
 ( دمات اداري و عمــومیخ )  10  روه ــاز گ                      بيـــمه                         ته ــجدول صالحيت هاي رش

 رديف 

 

كد 

 صالحيت
ـ پي الحيت ــشرح ص عنوان صالحيت   سوابق تجربی مورد نياز ش نيازـ

 سوابق مورد نياز)جايگزين سوابق(

 ونـآزم دوره كارورزي دوره آموزشی 

1 

 

1-1 

 

بیمه آتش سوزی   

 و خطرات تبعی 

گذار  بیمه بیمه گرو اظهار نظر در تعهدات

سزی  و خطرها  تبعی  در بیمه آتش

شامل سیل و یلزله و طزفان و ... و نیز  

 مسزولیتها  مترتب بر آن 

دانشنامه  

 کارشناسی بیمه 

سال سابقه کوار مییود   5

در این رشوته در شورک  

 بیمه
- 

یک سال و  

در   مزفقی 

 آیمزن 

 آیمزن 

 بیمه ها  باربر   2-1 2

گذار  گر و بیمهاظهار نظر در تعهدات بیمه

در هر یک ای انزاع بیمه باربر  دریایی ،  

یمینی، و هزایی و مسزولی  متصدیان  

حمل کاال ییان همگانی و امزر مرتبط  

 دیگر

دانشنامه  

 کارشناسی بیمه 

سال سابقه کوار مییود   5

در این رشوته در شورک  

 - یمهب

یک سال و  

مزفقی  در  

 آیمزن 

 آیمزن 

3 3-1 
بیموووووه هوووووا   

 اتووزمبیل

اظهار نظر در مسائل مرتبط با بیمه بدنه  

و بیمه مسزولی  انزاع خزدرو ، تعهدات  

گر در مزرد ییانها  مالی و جانی  بیمه

 وارد به سرنشین خزدرو یا اشخاص ثاب  

دانشنامه  

 کارشناسی بیمه 

سال سابقه کوار مییود   5

ین رشوته در شورک  در ا

 بیمه
- 

سال و  یک 

مزفقی  در  

 آیمزن 

 آیمزن 

4 4-1 

بیموووووه هوووووا   

مهندسی، کشوتی،  

 هزاپیما

گذار  گر و بیمههدات بیمهاظهار نظر در تع

ها  تمام خطر مقاطعه کار ،  در بیمه

تمام خطر نصب، شکس  ماشین و  

ها   مسزولیتها  مترتب بر آنها و بیمه

 مسزولی  کشتی و هزاپیما بدنه و 

دانشنامه  

 کارشناسی بیمه 

سال سابقه کوار مییود   5

در این رشوته در شورک  

 - بیمه

یک سال و  

مزفقی  در  

 آیمزن 

 آیمزن 

 2ای  1صیحه 

 

 غالمعـلی شــهركی  

 رسمی دادگستري  عالی كارشناسانرئيس شوراي
 



 ) خدمات اداري و عمـومی ( 10از گــروه                   جدول صالحيت هاي رشــته بيـــمه                           

 رديف 

 

كد  

 صالحيت 
 سوابق تجربی مورد نياز پيــش نياز شرح صالحيت  عنوان صالحيت 

 سوابق مورد نياز)جايگزين سوابق(

 آزمـون دوره كارورزي دوره آموزشی 

5 5-1 
مسزولیتبیمه ها   ها  

 حرف مختلف

ط با  وباظهار نظر در مسائل مرت

ها  مسزولی  مستقل ای قبیل  بیمه

مسزولی  کارفرما در مقابل کارگران،  

ا  پزشکان،  مسزولی  حرفه

مهندسین و کارشناسان، وکال و 

حسابداران و حسابرسان و بیمه 

 در گردش و  مزجزد  صندوق 

داشنامه 

کارشناسی 

 بیمه 

مییوود سال سابقه کار   5

در این رشته در شرک  

 بیمه 
- 

یک سال و  

زفقی  در  م

 آیمزن 

 آیمزن 

6 6-1 
بیموووه هوووا   مووور و  

 حزادث و درمان

گر و بیمه  اظهار نظر در تعهدات بیمه

ها   گذار در هر یک ای انزاع بیمه

اندای و حزادث و بیمار  و   مر و پس

ها  تأمین اجتما ی ، ا م ای  بیمه

 ها  انیراد  یا گروهی بیمه

دانشنامه 

کارشناسی 

 بیمه 

ییوود سال سابقه کار م  5

در این رشته در شرک  

 - بیمه
یک سال و  

مزفقی  در  

 آیمزن 

 آیمزن 

 2ای  2صیحه 

 

 غالمعـلی شــهركی  

 عالی كارشناسان رسمی دادگستري رئيس شوراي


