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 مقدمه 

به منظور ارائه    های بیمه کشورعنوان یکی از بزرگترین شرکت به)سهامی عام(    شرکت بیمه البرز  ،با استعانت از خداوند متعال 

، مطابق با  و شعب سراسر کشور  یدر ستاد مرکز  کارشناس  یعنوان شغل  برایانسانی خود    منابع  تامینو  نفعان  ذی خدمات بهینه به  

،  لیسانس فوق و    لیسانسدر مقاطع تحصیلی    به تعداد محدوداز بین متقاضیان واجد شرایط    شرکتنامه استخدامی  ضوابط و آئین 

 . نمایدمی همکاری به دعوت )بر حسب نیاز شرکت(نظرهای مورد محل خدمتبومی و ساکن یکی از 
 

   عمومي شرايط

 داشتن تابعیت کشور جمهوری اسالمی ایران -1

  کشور رسمی ادیان از یکیاعتقاد به دین مبین اسالم یا  -2

 التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران -3

 . لیسانسو فوق  طع لیسانس امقهردو برای  به بعد(   1369)متولدین سال  32حداکثر سن  بودن دارا -4

  کارت  صدور  یا   و  وظیفه  نظام  خدمت  از  ترخیص  ) تاریخ  برای آقایان  دائم  معافیت  کارت  داشتن  یا  و  انجام خدمت دوره ضرورت  -5

 ( .باشدمصاحبه  برگزاری تاریخ از قبل  باید  قانونی،  دائم معافیت

 غیردولتی  و دولتی موسسات سایر یا  و  هادستگاه ها،سازمان به خدمت تعهد  عدم  و( پیمانی  یا  رسمی) اشتغال عدم   -6

   پزشک تائید طبق محوله  شغل انجام برای داشتن سالمت جسمانی و روانی -7

 ذیصالح  مراجع تایید با  کیفری  سوءپیشینهعدم   و سابقه محکومیت جزایی موثر نداشتن -8

 مخدرد  هرگونه موا به اعتیاد  عدم -9
 

 شرايط اختصاصي 

و برای   16سانسیو فوق ل  14  سانسیمقطع ل  در(  روزانه و شبانه  یهاصرفا دوره )  یدولت  یهادانشگاه  یبرا  الزم  حداقل معدل  -1

  17و فوق لیسانس    15در مقطع لیسانس  کاربردی و...(  ای، علمی حرفه ، فنی آزاد اسالمی ،  پیام نورمجازی، های  دوره )هاسایر دانشگاه

 .  باشدمی

، درمان  و وزارت بهداشت وزارت علوم، تحقیقات و فناوریهایی مورد پذیرش خواهند بود که مورد تایید دانشگاهمدارک تحصیلی  -2

 های خارج از کشور نیز بایستی به تایید وزارتین رسیده باشد.  التحصیالن دانشگاهمدارک تحصیلی فارغ باشند. و آموزش پزشکی

باشد و پرونده متقاضیان فاقد مدرک   قبل از تاریخ برگزاری مصاحبهبایستی  ( موقت نامهتاریخ اخذ آخرین مدرک تحصیلی)گواهی -3

 تحت هیچگونه شرایطی بررسی نخواهد شد.  تحصیلی

 باشد. مشروط به تایید پزشک معتمد شرکت می ،پزشکی  معافیت دائم سربازی  ن کارتپذیرش نهایی دارندگا -4

. الزم به ذکر است که بومی به  (4شماره    )مطابق شهرهای مندرج در جدول باشد    مورد تقاضا  استانبومی بایست  متقاضی می -5

 باشند: دارارا جهت احراز  یکی از شروط ذیلگردد که افرادی اطالق می

 مورد تقاضا باشند.  استانالف( متولد 

 . در مقاطع ابتدایی، راهنمایی یا دبیرستان تحصیل کرده باشد استانسال در آن  3ب( حداقل 

 مذکور را داشته باشد. استانبصورت پیوسته سابقه پرداخت حق بیمه بابت کار در محل معین، در  سال 3ج( حداقل 

با ارائه سند مالکیت یا    ) مورد تقاضا سکونت داشته باشد  استانبصورت پیوسته در    مصاحبهسال منتهی به تاریخ برگزاری    2د( در  

 . اجاره نامه دارای کد رهگیری بنام خود یا پدر یا مادر(
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 نام  ثبت ند يفرا و زماني تقويم

 ( اطالعات تاریخ ثبت نام 1جدول شماره

 های استخدامیمصاحبه در سامانه استخدامی   ثبت نام  مراحل

 30/10/1401لغایت پایان    17/10/1401از تاریخ  تاریخ
، از طریق صفحه سامانه استخدامی  هابرحسب اولویت 

 گردد. رسانی میبیمه البرز اطالع 
 

 مایید. فرمطالعه   بطور دقیق  را  فایل راهنمای ثبت نام در سامانهو همچنین  شرایط و مفاد مندرج در دفترچه استخدامی  ، قبل از ثبت نام  -1

می  -2 حداکثرداوطلبان  تاریخ    بایست  پایان  تاجهت    30/10/1401تا  و  الکترونیکی    دیی تکمیل  تقاضانامه  سایتفرم    به 

https://new.alborzins.com/home/recruit تمدید نخواهد شدو زمان مورد نظر  دینمراجعه فرما. 

