تاريخ :

پرسشنامه استخدامی

عکس متقاضی

...........................................

شماره :
صفحه 1 :

الف * مشخصات
 1نام :

 7وضعيت تاهل  :متاهل

 2نام خانوادگي :

 8وضعيت نظام وظيفه :

 3نام پدر :

 9در صورت داشتن کارت معافيت علت را بيان کنيد:

 4شماره شناسنامه :

 10مليت – مذهب :

 5محل صدور :

 11شماره بيمه :

 6تاريخ /محل تولد :

 12وضعيت مسکن:

مجرد

تعداد فرزند

 13ايميل:

کد ملي :

آدرس منزل  ،تلفن محل سکونت و همراه :

آیا تا بحال محکومیت کیفری داشته اید

بله

خير

نوع محکومیت

ب * ميزان تحصيالت  ،آخرین مدرک تحصيلی
رديف

مقاطع تحصيلي

1

ديپلم

2

فوق ديپلم

3

ليسانس

4

باالتر از ليسانس

نام موسسه آموزشي

تاريخ شروع

تاريخ خاتمه

رشته تحصيلي
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صفحه 2 :

ج * دوره هاي آموزشی
نام دوره

محل برگزاري

تاريخ شروع

تاريخ خاتمه

مدرك دريافتي

مدت  /ساعت

د * آشنایی با کامپيوتر و نرم افزار ( :لطفا از کلمات مسلط/توانايي/آشنايي و عدم آشنايي استفاده کنيد)
سخت افزار

Photoshop

اینترنت

Word

طراحی وب

Ms project

Power Point

Excel

ICDL
سایر

ها * آشنایی با زبانهاي خارجی(لطفا از کلمات مسلط/توانايي/آشنايي و عدم آشنايي استفاده کنيد)
نوع زبان 1

مکالمه

مکاتبه

ترجمه

نوع زبان 2

مکالمه

مکاتبه

ترجمه

نوع زبان 3

مکالمه

مکاتبه

ترجمه
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صفحه 3 :

و * سوابق کار به ترتيب از اول به آخر
رديف

نام موسسه

مدت

سمت ،وظايف و

آخرين حقوق

خدمت

مسئوليتها

دريافتي

علت ترك كار

شماره و آدرس
سازمان مربوطه

1

توضيح :

2

توضيح :
3

توضيح :
4

توضيح :
در صورت بيشتر بودن تعداد سوابق کار ،از پشت صفحه استفاده شود.

ز * آخرین محل کار

نام و نشان کارفرما :
نام مسئول مافوق :

.............................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................

سمت وظايف و مسئوليتها :

شروع بکار:

......................................................

خاتمه کار :

....................................................

................................................................................................................................................................................................................ ........................

آخرين حقوق دريافتي  .................................................................. :ريال علت ترك کار :
آيا امکان اخذ رضايت نامه شغلي از آخرين محل کار را داريد

خير

بله

.......................................................................................................................
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صفحه 4 :

ح * به سئواالت زیر پاسخ فرمایيد

خير

 -1آيا قادر به انجام کار در خارج از تهران هستيد ؟ بلي

 -2آيا تاکنون بيماري سخت ،عمل جراحي عمده ،نقص عضو و اعتياد به مواد مخدر داشته ايد ؟ بلي
در صورت مثبت بودن آنرا ذکر نمائيد .

خير

.....................................................................................................................................................................................................

 -3نحوه آشنايي با اين شرکت ( آگهي ،معرفي ،آشنايي قبلي )

.........................................................................................................................................

در صورت داشت معرف ،نام شخص را ذکر نمائيد:
اگر استخدام شما عملي شود از چه تاريخي حاضر به خدمت خواهيد بود؟

ت * حقوق درخواستی

لطفاً حداقل حقوق درخواستي ماهانه خود را اعالم نماييد  ،به پاسخ هاي مبهم و توافقي ترتيب اثر داده نخواهد شد .
به حروف :

به عدد :

......................................................................................................................................................

.........................................................................................

ريال
آيا امکان واگذاري تضمين براي شما وجود دارد؟
نوع آن را مشخص نمائيد:

چک

سفته

ي * مدت دوره آزمایشی مورد نظر شما جهت حصول توافق چقدر است ؟
معرف :لطفا مشخصات دو نفر که با آنها نسبت خویشاوندی ندارید و بتوانند شما را تایید نمایند ،بنویسید:
نام و نام خانوادگی

شغل

نسبت

آدرس

تلفن
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صفحه 5 :

مشخصات مربوط به پدر و مادر ،برادران ،خواهران ،همسر و فرزندان خود را به شرح ذیل مرقوم فرمایید:
نام و نام خانوادگی

سه عاملی را که در محیط کاری برای شما مهم هستند
را نام ببرید

نسبت

شغل

تلفن

آدرس

سرگرمی های اوقات فراغت خود را نام ببرید

-1

-1

-2

-2

-3

-3

با دادن پاسخ به کليه اطالعات ذکر شده و درخواست کار در اين شرکت متعهد ميشوم که به کليه سئواالت پاسخ
صحيح داده و در صورتيکه خالف هريک از آنها ثابت گردد ،شرکت مختار است هرگونه تصميمي را درخصوص خاتمه
کار اينجانب اخذ نمايد و ضمناً مجاز است در مورد اطالعات مندرج در اين پرسش نامه تحقيقات الزم را انجام دهد .
تاريخ :

نام كامل و امضاء متقاضي :

نظریه مصاحبه کننده :

دستور مدیرعامل :
جذب آموزشی
جذب پاره وقت
جذب تمام وقت
مردود
انتظار

