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توجه :خواهشمند است فرم زیر را مطالعه فرموده و به سواالت آن پاسخ صریح و کامل دهید.

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگي ............................................. :
تاریخ تولد :

........./........../.........

نام پدر ........................ :

مليت .................... :

دین ............................. :

محل تولد  ..................... :كد ملي  ............................... :محل صدور ............ :

وضعيت تأهل :مجرد  متأهل  جداشده  مرگ همسر  تعداد اوالد  افراد تحت تکفل................................... :
قد .................................. :

وزن ...............................:

گروه خوني............................................ :

وضعيت نظام وظيفه :انجام خدمت  معافيت پزشکي  معافيت غيرپزشکي  مشمول 
نيرویي كه خدمت در آنجا انجام شده است  ........................................:دليل معافيت ...................................................................... :

نشاني

شهر /شهرستان  .................. :خيابان  ..................................................................... :كوچه ............................................................. :
پالك  ................. :واحد ............................ :تلفن ثابت .................................................. :تلفن همراه.................................................. :
نوع مالکيت  :مالک  استيجاری 
مدارك تحصيلي اخذ شده

رشته تحصيلي

گرایش تحصيلي

سال

سال

شروع

خاتمه

نام مركز آموزشي

معدل

نشاني مركز آموزشي

ميزان تحصيالت

دکتري
کارشناس ارشد
کارشناسي
کارداني

زبان تخصصي

اشتغال به

تحصيل

دیپلم
*

در صورت اشتغال به تحصيل :رشته تحصیلي  ,مقطع  ,نام مؤسسه آموزشي و تاریخ احتمالي خاتمه تحصیل را ذکر فرمائید:
..........................................................................................................................................................................................................
زبان خارجي

دوره های آموزشي

نام دوره آموزشي

مکالمه

نوشتن

خواندن

ضعيف

متوسط

خوب

ضعيف

متوسط

خوب

ضعيف

متوسط

خوب

□
□
□

□
□
□

□
□
□

□
□
□

□
□
□

□
□
□

□
□
□

□
□
□

□
□
□

تاریخ

تاریخ

مدت

شروع

خاتمه

(ساعت)

نام مؤسسه آموزشي

گواهي نامه مربوطه
دارد

ندارد

نشاني مؤسسه
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عنوان پروژه

كارفرما

ناشر  ,محل ارائه

تاریخ چاپ  /ارائه

تأليفات و تحقيقات

پروژه علمي

سمت

زمان اتمام

مالحظات

نوع تأليف ( ترجمه كتاب ,تأليف كتاب ,مقاله )

عنوان تاليف /تحقيق

نرم افزارها

با چه نرم افزارهاي عمومي و تخصصي در زمینه رشته تخصصي مربوطه آشنا هستید:
نرم افزارهای عمومي :

-1

-2

-3

-4

نرم افزارهای تخصصي :

-1

-2

-3

-4

استعمال دخانیات :بله □ خير□

سابقه بستري و عمل جراحي( :شرح دهيد) .......................................................................

 -1تجاربي که در طي دوره تحصیل و کار موجب موفقیت و پیشرفت شما شده است بیان کنید.
...............................................................................................................................................................................................................

اطالعات اختصاصي

 -2وسعت مطالعات غیرشغلي شما چه میزان است و به چه نوع مطالعه اي عالقه دارید؟
...............................................................................................................................................................................................................
 -3کدامیك از مشاغلي که تاکنون داشته اید براي شما جالبتر بوده و علت رضایت را بیان کنید؟
...............................................................................................................................................................................................................
 -4در صورتي که سابقه فعالیت اجتماعي  ،فرهنگي  ،ورزشي و هنري دارید مختصراً بیان نمائید.
...............................................................................................................................................................................................................
 -5مهمترین مهارتهاي شما کدام است؟
....................................................................................................................................................................................................................
 -6به چه ورزش هایي عالقمند هستید و کدامیك از آنها را انجام مي دهید؟
....................................................................................................................................................................................................................
 -7تفریحات و فعالیت هاي شما در هنگام بیكاري و فراغت از کار کدام است؟
....................................................................................................................................................................................................................
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 -8وضعیت سالمت جسماني و رواني خود را اعالم نمائید؟
...............................................................................................................................................................................................................
 -9آیا شرکت مي تواند با کارفرماهاي سابق شما تماس بگیرد؟
...............................................................................................................................................................................................................
 -11چرا این شرکت را براي کار انتخاب نموده اید و از چه طریقي با مجموعه آشنا شدید؟
...............................................................................................................................................................................................................
 -11در صورت پذیرفته شدن چه انتظاري از شغل خود و شرکت دارید؟
...............................................................................................................................................................................................................

