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.مطالعه نمايندرا با دقت  راهنماشود مطالب اين دفترچه به متقاضیان توصیه مي  



 1صفحه 

 بسمه تعالي

 

 : همقدم

به منظور برقراری نظام شایسته گزینی، دسترسی عادالنه و برابر همکاران به فرصت های برابر ارتقا شغلی سازمان 

مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی مبنی  20/5/98مورخ  6862/98/1000تامین اجتماعی، دستورالعمل شماره 

 ان سازمان تامین اجتماعی صادر گردید.  بر اجرای طرح فراخوان شناسایی مدیران آینده از بین کارکن

شناسایی نیروهای مستعد با عنوان گزینه های محتمل جهت تصدی پست های سطوح مدیریتی بر اساس این طرح، 

 انجام خواهد شد.در آینده 

 هاي پیشنهادي در سطو ح مدیریتی:عناوین پست

به شرح زیر از  اي و درماندو بخش بیمه درگانه مدیریتی و سرپرستی  24های سازمان برای انتصاب در پست

 :طریق برگزاری آزمون کتبی، ارزیابی در کانون ارزیابی و بررسی شرایط احراز اقدام خواهد نمود

معاون  اداره کل، تعهداتمدیرکل بیمه، معاون  :شامل ایهای مدیریتي و سرپرستي بخش بیمه پست

تا پنج، معاون  رئیس شعبه ممتاز، رئیس شعبه تیپ یک ،ایبیمهمعاون منابع  ،اداره کل پشتیبانی و توسعه مدیریت

 معاون اداری و مالی شعب ممتاز و تیپ یک و دو ،بیمه شعب ممتاز و تیپ یک و دو

درمان، پشتیبانی و توسعه مدیریت مدیر درمان، معاون  :های مدیریتي و سرپرستي بخش درمان شامل پست

، رئیس پلی رئیس بیمارستان، رئیس دی کلینیک، و اسناد پزشکی معاون خرید راهبردیمعاون خدمات درمانی، 

  مدیر خدمات پرستاری ک، رئیس درمانگاه، مدیر بیمارستان،یکلین

 : شرکت کنندگان در آزمون عمومی شرایط

 تابعیت جمهوری اسالمی ایران. -1

 از ادیان مصرح در قانون اساسی. اعتقاد به نظام جمهوری اسالمی ایران و دین مبین اسالم یا یکی -2

 : اختصاصی شرکت کنندگان در آزمون شرایط

ی امکان شرکت در آزمون اجتماع نیسازمان تام 20و قراردادی ماده  پیمانیی، شیرسمی، آزماهمکاران  همه -3

  را دارند.

 حداقل مقطع تحصیلی جهت شرکت در آزمون، لیسانس می باشد. -4

 توانند حداکثر تا دو سطح مدیریتی باالتر از پست سازمانی خود را انتخاب نمایند.ای میمتقاضیان حوزه بیمه -5

متقاضیان حوزه درمان در صورت دارا بودن شرایط تحصیلی و تجربی طبق مفاد جدول ذیل نسبت به انتخاب  -6

تیبانی پستهای سازمانی ستاد مدیریت درمان استان و مراکز درمانی اقدام نمایند. در خصوص پست معاون پش

 فوق انتخاب گردد. (5)و توسعه مدیریت درمان، حسب بند



 2صفحه 

  (401)کدبخش بیمه ايشرایط تحصیلی و تجربی مورد نیاز جهت احراز پست هاي سازمانی  ( ـ1جدول شماره )

 مقطع تحصیلی کد و عنوان مدرک تحصیلی عنوان پست سازمانیکد و 

 (101مدیر کل بیمه)کد
رشته های  سایر

 (301تحصیلی)کد
 کارشناسی و باالتر

 (102)کدمعاون تعهدات اداره کل
رشته های  سایر

 (301تحصیلی)کد
 کارشناسی و باالتر

 (103)کدمعاون پشتیبانی و توسعه مدیریت اداره کل
رشته های  سایر

 (301تحصیلی)کد
 کارشناسی و باالتر

 (104)کدمعاون منابع بیمه اي
رشته های  سایر

 (301تحصیلی)کد
 و باالتر کارشناسی

 (105)کدرئیس شعبه ممتاز
رشته های  سایر

 (301تحصیلی)کد
 کارشناسی و باالتر

 (106)کدرئیس شعبه تیپ یک تا پنج
رشته های  سایر

 (301تحصیلی)کد
 کارشناسی و باالتر

 (107)کدمعاون بیمه شعب ممتاز و تیپ یک و دو
رشته های  سایر

 (301تحصیلی)کد
 کارشناسی و باالتر

اداري و مالی شعب ممتاز و تیپ یک و معاون 

 (108)کددو

رشته های  سایر

 (301تحصیلی)کد
 کارشناسی و باالتر

 

