یادگیری مبتنی بر تقاضا درباره بیمه دیجیتال
 %100مجازی و متناسب با سرعت فرد دانشپذیر

چرا باید  CDIرا انتخاب کنم؟

برنامهآموزشی
جهانیکهشامل
آخرینموضوعات
بیمهدیجیتالبوده
وموردتایید
موسسهبیمه
چارترمیباشد

یکتجربه
منحصربهفرد
یادگیریآنالینکه
توسطمتخصصان
ومنتورهای
صنعتارائه
میشود

3

مهارتهایبیمه
دیجیتال،
مهمترین
مهارتهایمورد
نیازدر 3تا5
سالآیندههستند

2

1

این دوره برای چه کسانی است؟
• متخصصان بیمه که به دنبال ساخت و تقویت مهارتها و شبکههای خود در دنیای دیجیتال هستند.
• یادگیران فعال و پویایی که با یادگیری در محیط مجازی راحت هستند.
• افراد دارای ذهن کنجکااو کاه باه بیماه دیجیتاال داراه دارناد و باه روی اشاااترا گاااری تجربیاات و
دیدگاههای خود باز هستند.

%100

7

56

32

1

مجازی

دوره

درس

سادت حدارل

گواهینامه

بنابراین همه آنچه که که میتوانید با سردت
نیاز دارید ،اینترنت

خودتان آنها را به

است

پایان برسانید

که هر درس فقط 1

طول میکشد که مدر

سادت طول میکشد

خود در زمینه بیمه

پس از تکمیل حدارل
 28درس از جمله

دیجیتال را دریافت کنید پرسشهای چندگزینهای

نمای کلی CDI

دروس CDI
تعهد زمانی
▪

 70ساادت طول میکشاد تا دوره تکمیل شاود ،از جمله
پرسشهای چندگزینهای.

 )1دنیای در حال تغییر ما

▪

 )2توانمندسازان فناوری

حادارال اازاماات برای گواهینااماه ،نیمی از این ساااااداات
طول میکشد.

 )3دادهها و تحلیل

▪

 )4نوآوریهای زنجیره ارزش

شاااماا میتوانیاد  1تاا  3مااه ،بساااتاه باه برنااماه ،دوره را
تکمیل کنید.

 )5مدلهای کسبوکار دیجیتال جدید

دریافت گواهینامه

 )6تجربه مشتری و بازاریابی

▪

 )7استراتژی و تحول

حدارل  32درس ،از جمله پرساشهای چندگزینهای را
تکمیل کنید.

▪

در صاااورت داراه ،میتوانیاد هماه دورههاا را تکمیال
کنید.

زمان شروع
▪

 CDIبه صاورت تقاااامحور در دساترس اسات ،به مح
اینکه ثبت نام و دساترسای شاما تکمیل شاود ،میتوانید
شروع کنید.

 CDIبرای سازمانها
این ساااناد اطاداات  CDIرا برای افراد ارائاه میدهاد .برای
حسااا های شاارکتی ،گزینههای بیشااتر و انعطافپایری باالتری
وجود دارد .گواهی آن هم برای سازمانها صادر خواهد شد.

برنااماه  ،CDIمورد تااییاد موسااااسااااه بیماه

پژوهانهها (گرنتها)

چاارتر ،تحات برنااماه ادتبااربخشاااای توساااعاه

پژوهااناه از طری  IBFبرای ساااانرااپور راابال دسااااترسااای

مستمر حرفهای آن میباشد.

است.

ارتباط با ما
admissions@the-digital-insurer.com

