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 كارشناس ارزيابي خسارت بيمه هاي باربري:  نام شغل

  مشخصات عمومي 

  : تعريف شغل
كارشناس ارزيابي خسارت بيمه هاي باربري كسي است كه بتواند از عهده تعيين نوع خسارت، انجام امور 

  .  برآيدرسيدگي به خسارت، ارزيابي از خسارت، محاسبه ميزان خسارت و استخراج آمار از دفاتر ثبت مربوطه
 

 :ويژگي هاي كارآموز 

       ديپلم :حداقل ميزان تحصيالت 
  :توانايي جسمي

  سالمت بينايي و شنوايي 
 سالمت حسي و حركتي دستها و پاها 

  :مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد
 ندارد

  تعريف مفاهيم سطوح يادگيري
   به مفهوم داشتن اطالعات مقدماتي:آشنايي 

  فهوم داشتن اطالعات كامل به م:شناسايي
  به مفهوم داشتن اطالعات كامل : اصول 
   به مفهوم قدرت انجام كار:توانايي

 

  مدت دوره كارآموزي
     ساعت100:      كل مدت زمان دوره كارآموزي  

      ساعت37:       ـ زمان آموزش نظري           1
     ساعت 63:       ـ زمان آموزش عملي            2
      ساعت-:       ـ زمان كارورزي                   3
   ساعت:               ـ زمان پروژه                       4

 
  روش ارزيابي مهارت كارآموز

  %60موارد نظري به صورت گزينه اي و تشريحي 
  موارد عملي ضمن كارورزي با تاييد مراكز آموزش بيمه حداقل تا سطح خوب
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  كارشناس ارزيابي خسارت بيمه هاي باربري     :نام شغل

 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

  توانايي تعيين نوع خسارت  1
  توانايي تهيه و تنظيم صورت جلسه از وضعيت خسارت   2
  توانايي انجام امور رسيدگي به خسارت   3
   توانايي بررسي و انطباق اسناد و مدارك با موضوع خسارت  4
  توانايي ارزيابي از خسارت بيمه باربري  5
  توانايي محاسبه ميزان خسارت بيمه باربري و نحوه پرداخت آن   6
  توانايي استخراج آمار از دفاتر ثبت مربوطه و تنظيم و تكميل فرم هاي مربوطه   7
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  خسارت بيمه هاي باربري  كارشناس ارزيابي : نام شغل

 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  24  16  8  توانايي تعيين نوع خسارت   1

        آشنايي با تعريف خسارت و مفهوم آن   1-1

        آشنايي با تعريف خسارت كلي و مفهوم آن   2-1

        آشنايي با تعريف خسارت جزيي و مفهوم آن   3-1

        آشنايي با تعريف زيان اختصاصي يا خاص و مفهوم آن   4-1

        آشنايي با تعريف زيان همگاني، مفهوم و شرط آن   5-1

        آشنايي با تعريف تلف كلي واقعي، شرط و مفهوم آن   6-1

        آشنايي با تعريف تلف كلي فرضي، شرط و مفهوم آن   7-1

        صول تشخيص آنها از يكديگرشناسايي خسارت عمد و غير عمد و ا  8-1

آشنايي با تعريف هزينه براي جلوگيري از توسعه خسارت و موارد استفاده   9-1
  از آن 

      

        شناسايي اصول بازديد از كاالي خسارت ديده   10-1

        انجام امور مربوط به اعزام كارشناس و بازديد از كاالي خسارت ديده   10-1- 1

        يص علت خسارت و نوع خسارت شناسايي اصول تشخ  11-1

        تشخيص از بين رفتن كاال   11-1- 1

        تشخيص آسيب ديدگي كاال   11-1- 2

        تشخيص نحوه هزينه به منظور جلوگيري از توسعه خسارت  11-1- 3
شناسايي نوع خسارت وارد به بدنه هواپيما و اصول رعايت تعهد بيمه گر   12-1

