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 (بنیان افزار نرم) بیمه حسابداری مبانی

 سرفصل دروس 

 

 مقدمه و آشنایی :اول فصل 

 مقدمه و آشنایی:  1 درس •

 ایران مرکزی بیمه نامه آیین:  2 درس •

 

 درآمد و منابع تامین:  دوم فصل 

 مستقیم بیمه حق های درآمد:  1 درس •

 برگشتی بیمه حق: نکته •

 اتکایی قبولی بیمه حق درآمد:  2 درس •

 منافع در مشارکت کارمزد و کارمزد درآمد:  3 درس •

 اتکایی گران بیمه سهم خسارت درآمد:  4 درس •

 خسارت بازیافت:  5 درس •

 گذاری سرمایه درآمد:  6 درس •

 ها درآمد سایر:  7 درس •

 درآمد و منابع تامین بخش مالیات •

 

 گذاری سرمایه:  سوم فصل 

 مدت بلند گذاری سرمایه:  1 درس •

 مدت کوتاه گذاری سرمایه:  2 درس •

 ( 60 ) نامه آیین طبق بیمه های شرکت گذاری سرمایه:  3 درس •

 قانونی های و اندخته ذخایر طبق ایرانی بیمه موسسات گذاری سرمایه : 4 درس •

 گذاری سرمایه مالیات : 5 درس •

 

 ذخایر :چهارم فصل 

 وتعاریف مقدمه : 1 درس •

 )نشده عاید بیمه حق(بیمه  حق ذخیره : 2 درس •

 نشده منقضی های ریسک ذخیره : 3 درس •

 معوق خسارت ذخیره : 4 درس •

 بیمه حق برگشت ذخیره : 5 درس •
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 ریاضی ذخیره:  6 درس •

 منافع در گذاران بیمه مشارکت ذخیره:  7 درس •

 طبیعی خطرات و تکمیلی فنی ذخیره:  8 درس •

 

 نگاه یک در بیمه شرکت های فعالیت:  پنجم فصل 

 نقد وجه گردش جریان و ای بیمه خدمات:  1 درس •

 بیمه های شرکت مالی فعالیت چرخه : 2 درس •

 

 ها هزینه:  ششم فصل 

 گری بیمه های هزینه : 1 درس •

 عمومی های هزینه:  2 درس •

 متفرقه های هزینه : 3 درس •

 

 مالیات:  هفتم فصل 

 مالیات

 

 کد دوره 

INS 201 
 

  دیدگاه کلی 

 بررسی مفاهیم و قوانین و مقررات جاری اصول حسابداری بیمه

 

 مخاطبین 

 دانشجویان بیمه

 مدیران و کارشناسان بیمه مستقر در امور مالی ستاد و شعب

 نمایندگان بیمه 

 حسابداران

 حسابرسان

 ای را دارند.بطور کلی افرادی که قصد انجام امور مالی بیمه 
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 پیش نیازها 

 ندارد

 طول دوره 

 ساعت )تئوری( 16

 

 اهداف دوره 

 انتظار می رود در پایان دوره دانشجو بتواند :

 .با مفاهیم کلی اصول حسابداری آشنا باشد

 .با تعریف مفاهیم بیمه ای در امور مالی )رسید وصول، پیش دریافتی، اعالمیه بدهکار، انتقال وجه ...( آشنا باشد

 .گردش کار دستی امور مالی بیمه ای تسلط داشته باشد به

   .با روش های محاسبه کارمزد آشنا باشد

 .( آشنا باشد  P.O.Sبا گردش کار دریافت )نقدی، غیر نقدی، اقساطی، چک، 

 .با گردش کار پرداخت )تادیه خسارت( آشنا باشد

 .ی( آشنا باشدبا گردش کار ابطال اسناد )رسید وصول، پیش دریافتی، سند حسابدار

 .با سند نرم افزار مالی آشنایی داشته باشد
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