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 فرم مشخصات فردی

 

 محل صدور:                      شماره شناسنامه:                                     تاریخ تولد:                          نام و نام خانوادگی:            

 :(لطفا حتما شماره تماس را وارد نمایید) شماره تماس *

 مذهب:                                            ملیت:                               شغل پدر:                               نام پدر:                        

 
 وضعیت نظام وظیفه: 

 انجام شده                      تاریخ شروع خدمت:                          تاریخ اتمام خدمت:                                               

 تاریخ معافیت:                   انجام نشده                     نوع معافیت:                                                               

 متأهل                مجرد               وضعیت تأهل:        

 بلی                 خیر. لطفاً توضیح دهید:          آیا از سالمتی کامل جسمانی برخوردار هستید؟         

 
 نشانی و تلفن محل سکونت:

 مشخصات فرزندان مشخصات همسر

 سن نام نام و نام خانوادگی:

 
 شغل:

  

 تلفن محل کار:

 آخرین مدرک تحصیلی اخذ شده

 دکترا       

 رشته:

 محل تحصیل:

 تاریخ پایان:

 معدل:

 

 فوق لیسانس       

  رشته:

 محل تحصیل:

 تاریخ پایان:

 معدل:

 

 لیسانس       

  رشته:

 محل تحصیل:

 تاریخ پایان:

 معدل:

 

 فوق دیپلم      

 رشته:

 محل تحصیل:

 تاریخ پایان:

 معدل:

 

 دیپلم       

  رشته:

 محل تحصیل:

 تاریخ پایان:

 معدل:

 

 زیر دیپلم      

 

 مشخصات دوره های آموزشی را که گذرانده اید، ذکر نمایید

 نام موسسه نوع مدرک تاریخ نام دوره

    

    

    

    

    



 
 نمایید. در صورتی که دارای تألیفات، ابتکارات و تحقیقات می باشید لطفا ذکر

 
 
 

 

 مشخصات تجربی ) نیمه وقت / تمام وقت (

 آخرین حقوق علت ترک کار آخرین سمت آدرس و تلفن نام سازمان / شرکت از تاریخ تا تاریخ

       

       

       

       

 این شرکت مشغول به کار نیستند، ذکر نمایید.لطفا مشخصات چهار نفر که از شما شناخت کامل دارند و با شما نسبت خانوادگی ندارند و نیز در 

 آدرس موبایل تلفن نسبت شغل نام خانوادگی نام ردیف

1        

2        

3        

4        

 آشنایی شما با این مجموعه از چه طریق بوده است؟

 آیا از منسوبین شما در این مجموعه شاغل هستند؟

 که در موارد ضروری بتوان با ایشان تماس گرفت را ذکر نمایید.لطفا مشخصات و شماره تلفن فردی 

 میزان آشنایی به زبان انگلیسی

 ضعیف                     متوسط                             مکالمه:                  خوب          
طفاً با لاگر زبان خارجی دیگری می دانید، 

 ذکر میزان تسلط نام ببرید.
 ضعیف               متوسط                                        خوب                  خواندن:     

 ضعیف                   متوسط                             نوشتن:                  خوب            

 میزان آشنایی با کامپیوتر

Others Internet Power point Access Excel Word 

      

 نحوه همکاری

 شغل مورد تقاضای شما چیست؟

 غیر از شغل مورد تقاضا چه کارهایی می دانید؟

 خیر                   بلی. چه مدت؟           آیا مایل هستید مدتی به عنوان دوره ی آزمایشی کار کنید؟       

 از چه تاریخی آماده به کار هستید؟

 حقوق ماهیانه مورد درخواست شما چقدر است؟

 


