
 بسمه تعالی

 

رفاه اجتماعی و وزارت تعاون، کاراشخاص تابعه یند استعدادیابی و شایسته گزینی فرا  

شرکت بیمه ملت  فاز نخست:   

هاي انسانی شایسته و توانمند در سطوح مختلف سازمانی ها برخورداري از سرمایهتنها ضمانت برتري سازمانمقدمه: 

کننده در بقاء و ادامه تعیین هاي نیروي انسانی نقش بسیارها و قابلیتشایستگیها، شناخت و پرورش ظرفیت باشد .می

هاي نیروي انسانی به عنوان ها و صالحیتتوجهی به این قابلیتبی هاي رقابتی دارد و هرگونهدر محیطها حیات سازمان

همه  هامروز شود.می زوال سازمان و نهایتا افول و رقابتی خالء مزیتهاي دانشی موجب استراتژیك و سرمایه منابع

سمت اتخاذ  نیازمندند و همین نیاز آنها را بهمقرر هاي به نیروهاي توانمند، خالق و معتقد به اهداف و سیاستموسسات 

با توجه به این توضیحات و امعان نظر به این نکته  .دهدهایی جهت شناسایی، جذب و نگهداري نخبگان سوق میروش

اعم از ستادي و بنگاهی، موجب می   رفاه اجتماعی و وزارت تعاون، کارمشاغل مدیریتی و تخصصی  که گستره وسیع

و جذب و  جهت استعدادیابی، پرورش استعدادهاتا ایجاد زیرساخت اثربخش، کارآ، اخالقی، عادالنه و شفاف شود 

طراحی و استقرار بزرگترین نظام شایستگان و نخبگان از اهمیت زیادي برخوردار باشد. لذا در همین راستا بکارگیري 

تا بتواند ابزار بوده  رفاه اجتماعی و وزارت تعاون، کاراز برنامه هاي راهبردي  استعدادیابی و جانشین پروری در کشور

ي تابعه در سطوح مختلف را ایجاد و در اختیار تصمیم گیران الزم را جهت جذب و بکارگیري  نیروهاي توانمند واحدها

در واحدهاي تابعه و  در آینده نزدیكقرار دهد.  لذا پیش بینی می گردد کلیه انتصابات در مشاغل تخصصی و مدیریتی 

جامع  بنگاههاي سرمایه پذیر )تعیین افراد نماینده یا در شرکتهاي مدیریتی( صرفا براساس فرایند و خروجی نظام

 سرپرست 15/06/97 مورخ ۹۳۹۶۵بخشنامه شماره  در همین راستا وفق استعدادیابی و جانشین پروري صورت پذیرد.

ها و ها و نیز مدیران عامل شرکتانتخاب اعضاي هیات مدیرهموضوع   رفاه اجتماعی و وزارت تعاون، کار محترم

در ، و بررسی رزومه نخبگان ، صرفًا از طریق فراخوان عمومیهامتصل به هلدینگهاي تابعه و شرکتهاي رده اول هلدینگ

فار نخست تعیین و انتصاب مدیرعامل شرکت بیمه ملت)تابعه صندوق بازنشستگی کشوري( براساس فرایند اولیه نظام 
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 در ادامه فرایند اجرایی تعیین مدیرعامل شرکت بیمه ملتاستعدادیابی و شایسته گزینی صورت خواهد گرفت.  عجام

 تبیین و ارایه می گردد. 

 اهداف: 

و امکان بهره مندي از بهترین سرمایه هاي انسانی در استقرار فرهنگ شایسته گزینی و مدیریت استعداد  

 مناصب مدیریتی موسسات تابعه

 توزیع عادالنه فرصتهاي شغلی و مدیریتی  

 شفافیت کامل فرایندهاي انتصابات و ایجاد وحدت رویه در جذب، گزینش، انتصاب و توسعه مدیران  