ادامه فرایند  ، برای ارج شدن از سامانه، قابل توجه است که در صورت اتمام زمان و خنامثبت سیستمی باتوجه به محدودیت زمانی  *

 مجددا وارد سامانه شوید.نامی  ثبت

قسمت   کیلو بایت اسکن نموده و در  200حجم حداکثر    مدارک خواسته شده در سامانه استخدامی را بابایست  متقاضیان می   -3

 مربوطه بارگذاری نمایند. 

فرم    شیرایمشخصات، امکان و  رییدرصورت تغو    باشدیرا دارا م  استخدامیامکان ثبت نام در سامانه    بار  کصرفا ی  یهر متقاض   -4

 فرم استخدامی اقدام فرمایید.  ثبت نهایی ، نسبت به اطمینان از صحت درج اطالعات پس از بنابراین.  وجود نداردثبت نام 

مقطع تحصیلی، رشته و گرایش عنوان  نام نمایند که  توانند در فرایند استخدامی مربوطه ثبتداوطلبان صرفا در صورتی می  -5

و هیچگونه پسوند یا پیشوند بیش   صورت مشخص در شرایط احراز مشاغل ذکر شده باشدتحصیلی آنان بطور کامل و به

لذا متقاضیانی که مقطع، رشته و یا گرایش تحصیلی آنان عینا در جدول   از آنچه اعالم گردیده در عناوین مذکور نداشته باشد

از ثبتا محل خدمت موردنظر  مطابق ب   (4شماره) همچنین اگر رشته تحصیلی بدون نام خودداری نمایند.  درج نگردیده است، 

مجاز به ثبت نام بوده و در   تحصیلی   های آن رشتهی گرایشکلیه  ؛اعالم شده است  ها(و یا بصورت )کلیه گرایش  گرایش

های ذکر شده های تحصیلی با گرایشرشتههای مشخص ذکر شده باشد صرفا آن  صورتیکه رشته تحصیلی با گرایش

 مالک عمل خواهد بود. 

 گردد. مورد پذیرش واقع نمیمعتبر  یلیرک تحصابه عنوان مد یمدارک معادل و افتخارارائه  -6

بدیهی است متعاقباً در روز مصاحبه نسبت به باشد. نام به عهده شخص متقاضی میمسئولیت صحت اطالعات در سایت ثبت  -7

شدگان اقدام و چنانچه مغایرتی در مندرجات مدارک ارائه شده با شرایط مندرج در اخذ و بررسی اصل مدارک دعوت 

ورود متقاضی به فرایند مصاحبه ممانعت گردیده وجود داشته باشد، از    ی نام اطالعات ثبت ایشرکت   یدفترچه استخدام 

 متقاضی حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت.   و

های علمی پژوهشی،  فعالیت  – نام در سامانه استخدامی صرفا مدارک مربوط به )مرحله دوم  قابل توجه است که در هنگام ثبت  -8

که دقیقا   در صورتی مقبول و حائز امتیاز خواهد بودهای آموزشی تخصصی گذرانده(  دوره  -  و مرحله چهارم  سوابق کار  -مرحله سوم  

 ا ی   یحتما عنوان شغلبنابراین الزم است    آخرین رشته تحصیلی متقاضی مرتبط باشد.  یا با عنوان شغلی مورد تقاضا  

در غیر اینصورت در روز مصاحبه و  هنگام تطابق   .گردد  دیوضوح قبه  نیز   ی کارسابقه  یهایدر گواهمربوطه    یکار  طهیح

 گردد. مدارک از پذیرش متقاضی ممانعت می
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 پردازی متقاضی باشد. مدت زمان سوابق کاری مرتبط با عنوان شغلی یا رشته تحصیلی بایستی بر اساس سوابق بیمه  -9

خواهشمند است   دقیق پرونده متقاضیان است. لذا  بررسی  مند، نیازو مراحل بعدی  بندی افراد جهت دعوت به مصاحبهاولویت   -10

 ( 4)شماره احراز  طی جدول شراو    دفترچه استخدامی در متن    مندرج  اختصاصی  و  عمومی  شرایط  واجد  که  متقاضیانی  صرفاً

   .فرمایند اقدام در سامانه استخدامی ، نسبت به ثبت نام باشندمی

  شرکت برابر ظرفیت مورد نیاز    حداقل سهتا    نام و در مرحله ثبتامتیازات ماخوذه    براساسبه مصاحبه    شدگان دعوتاعالم اسامی    -11

