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بسمه تعالي
مقدمه:
به حول و قوه الهي و به منظور تأمين سرمايه انساني متخصص و متعهد مورد نياز و فرآهم نموودن شورايم مناسو و متناسو بوراي
داوطلبان استخدام و در راستاي بهينهسازي فرآيند استخدام صندوق تأمين خسارتهاي بدني ،شرايم و ضوابم آزمون استخدامي (سال
 )1396به شرح زير اعالم ميگردد:
تعاريف:
مفاهيم برخي از اصطالحات بكاررفته در اين دفترچه به شرح زير است:
الف) دستگاه اجرايي :كليه وزارتخانهها ،موسسات دولتي ،موسسوات و نهادهواي عموومي ديردولتوي ،شوركتهواي دولتوي و كليوه
دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذك ر و يا تصريح نام است از قبيل شركت ملي نفت ايوران ،سوازمان گسوتر
صنايع ايران،بانك مركزي،بانكها و بيمههاي دولتي ،دستگاه اجرايي ناميده ميشود.
ب) مقاطع تحصيلي :مقطع تحصيلي نشانگر طول مدت تحصيل و نوع مودر

و نوسوازي

اعطوايي در پايوان تحصويالت دانشوگاهي (و سوطوح

حوزوي مرتبم) است كه عبارتند از:
 -1كارشناسي (ليسانس)  -2كارشناسي ارشد (فوق ليسانس)
ج) بومي بودن :افرادي كه حداقل داراي يكي از ويژگيهاي زير باشند ،داوطل بومي استان يا شهرستان تلقي ميگردند:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

شهرستان محل تولد داوطل يا همسر وي با شهرستان محل مورد تقاضا براي استخدام يكي باشد( .جهت اعمال ضراي شهرستاني)
استان محل تولد داوطل يا همسر وي با استان محل مورد تقاضا براي استخدام يكي باشد( .جهت اعمال ضراي استاني)
همسر و فرزندان كارمندان رسمي و پيماني دولت و يا نيروهاي مسلح (اعم از شادل و بازنشسته) كه شهرستان محل خدمت فعلي يوا
بازنشستگي والدين داوطل با شهرستان محل مورد تقاضا براي استخدام آنان يكي باشد (جهت اعمال ضراي شهرستاني)
همسر و فرزندان كارمندان رسمي و پيماني دولت و يا نيروهاي مسلح (اعم از شادل و بازنشسته) كه اسوتان محول خودمت فعلوي يوا
بازنشستگي والدين داوطل با استان محل مورد تقاضا براي استخدام آنان يكي باشد (جهت اعمال ضراي استاني)
داوطل حداقل چهار ( ) 4سال از سنوات تحصيلي (ابتدايي ،راهنمايي ،دبيرستان و يا دانشوگاه) را بوه صوورت متووالي يوا متنواو در
شهرستان محل مورد تقاضا براي استخدام طي كرده باشد( .جهت اعمال ضراي شهرستاني)
داوطل حداقل چهار ( ) 4سال از سنوات تحصيلي (ابتدايي ،راهنمايي ،دبيرستان و يا دانشوگاه) را بوه صوورت متووالي يوا متنواو در
استان محل مورد تقاضا براي استخدام طي كرده باشد( .جهت اعمال ضراي استاني)
داوطل حداقل چهار ( )4سال سابقه پرداخت حق بيمه در شهرستان محل مورد تقاضا براي استخدام را داشته باشود( .جهوت اعموال
ضراي شهرستاني)
داوطل حداقل چهار ( ) 4سال سابقه پرداخت حق بيمه در استان محل مورد تقاضا بوراي اسوتخدام را داشوته باشود( .جهوت اعموال
ضراي استاني)
پدر ،مادر و يا همسر داوطل حداقل چهار ( )4سال سابقه پرداخت حق بيمه در شهرستان محل مورد تقاضا براي استخدام را داشوته
باشند( .جهت اعمال ضراي شهرستاني)
پدر ،مادر و يا همسر داوطل حداقل چهار ( ) 4سال سابقه پرداخت حق بيمه در استان محل موورد تقاضوا بوراي اسوتخدام را داشوته
باشند( .جهت اعمال ضراي استاني)
تذكر  :1پرداخت حق بيمه به مدت تعيين شده در بندهاي  7الي  10صرفاً براي يكي از موارد مذكور قابل احتسا است.
تذكر  :2مبناي استان و شهرستان براي تعيين بومي بودن داوطل  ،آخرين تقسيمات كشوري اعالم شده توسم وزارت كشور در زمان
ثبت نام ميباشد.
د) ايثارگران سهميه  25درصد :شامل جانبازان،آزادگان و همسر و فرزندان شهدا ،همسر و فرزندان جانبازان بيست و پنج درصود و
باالتر و همسر و فرزندان آزادگان داراي يك سال و باالي يكسال اسارت و خواهر و برادر شاهد ميباشند.
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هـ) ايثارگران سهميه  5درصد :رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبههها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان
جانبازان زير بيست و پنج درصد ( 25درصد) و فرزندان آزادگان كمتر از يكسال اسارت.
تأييد مدت حضور در مناطق جنگي ،عملياتي و امنيتي درگير جهت بهرهمندي رزمنودگان از امتيوازات ،تسوهيالت و خودمات حسو
مورد بر عهده مراجع ذيل ميباشد:
الف) معاونت نيروي انساني هر يك از ردههاي نيروهاي مسلح در مورد رزمندگان متبوع خود
) معاونت نيروي انساني سازمان بسيج مستضعفين سپاه پاسداران انقوال اسوالمي در موورد بسويجيان و نيروهواي مردموي اعوم از
مستخدمين دولت و صاحبان مشادل 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
اعتقاد به دين مبين اسالم يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران.
التزام به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران.
انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني (براي آقايان)
تذكر :مال

-

عمل براي ارائه كارت پايان خدمت و يا معافيت دائم ،زمان برگزاري آزمون ميباشد.

