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 1401 تابستان-بیمه  صنعت تابستانه کارآموزي دوره ومیناجرایی س برنامهعنوان: 

 صنعت و جامعه با ارتباط دفترکننده:  تهیه
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 . مقدمه1

هاي  نظرات واصله پیرامون دورهگیري از  با عنایت به تجربه برگزاري دو دوره کارآموزي صنعت بیمه و بهره
تابستانه صنعت  مذکور، دفتر ارتباط با جامعه و صنعت در پژوهشکده بیمه بر آن است تا سومین دوره کارآموزي

 را با کارایی هرچه بیشتر برگزار و اجرا نماید. 1401-بیمه
 
 . اهداف2

 بیمه؛ صنعت با دانشجویان/دانش آموختگان ارتباط تقویت و متخصص انسانی نیروي پرورش سازي زمینه 
 .صنعت به ورود از قبل دانشجویان/دانش آموختگان مقدماتی هاي مهارت ارتقاء و افزایی دانش 

 
  دوره . مخاطبان3

 :هستند گروه دو دوره مخاطبان
 .دارند خود درسی واحدهاي در را کارآموزي واحد که دانشجویانی 
مند به گذراندن  کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتري که عالقه آموختگان مقطع دانشجویان و دانش 

 دوره کارآموزي هستند.

همچنین متقاضیان گذراندن دوره  .شهرستانی است کارآموزان براي خوابگاهی امکانات فاقد پژوهشکده نکته:
هاي بیمه، ضروري است؛ نامه پذیرش از واحدهاي مذکور را ارائه  کارآموزي در شعب یا دفاتر استانی شرکت

 نمایند.
 يکارآموز دوره در شرکت جهت یمتقاض فرد يادار موسسه و سازمان موافقت فرم شغل، يدارا انیمتقاض از
 .گردد یم افتیدر
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 موردنیاز  هاي رشته/گرایش . 4
 باشند: به شرح جدول زیر می مذکور دوره در نظر مورد هاي رشته/گرایش

 نام رشته مورد نیاز (کلیه گرایشات) گروه ردیف

 علوم انسانی 1

 مدیریت
 بیمه

 علوم اقتصادي
 مالی

 حسابداري
 حقوق

 شناسی  جامعه
 علوم اجتماعی

 آمار علوم پایه 2
کاربردي ریاضی  

 
 
 
3 

 
 
 
 

 
 
 

 فنی و مهندسی
 
 
 
 

 فناوري اطالعات

 صنایع
 نفت
 عمران
 شیمی
 برق

 کامپیوتر
 

 دوره آموزشی نظري . برنامه5

 .آمده است 2 شماره پیوست در دوره آموزشی نظري برنامه

    اجرا  . شیوه6
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 1401تابستان -اجرایی سومین دوره کارآموزي صنعت بیمه: فرایند 1جدول 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا عنوان فعالیت ردیف

1 
بر اساس صنعت ( و پژوهشکده از نیاز استعالم

 کارآموز جذب در خصوص )3اطالعات پیوست  
 رسمی   طریق مکاتبه از

استعالم از صنعت از طریق 
 سندیکاي بیمه گران ایران 

و استعالم از پژوهشکده از طریق 
 دفتر ارتباط با جامعه و صنعت 

02/12/1400  09/12/1400  

هاي آزاد جهت راه  گروه آموزشانجام مکاتبه با  2
02/12/1400 دفتر ارتباط با جامعه و صنعت  1بر اساس پیوست شماره lmsاندازي   04/12/1400  

03/12/1400 هاي آزاد گروه آموزش lmsاجرا و راه اندازي  3  09/12/1400  

انجام مکاتبه با اداره روابط عمومی و ارائه اطالعات  4
 1400/12/04 1400/12/02 دفتر ارتباط با جامعه و صنعت الزم جهت طراحی پوستر

02/12/1400 اداره روابط عمومی  طراحی پوستر  5  08/12/1400  

6 
هاي جذب کارآموزان  بندي لیست درخواست جمع

11/12/1400 دفتر ارتباط با جامعه و صنعت پژوهشکده بیمهاز صنعت و   15/12/1400  

7 

پژوهشی  و آموزشی مراکز یا ها دانشگاه مکاتبه با
نامه با پژوهشکده، جهت اطالع رسانی  داراي تفاهم