 

 (402بخش درمان)کدشرایط تحصیلی و تجربی مورد نیاز جهت احراز پست هاي ( ـ 2) جدول شماره

 

عنوان پست کد و 

 سازمانی
 کد و عنوان مدرک تحصیلی  

مقطع 

 تحصیلی

حداقل 

سابقه 

 مورد نیاز 

عنوان پست مدیریتی 

 پیش نیاز

حداقل تجربه 

دیریتی مورد م

 نیاز

 توضیحات

 مدیر درمان

 (201)کد

 (302)کد گروه عمومی پزشک
دکترای 

 عمومی

 سال 3

ـ معاون خدمات 

 درمانی 

ـ معاون خرید 

 راهبردی 

 ـ رئیس بیمارستان

 2حداقل 

تجربه  

 مدیریتی

 

متخصص )همه رشته ها(  پزشک 

 (303)کد

دکترای 

 یتخصص

مدیریت خدمات بهداشتی و  

، سیاستگذاری (304)کددرمانی

، اقتصاد (305)کدسالمت

، آینده پژوهی (306)کدسالمت

، اقتصاد (307)کدسالمت

 (308)کددرمان

ی دکترا

 تخصصی

 (301)کدهای تحصیلیسایر رشته
کارشناسی 

 و باالتر

سال تجربه مدیریتی مرتبط در 4مشروط به برخورداری از حداقل 

 سطوح پایین تر



 3صفحه 

 

 (402بخش درمان)کدشرایط تحصیلی و تجربی مورد نیاز جهت احراز پست هاي ( ـ 2) جدول شماره

 

عنوان پست کد و 

 سازمانی
 کد و عنوان مدرک تحصیلی  

مقطع 

 تحصیلی

حداقل 

سابقه 

 مورد نیاز 

عنوان پست مدیریتی 

 پیش نیاز

حداقل تجربه 

دیریتی مورد م

 نیاز

 توضیحات

معاون خدمات 

 (202)کددرمانی

 (302)کدگروه عمومی پزشک 

 

دکترای 

 عمومی

 سال 3

 ـ رئیس بیمارستان 

 ـرئیس دی کلینیک 

ـ رئیس پلی کلینیک، 

 درمانگاه 

ـ رئیس اداره استان 

 حوزه ذیربط

 2حداقل 

سال تجربه  

 مدیریتی

 
 متخصص )همه رشته ها ( پزشک

 (303)کد

دکترای 

 تخصصی

 مدیریت، (308)کداقتصاد درمان

 (304)کدیدرمان خدمات بهداشتی و

دکترای 

 تخصصی

 (301)کدهای تحصیلیسایر رشته 
کارشناسی 

 و باالتر

سال تجربه مدیریتی مرتبط در 3مشروط به برخورداری از حداقل 

 ترسطوح پایین 

معاون خرید 

و اسناد  راهبردي

 (203)کدپزشکی

 (302)کدگروه عمومی پزشک
دکترای 

 عمومی

 سال 3

 ـ رئیس بیمارستان 

 ـرئیس دی کلینیک 

ـ رئیس پلی کلینیک ، 

 درمانگاه 

ـ رئیس اداره استان 

 حوزه ذیربط

 2حداقل 

سال تجربه  

 مدیریتی

 

 متخصص)همه رشته ها( پزشک 

 (303)کد

دکترای 

 یتخصص

مدیریت خدمات بهداشتی و 

، سیاستگذاری (304)کددرمانی

، اقتصاد (305)کدسالمت

، آینده پژوهی (306)کدسالمت

اقتصاد ، (307)کدسالمت

 (308)کددرمان

ی دکترا

 تخصصی

،  مدیریت (309)کدحسابداری

مدیریت و  (310)کدمالی

 (311کد)دولتی

کارشناسی 

ارشدو 

ی دکترا

 تخصصی

 (301)کدهای تحصیلیرشتهسایر 
کارشناسی 

 و باالتر

سال تجربه مدیریتی مرتبط در سطوح  3برخورداری از حداقل 

 پایین تر

رئیس 

 (204)کدبیمارستان

 و

دي  رئیس

 (205)کدکلینیک

 متخصص )همه رشته ها( پزشک

  (303)کد

دکترای 

 یتخصص

 سال 3
درخصوص درمانگاه های تخصصی مدرک تحصیلی 

عنوان مثال دندانپزشک جهت درمانگاه متناسب )به 

 دندانپزشکی(

 (302)کدپزشک عمومی

 