 . گردندمعرفی می، قبول شدگان نهائی عمومی و تخصصیی هاگذراندن مصاحبه پس از پذیرد و انجام می

درخواست   انیلذا از متقاض  پذیردصورت می  یکیپست الکترون  ای  امکی تلفن، پ   قیاز طر  یتخصص  عمومی و  یهامصاحبهدعوت به    -12

 . ندیخود دقت فرما یکیدر ثبت شماره تلفن همراه و پست الکترون شودیم
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 های تحصیلي موردنیاز در فراخوان استخداميرشته و گرايش

 گردد: ذیل اعالم میشرح    ( به4شماره    جدولتقاضاهای محل خدمت )مطابق با    به تفکیکاعالمی  های تحصیلی کلیه رشته و گرایش 

 از یموردن  یلیتحص  یهاش یرشته و گرا(  2جدول شماره

 های تحصیلی موردنیازرشته و گرایش ردیف  های تحصیلی موردنیازرشته و گرایش ردیف 

 (هاشیگرا هی)کلکیمکان یمهندس 35 ها(مدیریت بیمه)کلیه گرایش 1

 ها(مهندسی خودرو)کلیه گرایش 36 ها(مدیریت بازرگانی)کلیه گرایش  2

 (هاشیگرا هی)کلمهندسی مکانیک خودرو 37 (هاشیگرا هی)کلمدیریت اجرایی 3

 (هاشیگرا هی)کلمهندسی مکاترونیک 38 ها( مدیریت مالی)کلیه گرایش 4

 ( هاشیگرا هی)کل مهندسی دریا 39 ها(مدیریت اجرایی)کلیه گرایش 5

 ( هاشیگرا ه ی)کل مهندسی کشتی 40 ها( مدیریت فناوری اطالعات)کلیه گرایش 6

 ( هاشیگرا هی)کلآالت دریاییمهندسی ماشین 41 ها(مدیریت صنعتی)کلیه گرایش 7

8 MBA (هاشیگرا هیکل)  ها(مهندسی شیمی)کلیه گرایش 42 

 ( هاشیگرا هینفت )کلمهندسی  43 ( هاشیگرا هی)کلیدولت تیریمد 9

 ها( مهندسی معماری)کلیه گرایش 44 مدیریت منابع انسانی 10

 (هاشیگرا هیعمران)کل یمهندس 45 ( هاشیگرا ه ی)کلو کارمدیریت کسب  11

 ( هاشیگرا هی)کلبرداریمهندسی نقشه 46 (هاشیگرا هی)کلمدیریت تکنولوژی 12

 (هاشیگرا هی)کلمهندسی ایمنی صنعتی 47 وریمدیریت سیستم و بهره  13

 ( هاشیگرا هی)کلای و ایمنی کارمهندسی بهداشت حرفه 48 اسناد و مدارک تیریمد 14

 (ها شیگرا هی)کلمهندسی ایمنی و بازرسی فنی 49 روابط کار  15

 (هاشیگرا هی)کلبرق و تاسیسات 50 امور اداریخدمات /  16

 (هاشیگرا هی)کل مهندسی حمل و نقل 51 ها(گرایش حسابداری)کلیه  17

 ( هاشیگرا هی)کلمهندسی اپتیک و لیزر 52 اقتصاد)کلیه گرایش ها(  18

 (هاشیگرا هی)کلیانرژ یمهندس 53 ( هاشیگرا هی)کلیعلوم اقتصاد 19

 ( هاشیگرا هی)کلعیصنا یمهندس 54 (هاشیگرا هیحقوق) کل 20

 عمومی یپزشک 55 ییحقوق قضا 21

 علوم آزمایشگاهی  56 علوم قضایی 22

 سنجیبینایی  57 ها(علوم اجتماعی) کلیه گرایش 23

 سنجیشنوایی 58 ( هاشیگرا هیعلوم ارتباطات) کل 24

 کاردرمانی  59 (هاشیگرا هی) کلیروابط عموم 25

 ها(مدارک پزشکی) کلیه گرایش 60 ارتباط تصویری  26

 ها( بهداشت عمومی) کلیه گرایش 61 عکاسی 27

 ها(بیولوژی) کلیه گرایش 62 گرافیک 28

 ها( های پزشکی) کلیه گرایشفوریت 63 (هاش یگرا هی)کلابداریتک 29

 ها( مدیریت خدمات بهداشت درمانی)کلیه گرایش 64 (هاشیگرا ه ی)کلوتریعلوم کامپ 30

 (هاشیگرا ه ی) کلیپزشک یمهندس 65 (هاشیگراهی)کلوتریکامپیمهندس 31

 ها( آمار )کلیه گرایش 66 ( هاشیگرا هیاطالعات)کل یفناور یمهندس 32

 زبان انگلیسی)کلیه گرایش ها( 67 (هاشیگرا هی)کلیمال یمهندس 33

  68 ها(مهندسی برق)کلیه گرایش 34
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 عمومي و تخصصي های  مصاحبه جلسه الزامات حضور در

