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1394سال صندوق تامین خسارتهاي بدنی نیروي انسانیو بکارگیريجذب

در نظر دارد به منظور تامین بخشی از نیروي انسانی خود تعـدادي داوطلـب واجـد    صندوق تامین خسارتهاي بدنی 
در از طریـق آزمـون کتبـی ، مصـاحبه و گـزینش     و کارشناسـی ارشـد   کارشناسیرا با مدارك تحصیلی مرد شرایط 

به صورت قراردادي جذب نماید .شهرهاي تهران ،تبریز،اصفهان ،شیراز ،اهواز،ساري ،کرمانشاه ،مشهد،قزوین وکرمان 

شرایط عمومی-الف
داشتن تابعیت ایران–
تدین به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی–
ایرانالتزام به قانون اساسی جمهوري اسالمی–
انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی –
عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر–
نداشتن سابقه محکومیت جزائی موثر–
داوطلبان نبایــد از جمله افــرادي باشند که به موجب آراء مراجع قضــائی و ذیصالح، از خدمات دولتی منع شده –

.باشند

.و توانائی براي انجام کاري که استخدام می شوندروانیداشتن سالمت جسمانی و –

داوطلبان استخدام نباید از مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی دستگاه هاي اجرایی و یا بازخرید خدمت آنها باشند–
براي مقطع کارشناسی ارشد و حداکثر به بعد) 1/2/1362سال تمام (متولدین 32داشتن حداکثر سن متقاضیان -4

به بعد)1/2/1364سال براي مقطع کارشناسی (متولدین 30سن متقاضیان 
: مدت خدمت سربازي به حداکثر سن داوطلب افزوده می شود .1تبصره 
: حداکثر سن داوطلبان همکاري از خانواده هاي شـهدا ، جانبـازان ، آزادگـان ،ومفقوداالثرهـا ( همسـر،      2تبصره 

ارائه گواهی معتبر از سوي مراجع ذیصالح تا پنج سال افزایش می یابد.فرزندان ، برادر ، خواهر)در صورت 
تذکر: مالك عمل براي محاسبه تاریخ گواهی فراغت از تحصیل، معافیت دائـم و پایـان خـدمت نظـام وظیفــه و  

.محاسـبه سـن داوطلبان، آخرین روز مهلت ثبت نام می باشد
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اختصاصیشرایط–ب 
هـا و موسسـات آمـوزش    از دانشگاه15با حداقل معدل و کارشناسی ارشد کارشناسیدارا بودن مدرك تحصیلی -1

عالی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري.
باشد .آخرین روز مهلت ثبت نام تبصره : تاریخ فراغت از تحصیل داوطلبان آزمون می بایست قبل از 

داراي اولویت اي)با تأیید سازمان تأمین اجتماعی (سابقه بیمه،مرتبطو سابقه کار مفیدسال 3حداقل ندگان دار-2
باشد.می

تعداد مورد نیازحوزه خدمت استانهايمحل استقرارنام استانعنوان شغل

کارشناس حقوق

4قم-البرز–تهرانتهرانتهران
2اردبیل-غربیآذربایجان -آذربایجان شرقیتبریزآذربایجان شرقی

2کهکلویه و بویراحمد-مرکزي-یزد-اصفهاناصفهاناصفهان
2هرمزگان-بوشهر-فارسشیرازفارس

2چهارمحال و بختیاري-لرستان–خوزستان اهوازخوزستان
1همدان-ایالم - کردستان-کرمانشاهکرمانشاهکرمانشاه
1سمنان-گلستان–مازندران ساريمازندران

2خراسان شمالی–خراسان جنوبی - خراسان رضويمشهدخراسان رضوي
1گیالن-زنجان- قزوینقزوینقزوین
2سیستان و بلوچستان-کرمانکرمانکرمان

حقـوق تجـارت و بـین الملـل حقـوق      ، حقوق عمومی، حقوق کیفري، حقوق جزاءحقوق، رشته هاي تحصیلی مجاز: 
خصوصی.حقوق ،اقتصادي

تعداد مورد نیازحوزه خدمت استانهايمحل استقرارنام استانعنوان شغل

فنیکارشناس 

1اردبیل-آذربایجان غربی-آذربایجان شرقیتبریزآذربایجان شرقی
1هرمزگان-بوشهر-فارسشیرازفارس

1چهارمحال و بختیاري-لرستان–خوزستان اهوازخوزستان
1خراسان شمالی–خراسان جنوبی - خراسان رضويمشهدخراسان رضوي

1گیالن-زنجان- قزوینقزوینقزوین
1سیستان و بلوچستان-کرمانکرمانکرمان

بازرگانیمدیریت ،مدیریت بیمهرشته هاي تحصیلی مجاز: 
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تعداد مورد نیازحوزه خدمت استانمحل استقرارنام استانعنوان شغل

