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 مقدمه 

به منظور ارائه    های بیمه کشورعنوان یکی از بزرگترین شرکت به)سهامی عام(    شرکت بیمه البرز  ،با استعانت از خداوند متعال 

، مطابق با  و شعب سراسر کشور  یکارشناس در ستاد مرکز  یعنوان شغل  برایانسانی خود    منابع  تامینو  نفعان  ذی خدمات بهینه به  

،  لیسانس فوق و    لیسانسدر مقاطع تحصیلی    به تعداد محدوداز بین متقاضیان واجد شرایط    شرکتنامه استخدامی  ضوابط و آئین 

 . نمایدمی همکاری به دعوتنظر های مورد محل خدمتبومی و ساکن یکی از 
 

   عمومي شرايط

 داشتن تابعیت کشور جمهوری اسالمی ایران -1

  کشور رسمی ادیان از یکیاعتقاد به دین مبین اسالم یا  -2

 التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران -3

 . لیسانسو فوق  طع لیسانس امقهردو برای   به بعد( 1366)متولدین سال  35حداکثر سن  بودن دارا -4

 یا   و  وظیفه  نظام  خدمت  از  ترخیص  ) تاریخ  برای آقایان  غیرپزشکی  دائم  معافیت  کارت  داشتن  یا  و  انجام خدمت دوره ضرورت  -5

 ( .باشد مصاحبه  برگزاری تاریخ  از قبل  باید  قانونی،  دائم معافیت کارت صدور

 غیردولتی  و دولتی موسسات سایر یا  و  هادستگاه ها،سازمان به خدمت تعهد  عدم  و( پیمانی  یا  رسمی) اشتغال عدم   -6

   پزشک تائید طبق محوله  شغل انجام برای داشتن سالمت جسمانی و روانی -7

 ذیصالح  مراجع تایید با  کیفری  سوءپیشینهعدم   و سابقه محکومیت جزایی موثر نداشتن -8

 مخدرد  هرگونه موا به اعتیاد  عدم -9
 

 شرايط اختصاصي 

ل  درروزانه و شبانه(    یها)صرفا دوره  ی دولت  یهادانشگاه  یبرا  الزم  حداقل معدل  -1 برای   16سانسیو فوق ل  14  سانسیمقطع  و 

. الزم به ذکر است حداقل  باشدمی  17و فوق لیسانس    15در مقطع لیسانس    های دولتیالملل دانشگاهآزاد و پردیس بین  یهادانشگاه

دانشگاهبرای  معدل   پ ها سایر  شامل   هیکلی  غیره  و   یمجاز  یلیتحص  ی هادوره  و  یاحرفهیفن  ،یکاربردیعلم  ،ی رانتفاع یغ   نور، امی) 

 .است 18 سانس یو  فوق ل  16 سانسیها( در مقطع لدانشگاه

، درمان  وزارت بهداشتو  وزارت علوم، تحقیقات و فناوریهایی مورد پذیرش خواهند بود که مورد تایید دانشگاهمدارک تحصیلی  -2

 باشند.  آموزش پزشکیو 

باشد و پرونده متقاضیان فاقد مدرک   قبل از تاریخ برگزاری مصاحبهبایستی  ( موقت نامهتاریخ اخذ آخرین مدرک تحصیلی)گواهی -3

 تحت هیچگونه شرایطی بررسی نخواهد شد.  تحصیلی

. الزم به ذکر است که بومی به  (4شماره    )مطابق شهرهای مندرج در جدول باشد    مورد تقاضا  استانبومی بایست  متقاضی می -4

 باشند: دارارا جهت احراز  یکی از شروط ذیلگردد که افرادی اطالق می

 مورد تقاضا باشند.  استانالف( متولد 

 . در مقاطع ابتدایی، راهنمایی یا دبیرستان تحصیل کرده باشد استانسال در آن  3ب( حداقل 

 مذکور را داشته باشد. استانبصورت پیوسته سابقه پرداخت حق بیمه بابت کار در محل معین، در  سال 3ج( حداقل 

با ارائه سند مالکیت یا    ) مورد تقاضا سکونت داشته باشد  استانبصورت پیوسته در    مصاحبهسال منتهی به تاریخ برگزاری    2د( در  

 . اجاره نامه دارای کد رهگیری بنام خود یا پدر یا مادر (
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 نام  ثبت ند يفرا و زماني تقويم

 ( اطالعات تاریخ ثبت نام 1جدول شماره

 های استخدامیمصاحبه در سامانه استخدامی   ثبت نام  مراحل

 11/06/1401لغایت پایان    25/05/1401از تاریخ   تاریخ
، از طریق صفحه سامانه استخدامی  هابرحسب اولویت 

 گردد. رسانی میبیمه البرز اطالع 
 

 مایید. فرمطالعه  بطور دقیق را شرایط و مفاد مندرج در دفترچه استخدامی ، قبل از ثبت نام -1

می  -2 حداکثرداوطلبان  تاریخ    بایست  پایان  تاجهت    11/06/1401تا  و  الکترونیکی    دییتکمیل  تقاضانامه  سایتفرم    به 

https://new.alborzins.com/home/recruit د. ینمراجعه فرما 

ادامه فرایند  ، برای ارج شدن از سامانه، قابل توجه است که در صورت اتمام زمان و خنامثبت سیستمی باتوجه به محدودیت زمانی  *

 مجددا وارد سامانه شوید.نامی  ثبت

قسمت   کیلو بایت اسکن نموده و در  200حجم حداکثر    مدارک خواسته شده در سامانه استخدامی را بابایست  متقاضیان می   -3

 مربوطه بارگذاری نمایند. 

