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 بسمه تعالي

 مقدمه:
هم نمودن شرايط مناسب و متناسب براي نياز و فراني متخصص و متعهد مورد به حول و قوه الهي و به منظور تأمين سرمايه انسا

 سالاستخدامي ) مصاحبهسازي فرآيند استخدام صندوق تأمين خسارتهاي بدني، شرايط و ضوابط داوطلبان استخدام و در راستاي بهينه

 گردد:( به شرح زير اعالم مي1399

 

 تعاريف:
 زير است: مفاهيم برخي از اصطالحات بكاررفته در اين دفترچه به شرح

هاي دولتي و كليه ها، موسسات دولتي، موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، شركتكليه وزارتخانه دستگاه اجرايي:الف( 

هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است از قبيل شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي دستگاه

  شود.اجرايي ناميده مي هاي دولتي، دستگاهبانكها و بيمهبانك مركزي،صنايع ايران،

مقطع تحصيلي نشانگر طول مدت تحصيل و نوع مدرك اعطايي در پايان تحصيالت دانشگاهي )و سطوح حوزوي  ب( مقاطع تحصيلي:

 مرتبط( است كه عبارتند از:

 كارشناسي ارشد )فوق ليسانس(   -2كارشناسي )ليسانس(  -1

 گردند:هاي زير باشند، داوطلب بومي استان يا شهرستان تلقي ميافرادي كه حداقل داراي يكي از ويژگي بودن:ج( بومي 

 شهرستان محل تولد داوطلب يا همسر وي با شهرستان محل مورد تقاضا براي استخدام يكي باشد. )جهت اعمال ضرايب شهرستاني( .1

 (استانيمورد تقاضا براي استخدام يكي باشد. )جهت اعمال ضرايب  استان محل تولد داوطلب يا همسر وي با استان محل .2

همسر و فرزندان كارمندان رسمي و پيماني دولت و يا نيروهاي مسلح )اعم از شاغل و بازنشسته( كه شهرستان محل خدمت فعلي يا  .3

 اعمال ضرايب شهرستاني(بازنشستگي والدين داوطلب با شهرستان محل مورد تقاضا براي استخدام آنان يكي باشد )جهت 

همسر و فرزندان كارمندان رسمي و پيماني دولت و يا نيروهاي مسلح )اعم از شاغل و بازنشسته( كه استان محل خدمت فعلي يا  .4

  آنان يكي باشد )جهت اعمال ضرايب استاني( بازنشستگي والدين داوطلب با استان محل مورد تقاضا براي استخدام

سال از سنوات تحصيلي )ابتدايي، راهنمايي، دبيرستان و يا دانشگاه( را به صورت متوالي يا متناوب در  (4داوطلب حداقل چهار ) .5

 شهرستان محل مورد تقاضا براي استخدام طي كرده باشد. )جهت اعمال ضرايب شهرستاني(

را به صورت متوالي يا متناوب در استان  ( سال از سنوات تحصيلي )ابتدايي، راهنمايي، دبيرستان و يا دانشگاه(4داوطلب حداقل چهار ) .6

 محل مورد تقاضا براي استخدام طي كرده باشد. )جهت اعمال ضرايب استاني(

( سال سابقه پرداخت حق بيمه در شهرستان محل مورد تقاضا براي استخدام را داشته باشد. )جهت اعمال 4داوطلب حداقل چهار ) .7

 ضرايب شهرستاني(

ال سابقه پرداخت حق بيمه در استان محل مورد تقاضا براي استخدام را داشته باشد. )جهت اعمال ضرايب ( س4داوطلب حداقل چهار ) .8

 استاني(

( سال سابقه پرداخت حق بيمه در شهرستان محل مورد تقاضا براي استخدام را داشته 4پدر، مادر و يا همسر داوطلب حداقل چهار ) .9

 باشند. )جهت اعمال ضرايب شهرستاني(

( سال سابقه پرداخت حق بيمه در استان محل مورد تقاضا براي استخدام را داشته باشند. 4ادر و يا همسر داوطلب حداقل چهار )پدر، م .10

 )جهت اعمال ضرايب استاني(

 صرفاً براي يكي از موارد مذكور قابل احتساب است. 10الي  7پرداخت حق بيمه به مدت تعيين  شده در بندهاي  :1تذكر 

آخرين تقسيمات كشوري اعالم شده توسط وزارت كشور در زمان ناي استان و شهرستان براي تعيين بومي بودن داوطلب،مب :2تذكر 

 باشد.ثبت نام مي

آزادگان و همسر و فرزندان شهدا، همسر و فرزندان جانبازان بيست و پنج درصد و باالتر و همسر و شامل جانبازان، د( ايثارگران:

 باشند.راي يك سال و باالي يكسال اسارت و خواهر و برادر شاهد ميفرزندان آزادگان دا
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ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زير بيست رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ( ايثارگران:ـه

 درصد( و فرزندان آزادگان كمتر از يكسال اسارت. 25و پنج درصد )