2تهرانتهرانتهرانکارشناس رایانه

مهندسی کامپیوتر گرایش (نرم افزار، هوش مصنوعی و رباتیک، نظریـه هـاي الگـوریتم و    رشته هاي تحصیلی مجاز: 
مهندسی فن آوري اطالعات، نرم افزار کامپیوتر  ، محاسبات، معماري سیستم هاي کامپیوتري)

تعداد مورد نیازحوزه خدمت استانمحل استقرارنام استانعنوان شغل

1تهرانتهرانتهرانکارشناس امور اداري

علوم تربیتی گرایش ، مدیریت گرایش( مدیریت رفتاري، منابع انسانی)،مدیریت دولتیرشته هاي تحصیلی مجاز:
برنامه ریزي و تحلیل سیستم ها، (آموزش و بهسازي منابع انسانی)

تعداد مورد نیازاستانحوزه خدمت محل استقرارنام استانعنوان شغل

2تهرانتهرانتهرانکارشناس مالی

بازرگانیمدیریت ، مدیریت مالی، حسابداري: رشته هاي تحصیلی مجاز
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پرداخت وجه ثبت نامنحوه ثبت نام و
انجام خواهد 06/02/1394مورخ شنبه یکلغایت 30/01/1394شنبه مورخ یکثبت نام بصورت اینترنتی از روز 

مراجعه و پس از www.irc.ac.irبه نشانیپژوهشکده بیمهذیرفت. متقاضیان واجد شرایط می بایست به سایت پ
هرانی مقدم در وجه نزد بانک ملی شعبه شهیدت2178959001000شماره حسابریال به 300,000پرداخت مبلغ 

به تکمیل فرم ثبت نام و ارائه اطالعات مورد نسبتسایت ثبت نام الصاق واسکن فیش مربوطه را درپژوهشکده بیمه، 
(اصل فیش واریزي در روز آزمون از داوطلبان مطالبه خواهد شد)نمایند.نیاز اقـدام

الزم به توضیح است مدت زمان تعیین شده تمدید نمی گردد و متقاضیان باید در مدت زمان فوق نسبت بـه ثبـت 
.نموده و از موکول نمودن آن به روزهاي پایانی خودداري نمایندنـام اقـدام 

متقاضیان شرکت در آزمون باید پس از پایان ثبت نام کد رهگیري خود را یادداشت نموده و تا پایان مراحل –
.استخدام نزد خود نگهداري نمایند

.چ وجه مسترد نمی گرددبه ثبت نام هاي ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هی–

:را به همراه داشته و تصویر آن را ارائه نمایدمدارك ذیل اصلمی بایستمصاحبهداوطلب در زمان 
کارت ملی–
آخرین مدرك تحصیلی مندرج در آگهی–
شناسنامه-
کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و یا معافیت دائم-
مدارك دال بر ایثارگري-
)دال بر معلولین عادي (ارائه گواهی معلولیت از سازمان بهزیستیمدارك -
مدارك دال بر بومی بودن-
.مبناي استان و شهرستان براي تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوري در زمان ثبت نام می باشدتبصره:*

با توجه به اینکه مدارك متقاضیان ، پس از تعیین نمرات داوطلبان در آزمون عمومی و تخصصی بررسی تذکر مهم:
خواهد شد، لذا در صورتی که مدارك داوطلبان مغایر با شرایط مندرج در این آگهی و همچنین اطالعات مندرج در 

، و در هر مرحله از آزمون، اعالم نتایج تقاضانامه ثبت نامی باشد، هیچگونه حقی براي متقاضی ایجاد نخواهد کرد
.اولیه، مصاحبه و حتی در صورت پذیرش نهایی، داوطلب حذف خواهد شد و حق هیچگونه اعتراضی ندارد

زمان برگزاري آزمون و نحوه دریافت کارت شرکت در آزمون
مشاهده و پرینت بر براي 15/02/1394سه شنبهالی13/02/1394شنبه مورخ یککارت شرکت در آزمون از روز 

مورخ پنج شنبهقرار خواهد گرفت. آزمون در روز www.irci.ac.irبـه نشـانیپژوهشکده بیمهروي سـایت 
. ساعت شروع و محل برگزاري آزمون برروي کارت شرکت درآزمون درج و شددر تهران برگزار خواهد24/02/1394

.رسیدبه هنگام پرینت کارت به آگاهی داوطلبان خواهد 
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الزم به ذکر است صدور کارت شرکت در آزمون به منزله تایید اطالعات ارسالی از سوي داوطلبان نبوده و مدارك
.داوطلبان پس از اجراي آزمون بررسی خواهد شد