فرم    شیرایمشخصات، امکان و  رییدرصورت تغو    باشدیرا دارا م  استخدامیامکان ثبت نام در سامانه    بار  کصرفا ی  یهر متقاض   -4

 فرم استخدامی اقدام فرمایید.  ثبت نهایی ، نسبت به اطمینان از صحت درج اطالعات پس از بنابراین.  وجود نداردثبت نام 

عنوان مقطع تحصیلی، رشته و گرایش نام نمایند که  توانند در فرایند استخدامی مربوطه ثبتداوطلبان صرفا در صورتی می  -5

و هیچگونه پسوند یا پیشوند بیش   صورت مشخص در شرایط احراز مشاغل ذکر شده باشدتحصیلی آنان بطور کامل و به

لذا متقاضیانی که مقطع، رشته و یا گرایش تحصیلی آنان عینا در جدول   باشد  از آنچه اعالم گردیده در عناوین مذکور نداشته

از ثبتمطابق با محل خدمت موردنظر    (4شماره) همچنین اگر رشته تحصیلی بدون نام خودداری نمایند.  درج نگردیده است، 

مجاز به ثبت نام بوده و در   تحصیلی   های آن رشتهی گرایشکلیه  ؛اعالم شده است  ها(و یا بصورت )کلیه گرایش  گرایش

های ذکر شده های تحصیلی با گرایشهای مشخص ذکر شده باشد صرفا آن رشتهصورتیکه رشته تحصیلی با گرایش

 مالک عمل خواهد بود. 

 دد. گرمورد پذیرش واقع نمیمعتبر  یلیرک تحصابه عنوان مد یمدارک معادل و افتخارارائه  -6

بدیهی است متعاقباً در روز مصاحبه نسبت به باشد. نام به عهده شخص متقاضی میمسئولیت صحت اطالعات در سایت ثبت  -7

شدگان اقدام و چنانچه مغایرتی در مندرجات مدارک ارائه شده با شرایط مندرج در اخذ و بررسی اصل مدارک دعوت 

ورود متقاضی به فرایند مصاحبه ممانعت گردیده وجود داشته باشد، از    ی نام اطالعات ثبت ایشرکت   یدفترچه استخدام 

 متقاضی حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت.   و

های علمی پژوهشی،  فعالیت  – نام در سامانه استخدامی صرفا مدارک مربوط به )مرحله دوم  قابل توجه است که در هنگام ثبت  -8

که دقیقا   در صورتی مقبول و حائز امتیاز خواهد بودهای آموزشی تخصصی گذرانده(  دوره  -  و مرحله چهارم  کار  سوابق  -مرحله سوم  

 ا ی   یحتما عنوان شغلبنابراین الزم است    آخرین رشته تحصیلی متقاضی مرتبط باشد.  یا با عنوان شغلی مورد تقاضا  

در غیر اینصورت در روز مصاحبه و  هنگام تطابق   .گردد  دیوضوح قبه  نیز   ی کارسابقه  یهایدر گواهمربوطه    یکار  طهیح

 گردد. مدارک از پذیرش متقاضی ممانعت می

https://new.alborzins.com/home/recruit
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خواهشمند است   دقیق پرونده متقاضیان است. لذا  بررسی  مند، نیازو مراحل بعدی  بندی افراد جهت دعوت به مصاحبهاولویت   -9

 ( 4)شماره احراز  طی جدول شراو    دفترچه استخدامی در متن    مندرج  اختصاصی  و  عمومی  شرایط  واجد  که  متقاضیانی  صرفاً

   .فرمایند اقدام در سامانه استخدامی ، نسبت به ثبت نام باشندمی

انجام   شرکتبرابر ظرفیت مورد نیاز    سهتا    نام ودر مرحله ثبتامتیازات ماخوذه    براساسبه مصاحبه    شدگاندعوتاعالم اسامی    -10

 . گردندمعرفی می، قبول شدگان نهائی عمومی و تخصصیهای و آزمون ها گذراندن مصاحبه پس از پذیرد و می

درخواست   انیلذا از متقاض  پذیردصورت می  یکیپست الکترون  ای  امکی تلفن، پ   قیاز طر  یتخصص  عمومی و  یهامصاحبهدعوت به    -11

 . ندیخود دقت فرما یکیدر ثبت شماره تلفن همراه و پست الکترون شودیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 های تحصیلي موردنیاز در فراخوان استخداميرشته و گرايش

 گردد: میذیل اعالم  شرح    ( به4شماره    جدولتقاضاهای محل خدمت )مطابق با    به تفکیکاعالمی  های تحصیلی کلیه رشته و گرایش 

 

