
 تغییر آدرس محل مصاحبه استخدامی(  –4)اطالعیه شماره 

 )ویژه معرفی شدگانی که بعلت شیوع بیماری کرونا، فرایند مصاحبه استخدامی آنها در اسفندماه انجام نگردیده است.( 

 ییاجرا یدستگاهها ریمشترک فراگ نحوه مراجعه افراد معرفی شده مرحله دوم هفتمین امتحان

 جهت انجام مصاحبه استخدامی رشته های شغلی شرکت سهامی بیمه ایران 

 * متقاضیان  استانهای تهران)ستاد تهران(، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، خوزستان، یزد، کرمان، همدان

 

 باستحضار می رساند، آدرس محل مصاحبه به نشانی زیر تغییر یافته است: ( 3)پیرو اطالعیه شماره 

 زشساختمان آمو ،یصنعت تیریجام جم، سازمان مد ابانی، نبش خچهارراه پارک ویپارک ملت و  نی)عج (، بعصریول ابانیتهران، خ

در آن اطالعیه، مطابق برنامه زمان بندی مذکور که  ( و رعایت الزامات مندرج3لذا معرفی شدگان محترم، با مطالعه دقیق اطالعیه شماره )

 در ذیل این اطالعیه نیز درج گردیده است، جهت مصاحبه به آدرس فوق مراجعه نمایند. "مجددا

 

 

 برنامه زمان بندی مراجعه پذیرفته شدگان جهت انجام مصاحبه استخدامی رشته های شغلی شرکت بیمه ایران:

 ماه انجام نگردیده است.( شیوع بیماری کرونا، فرایند مصاحبه استخدامی آنها در اسفندویژه معرفی شدگانی که بعلت )

 استان  ردیف
رشته  متقاضیان معرفی شده

 استان یشغل یها
 محل مراجعه زمان مراجعه

1 

 ستاد -تهران

 صبح 8ساعت  15/2/99دوشنبه  حسابدار
 ابانیتهران، خ

)عج (، عصریول

پارک ملت  نیب

و چهارراه 

 ،یپارک و

 ابانینبش خ

جام جم، 

سازمان 

 تیریمد

 ،یصنعت

ساختمان 

 آموزش

 صبح 8ساعت  16/2/99سه شنبه  کارشناس برنامه ریزی  2

 صبح 8ساعت  16/2/99سه شنبه  کارشناس حقوقی 3

 صبح  8ساعت  17/2/99چهار شنبه  کارشناس روابط عمومی  4

 صبح 8ساعت  17/2/99چهار شنبه  کارشناس شبکه 5

 20/2/99شنبه  کارشناس امور بیمه ای خراسان جنوبی 6

 21/2/99یکشنبه  کارشناس امور بیمه ای خراسان رضوی 7

8 
سیستان و 

 بلوچستان
 22/2/99دوشنبه  کارشناس امور بیمه ای

 23/2/99سه شنبه  کارشناس امور بیمه ای خوزستان 9

 24/2/99چهارشنبه  امور بیمه ایکارشناس  یزد 10
 ابانیتهران، خ

)عج (، عصریول

پارک ملت  نیب

و چهارراه 
 27/2/99شنبه  کارشناس امور بیمه ای کرمان 11



 27/2/99شنبه  پزشک-1کارشناس امور بیمه ای
 ،یپارک و

 ابانینبش خ

جام جم، 

سازمان 

 تیریمد

 ،یصنعت

ساختمان 

 آموزش

 همدان 12

 28/2/99یکشنبه  بیمه ایکارشناس امور 

 28/2/99یکشنبه  پزشک-1کارشناس امور بیمه ای

 86711415-86711433-8671432-86711436شماره تماس برای مواقع ضروری و هماهنگی 

                                                                                                       

 امور منابع انسانیاداره کل 