مندي رزمندگان از امتيازات، تسهيالت و خدمات حسب مورد حضور در مناطق جنگي، عملياتي و امنيتي درگير جهت بهرهتأييد مدت 

 :باشدبر عهده مراجع ذيل مي

 هاي نيروهاي مسلح در مورد رزمندگان متبوع خودالف( معاونت نيروي انساني هر يك از رده

سپاه پاسداران انقالب اسالمي در مورد بسيجيان و نيروهاي مردمي اعم از  ب( معاونت نيروي انساني سازمان بسيج مستضعفين

 مستخدمين دولت و صاحبان مشاغل و صنوف آزاد و افراد فاقد شغل

 پ( معاونت توسعه و منابع انساني وزارت جهاد كشاورزي در مورد جهادگران

 

 توضيحات عمومي:

 شرايط عمومي استخدام:

 داشتن تابعيت ايران -

 به دين مبين اسالم يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران.اعتقاد  -

 التزام به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران. -

 انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني )براي آقايان( -

 باشد.مي مصاحبهمالك عمل براي ارائه كارت پايان خدمت و يا معافيت دائم، زمان برگزاري  تذكر:

 شوند.داشتن سالمت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كاري كه استخدام مي -

در صورت عدم تأييد توانايي داوطلبان استخدام توسط صندوق تأمين خسارتهاي بدني درمرحله مصاحبه استخدامي و يا معاينه  تذكر:

 باشد.پزشكي استان مربوطه )محل خدمت( ميشوراي پزشكي علوم  مرجع رسيدگي به اعتراض داوطلبان،پزشكي،

 عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر. -

 نداشتن سابقه محكوميت جزايي موثر. -

 هاي اجرايي توسط آراء مراجع قضايي و ذيصالح.عدم وجود هرگونه ممنوعيت استخدام در دستگاه -

 هاي اجرايي در زمان ثبت نام.عدم وجود هرگونه رابطه استخدامي رسمي، ثابت و يا پيماني با دستگاه -

 هاي اجرايي باشند.نبايستي جزو نيروهاي بازخريد خدمت دستگاهداوطلبان استخدام، تذكر:

 داشتن مدرك )رشته تحصيلي و گرايش( با مقطع تحصيلي اعالم شده در دفترچه راهنماي ثبت نام. -

ام نمايند كه رشته تحصيلي، گرايش و مقطع تحصيلي آنان با عنوان ثبت ن مصاحبهتوانند در اين داوطلبان صرفاً در صورتي مي: 1تذكر 

رشته تحصيلي، گرايش و مقطع تحصيلي مندرج در شرايط احراز مشاغل اين دفترچه راهنماي ثبت نام مطابقت داشته باشد و عنوان 

 صورت حذف خواهند شد.رشته تحصيلي و گرايش بايد در متن گواهينامه موقت يا دانشنامه درج شده باشد. در غير اين

باشد. مالك فراغت مي مصاحبهمالك عمل براي محاسبه تاريخ گواهي فراغت از تحصيل و كارت پايان خدمت زمان برگزاري  :2تذكر 

 باشد.از تحصيل تاريخ مندرج در گواهينامه موقت يا دانشنامه مي

 ( سال تمام براي مدارك تحصيلي فوق ليسانس 40چهل )رك ليسانس و حداكثر ( سال تمام براي مد35سي و پنج ) حداكثر داشتن -

 باشد.مالك عمل براي محاسبه سن افراد، اولين روز ثبت نام مي تذكر:

 هاي معتبر، به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد:موارد ذيل به شرط ارائه تأييديه تبصره:

درصد به باال و فرزندان و همسر آزادگاني كه حداقل يك  25انبازان فرزندان و همسران جفرزندان و همسران شهدا،جانبازان ، آزادگان، -

و رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه اختياري در جبهه از شرط حداكثر سن معاف سال و باالتر سابقه اسارت دارند،

 باشند.مي

 سال. 5افراد خانواده معظم شهدا )شامل پدر، مادر، خواهر و برادر( تا ميزان  -

 رزمندگان كمتر از شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، به ميزان مدت حضورداوطلبانه در جبهه. -
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هاي تحت پوشش ها و شركتهاي دولتي، بانكها و موسسات و شركتداوطلباني كه به صورت غير رسمي و تمام وقت در وزارتخانه -

موسسات هاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است،ات و شركتها و موسسهاي دولتي، شهرداريهاي بيمهآنها، شركت

هاي تحت كنند، نهادهاي انقالب اسالمي و شركتهاي ملي و مصادره شده كه به نحوي از بودجه و كمك دولت استفاده ميو شركت

 غيررسمي آنها.اند، به ميزان مدت خدمت به خدمت اشتغال داشته 22/11/1357پوشش انها از تاريخ 

 شود.مدت خدمت ضرورت به شريط حداكثر سن مقرر در آگهي استخدامي اضافه مي -

 