 از یموردن  یلیتحص  یهاش یرشته و گرا(  2جدول شماره

 های تحصیلی موردنیازرشته و گرایش ردیف  های تحصیلی موردنیازرشته و گرایش ردیف 

 ها( روابط عمومی) کلیه گرایش 28 ها( مدیریت بیمه)کلیه گرایش 1

 ها( گرایشعلوم اجتماعی) کلیه  29 ها( مدیریت بازرگانی)کلیه گرایش 2

 شناسی)کلیه گرایش ها( جامعه 30 تحول( تی ری مد ش ی)گرا  یبازرگان  ت یر یمد 3

 ( هاشی گرا  ه یعلوم ارتباطات) کل 31 ها( مدیریت مالی)کلیه گرایش 4

 ها( روانشناسی )کلیه گرایش 32 ها( مدیریت اجرایی)کلیه گرایش 5

 ( ها شی گراهی)کلوتریکامپیمهندس 33 ها( مدیریت فناوری اطالعات)کلیه گرایش 6

 ها( علوم کامپیوتر)کلیه گرایش 34 ها( مدیریت صنعتی)کلیه گرایش 7

8 MBA  )ها(مهندسی فناوری اطالعات)کلیه گرایش 35  )گرایش رفتارسازمانی و منابع انسانی 

 ها( مهندسی مالی)کلیه گرایش 36 ( هاشیگرا  ه ی)کلیدولت ت یر یمد 9

 ها( مهندسی مکانیک)کلیه گرایش 37 دولتی)گرایش توسعه منابع انسانی(مدیریت  10

 ها( مهندسی خودرو)کلیه گرایش 38 مدیریت دولتی) گرایش مدیریت منابع انسانی(  11

 ها( شیگرا   هیبرق)کل  یمهندس 39 مدیریت دولتی) گرایش مدیریت تحول(  12

 سازی( کشتی )گرایش مهندسی دریا  40 رفتارسازمانی( مدیریت دولتی )گرایش مدیریت  13

 مهندسی کشتی(  مهندسی دریا) گرایش 41 مدیریت منابع انسانی  14

 ها( مهندسی شیمی)کلیه گرایش 42 مدیریت اسناد و مدارک  15

 برداری از منابع نفت( مهندسی نفت )گرایش بهره 43 امور اداری  16

 مهندسی نفت )گرایش حفاری و استخراج نفت(  44 ها( گرایشحسابداری)کلیه  17

 ها( مهندسی معماری)کلیه گرایش 45 اقتصاد)کلیه گرایش ها(   18

 ها(  مهندسی صنایع)کلیه گرایش 46 اقتصاد)گرایش اقتصاد نظری(   19

 ها( مدارک پزشکی) کلیه گرایش 47 اقتصاد)گرایش اقتصاد بازرگانی(   20

 ها( بهداشت عمومی) کلیه گرایش 48 ها( اقتصادی)کلیه گرایشعلوم  21

 ها( بیولوژی) کلیه گرایش 49 علوم اقتصادی) گرایش اقتصاد نظری(  22

 ها( های پزشکی) کلیه گرایشفوریت 50 ریزی( علوم اقتصادی) گرایش توسعه اقتصادی و برنامه 23

 ها( درمانی)کلیه گرایشمدیریت خدمات بهداشت  51 حقوق قضایی  24

 ( ها شی گرا هی ) کلیپزشک یمهندس 52 حقوق) گرایش حقوق خصوصی(  25

 ها( آمار )کلیه گرایش 53 حقوق) گرایش حقوق بین الملل(  26

 زبان انگلیسی)کلیه گرایش ها(  54 ها( حقوق) کلیه گرایش 27
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 عمومي و تخصصي  هایو آزمون مصاحبه جلسه الزامات حضور در

 است: یالزام انیتوسط متقاض لیتوجه به نکات ذ

 بود. ، ارائه کارت ملی یا شناسنامه در روز برگزاری الزامی خواهدهای مربوطهو آزمون  مصاحبهجهت شرکت در  -1

 . باشد می الزامی مصاحبه  روز در  اند، نموده اقدام آن تعویض جهت که متقاضیانی  برای ملی،  کارت تعویض رسید ارائه **

اطالعیه  -2 و  در استخدامی  ی هااخبار  درج  طریق  از  صرفاً  البرزسامانه    ،  بیمه  نشانی   استخدامی    به 

https://new.alborzins.com/home/recruit    ها و  مسئولیتی در قبال مطالب منتشره در سایر سایت شرکتمعتبر بوده و

 فضای مجازی نخواهد داشت.

در غیر اینصورت   . کلیه دعوت شدگان ملزم هستند که در زمان مصاحبه، اصل مدارک درخواستی را جهت تشکیل پرونده ارائه دهند  -3

 گردد. از حضور آنها در جلسات مصاحبه ممانعت می

،  دفترچه استخدامیبا شرایط مندرج در    متقاضیانبررسی و تطبیق مدارک    از فرایند استخدامی پس ازدر هر مرحله  چنانچه    -4

استمرار خدمت   از،  در صورت اشتغالباشد، حتی واجد شرایط عمومی و اختصاصی اعالم شده نمی  سهوا یا عمدا   داوطلبی  محرز گردد

 حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت.  متقاضیو  نعت بعمل خواهد آمد امم شرکتوی در 

لذا از ارسال هرگونه مدارک فیزیکی به شعب و ستاد جدا  ثبت نام متقاضیان صرفاً از طریق سایت مزبور و به صورت اینترنتی بوده    -5

 پرهیز نمایید. 