دکترای 

 عمومی

 مدیریت، (308)کداقتصاد درمان -

 (304)کد یدرمان خدمات بهداشتی و

دکترای 

 تخصصی

 (301)کدهای تحصیلیسایر رشته -
کارشناسی 

 و باالتر

تجربه مدیریتی مرتبط در سطوح  سال 3برخورداری از حداقل 

 پایین تر



 4صفحه 

 

 (402بخش درمان)کدشرایط تحصیلی و تجربی مورد نیاز جهت احراز پست هاي ( ـ 2) جدول شماره

 

عنوان پست کد و 

 سازمانی
 کد و عنوان مدرک تحصیلی  

مقطع 

 تحصیلی

حداقل 

سابقه 

 مورد نیاز 

عنوان پست مدیریتی 

 پیش نیاز

حداقل تجربه 

دیریتی مورد م

 نیاز

 توضیحات

رئیس پلی 

و  (206)کلینیک

 (207)کددرمانگاه

 متخصص )همه رشته ها( پزشک

 (303)کد

دکترای 

 یتخصص

 سال برای پزشکان  1*حداقل  

 سال برای غیرپزشکان 2*حداقل 

 (302)کدپزشک عمومی 
دکترای 

 عمومی

مدیریت خدمات بهداشتی و 

 (304)کددرمانی

 (305)کدسیاستگذاری سالمت ، 

 (306)کد اقتصاد )اقتصاد سالمت(

، اقتصاد (307)کدآینده پژوهی سالمت

 (308)کددرمان

کارشناسی 

ارشد و 

ی دکترا

 تخصصی

 (301)کدهای تحصیلیسایر رشته
کارشناسی 

 و باالتر

سال تجربه مدیریتی مرتبط در سطوح  3برخورداری از حداقل

 پایین تر

مدیر 

 (208)کدبیمارستان

مدیریت خدمات بهداشتی و 

 (304)کددرمانی

اقتصاد  (305)کدسیاستگذاری سالمت

آینده ،  (306)کد )اقتصاد سالمت(

مدیریت ،  (307)کدپژوهی سالمت

اقتصاد ، (312)کددولتی

مدیریت ، (308)کددرمان

 (310)کدمالی

کارشناسی 

ارشد و 

ی دکترا

 تخصصی
 سال 2

 ـ رئیس اداره استانی 

واحدهای ـ مسئول 

بیمارستان )درمانی / 

 غیر درمانی (

  

 (301)کدهای تحصیلیسایر رشته
کارشناسی 

 و باالتر

سال تجربه مدیریتی مرتبط در سطوح 3برخورداری از حداقل 

 پایین تر

رئیس / مدیر 

خدمات پرستاري 

 (209)کدبیمارستان

 (312)کدپرستاری 

کارشناسی 

 و باالتر
 سال 2

پرستاری،  

 سرپرستاری،

سوپروایزری، مدیر 

 خدمات پرستاری

  

معاون پشتیبانی و 

توسعه مدیریت 

 (210درمان)کد

 (301)کدهای تحصیلیسایر رشته

کارشناسی 

    - و باالتر

هر مرحله از مراحل آزمون، محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطالعات خالف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در در تبصره: 

  .گرددمیآگهی است، از انجام مراحل بعدی محروم 



 5صفحه 

 نام:  ثبت مراحل
 ی.اینترنت نامثبت فرم تکمیل -1
 ه.شد اسکن عکس فایل -2

 از ارسـال برای را آن فایل و نموده اسکن ،زیر مشخصات با را خود پرسنلی عکس قطعه یک بایستمی داوطلب

 نماید:  آماده اینترنتی نامثبت برنامه طریـق
 رخ(د. )عکس تمامباش شده گرفته جاری سال در که 43 عکس -

 .باشد JPG به شکل  باید فقط شده اسکن عکس -

 .باشد 400300و حداکثر  پیکسل 200300 حداقل باید شده اسکن عکس اندازه -

 .باشد لکه هرگونه و منگنه مهر، اثر فاقد و مشخص واضح، باید داوطلب تصویر -

 .باشد بیشتر کیلوبایت 70 از نباید عکس شده ذخیره فایل حجم -

 .باشد شده حذف باید شده اسکن عکس زاید هایحاشیه -

 .باشد سفید زمینه دارای و رنگی عکس االمکانحتی -

 داوطلبان و باشدنمی قبول قابلو...(  شناسنامه ملی، کارتی )شناسای هایکارت روی از عکس اسکن: 1ه تبصر