 است: یالزام انیتوسط متقاض لیتوجه به نکات ذ

 بود. ، ارائه کارت ملی یا شناسنامه در روز برگزاری الزامی خواهدمربوطههای مصاحبهجلسه جهت شرکت در  -1

 . باشد می الزامی مصاحبه  روز در  اند، نموده اقدام آن تعویض جهت که متقاضیانی  برای ملی،  کارت تعویض رسید ارائه **

و    -2 در استخدامی  ی هااطالعیهاخبار  درج  طریق  از  صرفاً  البرزسامانه    ،  بیمه  نشانی   استخدامی    به 

https://new.alborzins.com/home/recruit    ها و  مسئولیتی در قبال مطالب منتشره در سایر سایت شرکتمعتبر بوده و

 فضای مجازی نخواهد داشت.

در غیر اینصورت   . کلیه دعوت شدگان ملزم هستند که در زمان مصاحبه، اصل مدارک درخواستی را جهت تشکیل پرونده ارائه دهند  -3

 گردد. از حضور آنها در جلسات مصاحبه ممانعت می

،  دفترچه استخدامیبا شرایط مندرج در    متقاضیانبررسی و تطبیق مدارک    از فرایند استخدامی پس ازدر هر مرحله  چنانچه    -4

استمرار خدمت   از،  در صورت اشتغالباشد، حتی واجد شرایط عمومی و اختصاصی اعالم شده نمی  سهوا یا عمدا   داوطلبی  محرز گردد

 حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت.  متقاضیو  نعت بعمل خواهد آمد امم شرکتوی در 

لذا از ارسال هرگونه مدارک فیزیکی به شعب و ستاد جدا  ثبت نام متقاضیان صرفاً از طریق سایت مزبور و به صورت اینترنتی بوده    -5

 پرهیز نمایید. 

  حائز شرایط برای استخدام در مشاغل    تحصیلی باالتر مدرکبا دارا بودن  درحال تحصیل یا   چنانچه مشخص شود داوطلبی   -6

 تر شرکت نموده است از استخدام و ادامه اشتغال وی در هر مرحله ممانعت بعمل خواهد آمد. طع پایینامق

صیلی  سازمان هیچگونه تعهدی به اعمال مدارک تحصیلی مقطع باالتر افراد ندارد و ارائه هرگونه مدرک تحصیلی باالتر از مقطع تح  -7

 باشد.   منوط به انطباق با شرایط احراز مشاغل و تایید شرکت میشغل مورد تقاضا پس از استخدام و بکارگیری 

به ترتیب   و  استخدامی  مراحل  کلیه  در  موفقیت  از  پس آنها    بکارگیری  و  نبوده  متقاضیان  استخدام  منزله  به  دعوت به مصاحبه  -8

سایر نیروهای ذخیره )مازاد بر   استخدامگونه مسئولیتی در قبال هیچ شرکت. همچنین باشدمی کسب شده نمرات به توجه با اولویت

 . نخواهد داشت را شهر(ر نیاز ه

به نسبت تعداد شرکت کننده هر مقطع تحصیلی )لیسانس و فوق لیسانس( مطابق نیاز هر    ها ودعوت به مصاحبه برحسب اولویت  -9

 شهر انجام خواهد شد. 

 خواهد بود. ستاد مرکزی تهرانعمومی و تخصصی بصورت متمرکز در ی هابرگزاری مصاحبه  حوزه -10

مدارک مورد   و کپی   الزم است اصل واجد شرایط دعوت به مصاحبه گردند؛  ،هیاول جیپس از اعالم نتا متقاضیانی که   -11

همراه داشته را برای تطبیق با فرم خوداظهاری سامانه استخدامی در روز مصاحبه به  ) صفحه بعد(  3جدول شماره  نیاز  

 .گرددباشند در غیر اینصورت از حضور آنها در جلسات مصاحبه ممانعت می
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 و حضور در روز مصاحبه   ( مدارک مورد نیاز پس از اعالم نتایج اولیه3جدول شماره

 مدارک مورد نیاز 

 3*4یپرسنلعکس عدد  1

 پشت و رو - یکارت مل   یکپاصل و 

 صفحات شناسنامه یکپاصل و 

 پشت و رو - ( انیآقا ی) برا فهیکارت نظام وظ  یکپاصل و 

 یلیمدرک تحص نیآخر یکپاصل و 

 انتخابی  شغل یا تحصیلی رشته مرتبط با  ی نیحکم کارگز  /یسوابق شغل یگواه  یکپاصل و 

 تحصیلی یا شغل انتخابی مرتبط با رشته  ی تخصصیآموزش یهادوره یگواه  یکپاصل و 

 ( ICDLگانه) های هفتمهارت  یگواه  یکپاصل و 

 یسیمعتبر زبان انگل   یگواه  یکپاصل و 

 های علمی پژوهشی مرتبط با رشته تحصیلی یا شغل انتخابی فعالیت صفحه اول کپیاصل و 

 ( شرایط اختصاصی(4مدارک دال بر بومی بودن)ارائه مستندات مبنی بر تایید بند )اصل و کپی  

