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 شماره پرسنلی:  فرم اطالعات پرسنلی
  
   

 

 

 اطالعات شغل مورد درخواست                                   

 
  عنوان شغل مورد درخواست: -1

  پاره وقت   تمام وقت  نوع همکاري مورد درخواست: -2

  سایر  محل پروژه  تهران  محل همکاري -3

 

 نحوه درخواست:  -4
  نام رسانه: تاریخ:    پاسخ به آگهی استخدام: 

 نسبت/ نوع آشنایی معرف: نام و نام خانوادگی معرف:   از طریق معرف: 

 اطالعات فردي

 نام پدر: -7 نام خانوادگی:  -6 نام:  -5

 زن          جنسیت: مرد  -10 شماره ملی: -9 شماره شناسنامه: -8

 توضیح دهید:       سایر        معاف        وضعیت خدمت نظام وظیفه: پایان خدمت  -12 تاریخ تولد: -11

 تعداد افراد تحت تکفل:          متأهل           وضعیت تأهل: مجرد  -13

 تحصیالت همسر: -15 نام و نام خانوادگی همسر: -14

 نشانی کامل محل سکونت: -16

 آدرس پست الکترونیکی: -18 کد پستی:  -17

 ساعات مناسب برقراري تماس: -21 تلفن همراه: -20 تلفن تماس (منزل): -19

 طرف تماس در مواقع ضروري: -22
 نام و نام خانوادگی:

 تلفن همراه: -25 تلفن: -24 نسبت: -23

 تحصیالت

 معدل -31 تاریخ پایان -30 تاریخ شروع -29 رشته تحصیلی -28 تحصیلیك مدر -27 نام مؤسسه آموزشی -26

      

      

      

 دستاوردهاي ممتاز تحصیلی: -32

 اي و تخصصیهاي حرفهگواهینامه

 مدت اعتبار -37 سال اخذ -36 محل اخذ -35 نام کامل مؤسسه -34 عنوان گواهینامه -33
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 پیشینه کاري -38

 محل کار آخرین -1-38

 زمینه فعالیت: نام شرکت/ مؤسسه:

 تاریخ پایان همکاري تاریخ شروع همکاري:  شغل:

 آخرین حقوق ماهانه:  اولین حقوق ماهانه: :نام رئیس مستقیم تعداد کارکنان تحرت سرپرستی:

 ها:مسئولیت

 ها:دستاوردها و موفقیت

 علت خاتمه همکاري:

 کارفرما:آدرس  تلفن تماس کارفرما:

 محل کار قبلی -2-38

 زمینه فعالیت: نام شرکت/ مؤسسه:

 تاریخ پایان همکاري تاریخ شروع همکاري:  شغل:

 آخرین حقوق ماهانه:  اولین حقوق ماهانه: نام رئیس مستقیم: تعداد کارکنان تحرت سرپرستی:

 ها:مسئولیت

 ها:دستاوردها و موفقیت

 علت خاتمه همکاري:

 آدرس کارفرما: کارفرما: تلفن تماس

 محل کار قبلی -2-38

 زمینه فعالیت: نام شرکت/ مؤسسه:

 تاریخ پایان همکاري تاریخ شروع همکاري:  شغل:

 آخرین حقوق ماهانه:  اولین حقوق ماهانه: نام رئیس مستقیم: تعداد کارکنان تحرت سرپرستی:

 ها:مسئولیت

 ها:دستاوردها و موفقیت

 همکاري:علت خاتمه 

 آدرس کارفرما: تلفن تماس کارفرما:
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 هامهارت

 زبانهاي خارجی -39

 شرح توانایی
 سطح مهارت در زبان سطح مهارت در زبان انگلیسی

 خبره مسلط مبتدي خبره مسلط مبتدي

       مکالمه

       خواندن و نوشتن

       ترجمه و گزارش نویسی

       مذاکره تجاري

 خیر            بلی                   اید؟        را گذرانده TOFELیا  IELTSآیا تا کنون آزمون 

 خیر            بلی       آیا داراي گواهینامه بین المللی دیگري براي زبان خارجی هستید؟     

 مدت اعتبار: تاریخ دریافت: مؤسسه آموزشی: عنوان گواهینامه:

 فن آوري اطالعات و رایانه -40

 ضعیف        متوسط        خوب          عالی           کار با رایانه و نرم افزارهاي اداري:سطح دانش و مهارت الزم براي 

