
 سرفصل مطالب

 بازشناسی بیمه مسئولیت از سایر بیمه ها .1

ز مسئولیت بیمه تفکیک •  اموال های بیمه ا

ز مسئولیت بیمه تفکیک •  اشخاص های بیمه ا

  

 تعریف بیمه مسئولیت .2

 آن ایرادات و مشهور تعریف •

رائه •  جامع و درست تعریف ا

  

 ارکان بیمه های مسئولیت .3

ر بیمه •  گذا

 شده بیمه •

 نفع ذی •

 زیاندیده •

  

 تعهد بیمه گر در بیمه های مسئولیت .4

ا غرامت تفاوت •  خسارت ب

 یک؟ کدام غرامت یا ارش و دیه •

 دیه بر عالوه پزشکی های هزینه •

  

  

 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

 ونیکی ایشان ارسال خواهد شد.آموزشی به آدرس پست الکتر

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

به صورت خودآموز تدارک شده و مدیریت و زمانبندی مرور مطالب  سنمایند. الزم به ذکر است که این کال

 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

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

 

 مدرس:

 یعقوب عظیمی

 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی با گرایش بازاریابی بین الملل -

 بیمه مدرس دانشگاه در رشته مدیریت -

 مدیر بیمه های مسئولیت بیمه ملت -

 رئیس اداره خسارت بیمه های مسئولیت و طرحهای خاص شرکت بیمه پارسیان -

 رئیس اداره صدور بیمه های مسئولیت و طرحهای خاص شرکت بیمه پارسیان -
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