 

تقاضیانی  بوده و برای م  و هنگام حضور در روز مصاحبه  مدارک فوق صرفا پس از اعالم نتایج اولیه   تحویل*موکدا اعالم می گردد که  

لطفا از مراجعه حضوری و ارسال هرگونه مدارک به شعب و ستاد    بنابرایناند؛  خواهد بود که واجد شرایط دعوت به مصاحبه گردیده

 قبل از اطالع رسانی و اعالم نتایج اولیه در سامانه استخدامی، جدا خودداری فرمایید. 

 

 فرايند استخدامي پذيرفته شدگان

در   انسانی  نیروی  بر  شرکتجذب  تخصصیی  هامصاحبه  عالوه  و  در  استخدامی  عمومی  توفیق  پزشکی  مستلزم  عدم  معاینات   ،

و   شرکتها و ضوابط  مطابق دستورالعمل دوره آزمایشی  طی  بدو خدمت و  توجیهی  ، آموزش    و گزینش  بازرسی  سوءپیشینه، تاییدیه

الزم را کسب ننمایند، مراحل استخدامی    شرایط احرازاحل فوق  چنانچه متقاضیان در هر یک از مر  . باشدبر اساس نیاز تعیین شده می

 کان لم یکن تلقی خواهد شد. آنان 
 

o قبال    ، شرکت در  تعهدی  جابه  درخواست  پذیرش هیچگونه  و  مراحل  نهایی    شدگانپذیرفتهجایی  انتقال 

 ندارد.  استخدامی

o اختیار کامل دارد.  همان شهر شغلی های و حوزه دیگر کدهابرحسب نیاز در  متقاضیان شهر تهراندر بکارگیری  ،شرکت 

o حد نصاب نمره الزم ،  (یتخصص یهااز مراحل مصاحبه  یکی) رایانه مهارت یابیارز صرفا در بخش که  شدگان نهاییپذیرفته  

 خواهند بود.  این مهارت مجدد یابیدر ارز تیملزم به موفق ،ی استخدام یشیدوره آزما انیدر پا کسب ننمایند،  را
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 رشته و مقاطع تحصیلی مورد تقاضاشغل، های خدمت، محل
 

 طیو شرا  مربوطه شغلی  کد  به    حتماً  ، یهنگام انتخاب محل خدمت در سامانه استخدامذیل،    فهرست مشاغل مورد نیازباتوجه به  

 . فرمایید ( توجه طیشرا و    تیجنس  ، ی لیمقاطع تحص ، ی لیتحص  یهارشته ) آناحراز 

 

 مورد تقاضا   یلیرشته و مقاطع تحصشغل،  خدمت،    یهامحل لیست    (4شماره  جدول

 شغل عنوان  محل خدمت 

 ( شغلی )کد 
 ( تحصیلی مجازشیرشته)گرا

مقطع 

 تحصیلی
  شرایط جنسیت 

 شهر استان

آذربایجان 

 غربی
 ارومیه 

 مه یکارشناس ب 

 ( 40201یکدشغل)

بتیریمد دولت  یفناور  ،ییاجرا  ،یمال  ،یمه،بازرگانی:   ،یاطالعات، 

انسان  ،یصنعت منابع  کار،  و    /MBA،    یتکنولوژ  ،یکسب 

) یها(/ علوم اقتصاد شی گرا هی(/ اقتصاد)کلهاشیگراه ی)کلیحسابدار

( هاشیگراهیکل

)کل یدرمانبهداشتخدماتتیری(/مدهاشیگراهی)کلیپزشکیمهندس

گراهی)کلیعموم(/بهداشتهاشیگراهیکل)یپزشک(/مدارکهاش یگراهی

 ( هاشیگرا  هی) کلیپزشک  ی هاتی(/فورهاشیگراهی)کلیولوژی(/بهاش ی

   /سانسیل

 سانس یفوق ل
  زن  /مرد

 اصفهان 

 

 اصفهان 

 

 مه یکارشناس ب 

 ( 40202یکدشغل)