  در موارد مربوطه 
      

        تشخيص خسارت وارد به بدنه هواپيما و تبعات آن   12-1- 1
        تشخيص خسارت به بدنه هواپيما ناشي از جنگ و مفقود شدن   12-1- 2
تشخيص مسئوليت هاي قانوني نسبت به اشخاص ثالت، مسافران، بار و   12-1- 3

  محموالت
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  كارشناس ارزيابي خسارت بيمه هاي باربري : نام شغل

 امه درسي اهداف و ريزبرن

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

شناسايي نوع خسارت وارد به بدنه كشتي و اصول رعايت تعهد بيمه گر   13-1
  در موارد مربوطه 

      

تشخيص حوادث و خسارت در كشتي ناشي از آتش سوزي، انفجار،   13-1- 1
 نشان، طوفان، برخورد با صخره، تصادم، صاعقه، زمين لرزه، فوران آتش

  بارگيري، تخليه يا جابجايي كاال، تركيدن ديگ بخار و شكستن شفت 

      

تشخيص هزينه هاي نجات، خسارت ناشي از جنگ و خسارت به وسايل   13-1- 2
  و ادوات صيادي 

      

          
          

          

  6  4  2  توانايي تهيه و تنظيم صورت جلسه از وضعيت خسارت   2

         نامه هاي پرداخت خسارت بيمه آشنايي با مقررات و آيين  1-2

        شناسايي اصول تهيه صورتجلسه از وضعيت خسارت   2-2
        تنظيم صورتجلسه و تهيه گزارش از ميران خسارت   1-2-2

        شناسايي اصول پاسخگويي به اعتراضات از صورتجلسه   3-2

          

          

          

  14  6  8  توانايي انجام امور رسيدگي به خسارت  3

شناسايي مدت اعتبار بيمه نامه هاي باربري وارداتي و صادراتي با توجه   1-3
  به طريق حمل 

      

        آشنايي با وظايف بيمه گذار به منظور اعالم خسارت   2-3

        آشنايي با اسناد و مدارك مورد نياز جهت رسيدگي به خسارت   3-3
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  كارشناس ارزيابي خسارت بيمه هاي باربري : نام شغل

 هداف و ريزبرنامه درسي ا

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        بارنامه و مفهوم مندرجات در آن   1-3-3
        فاكتور خريد و مفهوم مندرجات در آن   2-3-3
        اختالف بين پيش فاكتور و فاكتور خريد  3-3-3
        صورت بسته بندي، مفهوم و كاربرد آن   4-3-3
       ء و مفهوم مندرجات در آن گواهي مبدا  5-3-3
        قرارداد حمل و مفهوم مندرجات در آن   6-3-3
        ، كاربرد و مفهوم مندرجات در آن CMRراهنماي   7-3-3
        اعالميه فروش ارز، كاربرد و مفهوم مندرجات در آن   8-3-3
        پروانه ورودي كاال، كاربرد و مفهوم مندرجات در آن   9-3-3

        انبار گمركي و كاربرد آن قبوض   10-3-3
        صورت مجلس گمركي يا بندري، كاربرد و اهميت آن  11-3-3
        گواهي كسر تخليه يا عدم تحويل، كاربرد و مفهوم آن   12-3-3
       گزارش بازديد نماينده لويدز و كاربرد آن   13-3-3
        گزارش مقامات انتظامي از محل وقوع حادثه   14-3-3
         جانشين يا فرم وكالتنامه التين و كاربرد آن  برگ  15-3-3
        صورت ريز ارزش كاال و كاربرد آن   16-3-3
        برگ ترخيصه تفكيك كاال   17-3-3
        قبوض باسكول درب خروج گمرك   18-3-3
        بارنامه حمل داخلي  19-3-3

 آشنايي با مدارك الزم جهت رسيدگي به خسارت محموالت وارداتي با  4-3
   A,B,Cپوشش هاي 

