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 تاریخ تولد نسبت نام و نام خانوادگی
 -میزان تحصیالت

 نوع مدرک
 درس محل کارآ شغل
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 معافيت دائم    معافيت پزشكي                  وضعيت خدمت: پايان خدمت

 علت معافيت:

               خير         بلي      وضعيت جسماني: آيا در حال حاضر داراي بيماري و يا معلوليت جسمي هستيد؟

  : توضيح دهيددر صورتيكه جواب مثبت است 
 

 توضيحات ديگر:           زندگي با والدين يا فاميل        اياجاره      رهني          : شخصي         وضعيت مسكن

 :ساير  نترنتي شركت           يسايت ا     اطرافيان            اداره كاريابي                 روزنامه  آگهي        نحوه آشنايي با شركت:

 .................................................................................................................................................................................. محل سكونت نشاني

 : د پستيك                                                    پست الكترونيک:                                                     تلفن همراه شخصي:                      تلفن ثابت:

 معدل تاریخ اخذ مدرك نام موسسه /دانشگاه گرایش رشته تحصیلي درجه تحصیلي

      

      

      

      

      

 سال          كل سوابق :                      سال             سوابق كاري بدون بيمه                                سال                 سوابق كاري با بيمه   

ف 
ردی

 

 تلفن محل کار  علت ترک کار  حقوق دریافتی  تاریخ خاتمه  تاریخ شروع مدت اشتغال  عنوان شغل  نام محل کار  

1 

2 

3 

4 

 FO-HR.M- 08/01 شماره فرم :

 حمل الصاق عکس

نام: نام خانوادگي: جنسيت: مرد زن محل تولد:

تاريخ تولد: روز ماه سال مليت: محل صدور: شماره شناسنامه: كد ملي :

 مذهب: وضعيت تاهل: مجرد متاهل

افراد تحت تكفل: تعداد فرزندان: دختر پسر

 برادر-همسر- فرزند(:– خواهر –مشخصات اعضاء درجه يک خانواده : )پدر- مادر 



 

 :محل اشتغال                                ساير: كارشخصي تمام وقت    شاغل پاره وقت  شاغل تمام وقت

 

               عنوان زبان
میزان 

 

 مکالمه  نوشتن  خواندن 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

 1ضعيف=  2متوسط=  3خوب=  4خيلي خوب=  5عالي=

 تاريخ خاتمه  تاريخ شروع  مدت دوره  نام موسسه اموزشي  عنوان دوره  رديف

1 

2 

3 

4 

 :و هيچگونه نسبت فاميلي با شما ندارند شناسندنفر از كساني كه شما را به خوبي مي 2نام و نشاني 
 تلفن آدرس  شغل  نام و نام خانوادگي  رديف 

1 

2 

 

 : خير          براي چه شغلي     ايد؟ بلي       آيا قبالً دراين شركت تقاضاي كار كرده

 :سمت   اگر دراين شركت با افرادي آشنايي و نسبت فاميلي داريد نام ببريد؟                      

 ؟در صورت انتقال يا ماموريت آيا حاضر به رفتن به شهرستانها و شعبات ديگر شركت هستيد

 حداقل حقوقي كه انتظار داريد:  شغل مورد درخواست:                           

 تلفن تماس:                               ؟چه تاريخي آماده به كار خواهيد بوداز در صورت پذيرش 

 با توجه به مدرك تحصيلي به چه نوع كاري عالقه داريد؟

 ايد؟مشاغل موفقيت و تجربه كسب كردهدر كدام يک از 

 در چه كارهايي تخصص داريد؟

 چرا مايل به ترك شغل خود هستيد؟

 :درچه تاريخي  خير              ايد؟ بلي        آيا قبالً دراين شركت اشتغال به كار داشته

 علت قطع رابطه كاري را ذكر كنيد.

تواند دربارة آنها تحقيقات نمايد و چنانچه شركت به سئواالت فوق به طور كامل وصحيح جواب داده و شركت مي نمايم كهاينجانب امضاء كننده زير تائيد مي

 موضوعي را نادرست تشخيص داد حق دارد در هر مرحله استخدامي كه هستم فوراً به كارم خاتمه دهد.

 است.    صحت و دقت مندرجات فوق مورد تائيد اينجانب

 FO-HR.M- 08/00 شماره فرم :