تر شرکت طع پایینامق  ز شرایطحائ برای استخدام در مشاغل  تحصیلی باالتر    مدرکچنانچه مشخص شود داوطلبی با دارا بودن    -6

 نموده است از استخدام و ادامه اشتغال وی در هر مرحله ممانعت بعمل خواهد آمد. 

سازمان هیچگونه تعهدی به اعمال مدارک تحصیلی مقطع باالتر افراد ندارد و ارائه هرگونه مدرک تحصیلی باالتر از مقطع تحصیلی    -7

 باشد.   منوط به انطباق با شرایط احراز مشاغل و تایید شرکت میشغل مورد تقاضا پس از استخدام و بکارگیری 

به ترتیب   و  استخدامی  مراحل  کلیه  در  موفقیت  از  پس آنها    بکارگیری  و  نبوده  یانمتقاض  استخدام  منزله  به  دعوت به مصاحبه  -8

سایر نیروهای ذخیره )مازاد بر   استخدامگونه مسئولیتی در قبال هیچ شرکت. همچنین باشدمی کسب شده نمرات به توجه با اولویت

 . نخواهد داشت را شهر(ر نیاز ه

به نسبت تعداد شرکت کننده هر مقطع تحصیلی )لیسانس و فوق لیسانس( مطابق نیاز هر    ها واولویتدعوت به مصاحبه برحسب    -9

 شهر انجام خواهد شد. 

 خواهد بود.  ستاد مرکزی تهرانعمومی و تخصصی بصورت متمرکز در   هایو آزمون  هابرگزاری مصاحبه  حوزه -10

  مورد نیاز مدارک و کپی  اصلالزم است  گردند؛ شرایط دعوت به مصاحبهواجد    ، هیاول  جیپس از اعالم نتامتقاضیانی که  -11

در غیر  همراه داشته باشند  به  در روز مصاحبهرا برای تطبیق با فرم خوداظهاری سامانه استخدامی    ) صفحه بعد(   3جدول شماره  

 . گرددممانعت میاینصورت از حضور آنها در جلسات مصاحبه 

 

 

 

 

 

 

https://new.alborzins.com/home/recruit
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 و حضور در روز مصاحبه   ( مدارک مورد نیاز پس از اعالم نتایج اولیه3جدول شماره

 مدارک مورد نیاز 

 3*4یعکس پرسنلعدد  1

 پشت و رو - یکارت مل   یکپاصل و 

 صفحات شناسنامه یکپاصل و 

 پشت و رو - ( انیآقا ی) برا فهیکارت نظام وظ  یکپاصل و 

 یلیمدرک تحص نیآخر یکپاصل و 

 انتخابی  شغل یا تحصیلی رشته مرتبط با  ی نیحکم کارگز  /یسوابق شغل یگواه  یکپاصل و 

 تحصیلی یا شغل انتخابی مرتبط با رشته  ی تخصصیآموزش یهادوره یگواه  یکپاصل و 

 ( ICDLگانه) های هفتمهارت  یگواه  یکپاصل و 

 یسیمعتبر زبان انگل   یگواه  یکپاصل و 

 های علمی پژوهشی مرتبط با رشته تحصیلی یا شغل انتخابی فعالیت صفحه اول کپیاصل و 

 ( شرایط اختصاصی(4مدارک دال بر بومی بودن)ارائه مستندات مبنی بر تایید بند )اصل و کپی  

 

بوده و برای متقاضیانی    و هنگام حضور در روز مصاحبه  مدارک فوق صرفا پس از اعالم نتایج اولیه   تحویل*موکدا اعالم می گردد که  

لطفا از مراجعه حضوری و ارسال هرگونه مدارک به شعب و ستاد    بنابرایناند؛  خواهد بود که واجد شرایط دعوت به مصاحبه گردیده

 عالم نتایج اولیه در سامانه استخدامی، جدا خودداری فرمایید. قبل از اطالع رسانی و ا

 

 فرايند استخدامي پذيرفته شدگان

،  معاینات پزشکی  مستلزم توفیق در  استخدامی  عمومی و تخصصی  های و آزمون   هامصاحبه  عالوه بر  شرکتجذب نیروی انسانی در  

دوره آزمایشی  طی  بدو خدمت و  توجیهی  اخذ تضامین حقوقی، آموزش  ،  و هسته مرکزی گزینش  بازرسی  عدم سوءپیشینه، تاییدیه

 شرایط احراز چنانچه متقاضیان در هر یک از مراحل فوق    .باشد و بر اساس نیاز تعیین شده می  شرکتها و ضوابط  مطابق دستورالعمل 

 هد شد. کان لم یکن تلقی خواالزم را کسب ننمایند، مراحل استخدامی آنان  
 

o  مبنی بر خدمت در    سال  7تعهد خدمتی حداقل به مدت  ملزم به سپردن  مراحل استخدامی  نهایی    پذیرفته شدگان

   باشند.پست سازمانی محل جغرافیایی پذیرفته شده می

 

o نمره الزم حد نصاب ،  (یتخصص یهااز مراحل مصاحبه  یکی) رایانه مهارت یابیارز صرفا در بخش که  شدگان نهاییپذیرفته  

 خواهند بود.  این مهارت مجدد یابیدر ارز تیملزم به موفق ،ی استخدام یشیدوره آزما انیدر پا کسب ننمایند،  را
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 رشته و مقاطع تحصیلی مورد تقاضاشغل، های خدمت، محل
 