 تخصصي: مصاحبهمواد 
 مشخص شده است. 1تخصصي براي هر يك از مشاغل در جدول شماره  مصاحبهمواد 

 

 هاي قانوني:امتيازات و سهميه

 الف( امتياز بومي بودن:

گردند. ه داوطلبان با ضريب يك محاسبه ميبراي مشاغل ذكر شده در ستاد دستگاه در شهر تهران ضريب بومي اعمال نمي گردد و كلي   

استخدام هاي كه حوزه خدمت دو استان و يا براي كليه افراد بومي استان لحاظ مي گردد.  2/1و براي ساير استان ها ضريب بومي 

 محاسبه مي گردد.  2/1ي براي همه استان هاي ذكر شده به صورت ضريب بيشتر ذكر شده نمره بوم

 

 سهميه ايثارگران: -ب

در امتياز مربوطه هاي استخدامي هاي بعمل آمده با بنياد شهيد و امور ايثارگران، جذب ايثارگران از محل سهميهبر اساس هماهنگي

 جهت فرايند استخدامي لحاظ خواهد شد.

باشند ارگران و يا بالعكس، نميدرصد ساير ايث 5مندي از سهميه استخدامي درصد ايثارگران مجاز به بهره 25مشمولين سهميه  الف(

 تواند در صورت مشمول بودن، صرفاً از يكي از سهميه هاي مشخص شده استفاده نمايد. به عبارت ديگر هر داوطلب مي

 مصاحبهد در شرايط اختصاصي دستگاه اجرايي( و همچنين كسب حد نصاب نمره رعايت شرايط حداقل معدل )در صورت وجو ب(

 باشد.درصد ايثارگران )به استثناء خواهر و برادر شهيد( الزامي مي 25براي مشمولين سهميه 

ي و با درصد ايثارگران، اولويت استخدام آنها مطابق ضوابط و مقررات جار 25در فرآيند جذب و استخدام مشمولين سهميه  ج(

 هماهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران صورت خواهد پذيرفت.

مندي خود شود براي حصول اطمينان از امكان بهرهدرصد ايثارگران توصيه مي 25به تمامي ايثارگران مشمول سهميه استخدامي  د(

تماس و نسبت به مشخص شدن ل پرونده خود از سهميه استخدامي مذكور، قبل از ثبت نام با بنياد شهيد و امور ايثارگران محل تشكي

 وضعيت شغلي و در صورت لزوم اصالح آن اقدام نمايند.

درصد ايثارگران، وفق ضوابط جاري بنياد شهيد و امور ايثارگران استان مربوطه، در اولويت يا  25چنانچه مشمولين سهميه  تذكر:

  گردد.ت كننده عادي تلقي ميشركدرصد ايثارگران قرارنگيرند،  25شمول  سهميه استخدامي 

باشد )رزمندگان در صورت ثبت نام و شركت در درصد( ايثارگران، با رزمندگان مي 5پذيرش در مشمولين پنج درصد )اولويت  هـ(

معاف بوده و بر اساس نمرات  مصاحبهاستخدامي و داشتن شرايط احراز الزم در حد سهميه تعيين شده از شرط حد نصاب در  مصاحبه

فضلي مكتسبه انتخاب خواهند شد( و ساير مشمولين سهميه مذكور در صورت كسب حد نصاب در اولويت بندي قرار داشته و در بين 

 خود به رقابت خواهند پرداخت.

ستي در زمان انتخاب شغل، بايجهت استفاده از سهميه مختص خود، ميدرصد ايثارگران، 5ايثارگران مشمول سهميه استخدامي  و(

درصد  5ديهي است استفاده از سهميه ايثارگران . بمشاغلي را انتخاب نمايند كه ظرفيت مورد نظر آن مشاغل بيش از يك نفر باشد

 سهميه مذكور لحاظ نشده،باشد )در مشاغل با يك نفر ظرفيت گردد كه ظرفيت پذيرش آنها بيش از يك نفرصرفاً در مشاغلي اعمال مي

درصد ايثارگران قابل تخصيص به ساير داوطلبان نبوده  5و انتخاب افراد صرفاً بر اساس نمرات مكتسبه صورت خواهد پذيرفت.( سهميه 

 درصد ايثارگران محفوظ خواهد ماند. 5سهميه و در صورت عدم تكميل،



4 
 

 پذيرد.ابت با ساير داوطلبان آزاد صورت ميدرصد( از طريق رق 5درصد و  25استخدام مازاد بر سهميه استخدامي ايثارگران ) (ز

 

 ج( سهميه معلولين:

درصد قانون جامع حمايت از معلوالن( صرفاً از 3جذب معلولين عادي )با ارايه معرفي نامه از بهزيستي( از محل سهميه استخدامي )

ت بين كليه داوطلبان معلول  بر ، كسب حد نصاب الزم و رقابصندوق تأمين خسارتهاي بدنياستخدامي  مصاحبهطريق شركت در 

