
  

  پرسشنامه استخدامیفرم 
 FO-P05-10-01    :کد مدرك 

  تاریخ:

 

  اطالعات شخصی

  کد ملی:  محل صدور:  شماره شناسنامه:  نام و نام خانوادگی:

  نام پدر:  محل تولد:   تاریخ تولد:

  وضعیت نظام وظیفه:     انجام داده                           شماره کارت:

  معافیت                              علت معافیت:                              

  انجام نداده (مشمول)                                

  نام ببرید:      بله     خیرآیا سابقه بیماري خاصی دارید؟  بله          خیر آیا سوءپیشینه دارید؟  متاهل       مجرد      متارکهوضعیت تأهل:

  آدرس محل سکونت:

  وضعیت محل سکونت:     ملکی        استیجاري       سایر     (توضیح دهید)
  

 شماره تلفن همراه: شماره تلفن محل سکونت:

  اطالعات تحصیـــلی

  فارغ التحصیلی:                 محل تحصیل:آخرین مدرك تحصیلی:                          رشته تحصیلی:                          سال 

  آشنایی دارید؟ تا چه حد به این زبان تسلط دارید؟                        ضعیف          متوسط          خوب           عالی  زبان خارجیبا چه 
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  نشانی محل کار  شماره تماس  تحصیالت  نسبت  نام و نام خانوادگی  ردیف

1            

2            

3            

4            

  تجـــربیات و سوابـــق کــاري گذشته (به ترتیب از آخرین محل کار)

ف
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ر
  

  محل کار و شماره تلفن نشانی، نام
سمت / جایگاه   مدت همکاري

  سازمانی

نام مسئول 

  مستقیم
  علت ترك کار

آخرین حقوق 

  تا  از  دریافتی

1                
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  دوره هـــاي آموزشـــی طی شده
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  مؤسسه برگزار کننده  عنوان دوره
مدت دوره 

  (ساعت)
  تاریخ دوره

  گواهینامه

  ندارد  دارد
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  عالی  خوب  متوسط  ضعیف عنوان

          

          

          

          



  

  پرسشنامه استخدامیفرم 
 FO-P05-10-01    :کد مدرك 

  تاریخ:

 

  مشخصات دو نفر از افرادي را که ترجیحاً از بستگان نزدیک نباشند به عنوان معرف در جدول ذیل درج نمایید.لطفاً 

  شماره تماس  آدرس و شماره تلفن محل کار / محل سکونت  نسبت  نام و نام خانوادگی  ردیف

1          

2          

  
  

  بله             خیرشرایط مورد درخواست شرکت می باشید؟آیا قادر به گذاشتن سفته یا هرگونه ضمانت بر اساس ضوابط و 

  لطفاً ذکر فرمایید. بله            خیر           آیا با هیچ یک از مدیران یا کارکنان شرکت، از قبل آشنایی دارید؟ 

  شغل مورد درخواست ............................................................

 حقوق درخواستی خود را صراحتاً ذکر فرمایید (از ذکر هرگونه توضیح مانند توافقی و ... خودداري  حقوق درخواستی خود را ذکر فرمایید:حداقل 

  ....................................................... میلیون ریالفرمائید):

چنانچه نکاتی در این پرسشنامه بر خالف  اینجانب............................................... با آگاهی کامل، صحت مطالب فوق را تأیید نموده و بدین وسیله اعالم می دارم

اینجانب خاتمه دهد و در این صورت حق هرگونه  خدمت خواهد بود بالفاصله بهحقیقت ذکر کرده باشم، این درخواست باطل و در صورت استخدام، شرکت مجاز 

  اعتراض و ادعایی را از خود سلب می نمایم.   

                                                                                                         : امضاء                                           تاریخ :                                                                                                                           
  

  

  امور اداري و منابع انسانی

قبول                         تاریخ مصاحبه : ......../......../........                                                       نام و نام خانوادگی :                          پست سازمانی :                            نتیجه مصاحبه :      مردود        قابل  

  امضاء:                                             توضیحات :                                                                                                                     

IT 

قبول                         تاریخ مصاحبه : ......../......../........                                                       نام و نام خانوادگی :                          پست سازمانی :                            نتیجه مصاحبه :      مردود        قابل  

 امضاء:                                             توضیحات :                                                                                                                     

  مربوطه/ سرپرست مدیر

  ......../.........نتیجه مصاحبه:       مردود      قابل قبول                                                              تاریخ مصاحبه:......../.                      نام و نام خانوادگی:                       

  امضاء:                                                                                توضیحات:                                                                                  

  معاون مالی و اداري                                                                                    بازرگانی و فروشمعاون     

  قابل قبول       مردود    نتیجه مصاحبه:                                         نام و نام خانوادگی:            قابل قبول    مردود    نتیجه مصاحبه:                 نام و نام خانوادگی:                              

  توضیحات:                                       توضیحات:            

    

             امضاء                                                      تاریخ مصاحبه:

  تاریخ مصاحبه:                                                   امضاء:                                                                                                                                                                 

  مدیر عامل

  موافقت می شود. ..........ریال براي دوره آزمایشی ........... ماهه............................ با میزان حقوق و مزایاي ماهیانه ...............با استخدام خانم/آقاي ...............

 توضیحات :

  تاریخ مصاحبه:                                                  امضاء:                                                                                    نام و نام خانوادگی:

  و منابع انسانی امور اداري

  حقوق(پایه)مت .......................................................با میزان با توجه به نظرات  فوق خانم/آقاي....................................................از تاریخ .............................در س

  یلیون ریال آغاز به کار می نماید .ماهیانه.............................................م

 ..........تاریخ اقدام : ........../.........../                    نام و نام خانوادگی اقدام کننده :                                  

          تکمیل مدارك استخدامی      نوع اقدام :         

  امضاء:  سایر اقدامات :.......................................................................                                

  


