
 بیمه سالمت ایرانسازمان 

اعالم ببمه سالمت ایران هاي شغلي دستگاه سازمان ( برابر ظرفيت رشته 3داوطلباني كه فهرست اسامي آنان در رديف ) 
به آدرس  تهران های تعيين شده بر اساس جدول راهنمای زمانبندی بایست با در دست داشتن مدارک ذیل در تاریخگرديده می

ستاد -8شماره -خيابان شهيد عليپور مشکانی)کودکان غزه(-بلوار شهرزاد-خيابان قبا–حسينيه ارشاد –خيابان شریعتی  –
نمایند. بدیهی است عدم مراجعه افراد در زمان  اداره کل منابع انسانی و پشتيبانی مراجعه -مرکزی سازمان بيمه سالمت ایران

تحویل مدارک خارج از زمان اعالم شده امکان پذیر  ضمنا  ) گردد.ستخدام تلقی میمقرر به منزله انصراف آنان از تقاضای ا
 باشد(نمی

 مدارک مورد نیاز در زمان مراجعه:

 سری( 2)اصل و کپی شناسنامه از تمام صفحات. -1
 سری پشت و رو(  2)اصل و کپی کارت ملی. -2
 پشت نویسی شده. 3×4قطعه عکس  12 -3
 2).استخدامی  نام در آزموندر هنگام ثبتمنطبق با مدرک درج شده در دفترچه راهنما اصل و کپی آخرین مدرک تحصيلی  -4

 سری(
 سری پشت و رو( 2) اصل و کپی کارت پایان خدمت نظام وظيفه عمومی یا معافيت دائم )برای آقایان(. -5
( در به همراه یک سری تصویر گواهی مربوطه يت از سازمان بهزیستیمدرک دال بر معلوليت عادی )ارائه اصل گواهی معلول -6

  معلولين. سه درصد صورت استفاده از سهميه
به همراه یک سری تصویر گواهی  مدارک دال بر ایثارگری در صورت استفاده از سهميه پنج درصد ایثارگری )ارائه اصل گواهی -7

 (.مربوطه
با ذکر شماره شناسه قراردادی ومدت زمان سابقه قراردادی قابل قبول در بخش  گواهی اشتغال از دستگاه محل خدمت -8

)یک سری تصویر مدارک  .دارای شماره شناسه به همراه آخرین حکم قرارداد دولتی ویژه شاغلين قراردادی دستگاههای اجرایی
 مربوطه(

 شامل: )به همراه یک سری تصویر مدارک مربوطه( مدارک دال بر بومی بودناصل  -9
 ارائه کارنامه آزمون استخدامی منتشر شده سازمان سنجش آموزش کشور 10
اصل و یک نسخه کپی از مدرک زبان  ،های آموزشی، نخبگی اصل سوابق علمي پژوهشي، كتاب، مقاله، دوره ارائه -11

 خارجی )درصورت دارابودن مدرک(.
 مدارک براساس ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی:تاریخ ارائه  

 
 نام خانوادگي بر حسب حروف الفبا ساعت مراجعه روز تاريخ رديف

 س-ض -ص -ه -پ -ب -الف 14الی  30/8ساعت  یکشنبه 26/02/1395 1

2 27/02/1395 
14الی  30/8ساعت  دوشنبه  ش-ظ -ط -م -چ -ج–ث  -ت 

3 28/02/1395 
14الی  30/8ساعت  سه شنبه  غ-ع-ل -ن -ي -ژ -خ-ح 

4 29/02/1395 
14الی  30/8ساعت  چهارشنبه  ق-ف-و-گ -ك-ز -ر -ذ -د 

 
 تاریخ و محل برگزاری مصاحبه تخصصی: 

از طریق این سازمان به داوطلبان واجد الشرایط اعالم  پيامک - طی تماس تلفنی تخصصی تاریخ دقيق و محل برگزاری مصاحبه 
 گرددمی

 توجه:نکات مورد 

 گردد.دعوت در این مرحله به منزله استخدام تلقی نمی -1
تر از مقاطع تحصيلی اعالم شده در آگهی استخدام و همچنين دارندگان شرکت دانشجویان و دارندگان مدارک تحصيلی پایين -2

 پذیر نخواهد بود.امکانها مدارک معادل و گواهی تعداد واحد گذرانده )حتی تمام واحدها( و برگ تسویه حساب دانشگاه
 های دولتی باشند.داوطلبان نباید مستخدم رسمی و پيمانی سایر دستگاه -3
در هر مرحله از مراحل آزمون، مصاحبه، اعالم نتایج، گزینش و حتی پس از جذب و استخدام و به کارگيری چنانچه خالف  -4

گردد، ضمن ممانعت از ادامه کار، مراحل طی شده کان لم یکن اطالعات اعالم شده و مدارک ارائه شده توسط داوطلب محرز 
 گردد و اقدامات قانونی الزم صورت خواهد پذیرفت.تلقی و درصورت قرارداد استخدامی، قرارداد مزبور لغو و بالاثر می