داشتن سالمت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كاري كه استخدام ميشوند.
تذكر :در صورت عدم تأييد توانايي داوطلبان استخدام توسم صندوق تأمين خسوارتهاي بودني درمرحلوه مصواحبه اسوتخدامي و يوا

-

معاينه پزشكي،مرجع رسيدگي به اعتراض داوطلبان ،شوراي پزشكي علوم پزشكي استان مربوطه (محل خدمت) ميباشد.
عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر.
نداشتن سابقه محكوميت جزايي موثر.
عدم وجود هرگونه ممنوعيت استخدام در دستگاههاي اجرايي توسم آراء مراجع قضايي و ذيصالح.
عدم وجود هرگونه رابطه استخدامي رسمي ،ثابت و يا پيماني با دستگاههاي اجرايي در زمان ثبت نام.
تذكر :داوطلبان استخدام،نبايستي جزو نيروهاي بازخريد خدمت و يا بازنشسته دستگاههاي اجرايي باشند.

-

داشتن مدر

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

تذكر  :1داوطلبان صرفاً در صورتي مي توانند در اين آزمون ثبت نام نمايند كه رشته تحصيلي ،گرايش و مقطع تحصيلي آنان با عنوان
رشته تحصيلي ،گرايش و مقطع تحصيلي مندرج در شرايم احراز مشادل اين دفترچه راهنماي ثبت نام مطابقت داشته باشد و عنووان
رشته تحصيلي و گرايش بايد در متن گواهينامه موقت يا دانشنامه درج شده باشد .در دير اينصورت حذف خواهند شد.
تذكر  :2مال
-

عمل براي محاسبه تاريخ گواهي فرادت از تحصيل و كارت پايان خدمت زمان برگزاري آزمون ميباشد .مال

از تحصيل تاريخ مندرج در گواهينامه موقت يا دانشنامه ميباشد.
داشتن حداكثر سي و پنج ( )35سال تمام براي مدر ليسانس و حداكثر چهل ( )40سال تمام براي مدار
تذكر :مال

فرادوت

تحصيلي فوق ليسانس

عمل براي محاسبه سن افراد ،اولين روز ثبت نام ميباشد.

تبصره :موارد ذيل به شرط ارائه تأييديههاي معتبر ،به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد:
-

-

جانبازان  ،آزادگان،فرزندان و همسران شهدا،فرزندان و همسران جانبازان  25درصد به باال و فرزندان و همسر آزادگاني كه حداقل يك
سال و باالتر سابقه اسارت دارند،و رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه اختياري در جبهه از شرط حداكثر سن معواف
ميباشند.
افراد خانواده معظم شهدا (شامل پدر ،مادر ،خواهر و برادر) تا ميزان  5سال.
رزمندگان كمتر از شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه ،به ميزان مدت حضورداوطلبانه در جبهه.
2

-

-

داوطلباني كه به صورت دير رسمي و تمام وقت در وزارتخانهها و موسسات و شركتهاي دولتي ،بانكها و شركتهواي تحوت پوشوش
آنها ،شركتهاي بيمههاي دولتي ،شهرداريها و موسسات و شركتهاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است،موسسات
و شركت هاي ملي و مصادره شده كه به نحوي از بودجه و كمك دولت استفاده ميكنند ،نهادهاي انقال اسالمي و شركتهاي تحوت
پوشش انها از تاريخ  1357/11/22به خدمت اشتغال داشتهاند ،به ميزان مدت خدمت ديررسمي آنها.
مدت خدمت ضرورت به شريم حداكثر سن مقرر در آگهي استخدامي اضافه ميشود.
مواد آزمون:
به هر يك از داوطلبان ،يك دفترچه حاوي سوالهاي عمومي و يك دفترچه حاوي سوالهاي اختصاصي داده خواهد شد.
كليه دروس آزمون عمومي و اختصاصي به صورت چهارگزينهاي با ضري يك ( )1طراحي خواهد شد .ضمناً به ازاي هر سووال دلوم،
يك سوم نمره منفي در نظر گرفته خواهد شد.
الف -مواد آزمون عمومي به شرح زير تعيين ميشود:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

فناوري اطالعات (مهارتهاي هفتگانه )ICDL
رياضي و آمار مقدماتي
زبان و ادبيات فارسي
معارف اسالمي
زبان انگليسي عمومي
اطالعات عمومي ،دانش اجتماعي و حقوق اساسي
هو و توانمنديهاي عمومي
تبصره :اقليت هاي ديني مصرح در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران از پاسخگويي به سوالهاي معوارف اسوالمي معواف بووده و در
اين صورت نمره مكتسبه اين داوطلبان،بر اساس مجموع ترازشده ساير سوالهاي آزمون عمومي محاسبه خواهد شد.
ب -مواد آزمون تخصصي:
مواد آزمون تخصصي براي هر يك از مشادل در جدول شماره  1مشخص شده است.
امتيازات و سهميههاي قانوني:
الف) امتياز بومي بودن:
براي مشادل ذكر شده در ستاد دستگاه در شهر تهران ضري بومي اعمال نمي گردد و كليه داوطلبان با ضري يوك محاسوبه موي
گردند .و براي ساير استان ها ضري بومي  1/2براي كليه افراد بومي استان لحاظ مي گردد .استخدام هاي كه حوزه خدمت دو استان
و يا بيشتر ذكر شده نمره بومي براي همه استان هاي ذكر شده به صورت ضري  1/2محاسبه مي گردد.
تذكر :داوطلبان بومي الزم است در صورت قرارگرفتن در فهرست دارندگان حد نصا آزمون به ميزان چند برابر ظرفيت كوه متعاقبواً
از سوي پژوهشكده بيمه و يا صندوق تأمين خسارتهاي بدني اعالم خواهد شد ،مدار و مستندات بومي بودن خود را به همراه سواير
مدار مورد نياز به صندوق تأمين خسارتهاي بدني ارائه نمايد ،در دير اينصورت امتيازات بومي داوطلبوان فاقود مودار الزم حوذف
خواهد شد.
ب -سهميه ايثارگران:
بر اساس هماهنگي هاي بعمل آمده با بنياد شهيد و امور ايثارگران ،جذ ايثارگران از محل سوهميههواي اسوتخدامي صورفاً از طريوق
شركت در آزمون استخدامي مشتر فراگير دستگاههاي اجرايي ،رقابت بين كليه داوطلبان ايثارگر هر يك از سهيمههاي  25درصد و
3