 : مدیرعامل شرکت بیمه ملت شایسته گزینی فرایندمراحل 

 ارزیابی شایستگی عمومی داوطلبان مستند به خود اظهاري داوطلبان   :1مرحله -1

 نداوطلبا تجربیارزیابی  شایستگی حرفه اي و  :2مرحله -2

 داوطلبانو تخصصی  علمیارزیابی شایستگی  :3مرحله -3

داوطلبان حایز باالترین امتیاز، تطبیق  نفره 10لیست  تدوین،  3و 2تجمیع امتیازات حاصله از مراحل :4مرحله -4

معرفی جهت مصاحبه با  سپس و شوراي عالی بیمه 90اعالمی آیین نامه شرایط  با حداقلنفره  10لیست 

 ارزیابیکمیته عالی 

 رتبه بندي سایر داوطلبین مرحله نهایی و تعیین نامزد نهایی و کمیته عالی برگزاري مصاحبه  :5مرحله -5

نگهداشت مابقی داوطلبان مرحله  اخذ نظر مراجع مربوطه،  معرفی نامزد نهایی به بیمه مرکزي پس از :6مرحله -6

 سایر اقدامات تمام شماري.  براي سایر مناصب مورد نیاز و انباره استعدادنهایی 

 الزامات: 

 )هلدینگ مالی( و تعیین سازمان اجرایی فرایند ارزیابی کمیته عالیاعضاي صدور احکام  

 در زمان محدود مقرر شده  تعیین نامزد نهایی نهایی سازي فرایند 
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 ل تخصصی به مراح تگی براي افراد راه یافتهاعالم بازخورد به داوطلبان تایید نشده و تهیه کارنامه شایس 

 انتشار عمومی گزارش نهایی اجراي فرایند شایسته گزینی  

 

 

 : اجراییفرایند

  خوداظهاری داوطلبانارزیابی شایستگی عمومی مستند به مرحله یک:  -1

 تابعیت ایرانی و عدم تابعیت دوگانه -1-1

  کارشناسی حداقل مدرک تحصیلی   -2-1

 امکان ارزیابی داوطلبان بازنشسته وجود ندارد.   -3-1

 نداشتن سوء پیشینه کیفري -4-1

 عدم اخذ احکام قطعی و یا پرونده مفتوح در کمیته هاي انضباطی  -5-1

 .ل و تبیین امکان تصدي آتی داوطلبقانون منع تصدي بیش از یك شغرعایت  -6-1

 

 . پذیرفته شدگان در مرحله بعد مورد ارزیابی قرار می گیرند. ارزیابی شونده حذف یا تایید :یکخروجی مرحله  

 کمیته ارزیابی شایستگی هاي عمومی)سازمان اجرایی(  متولی: 

 

 

 

 

 

 

 

www.ipwna.ir



 : ارزیابی  شایستگی حرفه ای و تجربی داوطلبان2مرحله -2

گردد.و امتیازات مکتسبه براساس جداول زیر، تجمیع میمحاسبه ان خدمت داوطلبان در هر بخش امتیازات براساس میز  

 : شرکت-سوابق در هر سمتنحوه محاسبه 

  گردد.سال لحاظ نمی 10و بیش از  0.4ضریب سال بعد  چهار ، 0.6، سه سال بعدي ضریب 1سال اول ضریب  سه

 امتیاز(  100امتیازات مربوط به سوابق حرفه ای داوطلبان در صنعت بیمه)حداکثر 

 سمت  حداکثر ضریب

 مدیرعامل بیمه اصلی  1

 قایم مقام/عضو هیات مدیره موظف 0.5

فنی/مدیرعامل بیمه اتکاییمعاون  0.4  

 سایر معاونین/عضو هیات مدیره غیر موظف 0.3

 مدیرمالی/مسئول فنی 0.2

 سرپرست منطقه/رییس مجتمع/رییس شعبه 0.2

 سایر مشاغل 0.1

 (Xهردوماه سابقه فعالیت در سمت)×  روش محاسبه امتیاز:         ضریب  

هاي بیمه در آخرین گزارش منتشره اي شرکتبازار پورتفوي بیمه آخرین سهماي داوطلبان بر اساس تبصره: سوابق بیمه

 :اندبیمه مرکزي، به شرح جدول ذیل امتیازبندي گردیده

 

