
فرایند برگزاری آزمون های نمایندگی و کارگزاری مستقیم

فراخوان برگزاری آزمون و اعالم برنامه زمانبندی آزمون ها.  -

ثبت نام متقاضیان در سامانه آزمون های پژوهشکده بیمه به صورت الکترونیکی. -

شده.) متقاضیان می توانند با ثبت تایید ثبت نام و صدور کارت ورود به جلسه برابر برنامه زمانبندی اعالم  -

کدملی کارت ورود به جلسه را دریافت کنند(

طراحی دفترچه سواالت آزمون . -

تکثیر دفترچه سواالت و قرنطینه . -

برنامه ریزی و اجرای آزمون ها در استانهای مختلف، مطابق برنامه زمانبندی اعالم شده . -

تنظیم صورتجلسه آزمون. -

ق آزمون.تصحیح اورا -

اعالم نتایخ از طریق سامانه آزمون های پژوهشکده)یک هفته بعد از آزمون متقاضیان می توانند با ثبت  -

(کدملی از نتیجه آزمون خود مطلع شوند

قبولی در گواهینامه ایجاد دسترسی الکترونیکی برای قبول شدگان در آزمون ها کتبی جهت دریافت  -

. آزمون

رونیکی برای بیمه مرکزی ج.ا.ا  و شرکت های بیمه جهت استعالم اصالت ایجاد دسترسی الکت -

گواهینامه های صادره.
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جهت تهیه بسته کامل سواالت آزمون آداب و زندگى نمایندگى هاى بیمه مرکزى، اینجا کلیک نمایید.
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فراخوان برگزاری آزمون و اعالم برنامه زمانبندی آزمون ها

ثبت نام متقاضیان در سامانه آزمون های پژوهشکده بیمه به صورت الکترونیکی

ضیانتایید ثیت نام و صدور کارت ورود به جلسه برابر برنامه زمانبندی اعالم شده.)متقا

می توانند با ثبت کد ملی کارت ورود به جلسه را دریافت کنند.

طراحی دفترچه سواالت آزمون

تکثیر دفترچه سواالت و قرنطینه

در استانهای مختلف، مطابق برنامه زمانبندی اعالم شدهبرنامه ریزی و اجرای آزمون ها 

تنظیم صورتجلسه آزمون

تصحیح اوراق آزمون

فلوچارت فرایند برگزاری آزمونهای نمایندگی و کارگزاری مستقیم

از طریق سامانه آزمون های پژوهشکده)یک هفته بعد از آزمون متقاضیان می  جاعالم نتای

توانند با ثبت کدملی از نتیجه آزمون خود مطلع شوند(

کی برای قبول شدگان در آزمون ها کتبی جهت دریافت گواهینامه ایجاد دسترسی الکترونی

قبولی در آزمون

ایجاد دسترسی الکترونیکی برای بیمه مرکزی ج.ا.ا  و شرکت های بیمه جهت استعالم 

wwاصالت گواهینامه های صادره
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