 د.نماینبه اسکن  اقدام ،فوق توضیحاتبا  مطابقو  عکس اصل از است الزم

 .باشد مشخص آنان کامل صورت و حجاب با باید خواهران عکس: 2تبصره 

صره  صورت: 3تب سال در  سلب وی از آزمون در شرکت حق و شده باطل داوطلب نامثبت غیرمعتبر، عکس ار

 .گرددمی

های قبلی، در خصوص اشتباه در ارسال عکس داوطلبان، که ا توجه به مشکالت به وجود آمده در آزمونبتذکرمهم: 
گردد که عالوه . تاکید میشود رخ داده استاین موضوع اکثراً برای داوطلبانی که ثبت نام آنان توسط دیگران انجام می

نامی، حتما نسبت به کنترل عکس ارسالی دقت نمایید تا اشتباهاً عکس داوطلب دیگری به بر کنترل اطالعات ثبت
جای عکس شما الصاق نگردد. بدیهی است که در صورت ارسال عکس اشتباهی از طرف متقاضی، فرد به عنوان متخلف 

 واهد شد.تلقی و مطابق مقررات با وی رفتار خ

 مراحل آزمون:

 ن کتبی: آزمو-1
و سواالت  شود.می ای و درمان یک دفترچه جداگانه دادهدر بخش بیمههای مدیریتی  متقاضی در پست داوطلبان به هر یک از

 باشد.میو دانش مدیریتی اطالعات عمومی دانش تخصصی، زمانی، های دانش ساهر دفترچه از بخش

 زمان آزمون:
 می باشد. 21/06/1399در روز جمعه زمان برگزاری آزمون برای داوطلبان 

 ای و با احتساب نمره منفی می باشد.و به صورت چهارگزینهبوده  آزمون کتبی دارای حدنصاب :1تذکر 

 ارزیابی پذیرفته شدگان آزمون کتبی: -2
 پذیرفته شدگان آزمون کتبی، جهت ارزیابی نهایی به کانون ارزیابی سازمان تامین اجتماعی معرفی خواهند شد. 

 اعالم نتیجه نهایی: -3
برخورداری از سایر ، موفقیت در آزمون کتبیبر عالوه به بانک مدیران آینده سازمان تامین اجتماعی،  داوطلبانمبنای ورود 

و کمیته  سازمان تامین اجتماعی در کانون ارزیابی کسب شرایط الزم بر اساس مدل شایستگیو  عمومیهای و شرایط صالحیت
 خواهد بود.  انتصابات ذیربط



 6صفحه 

 مواد آزمون و ضرایب: 

 :(401 )کد ايبخش بیمه -1

 بخش بیمه ای مواد آزمون و ضرایب آن به تفکیک پست های مدیریتی در جدول 

 مواد آزمون عنوان
مدیر کل 

 بیمه اي

معاون 

پشتیبانی 

و توسعه 

 مدیریت

معاون 

منابع 

 ايبیمه

 

معاون 

 تعهدات

رئیس شعبه 

تیپ ممتاز 

 و یک

 

رئیس 

شعبه تیپ  

 دو تا پنچ

 معاون 

بیمه اي شعب 

ممتاز و تیپ 

 یک و دو

معاون اداري و 

مالی شعب ممتاز 

 و تیپ یک و دو

 منابع آزمون

دانش 

 سازمانی

آشنایی با سازمان 

 اجتماعیتامین 
1 1 1 1 1 1 1 1 

بارگذاری 

 شده در سایت 

www.tamin.ir 

امور مالی، بودجه 

 و تشکیالت
2 3 2 2 2 2 1 3 

امور اداری و 

 تخلفات
2 3 2 2 2 2 1 3 

قوانین و مقررات 

 تامین اجتماعی
3 2 2 2 2 2 2 2 

 دانش

 تخصصی

نامنویسی و 

 حسابهای انفرادی
2 2 1 3 2 2 2 1 

فنی بیمه امور 

 شدگان
2 2 1 3 2 2 3 2 

 2 3 2 2 3 1 2 2 امور فنی مستمری ها

 2 2 2 2 1 3 2 2 امور اجرائیات

 2 3 2 2 2 3 2 2 بازرسی کارگاه ها

 2 3 3 3 2 3 2 2 وصول حق بیمه

 2 2 2 2 1 3 2 2 بازرسی دفاتر قانونی

 2 2 2 2 2 2 1 2 امور کارگزاری ها

اطالعات 

 عمومی

 3 3 3 3 3 3 3 3 آزمون استعداد

فناوری اطالعات 

 6و  4و  3)مهارتهای 

 (ICDL 7و 

2 2 2 2 2 2 2 2 

دانش 

 مدیریتی

دانش مدیریتی و 

ریزی برنامه

 استراتژیک سازمان

3 3 3 3 3 3 2 3 

  بخش فناوری اطالعات شامل مهارت هایWord ،Excel ،Powerpoint و  Internet.می باشد 

  



