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 (بنیان افزار نرم) پایه مالی کار گردش

 سرفصل دروس 

 

 بيمه حق رسيد:  اول فصل 

 بيمه حق رسيد کليات ثبت:  1 درس •

 بيمه حق رسيد در دريافتي سند ثبت:  2 درس •

 بيمه حق تسويه ثبت:  3 درس •

 بيمه حق رسيد دريافتي سند از غير به بستانکار هاي آيتم معرفي:  4 درس •

 بيمه حق رسيد چاپ و تاييد:  5 درس •

 بدهکار اعالميه يا رسيد با بيمه حق رسيد جايگزيني امکان و بيمه حق رسيد ابطال:  6 درس •

 

 بدهکار اعالميه:  دوم فصل 

 بدهکار اعالميه کليات ثبت:  1 درس •

 مشخص هاي تاريخ در نامه بيمه اقساط تقسيط جهت بدهکار اعالميه سررسيدهاي يا سررسيد ثبت:  2 درس •

 بدهکار اعالميه چاپ و ابطال ، تاييد:  3 درس •

 

 دريافتي پيش:  سوم فصل 

 گذار بيمه يا نمايندگي دريافتي پيش ثبت:  1 درس •

 دريافتي سند ثبت:  2 درس •

 دريافتي پيش ابطال و چاپ و تاييد:  3 درس •

 

 بدهکار اعالميه از حذف:  چهارم فصل 

 حذف قابل بدهکار اعالميه ثبت:  1 درس •

 حذف قابل بدهکار اعالميه سررسيدهاي ثبت:  2 درس •

 بدهکار اعالميه از حذف ابطال و تاييد:  3 درس •

 

 گذار بيمه بدهي حذف:  پنجم فصل 

 گذار بيمه بدهي حذف ايجاد زمان و مراحل:  1 درس •

 گذار بيمه بدهي حذف ابطال و چاپ امکان و جزئيات نمايش:  2 درس •
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 (بنیان افزار نرم) پایه مالی کار گردش

 دريافتي اصالح:  ششم فصل 

 دريافتي اصالح در دريافتي سند تغييرات ثبت:  1 درس •

 دريافتي اصالح مجوز ثبت و ييدأت:  2 درس •

 

 از دريافتي:  هفتم فصل Pos 

 Pos کارت کشيدن:  1 درس •

 اتوماتيک صورت به Pos دريافتي سند نوع با دريافتي پيش ثبت:  2 درس •

 

 وجه انتقال:  هشتم فصل 

 وجه انتقال کليات ثبت:  1 درس •

 بستانکار آيتم ثبت:  2 درس •

 وجه انتقال چاپ و ابطال ، تاييد:  3 درس •

 

 

 

 کد دوره 

INS 202 

 

  ديدگاه کلي 

 بررسي گردش کار مالي نمايندگان

 

 مخاطبين 

 نمايندگان بيمه

 و شعبمديران و کارشناسان بيمه مستقر در ستاد 

 بطور کلي افرادي که قصد کار در واحد هاي صدور شرکت هاي بيمه را دارند.
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 پيش نيازها 

 آشنائي ابتدائي با راهبري کامپيوتر و ويندوز

 (INS101)کد دوره کليات بيمه 

 (INS103))نرم افزار فناوران( اصول ومباني کاربري سيستم

 

 طول دوره 

 ساعت )عملي( 12

 

 اهداف دوره 

 مي رود در پايان دوره دانشجو بتواند :انتظار 

 .دريافت در صنعت بيمه )رسيد وصول، پيش دريافتي، انتقال وجه ...( آشنا باشد –با مفاهيم کلي مالي 

 .با گردش کار ابطال اسناد )رسيد وصول، پيش دريافتي، سند حسابداري( آشنا باشد

 .با نحوه حذف بدهي بيمه گذار آشنايي داشته باشد
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