و   مربوطهشغلی عنوان و کد  به    حتماً ،یهنگام انتخاب محل خدمت در سامانه استخدامذیل،   فهرست مشاغل مورد نیازباتوجه به 

 . فرمایید( توجه طی شراو    تی جنس  ، یلیمقاطع تحص  ، یلیتحص   یهارشته ) آناحراز  طیشرا

 

 

 

 مورد تقاضا   یلیرشته و مقاطع تحصشغل،  خدمت،    یهامحل لیست    (4شماره  جدول

 

 

 شغل عنوان  محل خدمت 

 ( شغلی )کد 
 ( تحصیلی مجازشیرشته)گرا

مقطع 

 تحصیلی
  شرایط جنسیت 

 شهر استان

آذربایجان 

 شرقی
 تبریز

 مه یکارشناس ب 

 ( 40123یکدشغل)

اطالعات،    یفناور  ،ییاجرا  ، یمال  ،یبازرگان مه، یب :  تیر یمد

هی )کلیاقتصاد(/علومها شی گراهیاقتصاد)کلی/صنعت،یدولت

پزشکی)کلیهها(/مهندسیگرایشحقوق)کلیه/(ها شی گرا

ا هیشراگ درمانی)کلیهبهداشتخدماتها(/مدیریتگرایش

  عمومی)کلیه بهداشتها(/گرایشپزشکی)کلیهمدارک/(

  پزشکیهایها(/فوریتگرایشها(/بیولوژی)کلیهگرایش

 ها( )کلیه گرایش

   /سانسیل

 سانس یفوق ل
  مرد

 اصفهان  اصفهان 
 مه یکارشناس ب 

 ( 40129یکدشغل)

اطالعات،    یفناور  ،ییاجرا  ، یمال  ،یبازرگان مه، یب :  تیر یمد

 یصنعت،یدولت

 / سانسیل

 سانس یلفوق 
 مرد

 شعبه *محل خدمت در

 . باشدشهر بهارستان می

 ایالم  ایالم
 کارشناس بیمه 

 ( 40138)کدشغلی

 

اطالعات،    یفناور  ،ییاجرا  ، یمال  ،یبازرگان مه، یب :  تیر یمد

  ه ی(/اقتصاد)کلها شی گراهی)کلی حسابدار/یصنعت،یدولت

 ( هاشی گرا هی ) کلی(/ علوم اقتصادها شی گرا
 

 / سانسیل

 سانس یلفوق 
  مرد

 بوشهر

 بوشهر 
 مه یکارشناس ب 

 ( 40118یکدشغل)

اطالعات،    یفناور  ،ییاجرا  ، یمال  ،یبازرگان مه، یب :  تیر یمد

مهندسی    /ها(   ش ی گرا   ه ی)کلی حسابدار  /  یصنعت،یدولت

 ها( )کلیه گرایشها(/ اقتصاد  کامپیوتر)کلیه گرایش

   /سانسیل

 سانس یفوق ل
  مرد / زن 

 بندر عسلویه 
 مه یکارشناس ب 

 ( 40119یکدشغل)

 

اطالعات،    یفناور  ،ییاجرا  ، یمال  ،یبازرگان مه، یب :  تیر یمد

آمار) کلیه  ها(/    شی گرا  هی)کلی حسابدار  /  یصنعت،یدولت

هی)کلوتریکامپی(مهندس ها شی گراهیاقتصاد)کل/ها(گرایش

 / (ها شی گراهی)کلاطالعات فناوریمهندسی/(ها شی گرا

مد ها شی گرا  هی)کلیپزشکیمهندس خدمات    تیری (/ 

درمان  پزشکها شی گراهی)کلیبهداشت  مدارک  کلی(/    هی ) 

ب هاشی گرا  هی ) کلی(/ بهداشت عمومها شی گرا )  یولوژی(/ 

 ( ها شی گرا هی ) کلیپزشک ی هاتی (/ فورها شی گرا هیکل
 

   /سانسیل

 سانس یفوق ل
  زن مرد / 
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 عنوان شغل  محل خدمت 

 )کد شغلی(  
 ( تحصیلی مجازشیرشته)گرا

مقطع 

 تحصیلی
  شرایط جنسیت 

 شهر استان

 تهران
 تهران 

 

 کارشناس بیمه 

 (40101کدشغلی)

اطالعات،    یفناور  ،ییاجرا  ، یمال  ،یبازرگان مه، یب :  تیر یمد

  ه ی)کلاقتصاد   / ها(شیگرا هی )کلیحسابدار  /  یصنعت،یدولت

   (هاشیگرا   هی) کلیعلوم اقتصاد / ها( شی گرا
 

  هی خودرو)کل  یمهندس  /ها(  شی گرا هی)کلکی مکان   یمهندس

 ها(  شی گرا

  /( یسازیکشتویکشتیمهندسیهاشی)گرا ای دریمهندس

 ها( مهندسی کشتی )کلیه گرایش
 

 ها( شی گراهی)کلیسیانگلزبان
 

بهداشتخدماتتیر ی(/مد ها شی گراهی)کلیپزشکیمهندس

(/  ها شی گرا  هی) کلی(/ مدارک پزشکها شی گراهی)کلی درمان 

(/ هاشیگرا هی)کلیولوژی(/ب هاشی گرا هی )کلیعمومبهداشت

 ( هاشیگرا هی)کلیپزشکیهاتی فور

 لیسانس/  

 فوق لیسانس 
 مرد

 