 پذيرد.و به ميزان حداكثر دو برابر ظرفيت جهت معرفي به مصاحبه استخدامي صورت مي مصاحبهاساس نمره مكتسبه 

بايستي در زمان انتخاب شغل، مشاغلي را انتخاب درصد جهت استفاده از سهميه مختص خود، مي 3معلولين مشمول سهميه  :1تذكر 

داد مورد نياز )ظرفيت( آن مشاغل بيش از يك نفر باشد . )در مشاغل با يك نفر ظرفيت، سهميه مذكور لحاظ نشده و نمايند كه تع

انتخاب افراد صرفاً بر اساس نمرات مكتسبه صورت خواهد پذيرفت.( بديهي است انتخاب افراد برتر جهت استفاده از سهميه معلولين از 

درصد معلولين قابل تخصيص به ساير داوطلبان نبوده و در صورت  3خواهد پذيرفت. سهميه  طريق رقابت بين جامعه معلولين صورت

 عدم تكميل، سهميه سه درصد معلولين محفوظ خواهد ماند.

شوند را داشته باشند و در صورت عدم تأييد توانايي معلولين بايست توانايي انجام كاري كه استخدام ميمعلولين محترم مي: 2تذكر

مرجع رسيدگي به اعتراض داوطلب معلول، شوراي پزشكي علوم دستگاه مربوطه در مرحله مصاحبه  استخدامي و معاينه پزشكي،توسط 

 باشد.پزشكي استان مربوطه )محل خدمت( مي

 

 

 مراحل ثبت نام:

 و اسکن مدارک: استخدامي مصاحبهالف( دارابودن شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در اين دفترچه جهت شركت در 

را در سامانه ثبت و اسكن نمايند و ثبت نام نمايند كه در زمان ثبت نام مدارك  مصاحبهتوانند در اين بديهي است صرفاً داوطلباني مي

 :در زمان مصاحبه اصل مدارك را به همراه داشته باشند

 كارت ملي -

 شناسنامه عكسدار -

 معافيت دائم )ويژه برادران(كارت پايان خدمت نظام وظيفه عمومي و يا  -

 (مصاحبهمدرك تحصيلي )گواهينامه موقت پايان تحصيالت دال بر فراغت از تحصيل تا زمان برگزاري  -

 (ب حداكثر سن، ايثارگران، معلولينبودن، نيروي قراردادي براي احتساهاي قانوني )اعم از بوميمدارك دال بر امتيازات و سهميه -

ن مدارك و مستندات متقاضي در سامانه و يا مغايرت مدارك اسكن شده با اطالعات ثبت شده در سامانه، در صورت عدم اسك :1تذكر 

 نمايد.ثبت نام فرد متقاضي حذف خواهد شد و متقاضي حق هرگونه اعتراض را از خود سلب مي

قت داشته باشد. عدم مطابقت رشته بايست با رشته انتخابي تعيين شده در آگهي استخدام مطابمدرك تحصيلي متقاضي مي :2تذكر 

 تحصيلي متقاضي با عناوين رشته تعيين شده در آگهي استخدام به منزله عدم پذيرش متقاضي در آزمون مصاحبه خواهد بود.

 

 :پرسنليب( تهيه فايل عکس 

بايست يك قطعه عكس پرسنلي خود را با مشخصات زير، اسكن نموده و فايل آن را براي ارسال از طريق برنامه ثبت نام داوطلب مي

 آماده نمايد:  www.biif.irبه ادرس اينترنتي 

ده بايد حداقل باشد. اندازه عكس اسكن ش JPGكه در سال جاري گرفته شده باشد )عكس تمام رخ( فقط بايستي با فرمت  3×4عكس 

باشد. تصوير داوطلب بايد واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لكه باشد. حجم  300×400پيكسل و حداكثر  200×300

االمكان عكس هاي زايد عكس اسكن شده بايد حذف شده باشد. حتيكيلوبايت بيشتر باشد. حاشيه 70فايل ذخيره شده عكس نبايد از 

 نه سفيد باشد.رنگي و داراي زمي
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باشد و داوطلبان الزم است از اصل عكس هاي شناسايي )كارت ملي، شناسنامه و ...( قابل قبول نمياسكن عكس از روي كارت :1تذكر 

 و مطابق با توضيحات فوق، اقدام به اسكن نمايند.

 عكس خواهران بايد با حجاب و صورت كامل آنان مشخص باشد. :2تذكر 

قبلي، در خصوص اشتباه در ارسال عكس داوطلبان، كه اين موضوع اكثراً  مصاحبهبا توجه به مشكالت به وجود آمده در  تذكر مهم:

ه عالوه بر كنترل اطالعات ثبت نامي ، گردد كشود، رخ داده است، تأكيد ميبراي داوطلباني كه ثبت نام آنان توسط ديگران انجام مي

ي دقت نماييد تا اشتباهًا عكس داوطلب ديگري به جاي عكس شما ارسال نگردد. بديهي است كه در نسبت به كنترل عكس ارسالحتماً

 صورت ارسال عكس اشتباهي از طرف متقاضي، فرد به عنوان متخلف تلقي و مطابق مقررات با وي رفتار خواهد شد.

