
 

 

 

  اسمه تعالیب          

 

 

 

  شماره:

  تاریخ:

  پیوست :

  (5اطالعیه شماره ) 
 که بعلت شیوع بیماری کرونا، فرایند مصاحبه استخدامی آنها در اسفندماه انجام نگردیده است.(  )ویژه معرفی شدگانی

 ییاجرا یدستگاهها ریمشترک فراگ هفتمین امتحان دومافراد معرفی شده مرحله نحوه مراجعه 

 بیمه ایران امی سهرشته های شغلی شرکت  انجام مصاحبه استخدامیجهت 

، یاریچهار محال و بخت ،هرمزگان ،بوشهر ،یشرق جانیسمنان، آذربا الم،یااستانهای   متقاضیان* 

 زنجان، فارس، خراسان شمالی، کهگیلویه و بویر احمد، کردستان، کرمانشاه، لرستان و مرکزی

خراسان های برنامه مصاحبه معرفی شدگان استان 4و  3همچنین پیرو اطالعیه های شماره  *

نیز طبق برنامه  همدان و جنوبی، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، خوزستان، یزد، کرمان

 ( برگزار می گردد. 4و  3اعالمی قبلی)اطالعیه های شماره 

برگزار شده  مصاحبه در برنامهموفق به شرکت مقتضی است، معرفی شدگانی که بهر علت  "ضمنا *

 هماهنگی  ضمن تماس تلفنی با شماره های اعالمی در ذیل این اطالعیه،نشده اند، در اسفندماه 

به منزله انصراف از ادامه هنگی بدیهی است عدم هماالزم را جهت شرکت در مصاحبه بعمل آورند، 

  خصوص نخواهد داشت. نیدر ا یاعتراض چگونهیو داوطلب حق ه دهیگرد یروند استخدام تلق

 الف( فرایند مصاحبه استخدامی:

برابر( ظرفیت رشته های  3-2رابر)با توجه به اعالم و معرفی پذیرفته شدگان علمی چند بپیرو اطالعیه های قبلی و        

که در مرحله بررسی مدارک حائز  شغلی شرکت بیمه ایران )موضوع هفتمین امتحان مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی(

، بدینوسیله به اطالع افراد معرفی شده در سایت سازمان سنجش آموزش شرایط بوده و مدارک آنها تایید گردیده است

 ،یزنجان، فارس، خراسان شمال ،یاریبوشهر، هرمزگان، چهار محال و بخت ،یشرق جانیسمنان، آذربا ،المیا استانهای)کشور

که بعلت شیوع بیماری کرونا، فرایند مصاحبه استخدامی  (یاحمد، کردستان، کرمانشاه، لرستان و مرکز ریو بو هیلویکهگ

مصاحبه فرایندهای اداری مربوطه و انجام  می رساند، مقتضی است برای، آنها در اسفندماه انجام نگردیده است

مندرج در این اطالعیه مراجعه  به آدرسجهت انجام مصاحبه استخدامی  ، مطابق برنامه زمان بندی ارائه شدهاستخدامی

 نمایند. 



 

 

 

  اسمه تعالیب          

 

 

 

  شماره:

  تاریخ:

  پیوست :

جام جم، سازمان  ابانینبش خ ،یپارک ملت و چهارراه پارک و نی)عج (، بعصریول ابانیتهران، خ آدرس محل مصاحبه:

 مراجعه نمایند. ساختمان آموزش ،یصنعت تیریدم

 

 :الزامات مورد توجه

 همراه داشتن کارت ملی و شناسنامه عکسدار الزامی است. (1-الف

تلقی گردیده و از ادامه روند استخدام عدم مراجعه هر یک از معرفی شدگان مزبور در تاریخ های اعالمی، به منزله انصراف ( 2-الف

 اعتراضی در این خصوص نخواهد داشت. داوطلب حق هیچگونه

   مهارتهای دوره های آموزشی، ، خارجیبمنظور سنجش داوطلبان از نظر فعالیتهای علمی و پژوهشی، آشنائی با زبان ( 3-الف

 :همدارک و تاییدیه های هر یک از موارد مذکور از جمل ارائهرایانه ای و سوابق خدمتی مثبته مرتبط با رشته شغلی داوطلبی، 

تاییدیه برگزیدگان علمی دانشجویی)رتبه های برتر مقطع تحصیلی میان دانشجویان هم رشته و هم ورودی و برگزیدگان 

معتبر سایتها و نشریات علمی و پژوهشی در  علمی ثبت مقاالت هیدییتا المپیادهای دانشجویی(، کتب تالیفی و ترجمه شده،

دوره های زبان خارجی، دوره های آموزشی و سایر اسناد مثبته  یها نامهیگواه ،ICDL، گواهینامه های داخلی و بین المللی

 الزامی است. 

مراحل مصاحبه استخدامی و امکان طوالنی شدن مدت حضور معرفی شدگان تا بعد از ظهر روز مراجعه،     با توجه به( 4-الف

  پیش بینی های الزم از سوی مراجعین محترم بعمل آید.