 خیر            بلی          اید؟   را گذرانده (ICDL)آیا تا کنون گواهینامه کاربري کامپیوتر  

 مدت اعتبار تاریخ دریافت نام مؤسسه آموزشی عنوان گواهینامه

    

    

    

    

 مهارت کاربري با نرم افزارهاي اداري:

 ها و عنوان نرم افزارهاشرح مهارت
 هاسطح مهارت

 خبره پیشرفته مبتدي

    Windows سیستم عامل، مفاهیم اساسی تئوري، استفاده و مدیریت فایلها

    MS- Office (Power Point. Excel. Word)مجموعه نرم افزارهاي اداري 

    Outlookاینترنت و پست الکترونیک  -خدمات اطالعاتی شبکه

    Ms Projectمدیریت و کنترل پروژه 

    سایر:

 اي: (نام نرم افزار و میزان تسلط را شرح دهید)مهارت کاربري با نرم افزارهاي تخصصی و حرفه
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 هاسایر توانایی -41

 اي:هاي تخصصی و حرفهها و مهارتتوانایی

 آورید چیست؟بارزترین ارزش، توانایی و یا قابلیتی که براي این شرکت به همراه می

 اطالعات تکمیلی

 میزان حقوق ماهانه درخواستی (ناخالص): -43 زمان آمادگی براي شروع کار: -42

 خیر  بلی  آیا امکان مسافرت جهت مأموریت اداري را دارید؟  -45 خیر  بلی  آیا امکان اضافه کاري دارید؟ -44

آیا محدودیت جسمی براي انجام شغل مورد نظر را دارید؟ -47 خیر  بلی  آیا محدودیت کار در شب را دارید؟ -46  خیر  بلی  

 در صورت پاسخ بلی، نوع محکومیت و زمان آن را توضیح دهید: خیر  بلی  اید؟آیا تا کنون محکومیت قضایی داشته -48

 عالیق و سرگرمی ها:

این پرسشنامه و طی مراحل استخدامی تا نمایم که با تکمیل اینجانب ........................................................................... متقاضی استخدام، تأیید می
تواند و در هر یک از مراحل استخدام می داشتپیش از انعقاد قرارداد استخدام، شرکت هیچ گونه مسئولیت و تعهدي در قبال اینجانب نخواهد 

نماید. شرکت مجاز است در صورت صالحیدید به  گونه توضیحی یا الزام به جبران خسارتی، مراحل استخدام را ملغی و منتفیبدون هیچ
 هاي ذکر شده براي تأیید مندرجات این پرسشنامه مراجعه کند.هاي آموزشی محل تحصیل و معرفکارفرماهاي سابق، مؤسسه

مراحل باشم و همچنین متعهدم در تمام اینجانب متعهد و مسئول صحت، درستی و راستی اطالعات اظهار شده در این پرسشنامه می
ا در سایر استخدام کامالً صادقانه اطالعات الزم را در اختیار شرکت قرار دهم و در صورتی که هر یک از مطالبی که در این پرسشنامه ابراز شده و ی

استخدامی و یا در نباشد، شرکت مجاز خواهد بود بالفاصله یا در طی مراحل شرکت گذاشته شده است مطابق با واقع  اختیارمراحل استخدام در 
شرکت  صورت استخدام، پس از عقد قرارداد، به رابطه استخدامی اینجانب خاتمه داده و قرارداد را یک جانبه فسخ نماید. این امر مانع از پیگیري

 براي محفوظ داشتن حقوقش از طریق مراجعله به مراجع ذیربط نخواهد بود.

 امضاء متقاضی:                                              تاریخ:                                                                         
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 کننده: مصاحبه یهنظر
 
 
 
 

 نام و نام خانوادگی:

 سمت:

 امضاء:

 تاریخ:

 
 نظریه مدیر امور اداري:

 
 
 

 نام و نام خانوادگی:

 سمت:

 امضاء:

 تاریخ:

 
 
 

 نظریه مدیرعامل:

..... ماه در ..................... از تاریخ ....................................... بصورت آزمایشی/ تمام وقت/ ساعتی به مدت ...........................................با استخدام آقاي/ خانم 

ال در هر ماه نی .................................................... با مجموع مزد ثابت ................................................ ریواحد ............................................. با عنوان پست سازما

  گردد.موافقت می

  گردد.............................................................. موافقت نمیبا استخدام آقاي/ خانم 

 
 

 :امضاء

 تاریخ:

 
 