 

 زمان ثبت نام:ج( 

 انجام خواهد پذيرفت. 30/04/1399مورخ  شنبهدو روز لغايت 21/04/1399مورخ شنبه از روز  اينترنتيثبت نام به صورت 

گردد و متقاضيان بايد در مدت زمان فوق نسبت به ثبت نام اقدام نموده و از موكول نمودن آن به مدت زمان تعيين شده تمديد نمي

ري خود را يادداشت نموده و تا پايان بايد پس از پايان ثبت نام كد رهگي مصاحبهدر  روزهاي پاياني خودداري نمايند. متقاضيان شركت

هاي ناقص ترتيب اثرداده نخواهد شد و وجوه پرداختي به هيچ وجه مسترد ناممراحل استخدام نزد خود نگهداري نمايند. به ثبت

 گردد.نمي

 

 نحوه تکميل تقاضانامه ثبت نام:د( 

)فاميلي(، نام و نام پدر خود را مطابق با شناسنامه بطور كامل داوطلب بايد در محل مورد نظر نام خانوادگي  3و  2، 1هاي در رديف -

 وارد نمايد )از بكاربردن مد، تشديد، الف محذوف يا همزه خودداري شود(

باشد از چپ به راست در محل مربوط درج نمايد و از درج مميز و يا خط تيره ، داوطلب بايد كد ملي خود را كه ده رقم مي4در رديف  -

اند براي اطالع از شماره كد ملي خود با شماره تلفن گوياي د. ضمنًا داوطلباني كه تاكنون موفق به اخذ كارت ملي نشدهخودداري نماي

 تماس حاصل نمايند.  66729593

 باشد منحصراً مربع مربوط را عالمتگذاري نمايد.، داوطلب بايد بر حسب اينكه زن يا مرد مي5در رديف  -

ز سمت چپ به راست فقط شماره شناسنامه خود را در محل مربوطه درج نمايد و از درج حروف، مميز و يا ، داوطلب بايد ا6در رديف  -

 ها درج گرديده خوددداري نمايد.خط تيره كه در بعضي شناسنامه

 ندرج در دفترچه(، داوطلب بايد تاريخ تولد خود را به صورت سال، ماه و روز در محل مربوط درج نمايد )با توجه به ضوابط م7در رديف  -

 باشد مربع مربوط را عالمتگذاري نمايد.، داوطلب بايد بر حسب اينكه مجرد يا متأهل مي8در رديف  -

مشخص و در  9مندرج در صفحه  2، داوطلب بايد كد استان و شهرستان محل تولد خود را با توجه به جدول شماره 10و  9در رديف  -

 اين محل درج نمايد.

 ها، دين خود را مشخص نمايد.بايد با عالمتگذاري در يكي از مربع ، داوطلب11در رديف  -

 ، داوطلبان مرد بايد وضعيت نظام وظيفه خود را با عالمتگذاري در مربع مربوطه مشخص نمايند.12در رديف  -

درصد در اين  5 درصد و 25، داوطلب متقاضي استفاده از سهميه ايثارگران وضعيت ايثارگري خود را بر اساس سهميه 13در رديف  -

 بند عالمتگذاري نمايد.

بايست موارد خواسته هاي اجرايي )جهت مقررات مربوط به حداكثر سن( مي، داوطلبان داراي سابقه غيررسمي در دستگاه14در رديف  -

 شده در اين بند را با درج سابقه خدمت تكميل نمايند.

ها عالمتگذاري نمايد و فرم دريافتي از بهزيستي را حداكثر در يكي از مربعبايست نوع معلوليت خود را ، داوطلب معلول مي15در رديف  -

 ( ارسال نمايند.1514647313به نشاني اين سازمان )تهران، كد پستي  01/05/1399تا تاريخ 

دفترچه بايست آخرين مقطع تحصيلي خود را در اين بند عالمتگذاري نمايد)بر اساس ضوابط مندرج در ، داوطلب مي16در رديف  -

 راهنما(
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 عنوان رشته تحصيلي خود را مشخص و در اين محل درج نمايد.بايست ، داوطلب مي17در رديف  -

 بايد دانشگاه يا موسسه محل اخذ مدرك تحصيلي خود را درج نمايد. ، داوطلب18در رديف  -

 و ماه و روز در اين قسمت درج نمايد.التحصيلي آخرين مقطع تحصيلي خود را به سال بايست تاريخ فارغ، داوطلب مي19در رديف  -

 ، داوطلب بايد معدل آخرين مدرك تحصيلي خود را درج نمايد.20در رديف  -

در اين قسمت درج نمايد )بر اساس ضوابط مندرج  رامحل انتخابي مورد تقاضا  و بايست عنوان شغل، داوطلب مي22و  21در رديف  -

 در دفترچه راهنما(

يست در انتخاب كد شغل محل به نام شغل، محل خدمت، جنس و ظرفيت پذيرش و شرايط احراز توجه باداوطلبان مي تذكر مهم:

 نمايند.