اطالعات اختصاصي

 -21آیا تابحال به خارج از ایران سفر داشته اید ؟ بله  خیر  در صورت مثبت بودن پاسخ  ،نام کشور و سال مسافرت را ذکر نمایید
................................................................................................................................................................................................................
 -21آیا شما گواهینامه رانندگی دارید ؟ بله  خیر  در صورت مثبت بودن پاسخ  ،ایا تصادفی داشته اید ؟
.............................................................................................................................................................................................................
 -21نزدیک ترین دوست شما چه کسی است ؟......................................................................................................................................
 -21فضای کار مناسب را شرح دهید ................................................................................................................................................. .
.........................................................................................................................................................................................................
 -21آیا شما بدهی مالی به بانک  ،موسسه  ،شرکت و  ...دارید ؟ میزان بدهی و بابت :
........................................................................................................................................................................................................
 -21آیا منبع درآمد دیگری دارید ؟.....................................................................................................................................................
 -21حقوق مورد نظر درخواستی :حقوق  .................................................. :ریال و مزایا ............................................. :ریال
 -21مدت زمانی که میتوانید با این شرکت همکاری داشته باشید ؟

2سال

1سال

 -12آیا امکان عزیمت به ماموریتهای خارج از محل سکونت برایتان وجود دارد؟ بلی

بیش از  1سال
خیر

 -12لطفاً محدودیتها را ذکر فرمائید...................................................................................................................... :
 -11ساعات کار شرکت :روزانه

شیفت

و هر گونه تغییرات در ساعات کار براساس برنامه کاری شرکت

مورد تائید اینجانب است.
 -11متقاضی کار :تمام وقت
 -11تاریخ آمادگی برای شروع به کار:

نیمه وقت

ساعتی

............ / .......... / .........

می باشم.
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سوابق كاری خود را به ترتيب از آخرین شغل ذكر نمائيد :
تاریخ

نام شركت

نشاني شركت

عنوان شغل

جمع آخرین
حقوق و مزایا

نوع بيمه

علت ترك خدمت

سابقه بيمه

از :
تا :
از :
تا :
از :
تا :
از :
تا :

نشاني اضطراری

معرفين

از :
تا :
نام و نام خانوادگي

شغل

تلفن

نشاني

نام افرادي که بتوان در اسرع وقت از طریق آنان با شما تماس گرفت  ( :حتي االمكان از کارکنان شرکت )
نام و نام خانوادگي

نشاني

شغل

تلفن

مشخصات خانواده و همسر
رديف

نام و نام خانوادگي

نسبت

شغل

تحصیالت

محل كار

نشاني و تلفن

1
2
3
4
5
6
7
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 در صورت استخدام تابع مقررات جاري شرکت مي باشم. تكمیل و امضاي این درخواست براي اینجانب و شرکت تعهدي از نظر استخدامي ایجاد نمي نماید.اینجانب  .......................................................صحت مطالب مندرج در این کاربرگ و ضمائم مربوط به آن را تائیدد مدي نمدایم.
در صورتیكه خالف آن ثابت گردد شرکت حق خواهد داشت فسخ قرارداد کار نماید و هیچگونه اعتراضي نخواهم داشت .
امضاء و اثر انگشت
تاريخ ......./....../....... :

اظهار نظر مدیریت منابع انساني
 -1ثبت در سوابق

 -2دعوت به مصاحبه
امضاء

 در تاریخ  .....................................ثبت در سوابق شد . -در تاریخ  .....................................به کمیته جذب معرفي گردید.

امضاء
منابع انساني

نظر مدیر و همکاران قبلي ( :استعالم)

نام و امضاء:
نظر مصاحبهكننده تخصصي(:مدیر مستقيم)

نام و امضاء:
دستور مدیریت:

تاريخ و امضاء:
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