به دانشجویان خود به منظور ثبت نام در دوره 
 کارآموزي

 1400/12/16 1400/12/15 دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

 عمومی جهت اعالم درخواست کارآموزان فراخوان 8
 و آغاز ثبت نام دوره

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت 
(با همکاري اداره روابط عمومی 

و اداره فناوري اطالعات و 
ارتباطات ) و سندیکاي بیمه 

 گران ایران

1400/12/16 1401/01/20 

9 

آموزشی انجام اقدامات الزم جهت برگزاري دوره 
مطالب آموزشی، سرفصل هاي بازنگري کارآموزي (

تهیه لیست مدرسین مرتبط با دوره آموزشی، 
 هاي کارآموزي تعریف شده و انتخاب آنان) دوره

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت 
هاي  گروه آموزشبا همکاري 

 آزاد
1400/12/02 1401/01/16 

14/01/1401دفتر ارتباط با جامعه و صنعت  بررسی جزوات آموزشی 10  31/01/1401  

 ثبت نام دوره کارآموزي

 برگزاري دوره آموزشی نظري

 برگزاري دوره عملی
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 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا عنوان فعالیت ردیف

هاي  گروه آموزشبا همکاري 
 آزاد

11 
هاي ارائه شده و نهایی کردن بررسی درخواست

 لیست افراد متقاضی دوره کارآموزي
دفتر ارتباط با جامعه و صنعت و 

 1401/02/06 1401/01/20 سندیکاي بیمه گران ایران

12 
ها و کارآموزان منتخب به دانشگاهاعالم  اسامی 

 1401/02/07 1401/02/06 دفتر ارتباط با جامعه و صنعت کارآموزان

13 

آپی متشکل از کارآموزان براي   تشکیل گروه واتس
هاي الزم و  تبادل اطالعات، گرفتن تعهدات و فرم

همچنین ارائه مشکالت (مسئول گروه: کارشناس 
 ه تا پایان دورهدفتر) و ادامه  فعالیت این گرو

 1401/02/28 1401/02/07 دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

 برگزاري دوره آموزشی کارآموزي 14
دفتر ارتباط با جامعه و 
 صنعت با همکاري گروه

 آزاد هاي آموزش
17/02/1401  17/03/1401  

برگزاري آزمون پایان دوره آموزشی جهت  15
24/03/1401 هاي آزاد گروه آموزش ورود به دوره عملی  

16 
گران ایران براي مشارکت مکاتبه با سندیکاي بیمه

در به کارگیري و معرفی کارآموزان به واحدهاي 
 1عملیاتی

10/02/1401 دفتر ارتباط با جامعه و صنعت  11/02/1401  

17 
-هاي واحدهاي عملیاتی و برنامه بررسی درخواست

ریزي جهت معرفی کارآموزان به آنها مطابق لیست 
 دوره آموزشی

و  دفتر ارتباط با جامعه و صنعت
20/02/1401 گران ایران سندیکاي بیمه  27/02/1401  

18 

اختتامیه دوره آموزشی و معارفه برگزاري جلسه 
گران کارآموزان با حضور دبیرکل سندیکاي بیمه

ایران، رئیس پژوهشکده بیمه، معاون پژوهشی 
عه و پژوهشکده بیمه، رئیس دفتر ارتباط با جام
 صنعت، و مدیران واحدهاي عملیاتی

و  دفتر ارتباط با جامعه و صنعت
گران ایران و  سندیکاي بیمه

 واحدهاي عملیاتی
31/03/1401  

19 
نامه براي کارآموزان جهت آغاز دوره  صدور معرفی

عملی و قرارگرفتن آن در صفحه شخصی سامانه 
 ) lmsآموزش پژوهشکده (

 صنعتدفتر ارتباط با جامعه و 
هاي  با همکاري گروه آموزش

آزاد و اداره فناوري و اطالعات و 
 ارتباطات

31/03/1401  07/04/1401  

07/04/1401 دفتر ارتباط با جامعه و صنعتارسال اسامی کارآموزان به واحدهاي عملیاتی به  20  08/04/1401  

