
 

 

INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM  مدرک :کد HR1-FR03 

  شماره : پرسشنامه متقاضیان استخدام

 

 00شماره بازنگری :  2 از 1 صفحه 18/06/97 :بازنگری تاریخ 

 

 عنوان شغلی :

 اطالعات فردي 

 13تاریخ تولد :          /         /                  ولد :                       نام و نام خانوادگی :                                                     محل ت

 کد ملی :                                                                  تابعیت :

 آدرس : 

 شماره تلفن ثابت :                                                       شماره همراه :

 نفر                    تعداد افراد تحت تكفل :                                  وضعیت تأهل :                         

 وضعیت نظام وظیفه : 
 

 

  مشخصات اقوام درجه يك

 محل كار شغل تحصيالت نام و نام خانوادگي نسبت

     
     
     
     
     

 

 سوابق تحصيلي آخرين 

 معدل رشته تحصيلي سال اخذ مدرك محل تحصيل نام موسسه نوع مدرك

      

      

      

      
 

 سوابق شغلي آخرين 

 نام سازمان سمت سازماني
تاريخ 

 شروع 
 علت قطع همكاري  ميزان حقوق  تاريخ اتمام 

      
      
      
      
      
      

 

 هاي آموزشيدوره سوابقترين مهم

 مدت زمان سازمان برگزار كننده  نام دوره آموزشي تاريخ آموزش 
 گواهينامه آموزشي 

 ندارد  دارد 
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  شماره : پرسشنامه متقاضیان استخدام

 

 00شماره بازنگری :  2 از 2 صفحه 18/06/97 :بازنگری تاریخ 

 

 

 مهارت ها ساير 

 نام مهارت
 ميزان تسلط 

 نام مهارت 
 ميزان تسلط 

 ضعيف  متوسط خوب  ضعيف  متوسط خوب 

        

        

        

        

        
 

 زبان خارجي

 انگليسي
 ميزان تسلط

 ساير زبان ها
 ميزان تسلط

 ضعيف  متوسط خوب  ضعيف  متوسط خوب 

        خواندن

        نوشتن

        مكالمه
 

 مشخصات تكميلي 

 نوع گواهینامه :  بلی   خیر   گواهینامه رانندگی : 

 نوع بیماری :  بلی   خیر   سابقه بیماری خاص :

 نوع سابقه : بلی   خیر   دارای سابقه کیفری : 

 : مدت زمان                          :    نوع بیمه بلی  خیر  : دارای سابقه بیمه

 دلیل عدم توانایی : بلی   خیر   قادر به انجام ماموریت خارج از محل کار :

 سایر :   سایت سازمان   دوستان و آشنایان    آگهی روزنامه  کاریابی    نحوه آشنایی با سازمان : 

 در صورت وجود معرف در شرکت مشخصات ایشان را مرقوم فرمائید : 

 نسبت :            نام و نام خانوادگی :                                                 سمت :                        

 خیر                            بله ، حداکثر چه مقدار ؟  ارائه دهید مالی )سفته یا چک ضمانت(توانید ضمانت در صورت نیاز می 

 از چه زمانی قادر به همكاری با سازمان می باشید :  

 میزان حقوق درخواستی :  آخرین حقوق دریافتی :

دارم کلیه سئواالت عنوان شده در برگ پرسشنامه را با دقت مطالعه نموده و بدینوسیله اعالم می                                                    اینجانب   

، همچنین در نمایدنمی ام. بدیهی است تكمیل این برگه حقی را برای اینجانب ایجادها پاسخ دادهها، بصورت صحیح و دقیق بدانضمن اطالع از مفهوم آن

تواند برابر هر زمان از مراحل فرایند جذب و استتتخدام و یا در هنگام اشتتتغاا بكار مشتتخ  گردد مطلبی خالف واق  بیان شتتده استتت، ستتازمان می

 . رفتار نماید اداری با اینجانبای هنامهآیین

 امضاء :تاریخ و 

 

 

 

 

 
 

 