 حفظ سالمتی مراجعین، رعایت الزامات بهداشتی و استفاده از ماسک و دستکش الزامی می باشد.( بمنظور 5-الف

 

 :ی معرفی شدگان جدیدمصاحبه استخداممراجعه و مدارک الزم جهت بررسی مدارک و  ندیفرا( ب

و معرفی داوطلبان در مرحله بررسی مدارک  رانیا مهیب یشرکت سهام یشغل یرشته هابا توجه به عدم تکمیل ظرفیت برخی 

از این گروه از داوطلبان که برای اولین بار از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور معرفی شده اند و در جدید، 

، دعوت بعمل می آید مطابق برنامه زمان بندی زیر و به همراه مدارک مذکور مرحله قبلی بررسی مدارک حضور نداشته اند

 ند.مراجعه نمای بررسی مدارک و مصاحبه استخدامی همزمانانجام جهت المی به آدرس اع (ب)و  (الف)در بند 

 

 :رانیا مهیب یشرکت سهام یشغل یرشته ها مدارک الزم جهت مرحله بررسی مدارک معرفی شدگان جدید

 )در سالجاری گرفته شده باشد( 3*4قطعه عکس  3( 1-ب

 .آن تصویرو ممهور به مهر دانشگاه  )گواهینامه موقت یا دانشنامه(اصل مدرک تحصیلی( 2- ب
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  شماره:

  تاریخ:

  پیوست :

 .آن تصویر پشت و رویو کارت ملی اصل ( 3- ب

 .تمامی صفحات آناز  تصویرشناسنامه و  ( اصل4- ب

 .)برای آقایان(آن تصویرو قانونی کارت پایان خدمت یا کارت معافیت دائم اصل ( 5-ب 

شهید و امور ایثارگران و مراجع ذیصالح)برای مشمولین کارت شناسایی ایثارگری یا معرفی نامه از بنیاد اصل ( 6-ب 

 .(ایثارگران سهمیه

 .)برای معلولین(از سازمان بهزیستی کشور مدارک و معرفی نامهاصل ( 7-ب 

 2صفحه  2مدارک و مستندات الزم از مراجع ذی ربط برای اصالح حداکثر سن مقرر)براساس تبصره  ( ارایه8-ب 

 .دفترچه آزمون(

مدرک مربوط به امتیاز حافظان قرآن)با امضای وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و رییس سازمان تبلیغات  ارایه( 9-ب 

  .اسالمی(

 

 

ج( برنامه زمان بندی مراجعه پذیرفته شدگان جهت انجام مصاحبه استخدامی رشته های 

 شغلی شرکت بیمه ایران:

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

 استان  ردیف
رشته  متقاضیان معرفی شده

 استان یشغل یها
 محل مراجعه زمان مراجعه

 ابانیتهران، خ صبح 8ساعت  21/2/99یکشنبه  کارشناس امور بیمه ای ایالم 1

 نی)عج (، بعصریول

چهارراه پارک ملت و 

، نبش پارک وی

ام جم، ج ابانیخ

 تیریسازمان مد

ساختمان  ،یصنعت

 آموزش

2 
سمنان و 

 آذربایجان شرقی
 صبح 8ساعت  22/2/99دوشنبه  کارشناس امور بیمه ای

 صبح 8ساعت  23/2/99سه شنبه  کارشناس امور بیمه ای بوشهر 3

 هرمزگان 4
 صبح 8ساعت  24/2/99چهارشنبه  کارشناس امور بیمه ای

 صبح 8ساعت  24/2/99چهارشنبه  فزار رایانهکارشناس امور سخت ا

5 
چهار محال و 

 بختیاری

 صبح 8ساعت  27/2/99شنبه  کارشناس امور بیمه ای

 صبح 8ساعت  27/2/99شنبه  پزشک-1کارشناس امور بیمه ای
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  شماره:

  تاریخ:

  پیوست :

 زنجان 6
 صبح 8ساعت  29/2/99شنبه دو کارشناس امور بیمه ای

 ابانیتهران، خ

 نی)عج (، بعصریول

چهارراه پارک ملت و 

، نبش پارک وی

جام جم،  ابانیخ

 تیریسازمان مد

ساختمان  ،یصنعت

 آموزش

 صبح 8ساعت  29/2/99به شندو پزشک-1کارشناس امور بیمه ای

 صبح 8ساعت  29/2/99شنبه دو کارشناس امور بیمه ای فارس 7

 خراسان شمالی 8
 صبح 8ساعت  30/2/99سه شنبه  کارشناس امور بیمه ای

 صبح 8ساعت  30/2/99سه شنبه  برنامه ریزیکارشناس 

9 
کهگیلویه و بویر 

 احمد

 صبح 8ساعت  30/2/99سه شنبه  کارشناس امور بیمه ای

 صبح 8ساعت  30/2/99سه شنبه  پزشک-1کارشناس امور بیمه ای

 لرستان 10
 صبح 8ساعت  31/2/99چهار شنبه  کارشناس امور بیمه ای

 صبح 8ساعت  31/2/99چهار شنبه  سخت افزار رایانهمور کارشناس ا

 صبح 8ساعت  31/2/99چهار شنبه  کارشناس امور بیمه ای مرکزی 11

 کردستان 12
 صبح 8ساعت  1/3/99پنج شنبه  کارشناس امور بیمه ای

 صبح 8ساعت  1/3/99پنج شنبه  پزشک-1کارشناس امور بیمه ای

 صبح 8ساعت  1/3/99پنج شنبه  بیمه ای کارشناس امور کرمانشاه 13

برنامه مصاحبه معرفی شدگان استانهای خراسان جنوبی، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان،  4و  3* همچنین پیرو اطالعیه های شماره 

 ( برگزار می گردد. 4و  3خوزستان، یزد، کرمان و همدان نیز طبق برنامه اعالمی قبلی)اطالعیه های شماره 

 86711415-86711433-8671432-86711436اره تماس برای مواقع ضروری و هماهنگی شم

 

 اداره کل امور منابع انسانی                                                                                                                        