 5درصد بر اساس نمره مكتسبه آزمون به ميزان حداكثر دو برابر ظرفيت جهت معرفي به مصاحبه استخدامي و با رعايوت سواز و كوار
ذيل صورت ميپذيرد.
الف) مشمولين سهميه  25درصد ايثارگران مجاز به بهرهمندي از سهميه استخدامي  5درصد ساير ايثارگران و يا بالعكس ،نميباشند
به عبارت ديگر هر داوطل ميتواند در صورت مشمول بودن ،صرفاً از يكي از سهميه هاي مشخص شده استفاده نمايد.
ب) رعايت شرايم حداقل معدل (در صورت وجود در شرايم اختصاصي دستگاه اجرايي) و همچنين كس حود نصوا نموره آزموون
براي مشمولين سهميه  25درصد ايثارگران (به استثناء خواهر و برادر شهيد) الزامي ميباشد.
ج) در فرآيند جذ و استخدام مشمولين سهميه  25درصد ايثارگران ،اولويت استخدام آنهوا مطوابق ضووابم و مقوررات جواري و بوا
هماهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران صورت خواهد پذيرفت.
د) به تمامي ايثارگران مشمول سهميه استخدامي  25درصد ايثارگران توصيه مي شود براي حصول اطمينان از امكان بهرهمندي خود
از سهميه استخدامي مذكور ،قبل از ثبت نام با بنياد شهيد و امور ايثارگران محل تشكيل پرونده خوود تمواس و نسوبت بوه مشوخص
شدن وضعيت شغلي و در صورت لزوم اصالح آن اقدام نمايند.
تذكر :چنانچه مشمولين سهميه  25درصد ايثارگران ،وفق ضوابم جاري بنياد شهيد و امور ايثارگران اسوتان مربوطوه ،در اولويوت يوا
شمول سهميه استخدامي  25درصد ايثارگران قرارنگيرند ،شركت كننده عادي تلقي ميگردد.
هـ) اولويت پذير

در مشمولين پنج درصد ( 5درصد) ايثارگران ،با رزمندگان ميباشد (رزمندگان در صورت ثبوت نوام و شوركت در

آزمون استخدامي و داشتن شرايم احراز الزم در حد سهميه تعيين شده از شرط حد نصا در آزمون معاف بوده و بور اسواس نمورات
فضلي مكتسبه انتخا خواهند شد) و ساير مشمولين سهميه مذكور در صورت كس حد نصا در اولويت بندي قرار داشته و در بين
خود به رقابت خواهند پرداخت.
و) ايثارگران مشمول سهميه استخدامي  5درصد ايثارگران،جهت استفاده از سهميه مختص خود ،ميبايستي در زمان انتخوا شوغل،
مشادلي را انتخا نمايند كه ظرفيت مورد نظر آن مشادل بيش از يك نفر باشد .بديهي است استفاده از سوهميه ايثوارگران  5درصود
صرفاً در مشادلي اعمال ميگردد كه ظرفيت پذير آنها بيش از يك نفر باشد (در مشادل با يك نفر ظرفيوت،سوهميه موذكور لحواظ
نشده و انتخا افراد صرفاً بر اساس نمرات مكتسبه صورت خواهد پوذيرفت ).سوهميه  5درصود ايثوارگران قابول تخصويص بوه سواير
داوطلبان نبوده و در صورت عدم تكميل،سهميه  5درصد ايثارگران محفوظ خواهد ماند.
ز) استخدام مازاد بر سهميه استخدامي ايثارگران ( 25درصد و  5درصد) از طريق رقابت با ساير داوطلبان آزاد صورت ميپذيرد.
ج) سهميه معلولين:
جذ معلولين عادي (با ارايه معرفي نامه از بهزيستي) از محل سهميه استخدامي (3درصد قانون جامع حمايوت از معلووالن) صورفاً از
طريق شركت در آزمون استخدامي صندوق تأمين خسارتهاي بدني ،كس حد نصا الزم و رقابت بوين كليوه داوطلبوان معلوول بور
اساس نمره مكتسبه آزمون و به ميزان حداكثر دو برابر ظرفيت جهت معرفي به مصاحبه استخدامي صورت ميپذيرد.
تذكر  :1معلولين مشمول سهميه  3درصد جهت استفاده از سهميه مختص خوود ،مويبايسوتي در زموان انتخوا شوغل ،مشوادلي را
انتخا نمايند كه تعداد مورد نياز (ظرفيت) آن مشادل بيش از يك نفر باشد ( .در مشادل با يك نفر ظرفيت ،سوهميه موذكور لحواظ
نشده و انتخا افراد صرفاً بر اساس نمرات مكتسبه صورت خواهد پذيرفت ).بديهي است انتخا افراد برتر جهت اسوتفاده از سوهميه
معلولين از طريق رقابت بين جامعه معلولين صورت خواهد پذيرفت .سهميه  3درصد معلولين قابل تخصيص به ساير داوطلبان نبووده
و در صورت عدم تكميل ،سهميه سه درصد معلولين محفوظ خواهد ماند.
تذكر :2معلولين محترم ميبايست توانايي انجام كاري كه استخدام مي شوند را داشته باشند و در صورت عدم تأييد توانوايي معلوولين
توسم دستگاه مربوطه در مرحله مصاحبه استخدامي و معاينه پزشكي،مرجع رسيدگي به اعتراض داوطل معلوول ،شووراي پزشوكي
علوم پزشكي استان مربوطه (محل خدمت) ميباشد.
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مراحل ثبت نام:
الف) دارابودن شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در اين دفترچه جهت شركت در آزمون استخدامي
ذيل باشند:

