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 (بنیان افزار نرم) ورود موقت خودرو های نامه بیمه صدور

 سرفصل دروس 

 

 اول فصل: 

 خودرو موقت ورود های نامه بیمه صدور با آشنایی:  کلیات

 نامه بیمه کلیات ثبت نحوه:  1 درس •

 نحوه ی ثبت ضامن:  2 درس •

 شرایط خصوصی و فایل پیوست:  3 درس •

 چاپ – مالی عملیات مالی به ارسال و نامه بیمه محاسبه:  4 درس •

 کاربران خطای تحلیل و بررسی:  5 درس •

 گزارشگیری نحوه •

 

 دوم فصل : 

 خودرو موقت ورود های الحاقیه صدور : کلیات

 الحاقیه ثبت : 1 درس •

 خروج الحاقیه صدور : 2 درس •

 الحاقیه صدور در کاربران ثبت خطای تحلیل و بررسی : 3 درس •

 

 

 

 کد دوره 

INS 611  
 

  دیدگاه کلی 

 و الحاقیه ها و شرایط آن  خودرو موقت ورودبررسی مفاهیم صدور انواع بیمه نامه های 

 

 مخاطبین 

 دانشجویان بیمه

 مدیران و کارشناسان بیمه مستقر در ستاد و شعب

 نمایندگان بیمه 

 شرکت های بیمه را دارند.های صدور اموال دحبطور کلی افرادی که قصد کار در وا
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 (بنیان افزار نرم) ورود موقت خودرو های نامه بیمه صدور

 

 پیش نیازها 

 آشنائی ابتدائی با راهبری کامپیوتر و ویندوز

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

 (INS601) مفاهیم بیمه های مسئولیت اصول و

 

 طول دوره 

 ساعت 1

 

 اهداف دوره 

 انتظار می رود در پایان دوره دانشجو بتواند :

 آشنا گردد. خودرو موقت ورودبا مفاهیم کلی صدور بیمه نامه 

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

 آشنا باشد. خودرو موقت ورودبا انواع بیمه نامه های 

 .آشنا باشد خودرو موقت ورودهای با مفاهیم ریسک و خطر در بیمه نامه 

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

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