بايست بومي بودن يا غيربومي بودن خود رامشخص نمايد. در صورت بومي بودن نوع بومي بودن خود را بر ، داوطلب مي23در رديف  -

 دفترچه عالمتگذاري نمايد. 1اساس مندرجات صفحه 

بايست كد و نام استان و شهرستان محل اقامت خود را جهت تعيين حوزه امتحاني با توجه به ، داوطلب مي25و  24هاي يفدر رد -

 مشخص و در اين محل درج نمايد. 9مندرج در صفحه  2جدول شماره 

 ، داوطلب بايد آدرس كامل محل سكونت و كد پستي ده رقمي خود را درج نمايد.27و  26هاي در رديف -

 ، داوطلب شماره تلفن ثابت با كد شهر و شماره تلفن همراه خود را در محل مربوط درج نمايد.29و  28هاي رديف رد -

 تواند آدرس پست الكترونيكي خود را درج نمايد.، داوطلب متقاضي مي30در رديف  -

 

 

 :مصاحبهزمان برگزاري 

اطالعات و مدارك ارسالي آنها با شرايط استخدامي اعالم شده توسط ، پس از تطبيق متقاضياناز  مصاحبه برگزاريدعوت و  فرايند

گيرد و متقاضياني كه مدارك ارسالي آنها با شرايط اعالم شده مطابق باشند، مجوز حضور در مصاحبه استخدامي صندوق صورت مي

 به آدرسصندوق براي مشاهده و پرينت بر روي سايت  07/05/1399مورخ  سه شنبهروز  در خواهند داشت. بنابراين اين فرآيند

www.biif.ir  در سايت صندوق درج خواهدشد. متعاقبًا  مصاحبهقرار خواهد گرفت. ساعت شروع و محل برگزاري 

 

 نحوه اعالم نتيجه:
و اعالم اسامي افراد پذيرفته شده در مصاحبه مصاحبه روانشناسي و رفتارشناسي فردي و سازماني، ، تعيين حد نصاب علمي مراحل

 پذيرد:معرفي افراد جهت گزينش به شرح زير صورت مي

 :تخصصي از طريق مصاحبه الف( تعيين حد نصاب علمي

حل استخدام، كسب باالترين امتياز علمي در شرط الزم )و نه كافي( انتخاب داوطلبان استخدام جهت معرفي به گزينش و ساير مرا

 باشد.مصاحبه تخصصي مي

 ارزيابي از طريق مصاحبه روانشناسي و رفتارشناسي فردي و سازماني:ب( 

بايست در مصاحبه روانشناسي و رفتارشناسي فردي و سازماني نيز پذيرفته افراد دعوت شده عالوه بر حضور در مصاحبه تخصصي، مي

 شوند.

 اسامي افراد پذيرفته شده در مصاحبه: اعالمج( 

 قرار خواهد گرفت. www.biif.ir بر روي سايت صندوق به آدرساد پذيرفته شده در فرآيند مصاحبه اسامي افر

 به گزينش: افراد معرفي( د

مجموع نمره كل نهايي آنان و با در نظر گرفتن امتيازات و پس از برگزاري مصاحبه استخدامي، معرفي افراد به گزينش بر اساس 

نفرات اصلي پس از طي نفر/ اصلي( خواهد بود. بديهي است انتخاب نفرات/هاي قانوني، به تعداد يك برابر ظرفيت پذيرش )نفرسهميه

 مراحل قانوني، توسط صندوق تأمين خسارتهاي بدني صورت خواهد پذيرفت.

http://www.biif.ir/
http://www.biif.ir/
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 تذكرات مهم:

منظور احراز مهارتهاي پايه و عمومي فناوري اطالعات افراد واجد شرايط جهت استخدام در مشاغل تخصصي، كارشناسي و باالتر به  .1

قانون مديريت خدمات كشوري( پذيرفته شدگان نهايي موظفند حداكثر يك ماه پس از اعالم تأييد گزينش،  42)موضوع تبصره دو ماده 

( صادره از مراكز و موسسات تأييد صالحيت شده توسط سازمان اداري و استخدامي ICDLهفتگانه )مدارك مربوط به كسب مهارتهاي 

نامه آنان از مراكز تعيين صالحيت باشند و يا صدور گواهيهاي مذكور ميكشور را ارائه نمايند. بديهي است كساني كه فاقد گواهينامه

ه در بخش اعتبار سنجي موسسات آموزشي با عنوان موسسات تعيين صالحيت باشد، موظفند در يكي از مراكز تعيين شده كشده نمي

تعيين  مصاحبهباشد، پس از شركت در قابل مشاهده مي  www.smtc.ac.irشده در سايت مركز آموزش مديريت دولتي با آدرس  

