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سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان بیمهگر اجتماعی است که مأموریت اصلی
آن پوشش کارگران مزد و حقوق بگیر (به صورت اجباری) و صاحبان حرف و
مشاغل آزاد (به صورت اختیاری) است .جمعیت تحت پوشش این سازمان ،شامل
حدود ١٢میلیون نفر بیمه شده و بیش از  ٢میلیون نفر مستمریبگیر است که با
درنظر گرفتن افراد خانواده بیمهشدگان ،جمعیت تحت پوشش این سازمان برای
خدمات درمانی به بیش از  ٣٧میلیون نفر میرسد .حال که تصمیم به ورود به
این سازمان گرفتهاید و مراحل استخدامی در این سازمان را طی میکنید ،الزم و
ضروری است که در مورد منابع تخصصی این سازمان در آزمونهای استخدامی
اطالعات الزم را کسب نمایید .بنابراین ،گروه توسعه استخدامی سایت
ایـاستخدام ،تصمیم به ارائه منابع مورد نیاز برای دروس تخصصی این آزمون
گرفته است و موارد مندرج در این فایل را به منظور رفع این نیاز مهم ارائه کرده
است.

میثم کریمی

«استفاده از این فایل فقط در صورت ذکر منبع ،مجاز بوده و تحریف در نام منبع
(نام نگارنده و نام سایت ایـاستخدام) تخلف محسوب شده و با متخلف طبق
ماده  ٢٣قانون حمایت حقوق مولفان برخورد خواهد شد»

شناخت تامین اجتماعی (از سری دروس عمومی)
در این سرفصل به کلیات سازمان تامین اجتماعی پرداخته میشود که شامل موارد زیر است:
 .1معرفی و آشنایی اجمالی

 .7معاونت حقوقی و امور مجلس

 .2وظایف و اختیارات هیات امنا

 .8معاونت فنی و درآمد

 .3وظایف و اختیارات مدیر عامل

 .9اداره کل ها

 .4وظایف و اختیارات هیات نظارت

 .10چگونگی انجام وظایف در واحدهای اجرایی

 .5تعهدات سازمان (کوتاهمدت و بلندمدت)  .11معاونت اداری و مالی
 .6معاونت امور اقتصادی و برنامهریزی

 .12معاونت درمان
 .13درمان مستقیم و غیرمستقیم

تنها منبع برای این سرفصل ،همان فایل  19صفحهای در سایت سازمان تامین اجتماعی 1میباشد .به
د لیل فرار بودن مطالب این منبع ،بایستی این فایل را چندین بار مطالعه کنید .الزم به ذکر است که به
دلیل کم بودن حجم این فایل ،اکثر داوطلبان آزمونهای استخدامی ،درصدی حدود  70الی  90از این
سرفصل کسب میکنند؛ بنابراین ،برای این سرفصل زمان کافی را اختصاص دهید تا از رقبا عقب نمانید.
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اصول و تئوریهای مدیریت
یکی از پراکندهترین مطالب سرفصلهای دروس تخصصی ،همین سرفصل اصول و تئوریهای مدیریت است.
بنابراین ،داوطلبان نبایستی انتظار زیادی از فراوانی تستهای آشنا در آزمون ،در این سرفصل داشته باشند .به هر حال،
به دلیل پراکنده بودن این سرفصل ،منابع مطالعاتی برای این سرفصل نیز به خودی خود ،وسیع میباشد و داوطلبان برای
کسب معقوالنه نتیجه مورد انتظار ،بایستی حدالمقدور منابع زیر را مطالعه کنند:
 .1مبانی سازمان ،سید محمد مقیمی ،انتشارات راه دان
 .2تئوری سازمان :ساختار و طرح سازمانی ،استفن پی .رابینز ،انتشارات صفار – اشراقی
 .3مبانی سازمان و مدیریت ،علی رضائیان ،انتشارات سمت
 .4مدیریت عمومی ،سید مهدی الوانی ،نشر نی
 .5به منظور تثبیت مطالب ،از کتاب تست مجموعه سواالت طبقه بندی شده کنکور کارشناسی ارشد تئوری
های مدیریت ،مولف :سید محمد رضا ناصرزاده و سید رضا سید جوادین ،انتشارات نگاه دانش ،استفاده کنید.

در نگاه اول به نظر میرسد که مطالب بسیار وسیع باشد و حق با شماست؛ اصول مدیریت همواره پراکنده بوده و در
هیچ آزمونی منبع مشخص و واحدی نداشته است .اما کتاب شماره  2 ،1و  ،3جزء الینفک همه آزمونهایی است که
در آن تئوری و یا اصول مدیریت به عنوان سرفصل آزمون قرار خواهد گرفت .البته یک منبع جایگزین دیگری نیز
وجود دارد و آن تئوری مدیریت ،با تالیف علیرضا سالمی ،از انتشارات ماهان میباشد .در این کتاب موارد کتابهای،2
 4 ،3و  5به صورت خالصه درج گردیده است .این کتاب به افرادی توصیه میگردد که رشته آنها یکی از شاخههای
مدیریت باشد و از قبل با کتابهای  3 ،2و  4آشنا شده باشند .اما اشخاصی که برای بار اول سمت و سو به دروس
مدیریتی میآورند ،توصیه میگردد کتابهای  3 ،2 ،1و  4را مطالعه نمایند و برای مرور  3 ،2و  4از کتاب ماهان
استفاده کنند.

رفتار سازمانی
به منظور کسب نتیجه مطلوب در این سرفصل ،موارد زیر پیشنهاد میگردد:
 .1مدیریت رفتار سازمانی ،علی رضائیان ،انتشارات سمت
 .2مبانی رفتار سازمانی تک جلدی ،استفن پی .رابینز ،انتشارات دفتر پژوهشهای
فرهنگی
 .3مبانی رفتار سازمانی (رفتار فردی) ،آرین قلیپور ،انتشارات سمت

متأسفانه این سرفصل هم مانند سرفصل قبلی ،از پراکندگی خاصی برخوردار است و داوطلبان به
منظور تسلط کافی در این سرفصل ،به ناچار بایستی کتابهای ارائه شده را مطالعه نمایند .به غیر از اینکه
داوطلب در یکی از شاخههای مدیریت تحصیل کرده باشد و بر این مطالب تسلط اولیه را داشته باشد و
از کتابهای تست مانند کتابهای زیر استفاده کند:
 .1مجموعه سواالت طبقهبندی شدۀ آزمونهای کارشناسی ارشد تئوریهای
مدیریت ،مهرداد پرچ ،انتشارات مهربان نشر
 .2مبانی رفتار سازمانی (رفتار فردی) ،آرین قلیپور ،انتشارات سمت

منابع انسانی
در این سرفصل دو کتاب همیشه مورد استفاده قرار میگرفت و جایگزین غیری ندارد؛ بنابراین توصیه
میگردد دو کتاب زیر را به منظور محور سرفصل مدیریت منابع انسانی قرار دهید:
 .1مدیریت منابع انسانی ،اسفندیار سعادت
 .2مدیریت منابع انسانی ،آرین قلیپور
الزم به ذکر است که در مورد سرفصلهای اصول مدیریت ،رفتار سازمانی و منابع انسانی ،نیاز نیست که
ریز به ریز مطالب خوانده شود .کافی است به صورت سطحی ،بر تمام سرفصلهای دروس مسلط شد و
این اشتباه است که خط به خط مطالب موجود در همه کتابها مطالعه گردد.

حقوق بیمه
حقوق بیمه از آن دسته از سرفصلهای گنگ در آزمونهای استخدامی میباشد که نظر شخص نگارنده
بر این است که به دلیل اینکه از این سرفصل به میزان اندکی تست وارد آزمونهای استخدامی میشود،
این سرفصل را به عنوان ذخیره قرار دهید و اگر زمان مازادی برای شما داوطلبان عزیز باقی ماند ،از
کتاب زیر به منظور مطالعه استفاده کنید:
حقوق بیمه ،ایرج بابایی ،انتشارات سمت

قوانین و مقررات بیمههای تامین اجتماعی
با توجه به اینکه قوانین جزء مصوبات میباشد و در همه کتابها به یک متن واحد اشاره میشود،
بنابراین ،فرقی ندارد که از چه کتابی استفاده می کنید ،بلکه این مهم است که متن قوانین را ریز به ریز
حفظ کنید .چرا که در سواالت آزمونهای استخدامی ،طراح سوال تنها واژههای مواد قانونی را تغییر
میدهد تا باعث گمراهی داوطلب گردد .با این وجود توصیه میگردد فقط بر مواد قانونی تسلط داشته
باشید و کمتر دیده شده که از آیین نامههای اجرائی نیز سوال طرح گردد:
به منظور دریافت فایل پی دی اف قوانین و مقررات تامین اجتماعی ،میتوانید به دو سایت
مرتبط یعنی سایت تامین اجتماعی 2و یا سایت ای ـ استخدام ،3مراجعه کنید و یا از کتابهای
جیبیای که در فروشگاه کتاب موجود میباشد ،استفاده کنید.
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