
 

 

  8واحد  3طبقه  87پالک  25و  23ن گاندی جنوبی بین خیابان آدرس:  تهران،  میدان ونک، ابتدای خیابا

         www.karanegar.ir   وب سایت  :
 info@karanegar.irپست الکترونیک   :     

 88665۴75__887۹۹28۴تلفن   

 88665261فاکس  :  

 

 (بنیان افزار نرم) باربری نامه بیمه صدور

 سرفصل دروس 

 

 اول فصل عنوان 

 باربری صدور پایه اطالعات با آشنایی:  کليات •

 خرید انواع و کاال انواع جداول:  1 درس •

 نرخ اضافه و تخفيف انواع جداول:  2 درس •

 تمدید نرخ و c کلوز جداول:  3 درس •

 پایه اطالعات سایر:  4 درس •

 

 دوم فصل عنوان 

 باربری نامه بيمه: کليات •

 نامه بيمه کليات ثبت:  1 درس •

 نامه بيمه جزئيات ثبت:  2 درس •

 نامه بيمه محاسبات:  3 درس •

 گزارشات و ها چاپ معرفی:  4 درس •

 

 سوم فصل عنوان 

 باربری الحاقيه: کليات •

 نامه بيمه مفاد در تغيير الحاقيه ثبت:  1 درس •

 مفاد در تغيير الحاقيه محاسبه:  2 درس •

 تمدید اصالح و تمدید الحاقيه ثبت:  2 درس •

 تمدید اصالح و تمدید الحاقيه محاسبه:  3 درس •

 

http://www.karanegar.ir/
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 info@karanegar.irپست الکترونیک   :     
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 88665261فاکس  :  

 

 (بنیان افزار نرم) باربری نامه بیمه صدور

 چهارم فصل عنوان 

 باربری صدور پيشرفته کليات با آشنایی:  کليات •

 نامه بيمه قرارداد در از استفاده به مربوط کنترلهای و قرارداد ثبت:  1 درس •

 سيستم مدیر کاربر توسط باربری مجوزهای ثبت:  2 درس •

 

 کد دوره 

INS 802 
 

  دیدگاه کلی 

 بررسی مفاهيم صدور بيمه نامه های باربری و الحاقيه ها و شرایط آن 
 

 مخاطبین 

 دانشجویان بيمه

 مدیران و کارشناسان بيمه مستقر در ستاد و شعب

 نمایندگان بيمه 

 های صدور اموال شرکت های بيمه را دارند.افرادی که قصد کار در واحد بطور کلی
 

 پیش نیازها 

 آشنائی ابتدائی با راهبری کامپيوتر و ویندوز

 (INS103)نرم افزار فناوران() اصول و مبانی کاربری سيستم

 

 طول دوره 

 ساعت 16
 

 اهداف دوره 

 دانشجو بتواند :انتظار می رود در پایان دوره 

 با مفاهيم کلی صدور بيمه نامه باربری آشنا گردد.

 با مفاهيم کلی صدور الحاقيه و شرایط منجر به صدور الحاقيه آشنا گردد.

 با انواع بيمه نامه های باربری و مفاهيم جاری در آن آشنا باشد.

 قادر به اجرا و نظارت بر عمليات مالی بيمه نامه باربری باشد.

 گيری های کاربردی و موردی از نرم افزار فناوران ارائه دهد.گزارش 

http://www.karanegar.ir/

