شماره:

فرم پرسشنامه استخدامي

تاریخ:

 -1اطالعات شخصي:
نام و نام خانوادگي:
تاریخ تولد :

/

نام پدر:
/

وضعيت تاهل :مجرد ○

محل تولد:

كد ملي:

شماره شناسنامه :

متاهل ○

تاریخ و محل صدور شناسنامه:
دین (مذهب) :

تعداد فرزندان:

آدرس:
موبایل:

شماره تماس :ثابت:
وضعيت خدمت نظام وظيفه :انجام داده ○ تاریخ پایان خدمت:
سالمت وضعيت روحي و جسماني بلي ○

خير ○

معاف از خدمت ○

ذكر نوع و علت معافيت:

درصورت خير توضيح دهيد:

 -2سوابق تحصيلي و آموزشي :
مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي

(به ترتيب آخرین مدرك)

معدل كل

تاریخ پایان

نوع
دانشگاه

نام مؤسسه آموزشي

شهر/كشور

 -3تجربيات شغلي:
نام سازمان یا شركت

سمت  /شغل

(به ترتيب از آخرین سابقه)

مدت
همكاری

تاریخ قطع همكاری

شماره

متوسط حقوق

علت ترك

تلفن

دریافتي به ریال

خدمت

 -4آیا دارای سابقه پرداخت حق بيمه هستيد؟

شماره بيمه:

 -5آیا سابقه كيفری یا بازداشتي یا سو پيشينه دارید ؟

بلي ○  -خير ○  -علت را ذكر كنيد:

 -6آیا سيگار یا مواد مخدر دیگری مصرف مي كنيد؟

بلي ○  -خير ○  -علت را ذكر كنيد:

 -7اكنون مشغول به كار هستيد؟
 -8آیا شما سرپرست خانواده هستيد؟

بلي ○

خير ○
تعداد افراد تحت تكفل:

مدت سابقه بيمه:

 -9توانایي های فردی:
نام زبان  /وضعيت

ضعيف

متوسط

خوب

نرم افزار  /وضعيت

عالي

ضعيف

متوسط

عالي

خوب

Word

انگليسي

كامپيوتری

نوشتن
مكالمه

نرم افزار

خواندن

E xce l
Autoca d

سایر زبانهای خارجي

سایر نرمافزارها

نام دوره آموزشي

ردیف

نام موسسه آموزش

تاریخ شروع

مدت

گواهينامه

توضيحات

1
2
3
 -10مشخصات افراد تحت تكفل:
نام و نام خانوادگي

نسبت

جنسيت

ميزان تحصيالت

تاریخ تولد

شغل

 -11نحوه همكاری:
همكاری خارج از مركز (دوركاری) ○

تمایل به همكاری بصورت  :تمام وقت ○

پاره وقت ○

آیا قادر به انجام اضافه كاری هستيد؟

تا چند ساعت در روز؟

آیا قادر به كار در تعطيالت آخر هفته هستيد؟
آیا قادر به رفتن به ماموریت خارجي هستيد؟

آیا قادر به رفتن به ماموریت داخلي هستيد؟
-12معرفين/ضامنين
ردیف

نام و نام خانوادگي

نسبت

شغل

نشاني و محل كار

1
2
 -13حقوق مورد انتظار :دریافتي حداقل  ..........................................ریال ماهانه به ازای متوسط  44ساعت كار در هفته (این آیتم حتما تكميل شود)
بدینوسيله صحت كليه اطاالعات مندرج در این فرم را تأیيد و گواهي مي نمایم.

نام و نام خانوادگي :
امضاء و تاریخ:

توجه :تكميل نمودن این فرم هيچگونه تعهدی در قبال استخدام شما برای شركت ایجاد نمي نماید.

شماره تماس