 

 

 

 

 

 

 کارشناس بیمه 

 ( 40102کدشغلی)

  ه ی)کلمه یب   تیری مد  /ها(  شی گرا  هی)کلی بازرگان   تیر یمد

 ها(  شی گرا

   /سانسیل

 سانس یفوق ل
 * آشنایی با زبان انگلیسی / زن  مرد

 کارشناس بیمه  

 (40103) کدشغلی

ها شی نفت)گرایمهندس/(ها شی گراهی)کلیمیشیمهندس

   / (ی از منابع نفت و حفاری و استخراج نفتبهره برداری  

  هی برق)کل  ی مهندس  / ها(  ش یگرا   هی )کلکی مکان   ی مهندس

 ها(  شی گرا

   /سانسیل

 سانس یفوق ل
 ی سیانگلزبان ا ب   *آشنایی کامل مرد

سرمایه    کارشناس

   انسانی

 ( 40104یکدشغل)

MBA   ت یر ی(/ مد ی و منابع انسان   یرفتارسازمان   شی)گرا  

منابع    تی ری مد  ، یتوسعه منابع انسان   هایشی)گرا   یدولت

  تی ری(/ مد یسازمان   رفتار  تیر یتحول، مد  تیر یمد   ،یانسان 

 تحول(  ت یر یمد  شی )گرا ی بازرگان   تی ریمد  / یمنابع انسان 

 مرد فوق لیسانس 
های  *آشنایی کامل با مهارت

 ( ICDLگانه)هفت

سرمایه    کارشناس

   انسانی

 (40105ی کدشغل)

  ه ی)کلیاجتماععلوم  / یاسناد و مدارک/ امور ادار  ت یر یمد

 مدیریت )دولتی، بازرگانی(  (/  ها شی گرا
  مرد لیسانس 

 مالی  کارشناس

 (40106ی کدشغل)

  شی گرا  هی)کلیحسابدار   /ها(  شی گرا  هی)کلی مال  تیر یمد

 ها( 

 / سانسیل

 سانس یلفوق 
  مرد

کارشناس  

 گذاری و سهام سرمایه

 (40107ی کدشغل)

  ی زیر و برنامه  یتوسعه اقتصادهای  گرایش)یعلوم اقتصاد

ها( / مهندسی  گرایشمدیریت مالی)کلیه  / (ینظر  و اقتصاد

 ها( گرایشمالی )کلیه 

  مرد سانس یلفوق

  آوریفن کارشناس

 اطالعات 

 ( 40108ی کدشغل)

علوم کامپیوتر )کلیه    /(ها کلیه گرایش)  وتریکامپمهندسی  

 ها( رایش)کلیه گ ها(/ مهندسی فناوری اطالعات گرایش

 / سانسیل

 سانس یلفوق 
 زن  /مرد

 NET. یسیمسلط به برنامه نو*

CORE  وFRONT-END 
مسلط به سامانه جامع   حایترج*

 فناوران  یامهیب

کارشناس پشتیبانی  

 و ساختمان 

 ( 40109ی کدشغل)

مهندس  شی گرا  هی )کلیبازرگان   ت یر یمد   ه یبرق)کل  یها(/ 

 ها(  شی گرا  هی)کلمهندسی معماری / ها( شی گرا

   /سانسیل

 سانس یفوق ل
  مرد

 حقوقی کارشناس 

 ( 40110ی کدشغل)

 

حقوق   قضایی/  و  )گرایشحقوق  خصوصی  حقوق  های 

 ( حقوق بین الملل 

 
 

 / سانسیل

 سانس یلفوق 
  زن  /مرد
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 عنوان شغل  محل خدمت 

 )کد شغلی(  
 ( تحصیلی مجازشیرشته)گرا

مقطع 

 تحصیلی
  شرایط جنسیت 

 شهر استان

 تهران
 تهران 

 

امورشعب   کارشناس

 و شبکه فروش 

 (40111ی کدشغل)

  ه ی)کلیبازرگان   ت یر یمد  /ها(  شیگرا   هی)کلمه یب   تیر یمد

اطالعات)کلیه  / ها(شی گرا فناوری  ها(/  گرایشمدیریت 

 ها(مهندسی فناوری اطالعات)کلیه گرایش

   /سانسیل

 سانس یفوق ل
  مرد

  کارشناس

 ریزی و توسعه برنامه

 ( 40112ی کدشغل)

اقتصاد  شی گرا  ه ی)کلی حسابدار بازرگانی( ها(/  و    /)نظری 

ریزی  های توسعه اقتصادی و برنامهعلوم اقتصادی)گرایش

 ها(   شی گرا ه ی)کلع یصنا  ی مهندسو اقتصاد نظری(/ 

   /سانسیل

 سانس یفوق ل
 مرد/ زن 

اکسل   *آشنایی کامل با 

 شرفتهیپ

امور   کارشناس

 مشتریان 

 (40113ی کدشغل)

