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 تاریخ تکمیل فرم:                   )ضروری(  ...................................... در کدام واحد هستید: همکاری متقاضی ......... ......... ......... 

 ضروری( ...............................  :شهر محل سکونت )ضروری(      ......................................... )نام سایت/روزنامه( :محل مشاهده آگهی استخدام( 

 مهم: تذکرات

 تکمیل نمایند.افرادی که رزومه آماده شده دارند نیز این پرسشنامه را  سواالت این پرسشنامه با دقت و با صداقت پاسخ دهید. لطفاً به -1

 جهت مراجعه حضوری کمتر خواهد بود.مطمئنا زمان صرف شده جهت تکمیل پرسشنامه از زمان صرف شده  -2

 وقت شما در دوره آزمایشی می گردد. نو موجب از بین رفت هداشت تاثیر منفیجواب های خالف واقعیت در استخدام و ادامه کار شما  -3

  karasanaat@gmail.comو پس از تکمیل فرم به آدرس ایمیل  حرف اول نام و نام خانوادگی انتخاب گردد تکمیل شده ارسالی بصورت  wordنام فایل  -4
   R.Hoseini.docx      ارسالی فایل نام      حسینی  رضا  بطور مثال:    .ارسال گردد

   باشد.  4مانند توضیحات بند نام فایل  .ارسال نمایید PDFو بصورت  2Mbرک خود را حداکثر تا حجم امدمهمترین عدد از  2 در صورت تمایل میتوانید -5

 .میشودمحتویات این پرسشنامه محرمانه تلقی  -6

گردم هر زمان خالف  متعهد می ه را تائید می نمایم  وصحت کلیه اطالعات ارائه شده در پرسشنام ................................................................ اینجانب

 این اطالعات اثبات گردد تابع قوانین جاری قضایی و مقررات اداری شرکت باشم.
     

 مشخصات فردی 

 ☐متاهل       ☐مجرد  نام پدر: نام خانوادگی: نام:

 محل تولد: تاریخ تولد: :کد ملی شماره شناسنامه:

 معافیت ؟علت     ☐خرید خدمت    ☐کفالت    ☐معافیت پزشکی                     تاریخ خاتمه:      انجام خدمت  ☐

 از مقطع ورود یه دانشگاه  بطور کامل و دقیق  درج گردد( وضعیت تحصیلی ( 

 تاریخ اخذ مدرک معدل رشته تحصیلی نام محل تحصیل مقطع

     

     

     

 ...................................... تاریخ اعالم نتایج ........................................کدام مقطع؟       ☐خیر ☐بله آیا اخیراً در آزمون ورودی دانشگاه شرکت کرده اید؟ 

 تخصصی مشخصات دوره های آموزشی و 

 آشنایی به زبان های خارجی 

  افزارهای مرتبطآشنایی با نرم 

 مهارت های کاری 
 

 عنوان گواهینامه محل آموزش تاریخ خاتمه مدت نام دوره

     

     

زیاد  ☐متوسط  ☐کم :خواندن*    ☐زیاد  ☐متوسط  ☐کم :نوشتن*        ☐زیاد  ☐متوسط  ☐کم  :مکالمه*     ☐زیاد  ☐متوسط  ☐کم  :ادراک*       انگلیسی  زبان .1

☐ 

 نمره کسب شده .....................................................     .                        ........................................     سال اخذ مدرک           ............................................     نام مدرک اخذ شده:      

زیاد  ☐متوسط  ☐کم *خواندن:    ☐زیاد  ☐متوسط  ☐کم*نوشتن:         ☐زیاد  ☐متوسط  ☐کم*مکالمه:       ☐زیاد  ☐توسط م ☐کم *ادراک: زبان.......................   .2

☐ 

 .           نمره کسب شده .....................................................                ........................................       سال اخذ مدرک            ............................................    نام مدرک اخذ شده:      
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 .در صورت تأهل جدول زیر را تکمیل نمایید 