      

آشنايي با مدارك الزم جهت رسيدگي به خسارت به وسايل نقليه آبي،   5-3
  كاربرد و مفهوم آنها 

      

  

 



 6

  كارشناس ارزيابي خسارت بيمه هاي باربري: نام شغل

 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        نامه سازمان بنادر و كشتيراني مبني بر وقوع حادثه   1-5-3
        گزارش هواشناسي محل حادثه   2-5-3
        گزارش مقامات انتظامي محل حادثه   3-5-3
        گزارش كارشناسي   4-5-3
        گزارش قابليت درياپيمايي از موسسات معتبر و مورد تاييد  5-5-3
        پروانه ثبت و بهره برداري   6-5-3
        گواهي نامه ايمني سازمان بنادر و كشتيراني   7-5-3
        آخرين مجوز خروج شناور از بندر مبداء  8-5-3

        شناسايي اصول انجام امور رسيدگي به خسارات   6-3
        تشكيل پرونده براي مشخص نمودن امور خسارات  1-6-3

          

         
          

  8  5  3  با موضوع خسارت توانايي بررسي و انطباق اسناد و مدارك   4

شناسايي اصول استخراج اطالعات مورد نياز به منظور انطباق با نوع   1-4
  خسارت 

      

        استخراج اطالعات از اسناد خريد   1-1-4
        استخراج اطالعات از اسناد حمل و ترخيص  2-1-4
        انطباق اطالعات مندرج در بيمه نامه با اسناد مربوطه   3-1-4

        سايي اصول بررسي و انطباق اسناد و مدارك با موضوع خسارت شنا  2-4
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  كارشناس ارزيابي خسارت بيمه هاي باربري  : نام شغل

 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  24  16  8  توانايي ارزيابي از خسارت بيمه باربري   5

         نحوه ارزيابي از خسارت به كاالشناسايي اصول  1-5
        تشخيص سوابق مورد بيمه و شرايط بيمه نامه   1-1-5
        تشخيص نحوه حمل   2-1-5
        تشخيص چگونگي وقوع ايجاد خسارت   3-1-5
        تعيين و برآورد خسارت به صورت قطعي و درصدي   4-1-5
        تشخيص نوع بسته بندي   5-1-5
        د خسارت با توجه به آسيب وارده يا كسري قطعات تعيين و برآور  6-1-5
        تشخيص استاندارد بودن كاال   7-1-5

        شناسايي اصول تشخيص وضعيت بازيافتي از كاال   2-5
تشخيص ميزان خسارت كاال با توجه به واحد بسته بندي مندرج در   1-2-5

  بارنامه
      

 و اصول A,B,C شناسايي موارد عدم پرداخت خسارت در شرايط  3-5
  رعايت آنها ضمن ارزيابي 

      

         
          

          

توانايي محاسبه ميزان خسارت بيمه باربري و نحوه پرداخت   6
  خسارت 

5  10  15  

        آشنايي با فرم صورت محاسبه خسارت بيمه باربري و مفاد آن   1-6

        آشنايي با تعريف پرداخت خسارت به پول نقد و مفهوم آن   2-6

        آشنايي با ارزهاي معتبر كشورهاي خارجي   3-6

        آشنايي با تعريف مهلت پرداخت خسارت و مفهوم آن   4-6
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  كارشناسي ارزيابي خسارت بيمه هاي باربري : نام شغل

 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        وم آن آشنايي با تعريف دريافت كننده خسارت و مفه  5-6

        آشنايي با تعريف محل پرداخت خسارت و مفهوم آن   6-6

        آشنايي با تعريف مرور زمان در پرداخت خسارت و مفهوم آن   7-6

        آشنايي با تعريف ريكاوري خسارت و رعايت اقدام مربوطه   8-6

         دالر 000/50آشنايي با نحوه اعالم خسارات مازاد بر مبلغ   9-6

       اسايي اصول تنظيم صورت محاسبه شن  10-6
        تنظيم صورت محاسبه خسارت براساس نوع كاال و نوع پوشش بيمه اي  10-6- 1