-

بديهي است صرفاً داوطلباني ميتوانند در اين آزمون ثبت نام نمايند كه در زمان ثبت نام داراي مدار
كارت ملي
شناسنامه عكسدار
كارت پايان خدمت نظام وظيفه عمومي و يا معافيت دائم (ويژه برادران)
مدر تحصيلي (گواهينامه موقت پايان تحصيالت دال بر فرادت از تحصيل تا زمان برگزاري آزمون)
مدار دال بر امتيازات و سهميههاي قانوني (اعم از بوميبودن ،نيروي قراردادي براي احتسا حداكثر سن ،ايثارگران ،معلولين)،

ب) تهيه فايل عكس اسكن شده:
داوطل مي بايست يك قطعه عكس پرسنلي خود را با مشخصات زير ،اسكن نموده و فايل آن را براي ارسال از طريق برنامه ثبوت نوام
اينترنتي آماده نمايد:
عكس  3×4كه در سال جاري گرفته شده باشد (عكس تمام رخ) فقم بايستي با فرموت  JPGباشود .انودازه عكوس اسوكن شوده بايود
حداقل  200×300پيكسل و حداكثر  300×400باشد .تصوير داوطل بايد واضح ،مشخص و فاقد اثر مهر ،منگنه و هرگونه لكه باشود.
حجم فايل ذخيره شده عكس نبايد از  70كيلوبايت بيشوتر باشود .حاشويههواي زايود عكوس اسوكن شوده بايود حوذف شوده باشود.
حتياالمكان عكس رنگي و داراي زمينه سفيد باشد.
تذكر  :1اسكن عكس از روي كارتهاي شناسايي (كارت ملي ،شناسنامه و  )...قابل قبوول نمويباشود و داوطلبوان الزم اسوت از اصول
عكس و مطابق با توضيحات فوق ،اقدام به اسكن نمايند.
تذكر  :2عكس خواهران بايد با حجا و صورت كامل آنان مشخص باشد.
تذكر مهم :با توجه به مشكالت به وجود آمده در آزمون قبلي ،در خصوص اشتباه در ارسال عكس داوطلبان ،كوه ايون موضووع اكثوراً
براي داوطلباني كه ثبت نام آنان توسم ديگران انجام ميشود ،رخ داده است ،تأكيد ميگردد كه عالوه بر كنترل اطالعات ثبت نوامي ،
حتماً نسبت به كنترل عكس ارسالي دقت نماييد تا اشتباهاً عكس داوطل ديگري به جاي عكس شما ارسال نگردد .بديهي اسوت كوه
در صورت ارسال عكس اشتباهي از طرف متقاضي ،فرد به عنوان متخلف تلقي و مطابق مقررات با وي رفتار خواهد شد.
ج) پرداخت وجه و زمان ثبت نام:
ثبت نام به صورت اينترنتي از روز پنج شنبه مورخ  96/09/23لغايت روز پنج شنبه مورخ  96/10/07انجام خواهد پذيرفت.
متقاضيان واجد شرايم ميبايست از روز پنج شنبه مورخ  96/09/23به سايت پژوهشكده بيمه به آدرس  www.irc.ac.irمراجعه و
پس از پرداخت مبلغ  300.000ريال به صورت الكترونيكي و با كارتهاي بانكي متصل به شبكهي شتا نسبت به تكميل فرم ثبت
نام و ارائه اطالعات مورد نياز اقدام نمايند.
الزم به توضيح است مدت زمان تعيين شده تمديد نميگردد و متقاضيان بايد در مدت زمان فوق نسبت به ثبت نام اقودام نمووده و از
موكول نمودن آن به روزهاي پاياني خودداري نمايند .متقاضيان شركت در آزمون بايد پس از پايوان ثبوت نوام كود رهگيوري خوود را
يادداشت نموده و تا پايان مراحل استخدام نزد خود نگهداري نمايند .به ثبتنامهاي ناقص ترتي اثرداده نخواهد شد و وجوه پرداختي
به هيچ وجه مسترد نميگردد.
د) نحوه تكميل تقاضانامه ثبت نام:
-

در رديفهاي  2 ،1و  3داوطل بايد در محل مورد نظر نام خانوادگي (فاميلي) ،نام و نام پدر خود را مطابق با شناسونامه بطوور كامول
وارد نمايد (از بكاربردن مد ،تشديد ،الف محذوف يا همزه خودداري شود)
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-

