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میزان حقوق مورد درخواستی: …………………… لایر (حتماً بھ لایر ذکر شود) 
 تاریخ تکمیل فرم : ……./……/…….

  

اطالعات شخصی

کد ملی نام پدر نام و نام خانوادگی

و شماره تماس ١٣…/…/… متولد 	O	متاھل O	مجرد      وضعیت تاھل

آدرس منزل

سوابق تحصیلی و آموزشی

شهر - کشور تاریخ قارغ التحصیلی نام دانشگاه رشته تحصیلی مدرک تحصیلی

تجربیات شغلی

علت ترک کار آخرین حقوق تاریخ پایان مدت زمان  سمت نام سازمان - موسسه -شرکت

ریال

ریال

ریال

ریال

نقاط قوت کاری خود را در ۴ مورد بیان کنید

1

2

3

4

نقاط ضعف کاری خود را در ۲ مورد بیان کنید

1

2

میزان آشنایی به زبان انگلیسی

سایر زبان ها ضعیف متوسط خوب عالی وضعیت

o o o o خواندن

o o o o نوشنت

o o o o مکامله

آشنایی با کامپیوتر (بین ۰ تا ۱۰ به مهارت خودت نمره دهید)

Type : ……..      Windows : ……..                Adobe : ……..              World : ……..     
Exel : ……..      Power Point : ……..            Access : ……..            Internet : ……..     
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مدارک: 

□ کپی شناسنامھ (□ متقاضی □ افراد تکفل) 
□ کپی کارت ملی (□ متقاضی □ افراد تکفل) 

□ صفحھ اول دفترچھ بیمھ تامین اجتماعی (□ متقاضی □ افراد تکفل) 
□ کپی مدرک تحصیلی □ کپی گواھینامھ دوره ھای تخصصی □ کپی کارت پایان خدمت / معافیت □ گواھی عدم سوء پیشینھ. 

گواھی عدم اعتیاد □ اصل شناسنامھ / کارت ملی (رویت شد) □ کپی گذرنامھ. □
سایر مدارک: 

در تاریخ……………… مبلغ ………………… لایر چک / سفتھ بابت ضمانت حسن انجام کار دریافت گردید. 
از وقتی کھ بـرای تکمیل این فـرم گـذاشـتید، سـپاسـگزاریم. درصـورت انـطباق شـرایط شـما بـا مـشاغـل مـورد نیاز مـوسـسھ ، بـھ زودی بـا شـما 

تماس خواھیم گرفت. 
نظر مصاحبھ کننده (واحد تخصصی) -

 …………………………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………………………

توافقات نھائی : -

 …………………………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………………………

- دستور وکیل موسسھ : 

 …………………………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………………………

- دستور مدیریت  

 …………………………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
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