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وکالت تخصصی دعاوي "جدول برنامه درسی 

 
 

 
 

 ساعت تاریخ روز برگزاري کالس استاد سرفصل هاي عمومی

 انواع بیمه هاي بازرگانی
 (کلیات) 

 12-14 30/05/1401 یکشنبه جناب آقاي گیوه چین

 
 مبانی و مفاهیم حقوق بیمه

 

 14-16 30/05/1401 یکشنبه سرکارخانم دادرس

 14-18 01/06/1401 سه شنبه سرکارخانم دادرس

 8-14 03/06/1401 پنجشنبه دادرسسرکارخانم 

 8-14 04/06/1401 جمعه سرکارخانم دادرس

 14-20 06/06/1401 یکشنبه سرکارخانم دکتر محمّدي دینانی

 14-18 08/06/1401 سه شنبه جناب آقاي حسنی

 8-11 10/06/1401 پنجشنبه جناب آقاي حسنی

 11-14 10/06/1401 پنجشنبه جناب آقاي حسنی
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وکالت تخصصی دعاوي "جدول برنامه درسی 

 
 

 

 ساعت تاریخ روز برگزاري کالس استاد هاي عمومیسرفصل 

 8-11 11/06/1401 جمعه جناب آقاي رحیمی بیمه هاي انرژي

     

 قوانین و مقررات بیمه اي

 
 14-18 13/06/1401 یکشنبه جناب آقاي دکتر میرقاسمی 

 14-18 15/06/1401 سه شنبه جناب آقاي دکتر میرقاسمی 

 انواع بیمه هاي بازرگانی
 (مسئولیت)

 8-10 17/06/1401 پنجشنبه جناب آقاي دکترعظیمی

 10-12 17/06/1401 پنجشنبه جناب آقاي دکترعظیمی

 12-14 17/06/1401 پنجشنبه جناب آقاي دکترعظیمی

 8-12 18/06/1401 جمعه امامی جناب آقاي محمدیان بیمه حمل و نقل

 
 

 ساعت تاریخ روز برگزاري کالس استاد سرفصل هاي عمومی
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وکالت تخصصی دعاوي "جدول برنامه درسی 

 
 

 
 انواع بیمه هاي بازرگانی

 (وجوه کاربردي)
 12-14 18/06/1401 جمعه جناب آقاي گیوه چین

 بیمه هاي:

 14-16 20/06/1401 یکشنبه جناب آقاي رجب فرد هواپیما

 16-18 20/06/1401 یکشنبه جناب آقاي آذري کشتی

 14-18 22/06/1401 سه شنبه جناب آقاي گلچینیان آتش سوزي

 8-12 24/06/1401 پنجشنبه جناب آقاي سازگار اتومبیل

 12-14 24/06/1401 پنجشنبه جناب آقاي قدیمی مهندسی

 8-12 25/06/1401 جمعه جناب آقاي دکتر قره خانی بیمه هاي اتکایی(تعریف و انواع)

 12-14 25/06/1401 جمعه جناب آقاي دکتر نیاسري پول و اعتبار

 
 

 بیمه هاي:

 14-18 27/06/1401 یکشنبه سرکار خانم هدایت پور زندگی(عمر)
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وکالت تخصصی دعاوي "جدول برنامه درسی 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 14-16 29/06/1401 سه شنبه سرکار خانم هدایت پور حوادث (انفرادي و گروهی)

 16-18 29/06/1401 سه شنبه  جناب آقاي دکتر رنج پور درمان

 8-10 31/06/1401 پنجشنبه جناب آقاي حسنی قوانین و مقررات بیمه اي

 10-12 31/06/1401 پنجشنبه جناب آقاي قدیمی مهندسی

 12-14 31/06/1401 پنجشنبه جناب آقاي لطفی مقدم قوانین و مقررات بیمه اي

 انواع بیمه هاي بازرگانی

 انواع بیمه هاي بازرگانی
 (مسئولیت)

 8-12 01/07/1401 جمعه جناب آقاي دکترعظیمی

 12-14 01/07/1401 جمعه سرکارخانم دادرس قوانین و مقررات بیمه اي