                                                           
 باشد. بیمه صنعت یا پژوهشکده تواند می که کند می پذیرش را کارآموز که واحدي: عملیاتی واحد 1
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 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا عنوان فعالیت ردیف

 هاي مربوطه همراه فرم

21 
هماهنگی امور مربوط به ارزیابی عملکرد 

هاي ارزیابی و حضور و  آموزان از طریق فرمکار
 غیاب کارآموزان از سرپرستان کارآموزان

11/04/1401 دفتر ارتباط با جامعه و صنعت  30/06/1401  

 برگزاري دوره عملی کارآموزي 22
دفتر ارتباط با جامعه و 

صنعت  و واحدهاي عملیاتی 
 مربوطه 

15/04/1401  30/06/1401  

23 
ارزیابی دوره عملی (حین نامه  طراحی پرسش

دوره) و قراردادن لینک آن در گروه واتس آپی 
 جهت مشارکت کارآموزان

18/05/1401 دفتر ارتباط با جامعه و صنعت  25/05/1401  

24 
هاي مورد نیاز از واحدهاي عملیاتی  دریافت فرم

02/07/1401 دفتر ارتباط با جامعه و صنعت جهت صدور گواهی کارآموزي  09/07/1401  

25 
نامه کارآموزي و ارسال آن به  صدور گواهی

 کارآموزان

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت 
هاي  با همکاري گروه آموزش

و اداره فناوري و اطالعات و آزاد 
 ارتباطات

12/07/1401  18/07/1401  

 درپایان دوره آموزشی و عملی دفتر ارتباط با جامعه و صنعت  نظرسنجی از کارآموزان از دوره آموزشی و عملی 26

27 
تقدیر از گزارشات کارآموزي برتر و اعالم به 
 سازمان، شرکت بیمه میزبان با نامه رسمی

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت و 
گران ایران سندیکاي بیمه  30/07/1401  
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 )lmsفرم مشخصات کارآموز (اطالعات مورد نیاز در  -1پیوست 

 مشخصات کارآموز  -1

نام پدر :                      کد ملی :                         تاریخ تولد :                                        نام و نام خانوادگی کارآموز: 

                       متاهل    وضعیت تاهل:    مجرد 

         زن           جنسیت:     مرد 

                  

          فارغ التحصیل              دانشجو:       2تحصیل وضعیت

 فارغ التحصیالن دانشجویان

 دانشگاه محل تحصیل:

 تعداد واحدهاي گذرانده:

 معدل:

 رشته/گرایش:

 مقطع تحصیلی:

 دانشگاه  اخذ مدرك:

 سال اخذ مدرك:

 معدل:

 رشته/گرایش:

 مقطع تحصیلی:

                                  

 ) ختیاريا 3(اجباري:                 نوع کارآموزي

 کارآموز:تلفن همراه 

 کارآموز:محل سکونت و تلفن نشانی 

                                                           
 دانشجویان ستون اول و فارغ التحصالن ستون دوم را تکمیل نمایند. 2
 .دوره کارآموزي در دانشگاه هستندمنظور دانشجویانی هستند که موظف به گذراندن  ٣
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 عناوین آموزشی براي دوره آموزش نظري کارآموزي بیمه -2پیوست 

 

موضوعات 
 اي بیمه

 منبع ساعت عناوین آموزشی

دانش فنی 
 اي بیمه

 5 اصول بیمه  کلیات و 

 منابع پیشنهادي: کتاب
بیمه هاي رشته و مقررات و اصول  

دو و یک جلد  
 بیمه پژوهشکده انتشارات

 5 اصول مدیریت ریسک
 3 قانون تأسیس بیمه مرکزي و قانون بیمه 

 6 آشنایی با انواع بیمه هاي بازرگانی 
 8 مهیب یعال يشورا يها نامه نییآآشنایی با برخی از 

 10 بیمه شخص ثالث ( قانون جدید بیمه شخص ثالث)