 7صفحه 

 :(402 )کد بخش درمان -2

  بخش درماندر آن به تفکیک پست های مدیریتی ضرایب و جدول مواد آزمون 

 مواد آزمون عنوان
مدیر 

 درمان

معاون 

خدمات 

 درمان

معاون 

پشتیبانی 

و توسعه 

 مدیریت

معاون 

خرید 

و  راهبردي

اسناد 

 پزشکی

رئیس 

بیمارستان 

و دي 

 کلینیک

رئیس 

پلی 

 کلینیک

رئیس 

 درمانگاه

مدیر 

 بیمارستان

مدیر 

خدمات 

 پرستاري

 منابع آزمون

دانش 

 سازمانی

آشنایی با 

سازمان تامین 

 اجتماعی

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

بارگذاری 

 شده در سایت 

www.tamin.ir 

امور مالی، 

بودجه و 

 تشکیالت

2 1 3 2 2 2 2 2 2 

امور اداری و 

 تخلفات
2 2 3 2 2 2 2 2 2 

قوانین و 

 مقررات تامین

 اجتماعی

3 3 2 2 2 2 2 2 2 

آزمون 

 تخصصی

آشنایی با 

ساختار حوزه 

درمان 

)مستقیم و 

 غیرمستقیم(

3 3 2 3 3 3 3 3 3 

استاندارد 

اعتباربخشی 

  هاملی بیمارستان

2 3 2 2 3 2 3 3 3 

 3 3 3 3 3 2 2 3 3 نظام سالمت

 2 2 2 2 2 3 3 2 2 اقتصاد سالمت

بیمه های 

 سالمت
2 2 2 3 2 2 2 2 2 

اطالعات 

 عمومی

 3 3 3 3 3 3 3 3 3 آزمون استعداد

فناوری 

اطالعات 

 3)مهارت های 

 7و  6و  4و 

ICDL) 

2 2 2 2 2 3 2 2 2 

دانش 

 مدیریتی

دانش مدیریتی 

و برنامه ریزی 

استراتژیک 

 سازمان

3 3 3 3 3 3 3 3 3 

  بخش فناوری اطالعات شامل مهارت هایWord ،Excel ،Powerpoint  و Internet.می باشد 



 8صفحه 

بخش بیمه ای و درمان دفترچه مجزایی شامل مواد تخصصی هر دو برای متقاضیان : (403)کد ـ بخش بیمه اي و درمان3

 بیمه ای و درمان داده خواهد شد.

 زمان ثبت نام:

 شنبه رو از ینترنتیا صورته ب نام بتث شنبه مورخ لغا 08/05/1399 مورخز چهار  انجام 18/05/1399یت روز 

درگاه  به بایستمی شرایط واجد متقاضیان. باشداین تاریخ به هیچ وجه قابل تمدید نميت و ذیرفپ خواهد

شور سازمان اینترنتی شانی به سنجش آموزش ک شماره  و و با درج کدملی اجعهمر  www.sanjesh.org ن

 د. نماین اقدام نیاز مورد اطالعات ارائه و فرمآن  تکمیل به نسبت وپرسنلی به محیط فرم ثبت نام وارد شده 

 - مراحل پایان تا و نموده یادداشت را خود رهگیری کد نام ثبت پایان از پس باید آزمون در شرکت متقاضیان 

 .نمایند نگهداری خود نزد استخدام

 - گرددنمی مسترد وجههیچ به پرداختی وجوه و شد نخواهد داده اثر ترتیب ناقص های نام ثبت به. 

 

 : آزمون در شرکت کارت دریافت نحوه و آزمون برگزاري زمان

سازمان  درگاه اینترنتی روی بر پرینت و مشاهده برای 18/06/99مورخ  سه شنبه روز از آزمون در شرکت کارت

شور شان به سنجش آموزش ک  21/6/99 مورخ جمعه  روز در آزمونت. گرف خواهد قرار www.sanjesh.orgی ن

نام به هنگام ثبتمتقاضــی بر اســاس انتخاب و مالک تعیین حوزه امتحانی  شــد خواهد برگزار ها اســتان راکزدر م

 به کارت پرینت هنگام به و درج آزمون در شرکت کارت برروی آزمون برگزاری محل و شروع ساعت د.بوخواهد 

 .رسید خواهد متقاضیان آگاهی

 

 سازمان تامین اجتماعی

 

http://www.sanjesh.org/