-

در رديف  ،4داوطل بايد كد ملي خود را كه ده رقم ميباشد از چپ به راست در محل مربوط درج نمايد و از درج مميز و يا خم تيره
خودداري نمايد .ضمناً داوطلباني كه تاكنون موفق به اخذ كارت ملي نشده اند براي اطالع از شماره كد ملي خود با شماره تلفن گوياي
 66729593تماس حاصل نمايند.
در رديف  ،5داوطل بايد بر حس اينكه زن يا مرد ميباشد منحصراً مربع مربوط را عالمتگذاري نمايد.
در رديف  ، 6داوطل بايد از سمت چپ به راست فقم شماره شناسنامه خود را در محل مربوطه درج نمايد و از درج حوروف ،مميوز و
يا خم تيره كه در بعضي شناسنامهها درج گرديده خوددداري نمايد.
در رديف  ، 7داوطل بايد تاريخ تولد خود را به صورت سال ،ماه و روز در محل مربووط درج نمايود (بوا توجوه بوه ضووابم منودرج در
دفترچه)
در رديف  ،8داوطل بايد بر حس اينكه مجرد يا متأهل ميباشد مربع مربوط را عالمتگذاري نمايد.
در رديف  9و  ،10داوطل بايد كد استان و شهرستان محل تولد خود را با توجه به جدول شماره  2مندرج در صوفحه  25مشوخص و
در اين محل درج نمايد.
در رديف  ،11داوطل بايد با عالمتگذاري در يكي از مربعها ،دين خود را مشخص نمايد.
در رديف  ،12داوطلبان مرد بايد وضعيت نظام وظيفه خود را با عالمتگذاري در مربع مربوطه مشخص نمايند.
در رديف  ،13داوطلبان چپ دست ميبايست اين مربع را عالمتگذاري نمايند.
در رديف  ، 14داوطل متقاضي استفاده از سهميه ايثارگران وضعيت ايثارگري خود را بر اساس سهميه  25درصد و  5درصود در ايون
بند عالمتگذاري نمايد.
در رديف  ،15داوطلبان داراي سابقه ديررسمي در دستگاههاي اجرايي (جهت مقررات مربووط بوه حوداكثر سون) مويبايسوت مووارد
خواسته شده در اين بند را با درج سابقه خدمت تكميل نمايند.
در رديف  ،16داوطل معلول ميبايست نوع معلوليت خود را در يكي از مربعهوا عالمتگوذاري نمايود و فورم دريوافتي از بهزيسوتي را
حداكثر تا تاريخ  ........................به نشاني اين سازمان (تهران ،كد پستي  )1514647313ارسال نمايند.
در رديف  ،16-1داوطل معلول چنانچه نيازمند منشي ميباشد بايد اين قسمت را عالمتگذاري نمايد.
در رديف  ،18داوطل ميبايست آخرين مقطع تحصيلي خود را در اين بند عالمتگذاري نمايد(بر اسواس ضووابم منودرج در دفترچوه
راهنما)
در رديف  ،19داوطل ميبايست عنوان رشته تحصيلي خود را مشخص و در اين محل درج نمايد.
در رديف  ،20داوطل بايد دانشگاه يا موسسه محل اخذ مدر تحصيلي خود را درج نمايد.
در رديف  ،21داوطل ميبايست تاريخ فارغالتحصيلي آخرين مقطع تحصيلي خود را به سال و ماه و روز در اين قسمت درج نمايد.
در رديف  ،22داوطل بايد معدل آخرين مدر تحصيلي خود را درج نمايد.
در رديف  23و  ،24داوطل ميبايست عنوان شغل محل انتخابي خود را كه شامل نام دستگاه ،شغل و محل مورد تقاضا است در ايون
قسمت درج نمايد (بر اساس ضوابم مندرج در دفترچه راهنما)
تذكر مهم :داوطلبان مي بايست در انتخا كد شغل محل به نام شغل ،محل خدمت ،جنس و ظرفيت پذير

-

و شرايم احوراز توجوه

نمايند.
در رديف  ،25داوطل مي بايست بومي بودن يا ديربومي بودن خود رامشخص نمايد .در صورت بومي بودن نوع بومي بودن خود را بور
اساس مندرجات صفحه  1دفترچه عالمتگذاري نمايد.
در رديفهاي  26و  ،27داوطل مي بايست كد و نام استان و شهرستان محل اقامت خود را جهت تعيين حوزه امتحواني بوا توجوه بوه
جدول شماره  2مندرج در صفحه  25مشخص و در اين محل درج نمايد.
در رديفهاي  28و  ،29داوطل بايد آدرس كامل محل سكونت و كد پستي ده رقمي خود را درج نمايد.
در رديفهاي  30و  ،31داوطل شماره تلفن ثابت با كد شهر و شماره تلفن همراه خود را در محل مربوط درج نمايد.
در رديف  ،32داوطل متقاضي ميتواند آدرس پست الكترونيكي خود را درج نمايد.
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زمان برگزاري آزمون و نحوه دريافت كارت شركت در آزمون:
كووارت شووركت در آزمووون از روز يكشوونبه مووورخ  96/10/10بووراي مشوواهده و پرينووت بوور روي سووايت پژوهشووكده بيمووه بووه آدرس
 www.irc.ac.irقرار خواهد گرفت .آزمون در روز جمعه مورخ  96/10/15در تهران برگزار خواهد شد .ساعت شروع و محل برگزاري
آزمون بر روي كارت شركت در آزمون درج و به هنگام پرينت كارت به آگاهي داوطلبان خواهد رسيد .الزم به ذكر است صدور كوارت
شركت در آزمون به منزله تأييد اطالعات ارسالي از سوي داوطلبان نبوده و مدار داوطلبان پوس از اجوراي آزموون توسوم دسوتگاه
اجرايي مربوط مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
نحوه اعالم نتيجه:
بر اساس دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي براي استخدام افراد در دستگاههاي اجرايي منضم به بخشنامه شوماره
 200/93/9757مورخ  1393/7/19و اصالحيه آن شماره  1172660مورخ  1396/2/26سازمان اداري و استخدامي كشوور ،مرحلوه
تعيين حد نصا علمي و مرحله معرفي افراد جهت مصاحبه استخدامي به شرح زير صورت ميپذيرد:
الف) تعيين حد نصاب علمي:

-

-

شرط الزم (و نه كافي) انتخا داوطلبان استخدام جهت معرفي به مصاحبه استخدامي و ساير مراحل استخدام  ،كس حد نصا الزم
در آزمون كتبي در امتحان مشتر فراگير بوده و مطابق قواعد زير ميباشد:
پس از برگزاري امتحان مشتر فراگير ،نمرات داوطلبان به تفكيك حيطههاي عمومي و تخصصي محاسبه و حد نصا آزمون ،معادل
پنجاه درصد (50درصد) باالترين نمره مكتسبه در آن آزمون با ارز وزني چهل درصد ( 40درصود) بوراي حيطوه عموومي و شصوت
درصد ( 60درصد) براي حيطه تخصصي در هر شغل (شغل محل) محاسبه و مبناي ساير مراحل انتخا داوطلبان قرار مويگيورد  .در
اين مرحله امتيازات و سهميههاي قانوني ذكر شده در متن آگهي اعمال نخواهد شد.
پس از تعيين حد نصا در هر آزمون ،داوطلبان فاقد حد نصا  ،از ساير مراحل استخدامي حذف و صرفاً كارنامه آزمون كتبي آنهوا از
طريق پايگاه اطالعرساني پژوهشكده بيمه جهت اطالع قابل مشاهده خواهد بود.
تذكر :كس حد نصا نمره علمي الزم در آزمون مشتر

فراگير هيچگونه حق استخدامي ايجاد نميكنود و صورفاً جهوت بررسوي و

تأييد مستندات خود اظهاري داوطلبان ميباشد.
ب -انتخاب ليست چند برابر ظرفيت جهت بررسي مدارك از بين دارندگان حد نصاب علمي:
انتخا افراد چند برابر ظرفيت جهت بررسي مدار صرفاً از بين دارندگان داراي حد نصا  ،بر اساس نموره كول آنوان بوا وزن چهول
درصد(40درصد) براي حيطه عمومي و شصت درصد ( 60درصد) براي حيطه تخصصي نمرات اين افراد و با درنظر گرفتن امتيوازات و
سهميههاي قانوني به تعداد چند برابر ظرفيت پذير در هر شغل صورت ميپذيرد.
تذكر :نمرات افراد در كارنامه اوليه صادرشده از سوي پژوهشكده بيمه  ،قطعي نبووده و نموره اوليوه آنوان صورف ًا بور اسواس اطالعوات
خوداظهاري نشان ميدهد و نتيجه نهايي ،پس از احتسا حد نصا هاي مربوطه و انطباق و اعمال مستندات كليه افراد با امتيوازات و
سهميههاي قانوني اعالم خواهد گرديد.
ج) انتخاب ليست دو يا سه برابر ظرفيت جهت انجام مصاحبه استخدامي از بين دارندگان حد نصاب علمي:
انتخا افراد «چند برابر ظرفيت» جهت مصاحبه هاي استخدامي صرفاً از بين دارندگان داراي حد نصا چند برابر ظرفيت كه مدار
آنها مورد بررسي قرار گرفته است ،بر اساس نمره كل آنان بوا وزن چهول درصود (40درصود) بوراي حيطوه عموومي و شصوت درصود
( 60درصد) براي حيطه تخصصي نمرات اين افراد و با درنظر گرفتن امتيازات و سهميههاي قانوني به تعوداد دو يوا سوه برابور ظرفيوت
پذير در هر شغل صورت ميپذيرد.
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د) معرفي به گزينش (انتخاب يك برابر):
پس از برگزاري مصاحبه استخدامي ،معرفي افراد به گزينش بر اساس مجموع نمره كل نهايي انان با وزن هفتاد درصد(70درصد) براي
امتحان مشتر فراگير و سي درصد ( 30درصد) براي مصاحبه استخدامي و با در نظر گرفتن امتيازات و سهميههاي قانوني به تعوداد
يك برابر ظرفيت پذير (نفر اصلي) خواهد بود .بديهي است انتخا نفرات اصلي پس از طي مراحل قانوني ،توسوم صوندوق توأمين
خسارتهاي بدني صورت خواهد پذيرفت.
در صورت عدم برگزاري مصاحبه استخدامي ،انتخا نفر اصلي صرفاً بر اساس نمره كل اوليه آنان بوا وزن چهول درصود ( 40درصود)
براي حيطه عمومي و شصت درصد ( 60درصد) براي حيطه تخصصي نمرات اين افراد و با درنظر گرفتن امتيازات و سهميههاي قانوني
برابر ظرفيت پذير در هر شغل صورت ميپذيرد.
تذكرات مهم:
.1

