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فرم درخواست استخدام

محل الصاق
عکس
-1

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی  ........................................... :نام پدر  ................................. :تاریخ تولد  ................................. :شماره شنا سنامه ................................. :
کد ملی  ........................................... :محل صدور  ........................................... :محل تولد ........................................... :
وضعیت تأهل :

مجرد  متأهل 

تعداد افراد تحت تکفل ............................................................ :

وضعیت نظام وظیفه  :انجام داده  انجام نداده 

نوع معافیت ............................................................. :

آخرین مدرک و رشته تحصیلی ........................................... :

معدل ........................................................................ :

ویژگیهای جسمانی  :وزن  ...................... :قد  ...................... :گروه خون ...................... :
آیا از عینک یا لنز استفاده می کنید ؟  ..........................نمره عینک یا لنز ................ :
تابعیت  ........................................... :دین ........................................... :
نوع سکونت  :شخصی 

اجاره  منزل بستگان  سازمانی 
 -2همراه ...........................................

تلفن تماس  -1 :ثابت ...........................................

ن شانی محل سکونت ......................................................................................................................................................................................................................... :
کد پستی ...................................... :
 -2سابقه خدمت  :مشاغلی را که تاکنون عهده دار بوده اید به ترتیب از اولین شغل ذکر نمائید .
تاریخ شروع و خاتمه

نام سازمان/شرکت

عنوان آخرین شغل

آخرین حقوق و مزایا

علت ترک خدمت

 -3سوابق تحصیالت
پایه تحصیالت

نام محل تحصیل

تاریخ شروع و خاتمه

رشته تحصیلی

درجه تحصیلی

معدل

متوسطه
دانشگاهی

کاردانی
کارشناسی
کارشناسی ارشد

 -4دوره هایی را که در آن شرکت نموده اید  ،ذکر نمائید .
ردیف

نوع آموزش/دوره

مدت آموزش

گواهینامه پایان دوره

نام مؤسسه

تاریخ شروع و خاتمه
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فرم درخواست استخدام
 -5زبان خارجی

میزان تسلط خود به زبان خارجی را به یکی از کلمات داخل پرانتز مشخص نمایید ( .عالی  ،خوب  ،متوسط  ،ضعیف)
مکالمه

زبان خارجی

نوشتن

خواندن و درک متن

 -6سایر اطالعات
الف ـ به چه نوع بیماری یا نقص عضو مبتال هستیدو در سال گذشته چند روز بیمار بوده اید ؟
ب ـ از چه تاریخی میتوانید شروع به کار نمائید ؟
ج ـ حدود حقوق مورد درخواست خود را تعیین نمائید .
د – طی سال گذشته چند روز مرخص داشته اید.

د ـ سه نفر که شما را کامالً میشناسند را معرفی نمائید :
ردیف

نام و نام خانوادگی

نسبت

شغل

تلفن منزل

نشانی کامل

تلفن همراه

 -7مشخصات بستگان درجه یک
نسبت

نام و نام خانوادگی

شغل

نشانی کامل و تلفن

پدر
مادر
همسر
خواهر
برادر
برادر
فرزند
فرزند

 -8هرگونه اطالعات اضافی که میتواند حائز شرایط بودن  ،عالقه مندی  ،نوع فعالیتهای اجتماعی و فردی شما را بیان نماید  ،در
این قسمت ذکر نمائید .
بدینوسیله گواهی مینمایم که اطالعات فوق الذکر همگی صحیح و کامل بوده و هرگونه اظهار برخالف حقیقت میتواند موجب بی اعتباری این
درخواست و یا در مراحل بعدی اخراج اینجانب از موسسه گردد.
تاریخ و امضاء داوطلب

 -9نظریه کمیته جذب
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
شماره کارمندی :

تاریخ شروع کار :