شناسايي اصول محاسبه ميزان خسارت بيمه باربري و نحوه پرداخت   11-6
  خسارت

      

        تشخيص پرداخت خسارت به غير از پول نقد  11-6- 1
        بيمه نامه با نام حامل تشخيص ذينفع بيمه نامه و   11-6- 2
        تشخيص نمايندگي هاي شعب در داخل و خارج كشور   11-6- 3
        تشخيص اقدامات مربوط به ريكاوري خسارت   11-6- 4
        محاسبه خسارت بيمه باربري   11-6- 5

          

          
          

توانايي استخراج آمار از دفاتر ثبت مربوطه و تنظيم و تكميل   7
  وطهفرم هاي مرب

3  6  9  

        آشنايي با فرم هاي آماري، تعريف و كاربرد آنها   1-7

آشنايي با نكات درج شده در جداول فرم مربوطه به آمار ماهيانه و مفاهيم   2-7
  آنها 

      

        شناسايي اصول استخراج آمار از دفاتر ثبت مربوطه   3-7
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  كارشناس ارزيابي خسارت بيمه هاي باربري: نام شغل

 و ريزبرنامه درسي اهداف 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        شناسايي اصول نحوه تنظيم و تكميل كردن فرم هاي آمار ماهيانه   7ـ4
تشخيص و تكميل كردن فرم هاي آمار خسارات پرداختي عمومي، غير   1-4-7

  عمومي، بيمه شناور، بيمه وجوه نقد، كارشناسي و معوق بيمه باربري 
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  كارشناس ارزيابي خسارت بيمه هاي باربري: نام شغل

 فهرست استاندارد تجهيزات، ابزار، مواد و وسايل رسانه اي

 شماره تعداد مشخصات فني رديف

  1موعه دستورالعمل هاي اجرايي صدور بيمه نامه و خسارت مج 1

  1  فرم گواهي بيمه  2

  1  كتاب مربوط به بيمه و تجارت خارجي  3

فهرست كارشناسان اعزامي از نهادهاي مربوطه براي بازديد از  4
 ميزان و نوع خسارت 

1  

  1 فرم چاپي صورت مجلس  5

  1  خسارتدستورالعمل هاي مربوط به پرداخت 6

 از هركدام يك برگ  انواع بيمه نامه هاي مربوطه  7

فرم هاي بارنامه، فاكتور خريد، پيش فاكتور، قرارداد حمل راهنماي  8
CMR اعالميه فروش ارز، پروانه ورودي كاال، قبوض انبار ، 

گمركي، صورت مجلس گمركي يا بندري، گواهي كسر تخليه يا 
اينده لويدز، گزارش مقامات عدم تحويل ، گزاش بازديد نم

انتظامي، وكالتنامه التين، صورت ريز ارزش كاال، برگ ترخيصه 
تفكيكي كاال، قبوض باسكول خروج گمرك، بارنامه حمل داخلي، 
گواهي نامه ايمني سازمان بنادر و كشتيراتي، پروانه ثبت و بهره 
برداري، گزارشات نهادهاي مختلف مربوطه، مجموعه شرايط 

A,B,Cزارش كارشناسي، فرم صورت محاسبه فهرست  گ
نمايندگي هاي شعب بيمه در داخل و خارج، فرم هاي آماري 
خسارت پرداختي عمومي، غير عمومي، پرداختي حق بيمه شناور، 

  هزينه كارشناسي پرداختي، خسارات معوق بيمه باربري 

 از هر كدام يك برگ 

   دفاتر ثبت  9

  1 )تابلو سفيد(وايت برد  10

  1 اورهد پرژكتور  11

  1 ماشين حساب  12

        

  . نفر تعيين شده است15ابزار و مواد براي  تجهيزات،

  

 