اطالعات،    یفناور  ،ییاجرا  ، یمال  ،یبازرگان مه، یب :  تیر یمد

اقتصادی)کلیه  علوم/(ها شی گراهی)کلاقتصاد/یصنعت،یدولت

  ارتباطاتها(/علومگرایشعمومی)کلیهها(/روابطگرایش

  /ها( گرایشاجتماعی)کلیهها(/علومگرایش)کلیه

 ها( گرایشروانشناسی)کلیه/ ها(شیگرا هی)کلشناسی جامعه

   /سانسیل

 سانس یفوق ل
 مرد

 *فن بیان باال  

آشنایی با فروشندگی تلفنی و  *

 رسیدگی به شکایات مشتریان 

چهارمحال 

 بختیاری 
 شهرکرد

 مه یکارشناس ب 

 ( 40121یکدشغل)

اطالعات،    یفناور  ،ییاجرا  ، یمال  ،یبازرگان مه، یب :  تیر یمد

 ها(   شیگرا  هی)کلیحسابدار / یصنعت،یدولت

 / سانسیل

 سانس یلفوق 
  مرد

خراسان  

 رضوی 

 سبزوار 
 مه یکارشناس ب 

 ( 40124یکدشغل)

اطالعات،    یفناور  ،ییاجرا  ، یمال  ،یبازرگان مه، یب :  تیر یمد

 یصنعت،یدولت

   /سانسیل

 سانس یفوق ل
  مرد

 مشهد 
 مه یکارشناس ب 

 ( 40125یکدشغل)

 

اطالعات،    یفناور  ،ییاجرا  ، یمال  ،یبازرگان مه، یب :  تیر یمد

   /ها(  شیگرا  هی)کلیحسابدار / یصنعت،یدولت

   /سانسیل

 سانس یفوق ل
  مرد

 خوزستان 

 اهواز 

 کارشناس بیمه 

 (40114ی کدشغل)

اطالعات،    یفناور  ،ییاجرا  ، یمال  ،یبازرگان مه، یب :  تیر یمد

 یصنعت،یدولت

   /سانسیل

 سانس یفوق ل
  مرد

 کارشناس بیمه 

 (40115ی کدشغل)

 

فناوری  مهندسی/(ها شی گراهی)کلوتریکامپیمهندس

 ها( اطالعات)کلیه گرایش

   /سانسیل

 سانس یفوق ل
  مرد/ زن 

 آبادان 
مه یکارشناس ب   

 (40116یکدشغل)

 

اطالعات،    یفناور  ،ییاجرا  ، یمال  ،یبازرگان مه، یب :  تیر یمد

  یها(/مهندسشی گراهی)کلی حسابدار/یصنعت،یدولت

  یدرمان بهداشتخدماتتیر ی(/مدها شی گراهی)کلیپزشک

  بهداشت   (/هاشی گراهیکل)ی پزشکمدارک  (/ها شی گراهی)کل

  (/هاشی گرا هی)کلی ولوژی(/ب ها شی گراهی)کلیعموم

 ( هاشیگرا   هی) کلیپزشک ی هاتی فور

/ سانسیل  

 سانس یفوق ل
  مرد/ زن 

بندر امام  

 خمینی)ره( 

 

 مه یکارشناس ب 

 (40117یکدشغل)

 

اطالعات،    یفناور  ،ییاجرا  ، یمال  ،یبازرگان مه، یب :  تیر یمد

  یمهندس  /ها(   ش ی گرا   ه ی)کلی حسابدار  /  یصنعت،یدولت

  یدرمان بهداشتخدماتتیر ی(/مدها شی گراهی)کلیپزشک

  (/بهداشت هاشی گراهی)کلی پزشک(/مدارکها شی گراهی)کل

  (/هاشی گرا هی)کلی ولوژی(/ب ها شی گراهی)کلیعموم

 ( هاشیگرا   هی) کلیپزشک ی هاتی فور

   /سانسیل

 سانس یفوق ل
  مرد/ زن 

 زنجان  زنجان 
 مه یکارشناس ب 

 (40131یکدشغل)

 

 حقوق) کلیه گرایش ها( 
 

   /سانسیل

 سانس یفوق ل
 مرد

تحصیلی لیسانس   رشته* 

فوق لیسانس مرتبط   یستی بابا 

 باشد. 
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 عنوان شغل  محل خدمت 

 )کد شغلی(  
 ( تحصیلی مجازشیرشته)گرا

مقطع 

 تحصیلی
  شرایط جنسیت 

 شهر استان

 سمنان

 

 سمنان 
 مه یکارشناس ب 

 ( 40126یکدشغل)

اطالعات،    یفناور  ،ییاجرا  ، یمال  ،یبازرگان مه، یب :  تیر یمد

 یصنعت،یدولت

   /سانسیل

 سانس یفوق ل
  مرد

 شاهرود 
 مه یکارشناس ب 

 ( 40127یکدشغل)

اطالعات،    یفناور  ،ییاجرا  ، یمال  ،یبازرگان مه، یب :  تیر یمد

 ها(   شیگرا  هی)کلحسابداری / یصنعت،یدولت

   /سانسیل

 سانس یفوق ل
  مرد

سیستان و 

 بلوچستان 
 چابهار 

 مه یکارشناس ب 

 ( 40136یکدشغل)