بتیریمد دولت  یفناور  ،ییاجرا  ،یمال  ،یمه،بازرگانی:   ،یاطالعات، 

انسان  ،یصنعت منابع  کار،  و    /MBA،    یتکنولوژ  ،یکسب 

) یها(/ علوم اقتصاد شی گرا هی(/ اقتصاد)کلهاشیگراه ی)کلیحسابدار

( هاشیگراهیکل

)کل یدرمانبهداشتخدماتتیری(/مدهاشیگراهی)کلیپزشکیمهندس

گراهی)کلیعموم(/بهداشتهاشیگراهیکل)یپزشک(/مدارکهاش یگراهی

 ( هاشیگرا  هی) کلیپزشک  ی هاتی(/فورهاشیگراهی)کلیولوژی(/بهاش ی

 / سانسیل

 سانس یلفوق 
  زن  /مرد

 کارشناس حقوقی 

 ( 40203یکدشغل)
 ها(گرایش حقوق )کلیه

 / سانسیل

 سانس یلفوق 
  زن  /مرد

 کارشناس بیمه 

 ( 40204)کدشغلی

بتیریمد دولت  یفناور  ،ییاجرا  ،یمال  ،یمه،بازرگانی:   ،یاطالعات، 

انسان  ،یصنعت منابع  کار،  و    /MBA،    یتکنولوژ  ،یکسب 

) یها(/ علوم اقتصاد شی گرا هی(/ اقتصاد)کلهاشیگراه ی)کلیحسابدار

( هاشیگراهیکل

)کل یدرمانبهداشتخدماتتیری(/مدهاشیگراهی)کلیپزشکیمهندس

گراهی)کلیعموم(/بهداشتهاشیگراهیکل)یپزشک(/مدارکهاش یگراهی

 ( هاشیگرا  هی) کلیپزشک  ی هاتی(/فورهاشیگراهی)کلیولوژی(/بهاش ی

 / سانسیل

 سانس یلفوق 
 زن  /مرد

* محل خدمت در شهر  

 باشد.بهارستان می

 بوشهر

 بوشهر 
 مه یکارشناس ب 

 ( 40205یکدشغل)

بتیریمد دولت  یفناور  ،ییاجرا  ،یمال  ،یمه،بازرگانی:   ،یاطالعات، 

انسان  ،یصنعت منابع  کار،  و    /MBA،    یتکنولوژ  ،یکسب 

) یها(/ علوم اقتصاد شی گرا هی(/ اقتصاد)کلهاشیگراه ی)کلیحسابدار

( هاشیگراهیکل

)کل یدرمانبهداشتخدماتتیری(/مدهاشیگراهی)کلیپزشکیمهندس

گراهی)کلیعموم(/بهداشتهاشیگراهیکل)یپزشک(/مدارکهاش یگراهی

 ( هاشیگرا  هی) کلیپزشک  ی هاتی(/فورهاشیگراهی)کلیولوژی(/بهاش ی

   /سانسیل

 سانس یفوق ل
  مرد/ زن 

 بندر عسلویه 
 مه یکارشناس ب 

 ( 40206یکدشغل)

بتیریمد دولت  یفناور  ،ییاجرا  ،یمال  ،یمه،بازرگانی:   ،یاطالعات، 

انسان  ،یصنعت منابع  کار،  و    /MBA،    یتکنولوژ  ،یکسب 

) یها(/ علوم اقتصاد شی گرا هی(/ اقتصاد)کلهاشیگراه ی)کلیحسابدار

( هاشیگراهیکل

)کل یدرمانبهداشتخدماتتیری(/مدهاشیگراهی)کلیپزشکیمهندس

گراهی)کلیعموم(/بهداشتهاشیگراهیکل)یپزشک(/مدارکهاش یگراهی

 ( هاشیگرا  هی) کلیپزشک  ی هاتی(/فورهاشیگراهی)کلیولوژی(/بهاش ی

   /سانسیل

 سانس یفوق ل
  مرد/ زن 
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 عنوان شغل  محل خدمت 

 )کد شغلی(  
 ( تحصیلی مجازشیرشته)گرا

مقطع 

 تحصیلی
  شرایط جنسیت 

 شهر استان

 تهران
 تهران 

 

 ای  حوزه اداری و بیمه

 ( 40207کدشغلی)

اطالعات،    یفناور  ،ییاجرا  ، یمال  ،یبازرگان مه، یب :  تیر یمد

تکنولوژی،  صنعت  ،یدولت انسانی،  منابع  کار،  و  کسب  ی، 

  / یامور ادار-یخدمات ادار    /MBAوری،  سیستم و بهره

  ش یگرا   ه ی)کلاقتصاد  /اسناد و مدارک  ت یر یروابط کار/ مد 

آمار/ علوم کامپیوتر/    /   (هاشیگرا   هی)کلی علوم اقتصاد  /ها(

  / یعلوم ارتباطات/ روابط عموم    کتابداری/ زبان انگلیسی/

 / ی/ گرافیکعکاس /ی ریارتباط تصوی/ ععلوم اجتما

 لیسانس/  

 فوق لیسانس 
  مرد/ زن 

 حوزه مالی  

 ( 40208 کدشغلی)
 مدیریت مالی/ حسابداری  /یمال یمهندس

   /سانسیل

 سانس یفوق ل
  زن  /مرد

 حوزه حقوقی  

 ( 40209 ) کدشغلی
 ها(/ حقوق قضایی / علوم قضایی )کلیه گرایشحقوق

   /سانسیل

 سانس یفوق ل
  زن  /مرد

 حوزه مهندسی  

 ( 40210 یکدشغل)