 ايند.در زمان مقرر ارايه نم سطح، گواهينامه مذكور را

دارندگان مدارك تحصيلي پايين تر از مقاطع تحصيلي اعالم شده در شرايط احراز مشاغل مذكور در آگهي و همچنين مدارك تحصيلي  .2

استخدامي را ندارند. بديهي است صدور حكم كارگزيني پذيرفته شدگان بر اساس مقاطع تحصيلي  مصاحبهمعادل حق شركت در 

 باشد.اعمال مدارك تحصيلي باالتر بر اساس قوانين و مقررات مربوط ميد و پس از استخدام،باشمندرج در آگهي استخدامي مي

ماه پس از اعالم  2استخدامي، حداكثر  مصاحبهالتحصيالن دانشگاه آزاد اسالمي در صورت پذيرفته شدن در مدارك تحصيلي فارغ .3

 نتيجه بايستي به تأييد سازمان مركزي دانشگاه مذكور برسد.

توسط دستگاه استخدام كننده بررسي خواهدشد. لذا  مصاحبهاز تعيين نمرات داوطلبان در  قبلوجه به اينكه مدارك متقاضيان ، با ت .4

براي محاسبه »هاي اجرايي در صورتي كه مدارك داوطلبان )به ويژه مدارك ايثارگري، بومي، سابقه اشتغال غيررسمي در دستگاه

نامي باشد، هيچگونه  معلولين عادي( مغاير با شرايط مندرج در اين آگهي و همچنين اطالعات مندرج در تقاضانامه ثبت« حداكثر سن

و حتي در صورت پذيرش نهايي، داوطلب از ، اعالم نتايج اوليه مصاحبهشود و در هر مرحله از حقي و امتيازي براي متقاضي ايجاد نمي

 د.هد شد و حق هيچگونه اعتراضي ندارساير فرآيند جذب و استخدام حذف خوا

م شده در متن آگهي و يا ارايه مدارك به صورت ناقص در زمان بررسي مدارك، مسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعال .5

محرز شود داوطلب به اشتباه يا به عمد  و جذب مصاحبهمصاحبه و گزينش بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل 

دي محروم گرديده و در صورت صدور حكم اطالعات خالف واقع داده و يا فاقد شرايط مندرج در آگهي است، از انجام مراحل بع

 شود.استخدامي، حكم مزبور لغو بالاثر مي

 

 

  

http://www.smtc.ac.ir/
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 هر يك از آنها مصاحبهعناوين شغلي و مواد  -1جدول شماره 

 

 مصاحبهمواد  عنوان شغل

 كارشناس حقوقي

هاي )با تأكيد بر شركتحقوق تجارت  -)انگليسي(متون حقوقي 

)با تأكيد بر حقوق مسئوليت حقوق مدني  -تجاري، اسناد تجاري(

مدني، اشخاص و محجورين، قواعد عمومي قراردادها، عقود اذني، 

)با تأكيد بر متون فقه  -آيين دادرسي مدني و كيفري -ارث(

 -حقوق بيمه -حقوق جزاء  -حقوق ثبت -مباحث قصاص،ديات(

 شخص ثالث اجباري حقوق بيمه

 كارشناس فني

 - بيمه مسئوليت –مديريت ريسك و بيمه  –اصول بيمه 

 و 1347-1387-1395مصوب  ثالثبيمه اجباري شخص

 آيين نامه ها ودستورالعمل هاي مرتبط
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 ، نام و كد شهرستانكد و نام استان -2جدول شماره 
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 اطالعات فردي:

 نام: -2               نام خانوادگي:                                                        -1

 كد ملي: -4       نام پدر:                                                                        -3

 شماره شناسنامه:  -                                               6مرد     جنسيت:     زن -5

 متأهل    وضعيت تأهل:   مجرد -8          تاريخ تولد:                                                                -7

 

 شهرستان محل تولد: -10        استان محل تولد:                                                       -9

 ( مذهب:                            1-11زرتشتي  مسيحي   كليمي  اسالم  دين: -11

 كارت معافيت دايم:                    وضعيت نظام وظيفه: كارت پايان خدمت  -12

 (: تاريخ صدور كارت پايان خدمت ويا معافيت )روز،ماه، سال مدت خدمت نظام وظيفه)ماه(:                                          

 داوطلب متقاضي استفاده از سهميه ايثارگران: -13

 درصد ايثارگران 25سهميه  -1-13
 درصررد )معاف از شرررايط سررني(  69تا  50فرزند جانباز  -  3درصررد و باالتر )معاف از شرررايط سررني(  70فرزند جانباز  -  2جانباز )معاف از شرررايط حداكثر سررني(  -1

  آزاده )معاف از شرايط سني(  -  6از شرايط سني(  درصد و باالتر )معاف 25همسر جانباز  -   5درصد و باالتر )معاف از شرايط حداكثر سني(  49تا  25فرزند جانباز  -4 

