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بیمه و مقابله با حوادث



:اهداف درس از دید گاه بلوم 

:حیطه شناختی 
آشنایی با بیمه : 1

شناخت بیمه مرکزی و وظایف آن: 2
انواع بیمه و خدمات آن :3

حیطه نگرشی 
به اهمیت بیمه در مقابل حوادث پی ببرد و نسبت به بیمه اجباری در زندگی اقدام کند 

:ارزشیحیطه 
همواره بخاطر سالمتی  خود شکر گذار خداوند باشد و سعی کند رفتار های مخاطره امیز جهت جلوگیری از وقوع حوادث انجام ندهد  

دانش آموز عزیز شما پس از پایان درس با این مطالب آشنا  می شوید



؟چرا بیمه به وجود آمده است
• بیایدبرای هر فرد ممکن است روزهایی پیش 

نهایبیمه، برای جبران زیا مؤسسه 
.مالی و جانی به وجود آمده است



بیمه چیست؟

مؤسسه. استبیمه گذار بیمه یک قرارداد بین بیمه گر و بیمه شونده 

از بیمه شونده، خسارت های٭در قبال دریافت حقّ بیمهمی کند بیمه گر، تعهد 
.ناشی از حوادث معینی را جبران کند



بیمه مرکزی

مؤسسات بیمه زیر نظرکلیه » بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
بیمه مرکزی قوانین و مقررات الزم را برای مؤسسات بیمه. فعالیت می کنند

.تدوین می کند و هدایت و نظارت بر فعالیت و عملکرد آن ها را به عهده دارد

بیمه مرکزی نظارت می کند تا مؤسسات بیمه، وظایف خود را به درستی
.آنها رضایت داشته باشندنحوهکار انجام دهند و مشتریان نیز از 



انواع بیمه
بعضی از بیمه ها اجباری هستند؛ یعنی طبق قانون افراد  . بیمه انواع مختلفی دارد

.را انجام دهندبیمه ها باید این 
که برای حوادث  می شوند اختیاری هستند و افراد، داوطلب بیمه ها بعضی دیگر از 

.احتمالی از بیمه استفاده کنند



بیمه از نظر خدماتی که به بیمه شوندگان ارائه می 
کند، انواع مختلف دارد؟

بیمه ، روستاییانبیمه از کارافتادگی، بیمه عمر، بیمه بیکاری، بیمه بهداشت و درمان، بیمه 
بدنه اتومبیل و
…منازل مسکونی وبیمه آتش سوزی، بیمه سرنشین خودرو، بیمه موتورسیکلت، 



موتوری، باید سالیانهنقلیه وسایل همه دارندگان طبق قانون، 
خودروی خود را برای حوادث جانی و مالی ناشی از تصادف بیمه کنند

درمانی یا خسارت بههزینه های تا در هنگام وقوع حوادث، بتوانند برای 
.استفاده کنندکمک های بیمه اتومبیل، از 



، کارخانجات و شرکت ها، ه هاسازما نها، صاحبان بنگا کلیه همچنین بر طبق قانون، 
کارمندان و کارگرانهمه کارفرمایان، وظیفه دارند 

.خود را در مقابل حوادث ناشی از کار، بیمه کنند



بیمه بهداشت و درمان 

افرادی که تحت پوشش بیمه بهداشت و درمان هستند
پزشکی خود را مانند عملهزینه های بخشی از می توانند 

از طریق بیمه دریافت... جراحی، آزمایشگاه، خرید دارو و

.کنند



خودسنجی

بیمه چیست : 1
بیمه از نظر خدمات ی که ارائه می دهد را نام ببرید : 2
است و چرا؟(( اختیاری یا اجباری)) بیمه  وسایل نقلیه موتوری جزو کدام بیمه : 3
بیمه بهداشت و درمان چه خدماتی را ارائه می دهد؟: 4