 ضریب نوع بیمه ردیف

 1.5 درصد(10)سهم باالي  بیمه ایران 1

 1.3 درصد( 10تا  5)سهم بین  بیمه آسیا، دانا، البرز، پارسیان 2

 1 درصد( 5تر از )سهم کم هاسایر بیمه 3
 

 تبصره: سوابق داوطلبان در بیمه ملت با توجه به اهمیت سوابق کاري اخیر، به شرح جدول ذیل امتیاز داده شده است:

 ضریب سوابق در بیمه ملت ردیف

 1.5 از زمان فراخوان تا سه سال قبل 1

 1.2 از سه سال قبل تا شش سال قبل 2

 1 مابقی سوابق 3
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 امتیاز(  50وپولی )حداکثر  امتیازات مربوط به سوابق حرفه ای داوطلبان در صنعت مالی

 حداکثر ضریب سمت محل خدمت

سازمان بورس و اشخاص تابعه، شرکت هلدینگ، 

شرکت سرمایه گذاري، بانکها و موسسات مالی و 

اعتباري، وزارتخانه ها و سازمانهاي عمومی 

 مرتبط 

 1 مقام/هیات مدیره موظفباالترین مقام/قایم 

 0.5 معاونین مدیرعامل/مدیرارشد مالی

 0.4 سایر مدیران ارشد/هیات مدیره غیرموظف

 0.3 مدیران میانی/ کارشناسان

 0.1 سایر

شرکت کارگزاري، شرکت مشاوره سرمایه گذاري 

 سایر محلهاموسسات حسابرسی و و سبدگردان، 

 0.9 مدیره موظفباالترین مقام/قایم مقام/هیات 

 0.4 معاونین مدیرعامل/مدیرارشد مالی

 0.3 سایر مدیران ارشد/هیات مدیره غیرموظف

 0.2 مدیران میانی 

 0.1 سایر
 0.4 )باحذف همزمانی فعالیت(مدرس دانشگاه در دروس مالی، اقتصادي و بیمه، کارشناس رسمی دادگستري مرتبط

 (Xهردوماه سابقه فعالیت در سمت)×   روش محاسبه امتیاز:         ضریب 

 امتیاز(  40)حداکثر  بخشهاامتیازات مربوط به سوابق حرفه ای داوطلبان در سایر 

 حداکثر ضریب سمت محل خدمت

میلیارد ریال  500شرکتهاي داراي بیش از 

دارایی، وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات 

 عمومی غیرمرتبط

 1 مقام/هیات مدیره موظفباالترین مقام/قایم 

 0.5 معاونین مدیرعامل/مدیرارشد مالی

 0.4 سایر مدیران ارشد/هیات مدیره غیرموظف

 0.3 مدیران میانی/ کارشناسان

 0.1 سایر

 سایر شرکتها

 0.8 باالترین مقام/قایم مقام/هیات مدیره موظف

 0.4 معاونین مدیرعامل/مدیرارشد مالی

 0.3 ارشد/هیات مدیره غیرموظفسایر مدیران 

 0.2 مدیران میانی 

 0.1 سایر
 0.3 )باحذف همزمانی فعالیت(مدرس دانشگاه در دروس غیرمرتبط، کارشناس رسمی دادگستري غیرمرتبط

 

 (Xهردوماه سابقه فعالیت در سمت)×  روش محاسبه امتیاز:         ضریب  

 

 : داوطلبانشایستگی حرفه ای و تجربی امتیاز 
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+    0.7*  وپولی امتیازات مربوط به سوابق حرفه اي در صنعت مالی   + 1*   امتیازات مربوط به سوابق حرفه اي در صنعت بیمه

 0.2*  امتیازات مربوط به سوابق حرفه اي داوطلبان در سایر بخشها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : و تخصصی داوطلبان تحصیلیارزیابی شایستگی مرحله سوم:  -3
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 گردد()امتیاز آخرین مدرک تحصیلی لحاظ میامتیاز(  45امتیازات مربوط به سوابق تحصیلی داوطلب) حداکثر 