بازرس  یمنیا  یمهندس   یمهندس  /وتریکامپ  یمهندس  /یفن  یو 

مهندس   یفناور  یمهندس  / عیصنا /    یاطالعات/  نقل  و  حمل 

 / ییای آالت در  نیماش  یمهندس  / مهندسی کشتی  / ای در  یمهندس

 خودرو/   کیمکانمهندسی  خودرو/    یمهندس  / کیمکان  یمهندس

 ی منیو ا  ی بهداشت حرفه ا  ی مهندس  /یعتنص  یمنیا  مهندسی

  یبرق/ مهندس  یعمران/ مهندس   یمهندس  / ساتیکار/ برق و تاس

  یانرژ یمهندس / زریو ل کیاپت یهندسنفت/ م یمهندس / یمیش

مهندس  کیمکاترون  یمهندس  /   ی مهندس  / یمعمار   ی/ 

 یبردارنقشه

   /سانسیل

 سانس یل فوق
  زن  /مرد

 حوزه درمان 

 ( 40211)کدشغلی 

 عمومی یی پزشکادکتر
 

بهداشتخدماتتیر ی(/مد ها شی گراهی)کلیپزشکیمهندس

  (/ هاشیگرا هی )کلیپزشک(/مدارکها شی گراهی)کلی درمان 

(/ هاشیگرا هی)کلیولوژی(/ب هاشی گرا هی )کلیعمومبهداشت

سنجی/شنواییبینایی/ (هاشیگرا هی)کلیپزشکیهاتی فور

 آزمایشگاهی/ کاردرمانی سنجی/علوم

   /سانسیل

 سانس یل فوق
  زن  /مرد

خراسان  

 رضوی 
 مشهد 

 کارشناس حقوقی 

( 40212)کدشغلی   
 ( ها شی گرا هی)کلحقوق

   /سانسیل

سانس یل فوق  
  مرد/ زن 

 خوزستان 

 

 آبادان 
مه یکارشناس ب   

 ( 40213یکدشغل)

 

اطالعات،    یفناور  ،ییاجرا  ، یمال  ،یمه،بازرگان ی: ب تیر یمد

انسان  ،یصنعت  ،یدولت ،   یتکنولوژ  ،یکسب و کار، منابع 

MBA /  اقتصاد)کلها شی گراهی)کلی حسابدار   ش یگرا   ه ی(/ 

(  ها شی گراهی)کلیاقتصادها(/علوم

بهداشتخدماتتیر ی(/مد ها شی گراهی)کلیپزشکیمهندس

(/  هاشیگرا هی کل)یپزشکرک(/مداها شی گراهی)کلی درمان 

(/ هاشیگرا هی)کلیولوژی(/ب هاشی گرا هی )کلیعمومبهداشت

 ( هاشیگرا   هی) کلیپزشک ی هاتی فور

/ سانسیل  

 سانس یفوق ل
  مرد/ زن 

 اهواز 
 کارشناس حقوقی 

( 40214)کدشغلی   
 ها( )کلیه گرایشحقوق

/ سانسیل  

سانس یفوق ل  
  مرد/ زن 
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 عنوان شغل  محل خدمت 

 )کد شغلی( 
 ( تحصیلی مجازشیرشته)گرا

مقطع 

 تحصیلی
 جنسیت 

 شرایط

 
 شهر استان

 زنجان  زنجان 
 کارشناس بیمه 

( 40215 )کدشغلی  

اطالعات،    یفناور  ،ییاجرا  ، یمال  ،یمه،بازرگان ی: ب تیر یمد

انسان  ،یصنعت  ،یدولت  ،  یتکنولوژ  ،یکسب و کار، منابع 

MBA /  اقتصاد)کلها شی گراهی)کلی حسابدار   ش یگرا   ه ی(/ 

(  ها شی گراهی)کلیاقتصادها(/علوم

بهداشتخدماتتیر ی(/مد ها شی گراهی)کلیپزشکیمهندس

  (/ هاشیگرا هی کل)یپزشک(/مدارکها شی گراهی)کلی درمان 

(/ هاشیگرا هی)کلیولوژی(/ب هاشی گرا هی )کلیعمومبهداشت

 ( هاشیگرا   هی) کلیپزشک ی هاتی فور
 

/ سانسیل  

سانس یفوق ل  
  مرد/ زن 

 شیراز  فارس
 ی کارشناس حقوق

 ( 40216)کدشغلی 
 ها( )کلیه گرایشحقوق

 / سانسیل

 سانس یل فوق
  مرد/ زن 

 قم
 

 قم
 مه یکارشناس ب 

 ( 40217یکدشغل)

