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 مطالب دوره

.. تشریح روشهای مختلف در برآورد خسارت ناشی از حوادث مشمول بیمه .  (آتش سوزی )روش شمارش، حجمی، 

 مراحل ثبت نام و شرکت در دوره:

ریال )شصت 600000هزینه شرکت در این دوره آموزشی که کامالً به صورت اینترنتی برگزار خواهد شد، مبلغ 

 هزار تومان( می باشد.

توانند با تکمیل فرم ثبت نام، شهریه مذکور را به صورت اینترنتی پرداخت متقاضیان شرکت در این دوره می

ز ثبت نام، ظرف  یازیتون اکانت ورود به سایت  24نمایند. بعد ا ز طرف شرکت را ساعت )در روزهای غیرتعطیل( ا

 ل خواهد شد.آموزشی به آدرس پست الکترونیکی ایشان ارسا

ز اختصاص به کالس، شرکت روز فرصت دارند تا مطابق برنامه زمانبندی خود،  20کنندگان در این دوره، پس ا

های آموزشی، در آزمون تستی پایان دوره که به صورت آنالین برگزار خواهد شد، شرکت ضمن مرور آنالین فیلم

وز تدارک شده و مدیریت و زمانبندی مرور مطالب به صورت خودآم نمایند. الزم به ذکر است که این کالس

 باشد.درسی، کامالً در اختیار کاربران می

ز طرف انجمن کنندگان در آزمون پایانی کالس، گواهیدر صورت کسب حد نصاب قبولی شرکت نامه معتبر ا

 قابل استعالم خواهد بود. اینجا ساعت آموزشی، صادر و ارسال خواهد شد که از 4ای صنعت بیمه، معادل حرفه

ز محتوای دوره  لینک مشاهده بخشی ا

  

 مدرس:

 آقای عباس گلچینیان

 علمی و آموزشی:. سوابق 1

 تالیف کتاب شناخت ریسک و روشهای کنترل آن در بیمه های آتش سوزی

 تالیف خود آموز بیمه آتش سوزی )در دست چاپ(

 تالیف کتاب مدیریت ایمنی ریسک

 تالیف کتاب کلیات و اصول بیمه های بازرگانی

 تالیف جزوه آموزشی مدیریت ریسک

ر   حوادث روستایی و کارگریتالیف جزوه آموزشی ایمنی در براب

 تالیف کتاب مدیریت ریسک در متون و ادبیات فارسی
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 تالیف کتاب حقوق تطبیقی بیمه

 تالیف کتاب سعدی در کسوت مدیریت ریسک

یران، بیمه های دولتی و بخش خصوصی، مرکز آموزش  ا تدریس مدیریت ریسک و متون بیمه ای در بیمه مرکزی 

ایران و پتروشیمی  و نیروهای مسلح و سایر سازمانها تحقیقات صنعتی 

  

 . سوابق حرفه ای و اجرایی:2

 مدیر بیمه ایران در استان مازندران -

ر تهران -  مدیر بیمه ایران در بازا

 عضو شورای فنی و مطالعات بیمه ایران -

 مشاور مدیریت ریسک بیمه ایران -

 مدیر عامل شرکت مهندسی ارزیابی خطر پیشگامان ایمن سنجش -

 (Insurance Loss Adjusterکارشناس ارزیاب خسارت بیمه ای ) -

 رئیس انجمن ارزیابان مستقل خسارت بیمه ای -

 مدیر عامل موسسه ارزیابی خسارت بیمه ای پاهنگ نیک اندیش -

 