 امتیاز رشته تحصیلی آخرین مدارک تحصیلی

 دکتري
 20  ، بانکداريبیمه، مدیریت مالی، مدیریت بازرگانی، اقتصاد، حسابداري

 17 حقوق فناوري اطالعات،ها، سایر مدیریت

 13 هاسایر رشته

 کارشناسی ارشد
 15 یریت بازرگانی، اقتصاد، حسابداري، بانکداريبیمه، مدیریت مالی، مد

 13 حقوق فناوري اطالعات، ها،سایر مدیریت

 10 هاسایر رشته

 کارشناسی
 10  ، بانکداريبیمه، مدیریت مالی، مدیریت بازرگانی، اقتصاد، حسابداري

 9 حقوق فناوري اطالعات،، هاسایر مدیریت

 8 هاسایر رشته

 

 امتیاز(:  10ارزیابی سوابق تخصصی) حداکثر

 امتیاز 3حداکثر  مدارک حضور در دوره هاي حرفه اي 

 امتیاز 3حداکثر تالیف و ترجمه کتاب  مرتبط

 امتیاز 2حداکثر  مقاله در نشریات معتبر داخلی و بین المللی مرتبط انتشار

 امتیاز 2حداکثر  ارایه مقاله در همایشهاي معتبرانتشار و 

 

 

 امتیاز سوابق تخصصی   + امتیاز شایستگی تحصیلی و تخصصی داوطلبان:    امتیاز سوابق تحصیلی

 

 

 

 

 

 : ، تدوین و ارایه داوطلبین نهاییمرحله چهارم -4

 تخصصی()تحصیلی و  3)شایستگی حرفه اي و تجربی(و  2تجمیع امتیازات حاصله از مراحل 
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 داوطلبان حایز باالترین امتیاز نفره 10لیست  تدوینرتبه بندي امتیازات و  

و حذف افراد فاقد شرایط شوراي عالی بیمه  90نفره با حداقل شرایط اعالمی آیین نامه  10تطبیق لیست   

 حداقلی آیین نامه 

 نفره  10تجمیع و تدوین کلیه مستندات لیست  

 جهت مصاحبه با کمیته عالی ارزیابیبه مستندات مربوطه داوطلبین نهایی منضم معرفی  

 

 

 نفره:  10مرحله پنجم،مصاحبه کمیته عالی ارزیابی با داوطلبین مندرج در لیست  -5

 کمیته عالی:  داوطلبین در ارزیابیپیشنهادی فرازهای 

 شرکت بیمه ملتبراي توسعه و بهبود فعالیت بررسی اهداف و برنامه اجرایی داوطلب  

 شرکت بیمه ملتمیزان شناخت از وضعیت فنی، مالی و مدیریتی  

بررسی عملکرد اجرایی داوطلب اعم از مالی،  سبك مدیریتی، توسعه سرمایه هاي انسانی، حکمرانی  

 شرکتی و نظایرهم در سازمان و شرکتهاي پیشین 

 میزان شناخت از قوانین و مقررات موضوعه 

  و فضاي بین المللمیزان شناخت از صنعت بیمه در کشور  

 مهارتهاي آینده نگري و تفکر راهبردي  

 آشنایی با اصول حاکمیت شرکتی 

 آشنایی با فرایندهاي مدیریتی و مالی ناظر بر صندوق بازنشستگی و شرکتهاي تابعه  

 

 

 مرحله شش، معرفی نامزد نهایی و تمام شماری:  -6

 معرفی نامزد نهایی توسط کمیته عالی ارزیابی  
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 نامزد نهایی از مراجع مربوطهاستعالم  

 معرفی نامزد نهایی به بیمه مرکزي پس از کسب تاییدیه از مراجع مربوطه  

 مابقی داوطلبان مرحله نهایی براي سایر مناصب مورد نیاز همگروه و انباره استعداد مشخصات نگهداشت 

 داوطلبین  ارسال بازخورد به سایر 

 تدوین و انتشار عمومی گزارش فرایند شایسته گزینی   

 

  

www.ipwna.ir