فرزند شهيد )معاف  -   9فرزند آزاده يك سال و باالي يك سال اسارت )معاف از شرايط سني(  -   8همسر آزاده يك سال و باالي يكسال اسارت )معاف از شرايط سني(  -7

 سال(  5خواهر و برادر شهيد )به ميزان  -  11همسر شهيد )معاف از شرايط سني( -   10از شرايط سني( 

 درصد ايثارگران 5سهميه  -2-13
سارت -   2درصد  25فرزند جانباز زير  سني (  -   3فرزند آزاده كمتر از يكسال ا شرايط حداكثر  سابقه حداقل شش ماه حضورداوطلبانه )معارف از  فرزند  -  4رزمنده با 

 همسر رزمنده با سابقه شش ماه حضور داوطلبانه -   5ورداوطلبانرزمنده با سابقه حداقل شش ماه حض

 رزمنده كمتر از شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه )به ميزان مدت حضور(  -3-14

 شاغلين قراردادي: -14

  باشم( شاغل نمي1-14

 ( شاغل هستم كد سازمان: 2-14

 ماه                 سال                            

         سابقه خدمت :         

 رقمي: 11شناسه   داراي شناسه قراردادي از سامانه كارمند ايران هستم ( 3-14

 ( فاقد شماره شناسه قراردادي از سامانه كارمند ايران هستم 4-14

 دفترچه راهنماي ثبت نام( 2صفحه )مطابق با شرايط عمومي استخدام 

 معلول جسمي حركتي     كم شنوا    ناشنوا      كم بينا     نابينا وضعيت معلوليت:   -15

 

 مشخصات تحصيلي داوطلب:

    دكتري تخصصي   دكتري    فوق ليسانس   ليسانسآخرين مقطع تحصيلي:   -16

 عنوان رشته تحصيلي:    -17

  دانشگاه يا موسسه محل تحصيل: -18

  معدل آخرين مدرک تحصيلي: -20تاريخ فراغت از تحصيل )روز ، ماه ، سال(:                                   -19

 

 

 

  

 سال ماه روز

  13 
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 1399سال  –استخدامي متمركز صندوق تأمين خسارتهاي بدني  مصاحبهمين سونويس تقاضانامه ثبت نام پيش

 

 درخواست شغل:

 محل مورد تقاضا: -22                    عنوان شغل:                                       -21

 

 داوطلب غيربومي شود(     دفترچه راهنماي ثبت نام در نظر گرفته مي 1)احتساب داوطلب بومي صرفاً بر اساس توضيحات صفحه   داوطلب بومي:  -23

 بومي

 بومي استان:

 يكي بودن استان محل تولد داوطلب يا همسر وي با محل مورد تقاضا  -1

يكسان بودن محل تقاضاي همسر و فرزندان كارمندان رسمي و پيماني دولت و يا نيروهاي مسلح )اعم از شاغل و يا بازنشسته( با  -2

 استان محل خدمت فعلي يا بازنشستگي آنان.

شدن حداقل چهار ) -3 سن4طي  سال از  صورت متوالي يا (  شگاه( داوطلب به  ستان و يا دان صيلي )ابتدايي، راهنمايي، دبير وات تح

 متناوب در استان محل مورد تقاضا

 ( سال سابقه پرداخت حق بيمه براي داوطلب در استان محل مورد تقاضا4داشتن حداقل چهار ) -4

 مادر و يا همسر داوطلب در استان محل مورد تقاضا( سال سابقه پرداخت حق بيمه براي پدر، 4داشتن حداقل چهار ) -5

 بومي شهرستان:

 يكي بودن شهرستان محل تولد داوطلب يا همسر وي با شهرستان محل مورد تقاضا -6

يكسان بودن محل تقاضاي همسر و فرزندان كارمندان رسمي و پيماني دولت و يانيروهاي مسلح )اعم از شاغل و يا بازنشسته( با  -7

 ان محل خدمت فعلي يا بازنشستگي آنان شهرست

شدن حداقل چهار ) -8 صورت متوالي يا 4طي  شگاه( داوطلب به  ستان و يا دان صيلي )ابتدايي، راهنمايي،دبير سنوات تح سال از   )

 متناوب در شهرستان محل مورد تقاضا.

 محل مورد تقاضا.( سال سابقه پرداخت حق بيمه براي داوطلب در شهرستان 4داشتن حداقل چهار ) -9

 ( سال سابقه پرداخت حق بيمه براي پدر، مادر و يا همسر داوطلب در شهرستان محل مورد تقاضا4داشتن حداقل چهار ) -10

 

 

 اطالعات تکميلي:

 عنوان شهرستان محل اقامت:كد و  -25                                                           كد و عنوان استان محل اقامت : -24

 كد پستي ده رقمي: -27                                                                          آدرس محل سكونت: -26

  شماره تلفن همراه: -29                                                                              شماره تلفن ثابت: -28

 (:Emailآدرس پست الكترونيكي ) -30

  حقوقي فني

  

  

  

 


