

 .شودی محل آزمون در کارت آزمون درج م  قیدق  آدرس •

 .خواهد شد  یپژوهشکده اطالع رسان  تیصورت در سا  نیوجود دارد، در ا  طیبرنامه با توجه به شرا  رییتغ  امکان •

 .باشدیکارت و ثبت نام فعال م  افتیآزمون جهت در  تیسا  لیتعط  یروزها  در •

 .ثبت نام وجود ندارد  ییامکان جابجا  یامتحان  یمحدود حوزه ها   تیدوره و ظرف  انیو پا  یزندگ  مهیثبت نام آزمون آداب و ب  یتوجه به همزمان  با •

حوزه منتقل خواهند شد.   نیتر  کیبه نزد  انینفر نرسد، آزمون در آن حوزه لغو و متقاض  15به حدنصاب    یامتحان  یاز حوزه ها  کیثبت نام هر    کهیصورت  در •

ثبت نام  عنوان آزمون ردیف
دریافت کارت 

ورود به جلسه

برگزاری  

آزمون

شیوه 

برگزاری 

مکان  

برگزاری 

1

آداب

های زندگی نمایندگی فروش بیمه

پایان دوره نمایندگی و کارگزاری 

الی  11/ 10/ 1401

1401 /10 /13
1401 /10 /18 1401 /10 /22

متمرکز  

الکترونیکی

دانشگاه 

پیام نور

2

آداب

های زندگی نمایندگی فروش بیمه

پایان دوره نمایندگی و کارگزاری 

الی  02/ 11/ 1401

1401 /11 /04
1401 /11 /09 1401 /11 /12

متمرکز  

الکترونیکی

دانشگاه 

پیام نور

3

آداب

های زندگی نمایندگی فروش بیمه

پایان دوره نمایندگی و کارگزاری 

الی  23/ 11/ 1401

1401 /11 /25
1401 /11 /30 1401 /12 /04

متمرکز  

الکترونیکی

دانشگاه 

پیام نور

ارزیابی خسارت بیمه  4
الی   30/ 11/ 1401

1401 /12 /01
تهران حضوری 04/ 12/ 1401 02/ 12/ 1401

 سنجی رسمی )اکچوئری رسمی(بیم 5

الی 02/ 12/ 1401

1401 /12 /03 

تهران حضوری 09/ 12/ 1401 07/ 12/ 1401

بیمه اتکایی  کارگزاری رسمی 6
الی  06/ 12/ 1401

1401 /12 /08
تهران حضوری 15/ 12/ 1401 13/ 12/ 1401
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جهت تهیه بسته کامل سواالت آزمون آداب و زندگى نمایندگى هاى بیمه مرکزى، اینجا کلیک نمایید.

https://iranarze.ir/ES451



