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یتعالسمه ب

استخدام ینامهپرسشفرم 
:یشغل عنوان:یداماستخ یوزهح

1- اطالعات شخصی
/    /    : خ تولدیتار: شماره شناسنامهنام پدر: :یگنام و نام خانواد

:)مذهب( نیدمحل تولد: :و محل صدورخ یتار:یملكد 

 د؟یدار ازدواج یبرا ینده برنامه ایتا سه سال آ مجرد        هل:  أت تیوضع
د؟یداشتن فرزند دار یبرا ینده برنامه ایتا سه سال آ        متاهل هقطلم       

ل:یموبا

 ایمیل::دیح دهیتوض ریخدرصورت      ریخ یلب  ینو جسما یحرو تیوضعسالمت 

   ت:یعلت معاف ذكر نوع و معاف از خدمت:  انجام داده    فه:یخدمت نظام وظ -2

:یو آموزش یلیسوابق تحص -3
)به  یلیمدرك تحص

كشور -شهر  ینام مؤسسه آموزش نوع دانشگاه انیپاخ یتار معدل كل یلیرشته تحص ن مدرك(یب آخریترت

:یات شغلیتجرب -4
ا ین نام سازما
 شركت

ن یب از آخری)به ترت
سابقه(

 شماره تلفن یقطع همکارخ یتار یهمکارمدت  سمت / شغل
 متوسط حقوق

علت ترك خدمت الیربه  یافتیدر

:دیكن علت را ذكر - ریخ    یبل  ؟دیدارنه یشیا سو پی یا بازداشتی یفریسابقه کا یآ -5

:دیعلت را ذكر كن-ر یخ  یبل  ؟د کردیا خواهی دیکنیمصرف م یگریا مواد مخدر دیگار یا سیآ

..................... شماره:

...................... تاریخ:

خیر     ⃝ یبل     ⃝ دارد:پیوست 

:
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 یخارج یهابه زبان ییآشنا -6

 )نام زبان را بنویسید( مکالمه )نام زبان را بنویسید( نوشتن )نام زبان را بنویسید( خواندن وضعیت

    ضعیف

    متوسط

    خوب

    عالی

 ها را بنویسید(ها و مهارت)سایر دورههای آموزشی: و دوره هامهارت
دوره آموزشی/ نام  ردیف

 رتمها
مدرک  شروعتاریخ  دورهمدت  آموزش یمؤسسهنام 

 دارد؟
 سطح تسلط بر مهارت یا آموزش /توضیحات 

۱ Windows      

۲ Word      

۳ Excel      

۴ Access      

۵ Power point      

      تایپ ۶

۷ Internet      

۸       

۹       

۱۰       

۱۱       

۱۲       

 ویند؟گبینید یا دیگران میدر خود می های خوبیخصوصیتچه 
 
 
 
 
 

 :دهید انجام سازمان برای توانید می که هاییفعالیت -8
 کار اداری       بازاریابی تلفنی         بازاریابی حضوری     وشفر         امور بیرون شرکت       انجام ماموریت       امور مالی مدیریتی 
 تندسازیمس        هر کاری که در توانم باشد و یا آموزش ببینم        می توانم آچار فرانسه باشم هرچه نیاز سازمان باشد 
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 :ی همکاریوهنح -۹
   (       دورکاریخارج از مركز ) یهمكار     پاره وقت   تمام وقت         :صورته ب یل به همكاریتما

 تا چند ساعت در روز؟        ؟       ری هستیدآیا قادر به انجام اضافه کا

 کار در تعطیالت آخر هفته هستید؟ آیا قادر به

 داخلی هستید؟آیا قادر به رفتن به ماموریت 

 خارجی هستید؟آیا قادر به رفتن به ماموریت 

 .دییقاً اعالم فرمایرا دق یهمكار یل به كار پاره وقت ساعات و روزهایدر صورت تما

    م زمینه ها برای بازاریابی عالقه و توانایی دارید؟در کدا -۱۰
    فعالیت اینترنتی        تبلیغات      هاتگاهدس       خدمات       های جدیدمسئلهفتن یا
 :رایس

 .............................. مه؟یو شماره ب ......................... ؟و ماه چند سال ،در صورت مثبت بودن            د؟یمه هستیسابقه پرداخت حق ب یا دارایآ-11

 شما با شركت: ییآشنا یچگونگ -12

 ترجیحا کارمند سازمان های دولتی یا سازمان ها معتبرکسانی که می توانند ضامن شما باشند را ذکر کنید. دونفر از -13
 تلفن و محل کارنشانی  شغل نسبت و نام خانوادگینام  ردیف

      

      

 ریخ       یبل        د؟یگر هستیو شعبات دها ت حاضر به رفتن به شهرستانیا مأموریدر صورت انتقال  -14
                                             ریخ               یبل         د؟یاكنون مشغول به كار هست -15

 وارد دیگر: ................................م سفته بدون ضامن     سفته با تایید ضامن کارمند دولت    ؟تضمین کاری را به چه صورتی می توانید بدهید

 حتما تکمیل شود(وردم)این   ساعت کار در هفته 44............. تومان ماهانه به ازای متوسط ..............دریافتی حداقل ......  حقوق مورد انتظار: -16

   ؟آیا حقوق ماهانه ثابت را ترجیح می دهید

    انتخاب می کنید؟ پورسانتی بودن را یاآ

 ای بودن حقوق را دوست دارید؟پروژهیا آ

 افراد تحت تكفل:آیا شما سرپرست خانواده هستید؟                               -17

 شغل تحصیالت تولدتاریخ  جنسیت نسبت و نام خانوادگیم نا
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 آدرس محل سكونت: -18
 ح:یتوض    ر یسا       والدینمنزل           یامنزل اجاره           یمنزل شخص

 موبایل:                                         :ثابتتلفن تماس                                                                                   آدرس محل سكونت :
 
 
 م.ینما یم یو گواهد یین فرم را تأیندرج در اه اطاالعات میله صحت كلیوس نیبد

 خ: یامضاء و تار                                                                                                            :  ینام و نام خانوادگ
 

 د.ینمایجاد نمیشركت ا یدر قبال استخدام شما برا یگونه تعهدچین فرم هیل نمودن ایتكمتوجه :
 

 گردد.یل میر توسط شركت تكمیقسمت ز
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 مصاحبه:  یابیجه ارزینت
 

 امضاء                                                                                                                                              :اول ندهمصاحبه كن     
 
 
 
 
 
 
 
 

 امضاء                                                                                                                                             :نهایی مصاحبه كننده    
 
 
 
 
 
 
 
 
 نظر مدیریت محترم:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




