
 مهندسی مشاور شرکت

                             سشنامه استخدامپر سازآب پردازان

  

  INFR0607-03: فرمکد
  

 3 از 1: صفحه
  

 
  مشخصات فردي -1

  : نام پدر  :نام خانوادگی  :نام

  :سال:            ماه:             روز: تاریخ تولد  :شماره شناسنامه و محل صدور  :محل تولد

  :   وضعیت خدمت وظیفه
  : ت معافیتعل                  معافیت موقت                         معاف دائم  

  : تاریخ خاتمه :                            تاریخ شروع                       انجام داده  

   تعداد افراد تحت تکفل  معیل     متاهل    مجرد : تاهل : وضعیت  : دین  :تابعیت 

ــکونت ــل س ــتان: آدرس مح ــه    …………………………شهرس ــلی   ……………………منطق ــان اص     ………………………خیاب

  ……………………شماره تلفن منزل  ………………………………: کدپستی ………………………خیابان فرعی 

  سایر    رهن و اجاره     اجاره اي     شخصی                               ………………………………………شماره همراه

  :تحصیالت  -2

  

مدرك تحصیلی اخذ 

  شده

  سالهاي تحصیلی

تاریخ   نام موسسه آموزشی  معدل  رشته تحصیلی

  شروع

تاریخ 

  خاتمه

            زیر دیپلم

            دیپلم

            فوق دیپلم

            لیسانس

            فوق لیسانس

            دکترا

درصورت اشتغال به تحصیل، وضعیت تحصیلی خود را با ذکر درجه تحصیلی، رشته تحصیلی، موسسه آموزشی و تـاریخ احتمـالی   

  :فراغت از تحصیل بطور خالصه بیان نمایید

  

  

  :میزان آشنایی و تسلط به زبانهاي خارجی -3

  

نوع زبان           

  ه و درك مطلبترجم  خواندن و نوشتن  مکالمه  میزان آشنایی

  ضعیف  متوسط  خوب  عالی  ضعیف  متوسط  خوب  عالی  ضعیف  متوسط  خوب  عالی  درجه
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  :دوره آموزشی -4

  نام موسسه آموزشی  نام دوره آموزشی  ردیف
تعداد ساعات 

  آموزش
  تاریخ خاتمه  تاریخ شروع

1.             

2.             

3.             

4.             

  

  :سوابق تجربی -5

  :جزئیات سوابق کاري خود را بترتیب شروع تا تاریخ تنظیم پرسشنامه ذکر نمایید لطفاً

  نام موسسه  ردیف

  سابقه تجربی

  سمت
آخرین حقوق 

  دریافتی

  علت 

  کناره گیري
  تاریخ خاتمه  تاریخ شروع

  سال  ماه  روز  سال  ماه  روز

1.                       

2.                       

3.                       

4.                       

5.                       

6.                       

7.                       

درصورتی که بهر علتی قادر به ارائه گواهی سابقه کار از هریک از واحدهاي فوق نمی باشد علت را براي هـر مـورد   

  :بنویسید

  :نام و مشخصات تالیفات علمی و آموزشی را که تاکنون انجام داده اید ذکر نمایید -6

  نام ناشر      تاریخ انتشار    )تحقیق(تالیف / ترجمه          نام اثر

  :الف

 :ب

:ج
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  با توجه به رشته تحصیلی و تجربیات خود در چه زمینه کاري مایل به فعالیت می باشید؟ -7

  

  :نام شهر یا شهرهایی که تمایل خدمت در آن را دارید بترتیب اولویت بنویسید -8

  -ج          -ب         -الف

رفتن به ماموریتهاي کوتاه مدت به خارج از محل سکونت براي شـما  آیا امکان ) اهواز(درصورت  استخدام در مرکز 

  :وجود دارد

  خیر                   بلی                 

  :درصورت خیر علت آنرا ذکر نمایید

  

  از چه طریقی با شرکت آشنا شده اید؟  -9

  سایر طرق        شرکتکارکنان  معرفی،        آگهی  

  

  :لطفاً نام و نشانی دو نفر معرف که شما را خوب می شناسند ذکر نمایید -10

  آدرس  شماره تلفن  نسبت  شغل  نام و نام خانوادگی  ردیف

1            

2            

  

  ریال                        :        حداقل حقوق و مزایاي مورد درخواست خود را ذکر نمایید -11

  از چه تاریخی آماده به همکاري می باشید؟ -12

  نیمه وقت              بطور دائم                 

  واقعیـت  اینجانب                                                تعهد می نمایم اطالعات منـدرج در ایـن درخواسـت منطبـق بـا      

  .می باشد و در غیر آنصورت شرکت مجاز به اتخاذ تصمیم الزم خواهد بود

    :امضاء درخواست کننده              

  :تاریخ                       