 4 اي (زبان تخصصی بیمه)  اصطالحات بیمه

 3 آشنایی با صندوق تامین خسارت  بدنی
 3 نامه فرایند صدور بیمه

 5 فرایند پرداخت خسارت
 5 هاي بیمه حسابداري شرکت

  57 مجموع دوره

دانش 
بازاریابی و 
 فروش

 منبع پیشنهادي: کتاب 4 بازاریابی و مقررات شبکه فروش
 هاي فروش حرفه اي بیمه تکنیک

 آیت کریمی
 بیمه پژوهشکده انتشارات

 3 فروش مجازي و استفاده از شبکه هاي اجتماعی 

 3 هوش هیجانی در فروش، برندسازي

  10 مجموع دوره

 اداري

 3 آیین نگارش و مکاتبات اداري

 4 قانون کار، تامین اجتماعی، مالیاتی و تجارت ارائه شده توسط استادجزوه 
 3 اخالق حرفه اي و مشتري مداري

 3 آداب دوره کارآموزي
  13 مجموع دوره

 ساعت 80 دوره کل مجموع
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 فرم درخواست کارآموزي براي ارسال به واحد عملیاتی -3پیوست 

شرح خدمات مورد 
 انتظار

کارآموزان تعداد 
 درخواستی

 نام واحد  عملیاتی اطالعات کارآموزان
 رشته مقطع تحصیلی
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 فرم گزارش سرپرست کارآموزي از عملکرد کارآموز-4پیوست

 مکان کارآموزي:نام و نام خانوادگی کارآموز:                                                                          نام 

          فارغ التحصیل              دانشجو:       4کارآموز تحصیل وضعیت

 فارغ التحصیالن دانشجویان
 دانشگاه محل تحصیل:

 تعداد واحدهاي گذرانده:
 معدل:

 رشته/گرایش:
 مقطع تحصیلی:

 دانشگاه  اخذ مدرك:
 سال اخذ مدرك:

 معدل:
 رشته/گرایش:

 مقطع تحصیلی:
 

 تاریخ شروع کارآموزي:                                                                         تاریخ پایان کارآموزي:
 

 عالی خوب متوسط ضعیف اظهارنظر سرپرست کارآموز ردیف
     رعایت نظم و انضباط 1

     رفتار اجتماعی و همکاري جمعی 2

     عالقه به فراگیري 3

     استعداد فراگیري 4

     انجام وظایف محوله و پشتکار 5

     ارزش پیشنهادات کارآموز جهت بهبود کار 6

هاي کارآموزي ارسالی به واحد کارآموزي کیفیت گزارش 7      

     میزان فراگیري عملی در واحد کارآموزي 8

هاي فراگرفته در عمل میزان بکارگیري دروس و تئوري 9      
    میزان آمادگی کارآموز در پاسخگویی به سواالت مربوطه 10

 
 ارزیابی نهایی کارآموز:

 تاریخ و نام و امضاي سرپرست کارآموزي: 
                                                           

 دانشجویان ستون اول و فارغ التحصالن ستون دوم را تکمیل نمایند. 4
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 فرم حضور و غیاب کارآموز-5پیوست 

 کارآموزي:نام و نام خانوادگی کارآموز:                                                                 نام مکان 

          فارغ التحصیل              دانشجو:       5کارآموز تحصیل وضعیت

 فارغ التحصیالن دانشجویان

 دانشگاه محل تحصیل:
 تعداد واحدهاي گذرانده:

 معدل:
 رشته/گرایش:

 مقطع تحصیلی:

 دانشگاه  اخذ مدرك:
 سال اخذ مدرك:

 معدل:
 رشته/گرایش:

 مقطع تحصیلی:
 

 شروع کارآموزي:                                                            تاریخ پایان کارآموزي:تاریخ 

 

 هفته دوم: از تاریخ:                   تا تاریخ: هفته اول: از تاریخ:                    تا تاریخ:

 ساعت خروج ساعت ورود ایام هفته ساعت خروج ساعت ورود ایام هفته

   شنبه   شنبه

   یکشنبه   یکشنبه

   دوشنبه   دوشنبه

شنبه سه شنبه سه       

   چهارشنبه   چهارشنبه

شنبه پنج شنبه پنج       

 
                                                           

