
 
 

 

 یاب آسان استخدامی آزمون در نام ثبت

 

 یاب آسان استخدامی آزمون

شتغال جهت در دارد قصد یاب آسان افزار نرم ارائه با پردازان داده شرکت سر در زایی ا  جذب به ایران سرا

 .بپردازد همکار

 : افزار نرم و شرکت معرفی •

با طراحی اپلیکیشن  سیستم عامل اندروید که کارایی آن در جهت   371به شماره ثبت  پردازان داده شرکت

سررروید هایی همنون دسررترسرری آسرران و سررریک به آدر  کلیه   –سررروید دهی راینان به عموم مردم 

ک هاع کشررور اعم از بیمهابانبیمارسررتان هاع عمومی و وصرروطرریام پ هاع پزشررکی ا دفافر وک ادفافر 

 ....کلیه اطناف وصوطی و دولتی و 

 :ثبت نام در آزمون عملی استخدامی  •

سایت  افرادع که مایل به همکارع با شند میتوانند  با مراجعه به   اقدام yab.com-www.asan   ما میبا

 . نمایندبه ثبت نام 

 25/01/1397تا           23/12/1396شروع ثبت نام :                  فاریخ 

 

 کننده نام ثبت رهنیرع کد که شررد وواهد نمایان  رهنیرع کد یک سررایت در نام ثبت از پد •

 .میباشد

 شرکت کارشناسان فوسط کننده نام ثبت شده ثبت اط عات رسید پایان به نام ثبت اینکه از بعد •

 .شود می اع م گرامی کنندگان شرکت به نتیجه شده مشخص زمان طی و بررسی

 .میشود داده نمایش کننده شرکت کاربرع پنل در نتایج اع م ****

 آسان با قرارداد فرم شما کاربرع پنل در قبولی درطورت نتایج اع م و نام ثبت مراحل پایان از بعد •

 بسته قرارداد بازاریاب با سایت مدیر براع ارسال و فرم کردن پر با که شود می نمایان و فعال  یاب

http://www.asan-yab.com/
http://www.asan-yab.com/


 
 

 

 فواند می بازاریاب و فعال نیز بازاریاب مجوز کاربرع پنل در داد قرار فرم فایید از بعد که شود می

 .نماید بکار شروع داد قرار فرم در آمده بعمل فوافق طبق و پرینت را شده طادر مجوز

سان از مجوز دریافت از قبل فا فرمایید فوجه •  شرکت و ندارد وجود یابیارباز گونه هیچ حق ا یاب آ

 بعد بازاریاب  حقوق دریافت و مالی مراحل و شود نمی متقبل را مسئولیتی گونه هیچ پردازان داده

 .گردد می واقک حساب مورد مجوز دریافت از

 

 : آزمایشی بازاریابینحوه آزمون 

نحوه عملکرد هریک از بازاریابان فوسط کارشناسان که بعد از زمان ثبت نام شروع می شود  آزمایشیآزمون 

 آسان یاب بررسی شده و اسامی پذیرفته شدگان در سایت آسان یاب اع م می شود.

فوجه داشررته باشررید که آسرران یاب جهت فکریم بازاریابانی که نتوانسررته باشررند به اسررتخدام آسرران یاب در 

زمون عملی انجام داده اند به ثبت نام آی مدت یک ماه را که در ط ندافمامی درطررد بازاریابی ثبت شررغلبیای

 کننده بازمینرداند.

و به ازاع هر یک  قرار وواهند گرفتکار قبول شررردگان آزمون فحت بیمه 

سررال حقوق و مزایاع بازاریابی انجام شررده بهره مند می  10سررال فعالیتا 

 شوند .

 : عمومی شرایط

 .ایران اس می جمهورع دولت فابعیت -1

 .ایران اس می جمهورع نظام به فعهد و اعتقاد -2

 .سابقه سوء نداشتن و فساد به اشتهار عدم -3

 

 

 



 
 

 

 

 جدول نیروع کار مورد نیاز آسان یاب

 بازاریابی جنسیت    محل کار استان

ی
آذربایجان شرق

 

   فبریز

آقا و 

 وانم

30 

 6   مراغه

 6   مرند

 4   میانه

 3   اسکو

 3   اهر

 3   شبستر

 3   بناب

 3   سراب

 2   ملکان

 2   آذرشهر

 2   آبادبستان

 2   شیرعجپ

 1   هرید

 1   جلفا

 1   هشترود

 1   ورزقان

ی
آذربایجان غرب

 

   ارومیه

آقا و 

 وانم

22 

 6   ووع

 5   میاندوآب

 5   بوکان

 5   مهاباد

 4   سلما 

 3   پیرانشهر

 2   نقده

 2   سردشت

 2   ماکو

 1   دژشاهین

 1   فکاب

 1   اشنویه

 1   شوط



 
 

 

ل
اردبی

 
   اردبیل

آقا و 

 وانم

15 

 4   آبادپار 

 3   مشنین شهر

 2   ولخال

 1   گرمی

 1   نمین

 1   سواربیله

البرز
 

   کرج
آقا و 

 وانم

35 

 6   فردید

 5   ساوجب غ

 3   نظرآباد

فهران
 

   فهران

آقا و 

 وانم

160 
 15   شهریار

 10   اس مشهر

 10   بهارستان

 8   م رد

 8   پاکدشت

 8   رع

 8   قد 

 7   کریمرباط

 6   ورامین

 5   قرچک

 3   پردید

 3   دماوند

 3   پیشوا

 463 جمک

 

 

 

 آسان یاب به زودی در سایر شهرهای ایران اقدام به جذب بازاریاب میکند 


