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 :سرفصل مطالب

اربری )مصوبه شماره   شورای عالی بیمه( 79ویژگیهای مصوبه شورای عالی بیمه در خصوص شرایط عمومی بیمه ب

اربری بیمه ب نواع خسارات و هزینه ها در  ا  تعاریفی در مورد 

های اضافی و هزینه های پیش گیری از وقوع  هزینه ها )تعاریفی در مورد هزینه های متحمله توسط بیمه گذار، هزینه

ا هزینه های جلوگیری از توسعه خسارت(  خسارت ی

 خسارت جزئی و آسیب دیدگی کاال

 (Constructive Total Loss) خسارت کلی فرضی (Actual Total Loss) خسارت کلی واقعی

اربری امه های ب  وضعیت خسارات مشهود وخسارات غیر مشهود در بیمه ن

 عادی و غیر عادی، ریزش عادی و غیرعادی کسروزن

امه های حمل ونقل  کسر تخلیه وعدم تحویل در بیمه ن

 هزینه های نجات و زیان همگانی

 سهم الشراکه زیان همگانی و نجات

ز خسارت تصادم متقابل  سهم کاال ا

ا خطر بیمه شد ا خطر ها و خساراتی که رعایت رابطه علیت در مورد آنها ب  ه ضرورت داردخسارات مرتبط ب

نین و عرف بیمه  تقدم و تاخر شرایط خصوصی، شرایط پیوست و شرایط عمومی قوا

 ماهیت استثنائات موجود در کلوزها

 وظایف بیمه گذار براساس قانون بیمه،کلوزهای پیوست، شرایط عمومی

امه، قانون بیمه، قانون امورگمرکی و آ ا توجه به شرایط بیمه ن امه اجرائی آنمدارک الزم برای خسارت ب  ئین ن

  

 :مدرسین

 محمد جواد محمدیان امامی -1

ازرگانی  لیسانس بیمه های ب

نگلستان ا  chartered insurance institute گذراندن دوره های آموزشی بیمه در کالج بیمه 

نگلستان Richards hugg international فراگیری اصول ومحاسبات خسارت همگانی در  ا

ا حقوق بین  لملل دریائی وکنوانسیون های حمل ونقل و چگونگی دفاع ازحقوق ذینفعانآشنائی ب  ا

 تالیف کتاب بیمه های حمل و نقل

 ترجمه مقررات یورک آنتورپ قدیم و جدید وبررسی مقایسه ای آن

اربری و تفسیر آ ن بیمه ب  ترجمه کلوز های 



ازرگانی خارجی وبیمه حمل ونقل کاال  جزوه آموزشی ب

 گزاری بیمه حافظمدیرعامل شرکت کار

 معاون فنی شرکت بیمه حافظ

 رئیس شورای فنی بیمه تعاون

 

 فرخ پوشایی  -2

امه ریزی و تحلیل سیستمهای اقتصادی  فوق لیسانس برن

ازرگانی  لیسانس اقتصاد ب

 کارشناس رسمی دادگستری در امور حمل ونقل و کشتیرانی

نجمن سراسری شرکتهای حمل ونقل بین ایران کارشناس کمیسیون داوری ا لمللی   ا

ا ایرانی فیات لتحصیالن  اربری در کانون فارغ ا اربری و مسئولیت ب  تدریس بیمه های ب

اربری در دانشگاه علوم اقتصادی )دولتی( اربری و مسئولیت ب  تدریس بیمه های ب

اربری در دوره جهانی فیاتا اربری و مسئولیت ب  (FIATA)تدریس بیمه های ب

اربری و  ایروتدریس بیمه های ب اربری در دوره جهانی   (IRU)مسئولیت ب

 تدریس و مجری سمینار در سازمان بنادر وکشتیرانی

ایران ا   تدریس در موسسه آموزش کشتیرانی ج 

ا ایرانی فیات لتحصیالن   رییس هیات مدیره کانون فارغ ا

ایران حامی  عضوهیات مدیره شرکت بیمه ای کارگزاری 

ای ز اعضای کمیسیون بیمه کمیته  ازرگانییکی ا اتاق ب  (ICC)رانی 

ایران ازرگانی و صنایع ومعادن و کشاورزی  ب اتاق   برگزار کننده سمینار در 

 


