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کد ردیف
تجربی مورد نیازسوابق پیــش نیازشرح صــالحیتعنوان صالحیتصالحیت

سوابق مورد نیاز(جایگزین سوابق)
ونـآزمدوره کارورزيدوره آموزشی

بیمه آتش سوزي و 1- 11
خطرات تبعی

گذار در بیمهبیمه گرواظهار نظر در تعهدات
سوزي و خطرهاي تبعی شامل بیمه آتش

سیل و زلزله و طوفان و ... و نیز مسوولیتهاي 
مترتب بر آن

نامه دانش
کارشناسی بیمه

سال سابقه کار مفید در 5
یک سال و موفقیت -این رشته در شرکت بیمه

آزموندر آزمون

بیمه هاي باربري22-1

گذار در گر و بیمهاظهار نظر در تعهدات بیمه
هر یک از انواع بیمه باربري دریایی ، زمینی، 

و هوایی و مسوولیت متصدیان حمل کاال 
امور مرتبط دیگرزیان همگانی و 

دانشنامه 
کارشناسی بیمه

سال سابقه کار مفید در 5
یک سال و موفقیت -این رشته در شرکت بیمه

آزموندر آزمون

بیمه هاي اتــومبیل1- 33

اظهار نظر در مسائل مرتبط با بیمه بدنه و 
گر بیمه مسوولیت انواع خودرو ، تعهدات بیمه

رد به در مورد زیانهاي مالی و جانی وا
سرنشین خودرو یا اشخاص ثابت

دانشنامه 
کارشناسی بیمه

سال سابقه کار مفید در 5
سال و موفقیت یک -این رشته در شرکت بیمه

آزموندر آزمون

بیمه هاي مهندسی، 1- 44
کشتی، هواپیما

گذار در گر و بیمههدات بیمهاظهار نظر در تع
هاي تمام خطر مقاطعه کاري، تمام بیمه

مسوولیتهاي نصب، شکست ماشین و خطر 
مسوولیت هاي بدنه و مترتب بر آنها و بیمه

کشتی و هواپیما

دانشنامه 
کارشناسی بیمه

سال سابقه کار مفید در 5
یک سال و موفقیت -این رشته در شرکت بیمه

آزموندر آزمون

2از 1صفحه 

غالمعـلی شــهرکی 
رسمی دادگستريعالی کارشناسانرئیس شوراي
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کد ردیف
سوابق تجربی مورد نیازپیــش نیازیتشرح صالحعنوان صالحیتصالحیت

سوابق مورد نیاز(جایگزین سوابق)

آزمـوندوره کارورزيدوره آموزشی

هاي هاي مسوولیتبیمه55-1
حرف مختلف

-ط با بیمهـاظهار نظر در مسائل مرتب
هاي مسوولیت مستقل از قبیل 

مسوولیت کارفرما در مقابل کارگران، 
کان، مهندسین اي پزشمسوولیت حرفه

و کارشناسان، وکال و حسابداران و 
و حسابرسان و بیمه موجودي صندوق 

در گردش

شنامه ندا
کارشناسی بیمه

مفید در سال سابقه کار 5
یک سال و موفقیت -این رشته در شرکت بیمه

آزموندر آزمون

بیمه هاي عمر و حوادث و 1- 66
درمان

گر و بیمهاظهار نظر در تعهدات بیمه
هاي عمر و گذار در هر یک از انواع بیمه

هاي انداز و حوادث و بیماري و بیمهپس
هاي تأمین اجتماعی ، اعم از بیمه

انفرادي یا گروهی

دانشنامه 
کارشناسی بیمه

سال سابقه کار مفید در 5
یک سال و موفقیت -این رشته در شرکت بیمه

آزموندر آزمون

2از 2صفحه 

ی غالمعـلی شــهرک
عالی کارشناسان رسمی دادگستريرئیس شوراي