 دانشجویان ستون اول و فارغ التحصالن ستون دوم را تکمیل نمایند. 5
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 هفته چهارم: از تاریخ:                   تا تاریخ: هفته سوم: از تاریخ:                    تا تاریخ:

هفته ایام ساعت خروج ساعت ورود ایام هفته  ساعت خروج ساعت ورود 

   شنبه   شنبه

   یکشنبه   یکشنبه

   دوشنبه   دوشنبه

شنبه سه شنبه سه       

   چهارشنبه   چهارشنبه

شنبه پنج شنبه پنج       

 

 هفته ششم: از تاریخ:                   تا تاریخ: هفته پنجم: از تاریخ:                    تا تاریخ:

 ساعت خروج ساعت ورود ایام هفته ساعت خروج ساعت ورود ایام هفته

   شنبه   شنبه

   یکشنبه   یکشنبه

   دوشنبه   دوشنبه

شنبه سه شنبه سه       

   چهارشنبه   چهارشنبه

شنبه پنج شنبه پنج       
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تا تاریخ:       هفته هشتم: از تاریخ:             هفته هفتم: از تاریخ:                    تا تاریخ:  

 ساعت خروج ساعت ورود ایام هفته ساعت خروج ساعت ورود ایام هفته

   شنبه   شنبه

   یکشنبه   یکشنبه

   دوشنبه   دوشنبه

شنبه سه شنبه سه       

   چهارشنبه   چهارشنبه

شنبه پنج شنبه پنج       

 

دهم: از تاریخ:                   تا تاریخ:هفته  هفته نهم: از تاریخ:                    تا تاریخ:  

 ساعت خروج ساعت ورود ایام هفته ساعت خروج ساعت ورود ایام هفته

   شنبه   شنبه

   یکشنبه   یکشنبه

   دوشنبه   دوشنبه

شنبه سه شنبه سه       

   چهارشنبه   چهارشنبه

شنبه پنج شنبه پنج       
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تا تاریخ:                هفته یازدهم: از تاریخ:     : از تاریخ:                   تا تاریخ:دوازدهمهفته    

 ساعت خروج ساعت ورود ایام هفته ساعت خروج ساعت ورود ایام هفته

   شنبه   شنبه

   یکشنبه   یکشنبه

   دوشنبه   دوشنبه

شنبه سه شنبه سه       

   چهارشنبه   چهارشنبه

شنبه پنج شنبه پنج       

 

  



١٥ 
 

 فرم ارزیابی کارآموزان از دوره آموزشی و عملی کارآموزي -6پیوست

موز
ارآ
ی ک

موم
ت ع

صا
شخ

) م
لف
ا

 

 نام و نام خانوادگی کارآموز:                                                                   نام مکان کارآموزي:

          فارغ التحصیل              دانشجو:       6کارآموز تحصیل وضعیت

 فارغ التحصیالن دانشجویان

 دانشگاه محل تحصیل:
 تعداد واحدهاي گذرانده:

 معدل:
 رشته/گرایش:

 مقطع تحصیلی:

 دانشگاه  اخذ مدرك:
 سال اخذ مدرك:

 معدل:
 رشته/گرایش:

 مقطع تحصیلی:
 

 تاریخ پایان کارآموزي:           تاریخ شروع کارآموزي:                                                

رم
ب) ف

 
هار

اظ
 

ظر
ن

 
موز

ارآ
ک

 در 
ص
صو

خ
 

وره
د

 
شی

موز
آ

 
زي
آمو

کار
 

 ردیف

 عالی خوب متوسط ضعیف موضوع

     کیفیت تدریس مدرس به شکل کلی 1

     کیفیت جزوه و منابع آموزشی ارائه شده توسط مدرس 2

از اینترنت و  سطح آمادگی الکترونیکی مدرس (توانایی استفاده 3
 امکانات کالس مجازي)

    

     گویی به سواالت در کالس توانایی مدرس در پاسخ 4

هاي  منظم بودن مدرس در ورود و خروج به کالس و وقت 5
 استراحت

    

     توانایی اساتید براي ایجاد انگیزه در فراگیري درس 6

                                                           
 .نمایند تکمیل را دوم ستون التحصالن فارغ و اول ستون دانشجویان ٦
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     تخصص و تسلط استاد در ارائه مطلب 7