اطالعات،    یفناور  ،ییاجرا  ، یمال  ،یمه،بازرگان ی: ب تیر یمد

انسان  ،یصنعت  ،یدولت ،   یتکنولوژ  ،یکسب و کار، منابع 

MBA /  اقتصاد)کلها شی گراهی)کلی حسابدار   ش یگرا   ه ی(/ 

(  ها شی گراهی)کلیاقتصادها(/علوم

بهداشتخدماتتیر ی(/مد ها شی گراهی)کلیپزشکیمهندس

(/  هاشیگرا هی کل)یپزشکرک(/مداها شی گراهی)کلی درمان 

(/ هاشیگرا هی)کلیولوژی(/ب هاشی گرا هی )کلیعمومبهداشت

 ( هاشیگرا   هی) کلیپزشک ی هاتی فور

 / سانسیل

 سانس یلفوق 
  زن  /مرد

 کرمان  کرمان
 کارشناس حقوقی 

 ( 40218)کدشغلی 
 ( ها شی گرا هی)کلحقوق

 / سانسیل

 سانس یل فوق
  مرد/ زن 

 رشت  گیالن 

 کارشناس بیمه  

 ( 40219 )کد شغلی

اطالعات،   یفناور ، ییاجرا ، یمال ، یمه،بازرگان ی: ب تیر یمد

،   یتکنولوژ ،یکسب و کار، منابع انسان ،یصنعت ،یدولت

MBA/  شی گرا هی(/ اقتصاد)کلهاشی گراهی)کلیحسابدار  

(  ها شی گرا هی) کلیها(/ علوم اقتصاد

بهداشتخدماتتیر ی(/مد ها شی گراهی)کلیپزشکیمهندس

(/  هاشیگرا هی کل)یپزشک(/مدارکها شی گراهی)کلی درمان 

(/ هاشیگرا هی)کلیولوژی(/ب هاشی گرا هی )کلیعمومبهداشت

 ( هاشیگرا   هی) کلیپزشک ی هاتی فور

   /سانسیل

 سانس یفوق ل
  مرد/ زن 

 

 کارشناس حقوقی 

 ( 40220)کدشغلی 

 

 ( ها شی گرا هی)کلحقوق
 / سانسیل

 سانس یل فوق
  مرد/ زن 

 ساری  مازندران 
 کارشناس حقوقی 

 (40221)کدشغلی 

 
 

 ( ها شی گرا هی)کلحقوق

 
 

 / سانسیل

 سانس یل فوق
  مرد/ زن 
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 و سربلند باشید  پیروز 
 مدرییت سرماهی انسانی بیمه البرز 

م   اداره جذب   و استخدا

 عنوان شغل  محل خدمت 

 )کد شغلی( 
 ( تحصیلی مجازشیرشته)گرا

مقطع 

 تحصیلی
 جنسیت 

 شرایط

 شهر استان 

 هرمزگان

 

 بندرعباس 

 

 

 مه یکارشناس ب 

 ( 40222یکدشغل)

 

اطالعات،    یفناور  ،ییاجرا  ، یمال  ،یمه،بازرگان ی: ب تیر یمد

انسان  ،یصنعت  ،یدولت ،   یتکنولوژ  ،یکسب و کار، منابع 

MBA /  اقتصاد)کلها شی گراهی)کلی حسابدار   ش یگرا   ه ی(/ 

(  ها شی گراهی)کلیاقتصادها(/علوم

بهداشتخدماتتیر ی(/مد ها شی گراهی)کلیپزشکیمهندس

(/  هاشیگرا هی کل)یپزشکرک(/مداها شی گراهی)کلی درمان 

(/ هاشیگرا هی)کلیولوژی(/ب هاشی گرا هی )کلیعمومبهداشت

 ( هاشیگرا   هی) کلیپزشک ی هاتی فور

   /سانسیل

 سانس یفوق ل
  / زن  مرد

 کارشناس حقوقی 

 ( 40223)کدشغلی 
 ( ها شی گرا هی)کلحقوق

 / سانسیل

 سانس یل فوق
  مرد/ زن 

 همدان  همدان 
 مه یکارشناس ب 

 ( 40224یکدشغل)

اطالعات،    یفناور  ،ییاجرا  ، یمال  ،یمه،بازرگان ی: ب تیر یمد

انسان  ،یصنعت  ،یدولت ،   یتکنولوژ  ،یکسب و کار، منابع 

MBA /  ش یگرا   ه یاقتصاد)کل(/  ها شی گراهی)کلی حسابدار  

(  ها شی گراهی)کلیاقتصادها(/علوم

بهداشتخدماتتیر ی(/مد ها شی گراهی)کلیپزشکیمهندس

(/  هاشیگرا هی کل)یپزشکرک(/مداها شی گراهی)کلی درمان 

(/ هاشیگرا هی)کلیولوژی(/ب هاشی گرا هی )کلیعمومبهداشت

 ( هاشیگرا   هی) کلیپزشک ی هاتی فور

   /سانسیل

 سانس یفوق ل
  زن  /مرد


