
 

 
  8واحد  3طبقه  87پالک  25و  23گاندی جنوبی بین خیابان ن آدرس:  تهران،  میدان ونک، ابتدای خیابا

         www.karanegar.ir   وب سایت  :
 info@karanegar.irپست الکترونیک   :     

 88665۴75__887۹۹28۴تلفن   

 88665261فاکس  :  

 

 (بنیان افزار نرم) سیستم کاربری مبانی و اصول

 سرفصل دروس 

 

 سیستم کاربری محیط با اولیه آشنایی:اول فصل 

 مقدمه :  1 درس •

 client-server بنیانروش کار سیستم جامع :  2 درس •

 Bime.exe.configفایل توضیح :  3 درس •

 سیستم به ورود چگونگی:  4 درس •

 خواندن از حافظه محلیتوضیح :  5 درس •

 فراموشی رمز:  6 درس •

 نوارها  با آشنایی:  7 درس •

 دسترسی سطوح:  8 درس •

 تعاریف مختص جداول  و اصطالحات : 9 درس •

 

 انفرادی حوادث نامه بیمه ثبت چگونگی:  دوم فصل 

 نامه بیمه جزئیات کلیات و  ثبت : 1 درس •

 جستجو انواع:  2 درس •

 معرفی کلیدهای پر کاربرد سیستم:  3 درس •

 نمایش حذف، ویرایش، ثبت، روالهای:  4 درس •

 نامه بیمه صدور کلی روال:  5 درس •
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 (بنیان افزار نرم) سیستم کاربری مبانی و اصول

 نامه بیمه مالی عملیات:  سوم فصل 

 ها  نامه بیمه کل جدول با آشنایی:  1 درس •

 رسید ثبت چگونگی:  2 درس •

 بدهکار اعالمیه ثبت چگونگی:  3 درس •

 نامه بیمه گرفتنو تاریخ صدور  شماره : 4 درس •

 ابطال رسید حق بیمه : 5درس  •

 عملیات پیش دریافتی :6درس  •

 

 

 ای بیمه های رشته بین مشترک های الحاقیه انواع ثبت:  چهارم فصل 

 معرف تغییر الحاقیه ثبت:  1 درس •

 مدت کوتاه به صورت بیمه کسرحق _گذار بیمه طرف از فسخ الحاقیه ثبت:  2 درس •

 شمار روز به صورت بیمه حق کسر _گر بیمه طرف از فسخ الحاقیه ثبت:  3 درس •

 بیمه نامه بیمه حق کل برگشت _نامه بیمه ابطال الحاقیه ثبت:  4 درس •

 جاری حالت به نامه بیمه برگشت:  5 درس •

 

 انفرادی حوادث رشته مختص های الحاقیه انواع:  پنجم فصل 

 نامه بیمه مفاد در تغییر الحاقیه ثبت:  1 درس •

 ماده ابطال:  2 درس •
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 (بنیان افزار نرم) سیستم کاربری مبانی و اصول

 کد دوره 

INS 102 
 

  دیدگاه کلی 

 بنیانآشنایی با روال های موجود در برنامه بیمه ای 

 

 مخاطبین 

 دانشجویان بیمه

 مدیران و کارشناسان بیمه مستقر در ستاد و شعب

 نمایندگان بیمه 

 افرادی که قصد کار عملی در شرکت های بیمه را دارند.بطور کلی 

 

 پیش نیازها 

 آشنائی ابتدائی با راهبری کامپیوتر و ویندوز

 (INS101دوره کلیات بیمه )کد 

 (INS102مبانی حقوق بیمه)کد 

 

 طول دوره 

 (ساعت )عملی  12

 

 اهداف دوره 

 انتظار می رود در پایان دوره دانشجو بتواند :

 .به نرم افزار آشنا شودبا نحوه ورود 

 .اصطالحات و تعاریف مورد نیاز نرم افزار و کلیدهای کنترلی مربوطه را بشناسد

 .با سطوح دسترسی و رویت آشنایی پیدا کند

 .منوهای نرم افزار را بشناسد

 .روال های موجود در ورود، ویرایش، نمایش و حذف اطالعات را بشناسد

 .برنامه آشنا باشدبا چگونگی انواع جستجو در 

 .و نحوه ارتباط آن ها آشنا باشد Detailو  Masterبا جداول 

 .با انواع الحاقیه ها آشنا باشد

 .به روند صدور و عملیات مالی دریافت تسلط نسبی پیدا کند
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