.2

.3
.4

.5
.6

.7

به منظور احراز مهارتهاي پايه و عمومي فناوري اطالعات افراد واجد شرايم جهت استخدام در مشادل تخصصوي ،كارشناسوي و بواالتر
(موضوع تبصره دو ماده  42قانون مديريت خدمات كشوري) پذيرفته شدگان نهايي موظفنود حوداكثر يوك مواه پوس از اعوالم تأييود
گزينش ،مدار مربوط به كس مهارتهاي هفتگانه ( )ICDLصادره از مراكز و موسسات تأييد صالحيت شده توسوم سوازمان اداري و
ا ستخدامي كشور را ارائه نمايند .بديهي است كساني كه فاقد گواهينامههاي مذكور ميباشند و يوا صودور گوواهيناموه آنوان از مراكوز
تعيين صالحيت شده نمي باشد ،موظفند در يكي از مراكز تعيين شوده كوه در بخوش اعتبوار سونجي موسسوات آموزشوي بوا عنووان
موسسات تعيين صالحيت شده در سايت مركز آموز مديريت دولتي با آدرس  www.smtc.ac.irقابل مشاهده ميباشد ،پس از
شركت در آزمون تعيين سطح ،گواهينامه مذكور را در زمان مقرر ارايه نمايند.
دارندگان مدار تحصيلي پايين تر از مقاطع تحصيلي اعالم شوده در شورايم احوراز مشوادل موذكور در آگهوي و همچنوين مودار
تحصيلي معادل حق شركت در آزمون استخدامي را ندارند .بديهي است صدور حكم كوارگزيني پذيرفتوه شودگان بور اسواس مقواطع
تحصيلي مندرج در آگهي استخدامي ميباشد و پس از استخدام ،اعمال مدار تحصيلي بواالتر بور اسواس قووانين و مقوررات مربووط
ميباشد.
مدار تحصيلي فارغ التحصيالن دانشگاه آزاد اسالمي در صورت پذيرفته شدن در آزموون اسوتخدامي ،حوداكثر  2مواه پوس از اعوالم
نتيجه بايستي به تأييد سازمان مركزي دانشگاه مذكور برسد.
با توجه به اينكه مدار متقاضيان  ،پس از تعيين نمرات داوطلبان در آزمون عموومي و تخصصوي توسوم دسوتگاه اسوتخدام كننوده
بررسي خواهدشد .لذا در صورتي كه مدار داوطلبان (به ويژه مدار ايثارگري ،بوومي ،سوابقه اشوتغال ديررسومي در دسوتگاههواي
اجرايي «براي محاسبه حداكثر سن» معلولين عادي) مغاير با شرايم مندرج در اين آگهي و همچنين اطالعوات منودرج در تقاضوانامه
ثبت نامي باشد ،هيچگونه حقي و امتيازي براي متقاضي ايجواد نموي شوود و در هور مرحلوه از آزموون ،اعوالم نتوايج اوليوه ،مصواحبه
استخدامي و حتي در صورت پذير نهايي ،داوطل از ساير فرآيند جذ و استخدام حذف خواهود شود و حوق هيچگونوه اعتراضوي
ندارند.
استخدام نهايي داوطلبان متقاضي شغل حراست دستگاه هاي اجرايي ،پس از آزمون ،مصواحبه و طوي سواير مراحول منووط بوه تأييود
سازمان حراست كل كشور نيز ميباشد.
مسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابم و شرايم اعالم شده در متن آگهي و يا ارايه مدار بوه صوورت نواقص در زموان بررسوي
مدار  ،مصاحبه و گزينش بر عهده داوطل خواهد بود و در هر مرحله از مراحل آزمون ،مسوابقه و جوذ  ،محورز شوود داوطلو بوه
اشتباه يا به عمد اطالعات خالف واقع داده و يا فاقد شرايم مندرج در آگهي است ،از انجام مراحل بعدي محروم گرديوده و در صوورت
صدور حكم استخدامي ،حكم مزبور لغو بالاثر ميشود.
اسامي پذيرفته شدگان پس از تأييد مراجع ذيصالح از طريق درگاه دستگاهها و سازمانهاي مربوط و پايگاه اطوالعرسواني پژوهشوكده
بيمه به نشاني  www.irc.ac.irبه اطالع داوطلبان خواهد رسيد.
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جدول شماره  -1عناوين شغلي و مواد آزمون هر يك از آنها

عنوان شغل

مواد آزمون

كارشناس حقوقي

متون حقوقي (انگليسي) -حقوق تجارت (با تأكيد بر شركتهاي تجاري ،اسناد تجاري)-
حقوق مدني (با تأكيد بر حقوق مسوئوليت مودني ،اشوخاص و محجوورين ،قواعود عموومي
قراردادها ،عقود اذنوي ،ار)) -آيين دادرسي مدني و كيفري -متون فقه (بوا تأكيود بور
مباحث قصاص،ديات) -حقوق ثبوت -حقووق جوزاء  -حقووق بيموه -حقووق بيموه
اجباري شخص ثالث

كارشناس فني

اصول بيمه – مديريت ريسك و بيمه – بيمه مسئوليت -بيمه اجبواري شوخص
ثالث

كارشناس فناوري اطالعات

كامپيوتر (نرمافزار)

كارشناس مالي

حسابداري مالي عمومي و بودجه

كارشناس اداري

امور اداري (قوانين و مقررات امور اداري) و بودجه

كارشناس ساختمان

مقررات و قوانين فني و حقوقي ساختماني – مقررات ملي ساختمان  -اصول و
ضوابم فني نظارت بر اجراي ساختمان – اطالعات عمومي طرح و نظارت بر
اجراي تأسيسات برقي و مكانيكي ساختمانها (نشريه  128و – )110
برنامهريزي و كنترل پروژه

كارشناس طرح و برنامه

تئوريهاي طراحي سازمان -قوانين و مقررات امور اداري – مديريت منابع
انساني
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جدول شماره  -2كد و نام استان ،نام و كد شهرستان
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پيشنويس تقاضانامه ثبت نام دومين آزمون استخدامي متمركز صندوق تأمين خسارتهاي بدني – سال 1396
اطالعات فردي:
 -1نام خانوادگي:

 -2نام:

 -3نام پدر:

 -4كد ملي:

 -5جنسيت:
 -7تاريخ تولد:

زن

مرد

روز

ماه

 -6شماره شناسنامه:
 -8وضعيت تأهل :مجرد متأهل 

سال
13

 -9استان محل تولد:
 -11دين:

 -10شهرستان محل تولد:

اسالم كليمي مسيحي  زرتشتي

 -12وضعيت نظام وظيفه :كارت پايان خدمت 
مدت خدمت نظام وظيفه(ماه):

كارت معافيت دايم :
تاريخ صدور كارت پايان خدمت ويا معافيت (روز،ماه ،سال):