  فرزندان همسر 
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 شماره بیمه : 
 

 

 

 

 

 

 طور مختصر پاسخ دهید:ه االت زیر بؤه سبلطفاً 

 ☐زیاد  ☐متوسط  ☐کم : میزان تسلط *                        ....................... . 3           ☐زیاد  ☐متوسط  ☐کم : میزان تسلط *                  ........................ 1

 ☐زیاد  ☐متوسط  ☐کم : میزان تسلط *                          ........................ 4  ☐زیاد  ☐متوسط  ☐کم : میزان تسلط *                ....................... . 2

 ☐زیاد    ☐متوسط     ☐کم                 .................................................................................................    میزان -1

 ☐زیاد    ☐متوسط     ☐کم                .................................................................................................    میزان  -2

 :سایر توضیحات 

    ☐خیر         ☐آیا همسر شما درآمد دارد ؟          بلی                      ☐خیر         ☐بلی    آیا درآمد متفرقه دیگری دارید؟  

 ☐بلغ رهن ............................... میزان اجاره .................................(  سایر م ) ☐استیجاری         (☐ بدون وام     ☐شخصی )با وام   :ضعیت مسکنو

  

 مبلغ کل )ریال( ..............................................      .............. ..............          آیا اقساط ماهانه دیگری دارید؟............................... 

  

   )ضروری(.............................................................        :)حتما ذکر گردد و از ذکر عباراتی نظیر توافقی جدا پرهیز گردد(حقوق درخواستی

 

 

 آدرس کامل محل سکونت:

 

                                                                                                                         همراه:                      تلفن:                       

 :م یا بروز حادثه با وی تماس گرفتونام و تلفن شخصی که بتوان در مواقع لز
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  شرکت کرده اید؟ توضیح دهید. دیگریآیا در آزمون استخدامی 

 آیا دوست ، فامیل و یا بستگانی در شرکت دارید؟ 

 به چه دلیل؟تصور می کنید برای چه مدت می توانید با شرکت همکاری نمایید؟ 

  سال آتی شما چیست؟ 5برنامه 

 ادامه تحصیل ☐                         تاسیس کار شخصی☐                   ازدواج☐   

 مهاجرت به شهر دیگر ☐             تغییر زمینه فعالیت☐        مهاجرت به خارج از کشور ☐ 

 از چه زمانی آمادگی شروع به کار در این شرکت را دارید؟ 

  ی می باشد؟شخصی شما برای فعالیت در چه بخشعالقه 

  در کار افزایش می دهند؟شما را و راندمان چه عواملی انگیزه 

 شما را اذیت می کند؟ ادر زمینه کاري چه چیزي واقع 

  خود می دهید؟خالقیت به  00تا 0چه نمره اي از  

  به خود می دهید؟ 00تا  1در زمینه انضباطی چه نمره اي از 

  به صداقت خود می دهید؟  00تا 0چه نمره اي از 

  هاي خودتان را به طور خالصه توضیح دهید.خصوصیات  اخالقی ,روحی , توانایی و حساسیت 

  

 .نقاط ضعف خود را چه مواردي میدانید 

 

  مشروط به     ☐خیر     ☐هستید؟  بلی  مشهدآیا حاضر به همکاری برای ماموریت و کار خارج از................................................ 

  مشروط به  ................................................      ☐خیر   ☐آیا برای اضافه کاری قادر به همکاری هستید؟ بلی 

 ؟آیا در صورت لزوم می توانید تضمین معتبر و قابل قبول ارائه نمایید؟ از چه نوعی و به چه میزان 

 ًکنید؟ کدام روش را برای اطالع رسانی انتخاب می ترجیحا                 email    ☐ sms       ☐ phone       ☐                             
   

 

  )ضروری(      ..............؟به نظر خودتان چه دلیلی براي انتخاب شما وجود دارد 

 

 اطالعاتی را مایل هستید در مورد شرکت بدانید؟چه  ال شما:سؤ
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