
پرسشنامه استخدامي

    FR-AD-05/00:کد مدرک

/           /           تاريخ  :  

3   از   1              صفحه :  

مشخصات -الف

 :كد ملي  7 نام : 1

:  فرزندتعداد   مجرد       متاهل   : وضعيت تاهل 8 نام خانوادگي : 2

پایان خدمت مشمول    : وضعيت نظام وظيفه 9 نام پدر : 3

:نوع معافيت  10شماره شناسنامه : 4

 مذهب : /مليت  11 محل صدور : 5

 شماره بيمه : 12 تولد :محل  /تاریخ 6

:   و همراه تلفن ثابت ،آدرس 

ميزان تحصيالت ، آخرین مدرک تحصيلي -ب 

رشته تحصيلي تاریخ خاتمه تاریخ شروع نام موسسه آموزشي مقاطع تحصيليردیف

دیپلم 1

فوق دیپلم 2

كارشناسي 3

كارشناسي ارشد 4

دكترا 5

دوره هاي آموزشي -ج

مدرک دریافتي مدت / ساعت تاریخ خاتمه تاریخ شروع محل برگزاري نام دوره

:  آشنایي با کامپيوتر و نرم افزار -د
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    FR-AD-05/00:کد مدرک
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:  هاي خارجيزبانآشنایي با  -ه

زبان
خواندن و نوشتنگفت و شنود

ضعيف متوسط وبخ ضعيف متوسط خوب

ابق کار به ترتيب از آخر به اولسو -و

تا تاریخ از تاریخ عنوان شغلي نام موسسه ردیف
مدت پرداخت 

حق بيمه

آخرین حقوق 

 دریافتي
علت ترک کار

1

2

3

4

ت صفحه استفاده شود.در صورت بيشتر بودن تعداد سوابق كار، از پش

 آخرین محل کار -ز

:نشاني كارفرمانام و 

....................................................ه كار : خاتم   ......................................................: شروع بكار...                                                           :نام مسئول مافوق

به سئواالت زیر پاسخ فرمایيد -ح 

خير                   آیا قادر به انجام كار در خارج از تهران هستيد ؟  بلي  -1

خير      د به مواد مخدر داشته اید ؟   بلي آیا تاكنون بيماري سخت، عمل جراحي عمده، نقص عضو و اعتيا -2

.....................................................................................................................................................................................................در صورت مثبت بودن آنرا ذكر نمائيد .     

.....................................................................................................................آشنایي قبلي ) آگهي، معرفي، آشنایي قبلي (  این شركت آشنایي با  نحوه -3
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 :حقوق درخواستي  -ت

زمان آمادگي به اشتغال کار:

 مدت دوره آزمایشي مورد نظر شما جهت حصول توافق چقدر است ؟  -ي

توضيحات اضافه در مورد قابليت ها و تخصص ها  -ک

پاسخ  واالتبه كليه سئشوم كه با دادن پاسخ به كليه اطالعات ذكر شده و درخواست كار در این شركت متعهد مي

اتمه صوص خصحيح داده و در صورتيكه خالف هریك از آنها ثابت گردد، شركت مختار است هرگونه تصميمي را درخ

 .دانجام ده زم رانامه تحقيقات المورد اطالعات مندرج در این پرسش كار اینجانب اخذ نماید و ضمناً مجاز است در

: نام کامل و امضاء متقاضي   :تاريخ 

نظریه مصاحبه کننده:

دستور مدیرعامل:




