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 (بنیان افزار نرم) گروهی درمان نامه بیمه صدور

 سرفصل دروس 

 

 اول فصل عنوان 

 گروهی درمان نامه بیمه: کلیات

 نامه بیمه کلیات ثبت:  1 درس •

 سازمانی واحد ثبت:  2 درس •

 خصوصی شرایط ثبت:  3 درس •

 آن کاربرد و ذینفع ثبت:  4 درس •

 

 دوم فصل عنوان 

 تعهدات و اصلی -عادی طرح کاربرد و ثبت: کلیات

 اصلی-عادی طرح:  1 درس •

 تعهدات ثبت:  2 درس •

 نرخ اضافه ثبت:  3 درس •

 استثنائات ثبت:  4 درس •

 سایر گروه ثبت:  5 درس •

 

 سوم فصل عنوان 

 طرح انواع کاربرد و ثبت:  کلیات

 اصلی غیر -عادی طرح:  1 درس •

 صندوق طرح:  2 درس •

 نام بی طرح:  3 درس •
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 (بنیان افزار نرم) گروهی درمان نامه بیمه صدور

 چهارم فصل عنوان 

 الحاقیه انواع ثبت:  کلیات

 مفاد در تغییر الحاقیه:  1 درس •

 لیست ارائه نویس پیش الحاقیه: 2 درس •

 شدگان بیمه لیست ارائه الحاقیه:  3 درس •

 اکسل فایل طریق از شدگان بیمه انتقال:  4 درس •

 شدگان بیمه حذف و اضافه الحاقیه:  5 درس •

 شدگان بیمه نام بی طرح به اختصاص الحاقیه: 6 درس •

 

 پنجم فصل عنوان 

 شدگان بیمه به مربوط مباحث:  کلیات

 شدگان بیمه کل فرم کاربرد:  1 درس •

 شدگان بیمه انتقال انواع: 2 درس •

 درمان گزارش چند معرفی:  3 درس •

 

 

 

 کد دوره 

INS 505 

 

  دیدگاه کلی 

 بررسی مفاهیم صدور بیمه نامه های درمان گروهی و الحاقیه ها و شرایط آن 

 

 مخاطبین 

 دانشجویان بیمه

 مدیران و کارشناسان بیمه مستقر در ستاد و شعب

 نمایندگان بیمه 

 های صدور شرکت های بیمه را دارند.دحبطور کلی افرادی که قصد کار در وا
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 (بنیان افزار نرم) گروهی درمان نامه بیمه صدور

 پیش نیازها 

 راهبری کامپیوتر و ویندوزآشنائی ابتدائی با 

 (INS101)کد دوره کلیات بیمه 

 (INS103) )نرم افزار بنیان( مبانی کاربری سیستم اصول و

 (INS501اشخاص ) های بیمه مفاهیم و اصول

 

 طول دوره 

 )عملی( ساعت 12

 

 اهداف دوره 

 رود در پایان دوره دانشجو بتواند :انتظار می

 باشد. با بیمه نامه های درمان گروهی آشنا

 با مفاهیم کلی صدور بیمه نامه درمان گروهی آشنا گردد.

 با مفاهیم کلی صدور الحاقیه و شرایط منجر به صدور الحاقیه آشنا گردد.

 قادر به اجرا و نظارت بر عملیات مالی بیمه نامه درمان گروهی باشد.

 با نحوه چاپ کارت و صدور معرفی نامه آشنا باشد.

 ارائه دهد. بنیاندی و موردی از نرم افزار گزارش گیری های کاربر
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