ج) 
رم
ف

 
هار

اظ
 

ظر
ن

 
موز

ارآ
ک

 در 
ص
صو

خ
 

وره
د

 
ی 
عمل

وره
ز د
س ا

ي پ
موز

ارآ
ک

 

 عالی خوب متوسط ضعیف موضوع ردیف

     میزان کاربردي بودن دوره  1

     تناسب مطالب آموزشی ارائه شده در دوره با رشته تحصیلی 2

     ارتباط دوره با مسئولیت شغلی در آینده 3

مشارکت کارآموز به واحد ایجاد انگیزه جهت جلب  4
 کارآموزي

    

     رفتار اجتماعی مدرس و رعایت احترام کارآموزان 5

وره
ن د

حی
ي 
موز

ارآ
ی ک

عمل
ره 
 دو
ص
صو

ر خ
ز د
آمو

کار
ظر 

ار ن
ظه
م ا
)فر

د
 

 عالی خوب متوسط ضعیف موضوع ردیف

     تعریف فعالیت مشخص از روز نخست 1

     مشخص بودن بخش فعالیت 2

     بودن شرایط دورکاري با توجه به کرونامهیا  3

     ایجاد انگیزه براي ادامه فعالیت در صنعت بیمه 4

چگونگی نحوه برخورد با  5
 کارآموزان

     رعایت احترام

     انتقال مفاهیم و تجربیات

هاي الزم پیش از  ارائه آموزش
 شروع دوره

    

     سایر موارد

 

 پیشنهادات:

 تاریخ و نام و امضا کارآموز
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 1401 تابستان -شناسی  دوره  برگزارشده کارآموزي فرم اظهارنظر جهت آسیب -7پیوست 

سرفصل
 

ردیف
 

 موضوع

بسیار زیاد
 

زیاد
متوسط 

 

کم
بسیار کم 

 

توضیحات

داوطلبان
       تعداد کارآموزان مناسب است؟ 1 

       است؟هاي تحصیلی مخاطبان در این دوره مناسب  رشته 2

مقطع تحصیلی مخاطبان (کارشناسی/ کارشناسی ارشد/  3
 دکتري) مناسب است؟

      

دوره آموزشی
       هاي آموزشی دوره متناسب با دوره تدوین شده است؟ سرفصل 4 

       هاي آموزشی مناسب است؟ مدت زمان دوره 5
       هاي آموزش از کیفیت الزم برخوردار است؟ روش 6
       باشد؟ روز می منابع آموزشی براي آموزش دروس،کامل و به 7
       تاثیر دوره آموزشی بر دوره عملی به چه صورتی است؟ 8

عمومی
 

       شیوه اطالع رسانی برگزاري دوره مناسب است؟ 9
       زمان اطالع رسانی و برگزاري دوره مناسب است؟ 10
       دوره مناسب است؟زمان(فصل) برگزاري  11

مدت زمان دوره(آموزشی و عملی) با توجه به اهداف دوره  12
 متناسب است؟

      

  

 باشد اعالم فرمایید. چنانچه پیشنهادات دیگري براي برگزاري هر چه بهتر دوره، مدنظر جنابعالی می
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 واحد عملیاتی کارآموز براي نامه معرفی فرم -8پیوست 

 محترم ................مدیر عامل 

 

 ،با سالم و احترام

گذراندن دوره  بدین  وسیله خانم/اقاي............................دانشجوي رشته................................دانشگاه..................... جهت

بیمه به حضور معرفی در آن شرکت بیمه مرکزي/پژوهشکده 30/06/1401تا  15/04/1401کارآموزي از تاریخ 

گردد. خواهشمند است دستور فرمایید ضمن اقدام الزم به منظور شروع کارآموزي نامبرده، نسبت به تعیین  می

سرپرست کارآموزي اقدام مقتضی صورت گیرد. همچنین پس از انجام کارآموزي در پایان دوره گواهی پایان دوره 

 ه بیمه ارسال گردد.کارآموزي نامبرده صادر و یک نسخه به پژوهشکد

 

                                                                 

 

 امضا و تاریخ:                                                                                                            

 

 