 -13داوطلب چپ دست هستم 
 -14داوطلب متقاضي استفاده از سهميه ايثارگران:
 -14-1سهميه  25درصد ايثارگران
 -1جانباز (معاف از شرايم حداكثر سني)  -2 فرزند جانباز  70درصد و باالتر (معواف از شورايم سوني)  -3 فرزنود جانبواز  50توا  69درصود (معواف از شورايم سوني) 
 -4فرزند جانباز  25تا  49درصد و باالتر (معاف از شرايم حداكثر سني)  -5 همسر جانباز  25درصد و باالتر (معاف از شرايم سني)  -6 آزاده (معاف از شرايم سوني) 
 -7همسر آزاده يك سال و باالي يكسال اسارت (معاف از شرايم سني)  -8 فرزند آزاده يك سال و باالي يك سال اسارت (معاف از شرايم سني)  -9 فرزند شوهيد (معواف
از شرايم سني)  -10 همسر شهيد (معاف از شرايم سني) -11 خواهر و برادر شهيد (به ميزان  5سال) 

 -14-2سهميه  5درصد ايثارگران
فرزند جانباز زير  25درصد  -2 فرزند آزاده كمتر از يكسال اسارت -3 رزمنده با سابقه حداقل شش ماه حضورداوطلبانه (معارف از شورايم حوداكثر سوني )  -4 فرزنود
رزمنده با سابقه حداقل شش ماه حضورداوطلبان -5 همسر رزمنده با سابقه شش ماه حضور داوطلبانه
 -14-3رزمنده كمتر از شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه (به ميزان مدت حضور) 

 -15شاغلين قراردادي:
 )15-1شادل نميباشم
 )15-2شادل هستم كد سازمان:
ماه
سابقه خدمت :



سال



داراي شناسه قراردادي از سامانه كارمند ايران هستم  شناسه  11رقمي:
 )15-3فاقد شماره شناسه قراردادي از سامانه كارمند ايران هستم 
(مطابق با شرايم عمومي استخدام صفحه  2دفترچه راهنماي ثبت نام)
 -16وضعيت معلوليت :نابينا  كم بينا 

ناشنوا  كم شنوا  معلول جسمي حركتي 

 -16-1با توجه به نوع معلوليت در بند  : 16نياز به منشي دارم  نياز به منشي ندارم
 -17مشمول حافظان قرآن درجه  1تا  5ميباشم .
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مشخصات تحصيلي داوطلب:
 -18آخرين مقطع تحصيلي :ديپلم ليسانس فوق ليسانس دكتري دكتري تخصصي حوزوي سطح 2حوزوي سطح  3

 -19عنوان رشته تحصيلي:
 -20دانشگاه يا موسسه محل تحصيل:
 -22معدل آخرين مدرك تحصيلي:

 -21تاريخ فراغت از تحصيل (روز  ،ماه  ،سال):
درخواست شغل:
 -23عنوان شغل:

اولويت انتخابي (يك مورد):

 -24نام دستگاه:

شغل مورد درخواست:

 -25داوطلب بومي :

محل مورد تقاضا:

(احتسا داوطل بومي صرفاً بر اساس توضيحات صفحه  ..........دفترچه راهنماي ثبت نام در نظر گرفته ميشود)

داوطلب غيربومي 

بومي استان:
 -1يكي بودن استان محل تولد داوطل يا همسر وي با محل مورد تقاضا 
 -2يكسان بودن محل تقاضاي همسر و فرزندان كارمندان رسمي و پيماني دولت و يا نيروهاي مسلح (اعم از شادل و يا بازنشسته) بوا
استان محل خدمت فعلي يا بازنشستگي آنان.
 -3طي شدن حداقل چهار ( ) 4سال از سنوات تحصيلي (ابتدايي ،راهنمايي ،دبيرستان و يا دانشگاه) داوطلو بوه صوورت متووالي يوا
متناو در استان محل مورد تقاضا
 -4داشتن حداقل چهار ( )4سال سابقه پرداخت حق بيمه براي داوطل در استان محل مورد تقاضا
 -5داشتن حداقل چهار ( )4سال سابقه پرداخت حق بيمه براي پدر ،مادر و يا همسر داوطل در استان محل مورد تقاضا
بومي

بومي شهرستان:
 -6يكي بودن شهرستان محل تولد داوطل يا همسر وي با شهرستان محل مورد تقاضا
 -7يكسان بودن محل تقاضاي همسر و فرزندان كارمندان رسمي و پيماني دولت و يانيروهاي مسلح (اعم از شادل و يا بازنشسوته) بوا
شهرستان محل خدمت فعلي يا بازنشستگي آنان 
 -8طي شدن حداقل چهار ( )4سال از سنوات تحصيلي (ابتدايي ،راهنمايي،دبيرستان و يا دانشوگاه) داوطلو بوه صوورت متووالي يوا
متناو در شهرستان محل مورد تقاضا.
 -9داشتن حداقل چهار ( )4سال سابقه پرداخت حق بيمه براي داوطل در شهرستان محل مورد تقاضا.
 -10داشتن حداقل چهار ( )4سال سابقه پرداخت حق بيمه براي پدر ،مادر و يا همسر داوطل در شهرستان محل مورد تقاضا
تذكر :امتيازات بومي در استخراج فهرست اسامي چند برابر براي داوطلباني اعمال خواهد گرديد كه حد نصوا الزم را كسو كورده
باشند.

اطالعات تكميلي:
 -26كد و عنوان استان محل اقامت (جهت تعيين حوزه امتحاني):

 -27كد و عنوان شهرستان محل اقامت:

 -28آدرس محل سكونت:

 -29كد پستي ده رقمي:

 -30شماره تلفن ثابت:

 -31شماره تلفن همراه:

 -32آدرس پست الكترونيكي (:)Email
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