اطالعات،    یفناور  ،ییاجرا  ، یمال  ،یبازرگان مه، یب :  تیر یمد

اقتصاد)کلها شی گرا هی)کلیحسابدار  /یصنعت،یدولت   ه ی(/ 

اقتصادها شی گرا علوم    ی مهندس  /( هاشی گرا  ه ی)کلی (/ 

  یدرمان بهداشتخدماتتیر ی(/مدها شی گراهی)کلیپزشک

  (/بهداشتهاشی گراهی)کلی پزشک(/مدارکها شی گراهی)کل

  (/هاشی گرا هی)کلی ولوژی(/ب ها شی گراهی)کلیعموم

 ( هاشیگرا   هی) کلیپزشک ی هاتی ورف

   /سانسیل

 سانس یفوق ل
  مرد

 شیراز  فارس
 مه یکارشناس ب 

 (40130یکدشغل)
 ها( حقوق)کلیه گرایش

   /سانسیل

 سانس یفوق ل
  مرد

 قم
 

 قم
 مه یکارشناس ب 

 ( 40134یکدشغل)

اطالعات،    یفناور  ،ییاجرا  ، یمال  ،یبازرگان مه، یب :  تیر یمد

 تیری(/ مدهاش ی گرا  هی) کل یپزشک  ی مهندس  /یصنعت،یدولت

مدارک پزشکهاش یگرا   هی)کلیخدمات بهداشت درمان ) ی(/ 

  یولوژی(/ بهاش ی گرا  ه ی) کلی(/بهداشت عمومهاش یگرا  هیکل

 (هاش یگرا هی ) کلی پزشک یهاتی(/ فورهاش یگرا هیکل) 

 / سانسیل

 سانس یلفوق 
  مرد

کهگیلویه  

 و بویراحمد 
 یاسوج 

 مه یکارشناس ب 

 ( 40128یکدشغل)

اطالعات،  یفناور ، ییاجرا ، یمال ، یبازرگان مه، یب :  تیر یمد

   یاقتصادعلوم  /ها( شی گراهی)کلاقتصاد / یصنعت،یدولت

 ( هاشی گرا  ه ی) کل

   /سانسیل

 سانس یفوق ل
  زن  /مرد

 بندرانزلی گیالن 
 کارشناس بیمه  

 (40137)کد شغلی

اطالعات،  یفناور ، ییاجرا ، یمال ، یبازرگان مه، یب :  تیر یمد

  یاقتصادعلوم /ها(  ش یگرا هی)کلاقتصادی/ صنعت،یدولت

 ها(  ش یگرا   هی)کلیحسابدار / (هاشیگرا   هی)کل

   /سانسیل

 سانس یفوق ل
  مرد

 بروجرد  لرستان
 مه یکارشناس ب 

 (40135یکدشغل)

اطالعات،    یفناور  ،ییاجرا  ، یمال  ،یبازرگان مه، یب :  تیر یمد

اقتصاد)کلها شی گرا هی)کلیحسابدار/  یصنعت،یدولت   ه ی(/ 

 ( هاشی گرا هی ) کلی(/ علوم اقتصادها شی گرا

 / سانسیل

 سانس یلفوق 
  مرد/ زن 

 اراک  مرکزی
 مه یکارشناس ب 

 ( 40120یکدشغل)

اطالعات،    یفناور  ،ییاجرا  ، یمال  ،یبازرگان مه، یب :  تیر یمد

 ها(   شیگرا  هی)کلیحسابدار /ی صنعت،یدولت
  مرد لیسانس 

 بندرعباس  هرمزگان

 

 مه یکارشناس ب 

 ( 40122یکدشغل)

 

اطالعات،    یفناور  ،ییاجرا  ، یمال  ،یبازرگان مه، یب :  تیر یمد

اقتصاد )کلیه    /ها(  شی گرا  هی )کلیحسابدار  /یصنعت،یدولت

اقتصادها(/  گرایش کلیعلوم    یمهندس  /( هاشی گرا   هی ) 

  یدرمان بهداشتخدماتتیر ی(/مدها شی گراهی)کلیپزشک

  (/بهداشت هاشی گراهی)کلی پزشک(/مدارکها شی گراهی)کل

  (/هاشی گرا هی)کلی ولوژی(/ب ها شی گراهی)کلیعموم

 ( هاشیگرا   هی) کلیپزشک ی هاتی فور

   /سانسیل

 سانس یفوق ل
  / زن  مرد

 همدان  همدان 
 مه یکارشناس ب 

 ( 40132یکدشغل)

اطالعات،    یفناور  ،ییاجرا  ، یمال  ،یبازرگان مه، یب :  تیر یمد

ا گرایشحسابداری)کلیه  /یصنعت،یدولت کلیه  قتصاد)ها(/ 

 ها( کلیه گرایش) ی(/ علوم اقتصادها گرایش

   /سانسیل

 سانس یفوق ل
  مرد

 یزد  یزد
 مه یکارشناس ب 

 (40133یکدشغل)

اطالعات،    یفناور  ،ییاجرا  ، یمال  ،یبازرگان مه، یب :  تیر یمد

 ها( گرایشحسابداری)کلیه/ یصنعت،یدولت

   /سانسیل

 سانس یفوق ل
  زن  /مرد
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 و سربلند باشید  پیروز 
 مدرییت سرماهی انسانی بیمه البرز 

م   اداره جذب   و استخدا