.به هر یک از داوطلبان یک دفترچه سوال عمومی و یک دفترچه سوال اختصاصی داده خواهد شد*

:مواد آزمون عبارتند از
:مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود-الف

(ICDL)فناوري اطالعات (مهارتهاي هفت گانه-1

ریاضی و آمار مقدماتی-2
زبان و ادبیات فارسی-3
معارف اسالمی-4
زبان انگلیسی عمومی-5
اطالعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی-6
هوش و توانمندیهاي عمومی-7
.هاي و با احتساب یک سوم نمره منفی طراحی خواهد شده صورت چهار گزینآزمون به–

پیروان سایر مذاهب اسالمی مصرح در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران (حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و -
اسالمی اقلیتهاي دینی مصرح در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران از پاسخگویی به سواالت معارف وزیدي) 

معاف بوده و در ایـن صورت نمره مکتسبه این داوطلبان، بر اساس مجموع تراز شده سایر سواالت محاسبه خواهد 
.شد

:به شرح زیر تعیین میشوداختصاصیمواد آزمون -الف

عنوان آزمونعنوان شغلردیف

کارشناس حقوقی1

،حقوق (با تأکید بر شرکتهاي تجاري، اسناد تجاري)متون حقوقی(انگلیسی) ، حقوق تجارت
(با تأکید بر حقوق مسئولیت مدنی، اشخاص و محجورین،قواعد عمومی قراردادها، عقود مدنی

( با تأکید بر مباحث قصاص، دیات) ، حقوق متون فقه، آیین دادرسی مدنی و کیفري،اذنی، ارث)
بیمه، حقوق بیمه شخص ثالث

)کامپیوتر (نرم افزاررایانهکارشناس2
امور اداري (قوانین و مقررات امور اداري) و بودجهکارشناس امور اداري3
حسابداري مالی عمومی و بودجهکارشناس مالی4
اصول بیمه، مدیریت ریسک و بیمه، بیمه مسئولیت، بیمه اجباري شخص ثالثکارشناس فنی5
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نحوه اعالم نتیجه

:نمرات برتراز بین دارندگان )انتخاب سه برابر(مراحل استخدام گزینش علمی)الف

بـراي حیطـه عمـومی و شصـت     )%40(انتخاب افراد بر اسـاس مجمـوع نمـره فضـلی آنـان (بـا وزن چهـل درصـد        
برابر ظرفیت پـذیرش در هـر شــغل و    با در نظر گرفتن موارد ذیل به تعداد سه) براي حیطه تخصصی %60(درصـد

.محـل مـورد تقاضـا صـورت مـی پذیرد

)معرفی به گزینش (انتخاب یک برابر )ب

پس از برگزاري مصاحبه استخدامی، معرفی افراد اصلی به گزینش براساس مجموع نمره فضـلی آنـان بـا وزن هفتـاد 
برابـر ظرفیـت   به تعداد یکراي مصاحبه استخدامی) %30(براي امتحان مشترك فراگیر و سی درصد) %70(درصـد

.پذیرش به ترتیب نمره فضلی خواهد بود
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تذکرات

ارائه نموده است متخلف محسوب شده ه چنانچه در هر مرحله از بررسی مشخص شود متقاضی اطالعات اشتباه ب-1
و از جذب و اشتغال وي جلوگیري به عمل خواهد آمد.

در مورد صحت کلیه مدارك ارسالی از مراجع ذیصالح استعالم خواهد شد.،نهاییدر صورت پذیرفته شدن -2
هزینه ثبت نام به هیچ وجه مسترد نخواهد شد.-3
ثبت نام و شرکت در آزمون و طی کلیه مراحل اعالم شده هیچگونه تعهد استخدامی بـا فـرد ایجـاد نمـی نمایـد     -4

و در بکارگیري نهایی افراد مختار است.صندوق تامین خسارت بدنی
ثبت نام صرفاً از طریق سایت اینترنتی صورت می پذیرد و داوطلب الزم اسـت از هرگونـه مراجعـه حضـوري بـه      -5

یا ارسال درخواست خود از طریق پست خودداري نمایند.صندوق تامین خسارت بدنی
اطالع رسانی می شود.www.irc.ac.irنتایج آزمون از طریق سایت اینترنتی به آدرس -6
عدم اشتغال به تحصیل در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی.-7
یا نهادهاي انقالبی .نداشتن تعهد انجام کار درسایر سازمانها ، موسسات دولتی و وابسته به دولت و-8
تعهد خدمتی داشته باشند.متقاضیان کارشناس حقوقی نباید پروانه وکالت، کارشناس رسمی و هیچ گونه -9


