
 

 راهنمای ثبت نام در سامانه استخدامی بیمه البرز

 

 یل یتحص   شی رشته و گرا  ،یلیکه عنوان مقطع تحص  ند ینام نمامربوطه ثبت  ی استخدام  ندیدر فرا  توانندیم  یداوطلبان صرفا در صورت

 دهی از آنچه اعالم گرد  شیب  شوندیپ  ایپسوند    چگونهیاحراز مشاغل ذکر شده باشد و ه  طیصورت مشخص در شراآنان بطور کامل و به

دفترچه راهنمای    ( 4در جدول شماره)  نایآنان ع  یلیتحص  شیگرا  ایکه مقطع، رشته و    یانیلذا متقاض  شدمذکور نداشته با  ن یدر عناو 

نگرداستخدامی   ثبت،  است  دهی درج  خودداراز  همچنندینما  ی نام  تحص  نی.  رشته  گرا  یلیاگر  کل  ش یبدون  است  شده    یهیاعالم 

مشخص ذکر شده باشد صرفا آن   ی ها شی با گرا  یلیرشته تحص  کهی مجاز به ثبت نام بوده و در صورت  یلیآن رشته تحص  یها شیگرا

 . اثر داده نخواهد شد  ب یناقص ترت  ی هابه ثبت نامقابل توجه است    ذکر شده مالک عمل خواهد بود.  ی هاشیبا گرا  ی لیتحص  ی هارشته

 

بر روی درگاه سامانه استخدامی بیمه البرز   فایل دفترچه راهنمای استخدامی نام در سامانه حتما لطفا قبل از ثبت  (1نکته

 را دانلود و مطالعه فرمایید. 
 

اولویت(  2نکته   و انجام خواهد پذیرفت    استخدامی  متقاضیان بر اساس فرم خوداظهاری در سامانه  بندیامتیازبندی و 

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

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

متقاضی حق هیچگونه   ورود متقاضی به فرایند مصاحبه ممانعت گردیده واز  وجود داشته باشد،    یناماطالعات ثبت  ا یشرکت  

 اعتراضی را نخواهد داشت. 
 

با شرایط مندرج در دفترچه   انی پس از بررسی و تطبیق مدارك متقاض  یاستخدام  ندیچنانچه در هر مرحله از فرا   (3نکته

باشد، حتی در صورت عمدا واجد شرایط عمومی و اختصاصی اعالم شده نمی  ا یمحرز گردد داوطلبی سهوا    ، یاستخدام

 حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت. یآمد و متقاض خواهداشتغال، از استمرار خدمت وی در شرکت ممانعت بعمل 
 

 ی هاتفعالی  – )مرحله دوم  صرفا مدارك مربوط به    ینام در سامانه استخدامقابل توجه است که در هنگام ثبت  (4نکته

مقبول و    یدر صورتگذرانده(    یتخصص  یآموزش  یهامرحله سوم )سوابق کار( و مرحله چهارم) دوره  ،ی پژوهش  یعلم

امت دق   ازیحائز  که  بود  شغل  قایخواهد  عنوان  آخر  یبا  و  تقاضا  تحص  نیمورد  غ   یمتقاض  ی لیرشته  در  باشد.    ری مرتبط 

 .گرددیممانعت م  یمتقاض رش یاز پذ  ،تطابق مدارك  در صورت عدم در روز مصاحبه و   نصورتیا
 

جهت ادامه مراحل  مدت زمان ثبت نام محدود است لطفا در صورت اتمام زمان و خروج از سامانه    نکهی باتوجه به ا(  5نکته

 .دیشو سامانه مجددا وارد ثبت نامی 
 

آدرس   ق ی ثبت نام را از طر  ندیمربوط به فرا   یاشکاالت احتمال  ایو    شنهادات یتوانند انتقادات، پ  یم  انیمتقاض (  6نکته

recruitment@bimehalborz.ir  ندیارسال نما . 

 

 

 لطفا محتوای این متن را با دقت مطالعه فرمایید. 



 
 

 ثبت نام  ندیشروع فرآ •

اطالعات خود را وارد سامانه    ید در هر مرحله، به راحتنبتوان  متقاضیانتا    ردیپذیثبت نام در سامانه، در هفت مرحله انجام م  ندیفرآ

 .دنینما

 اطالعات هویتی  :1 مرحله •

را با حجم    یبایست مدارک خواسته شده در سامانه استخداممتقاضیان می  کلیه اطالعات هویتی خود را وارد نمایید. بخش،    نیا  در

 کیلو بایت اسکن نموده و درقسمت مربوطه بارگذاری نمایند.  200حداکثر 

 اطالعات تحصیلی :  ۲ مرحله •

های علمی پژوهشی فعالیت  .گرددیبخش در سامانه ثبت م  ن یدر ا  پژوهشی متقاضی  های علمیو فعالیت  کلیه اطالعات تحصیلی 

ها بر  قابل ذکر است در فیلد نوع دانشگاه، انواع دانشگاهصرفا بایستی مرتبط با رشته تحصیلی یا عنوان شغلی انتخابی باشد.  

ها( تفکیک  ها به غیر از مرکز استانهای کشور( و شهرستان) سایر شهرها و شهرستاناساس مراکز استان )مقصود کلیه مرکز استان

از لیشان در آن واقع گردیده است  اند که الزم است متقاضیان نوع دانشگاه خود را بر اساس شهری که دانشگاه فارغ التحصیگردیده

 انتخاب نمایند. موجود  یها نهیگز انیم

 درج گردد.(  18.53) مثال :   *فرمت معدل حتما بصورت

 سابقه کاراطالعات : 3 مرحله •

با رشته تحصیلی یا عنوان    سابقه کار مرتبط صرفا   ، مقصود  .گرددیبخش وارد سامانه م  ن یدر ا سوابق شغلی متقاضیان   اطالعات 

، متقاضیانی هستند    نیروهای شرکتیمقصود از    "شاغل بودن در صنعت بیمه"الزم به ذکر است در فیلد    شغلی انتخابی می باشد.

   باشند.شاغل می شرکت بیمه البرزهای تامین نیرو در که از طریق شرکت

 های آموزشی گذرانده اطالعات دوره:  4 مرحله •

مرتبط با رشته  تخصصی  -های آموزشیدورهو    زبان انگلیسی ،  ICDLمتقاضیان در صورت دارا بودن مدارک  مرحله،    ن یا  در

 نمایند. های مربوطه را انتخاب و نسبت به ثبت اطالعات مربوطه اقدام گزینه تحصیلی یا عنوان شغلی انتخابی

 شرایط بومیاطالعات  :5 مرحله

 از شرایط بومی بودن که دارا می باشند را بایستی انتخاب نمایند. متقاضیان یکی مرحله،  نیا در

 های ویژهاطالعات اولویت:  6 مرحله

 د. نمتقاضیان در صورت دارا بودن یکی از شرایط مندرج در این بخش، یکی از گزینه های موجود را انتخاب می نمای 

 اطالعات محل خدمت مورد تقاضا :  ۷ مرحله

بایستی صرفا یک محل    ،استخدامی( دفترچه راهنمای  4جدول شماره )در این مرحله متقاضیان بر اساس اطالعات مندرج در  

را انتخاب و از بین گزینه های عناوین شغلی و رشته های تحصیلی خاص آن محل خدمت، گزینه    )استان و شهر موردنظر(   خدمت

 د. ن باشد انتخاب نمایگرایش تحصیلی که دارا می-موردنظر را با توجه به انتخاب خود و رشته

 مرحله پیش نمایش: 

ی نموده و در صورت صحت اطالعات درج شده نسبت بایستی کلیه اطالعات مندرج خود را بازنگری و بررسدر این مرحله متقاضیان می

.  باشدیرا دارا م  یامکان ثبت نام در سامانه استخدام  بار  ک یصرفا    ی هر متقاض  قابل توجه است  به تایید و ثبت نهایی اقدام نماید.

و   رییدرصورت تغ  ن یبنابرا نام    شیرا یمشخصات، امکان  از    نانیصرفا در صورت اطم  گرددیم  دیلذا تاک   وجود ندارد.فرم ثبت 

نام فرد  ثبت یصرفًا در صورت قابل توجه است  .دییاقدام فرما یفرم استخدام ییصحت درج اطالعات خود، نسبت به ثبت نها

 .دی نما افتیدر  «پیگیری »کد  از سامانه    پس از ثبت نهایی  مرحله شده و  ن یکه داوطلب وارد ا رسد یم انیبه پا 


