
 A-4-015-02: کد فرم

 :تاريخ

 2از      1:   صفحه
 فـرم درخواست استخدام

 

 مشخصات فردی

 :نام ونام خانوادگی :شماره شناسنامه :         /         /تاريخ تولد :محل تولد

:تعداد افراد خانواده :دين  :مذهب    :تعداد فرزندان
 مجرد   :ت تاهليوضع

                      ل متاه 

 دارای کارت پايان خدمت   :  فه يت نظام وظيوضع

                                      نوع معافيت ؛  معافيت.............................................. 

 مدرکسوابق تحصیلی به ترتیب تاریخ اخذ 

 نوع مدرک رشته تحصيلی تاريخ شروع تاريخ اتمام معدل گرايش نام ومحل تحصيل

       

       

       

       

  .اریخ ذکرنمائیدتخود را به ترتیب  شغلی سوابق 

 نشانی و تلفن محل کار
ن حقوق يآخر

 افتی يدر
 دليل ترک کار

تاريخ ترک 

 کار

تاريخ 

آغاز به 

 کار 

 نام محل کار عنوان شغل

       

       

       

       

 دوره های آموزشی یر دانشگاهیمهارتها و مدارک و عضویت غ

 نام دوره خ دورهيتار مدت دوره محل دوره عنوان مدت

      

      

 مشخصات اعضاء خانواده

 نسبت نام تاريخ تولد شغل نسبت نام تاريخ تولد شغل

 پدر    همسر   

 مادر    فرزند   

 خواهر/ برادر    فرزند   

 خواهر/ برادر    فرزند   

 .به عنوان معرف ذکرنمائیددو نفر رامشخصات 

 نام و نام خانوادگی شغل محل کار نسبت نشانی و تلفن
 

     

    
 



 A-4-015-02: کد فرم

 :تاريخ          

 2از      2:   صفحه          

 فـرم درخواست استخدام
 

 :نوع آشنایی با شرکت

 .نویسیدمشخصات آشنائیان که در این شرکت اشتغال دارند را ب

 نام ونام خانوادگی شغل نسبت

   

   

 .در صورت مثبت بودن نوع و زمان آن را ذکر نمائيد خير     بله    ؟  ديماری خاصی داشته ايا سابقه بيآ

 .ديح دهيدر صورت مثبت بودن زمان و علت آن را توض  خير     بله    د؟         يت داشته ايا سابقه محکوميآ

 خير     بله     به ادامه تحصيل داريد؟    آيا تصميم

 چه نوع؟  خير     بله            آيا وزرش می کنيد؟               

 .........................ساير   خير      2پايه       1پايه          آيا گواهينامه رانندگی داريد  ؟ 

 :ميزان آشنائی با زبان خارجی

 :ميزان حقوق درخواستی

 :آدرس منزل

 :تلفن تماس ضروری                  :                  تلفن تماس                                                                                       

 

 

 .ام نمودهل يتکمو ق مطالعه يه موارد ذکر شده را بطور دقيم که کليگواهی می نما ...................................................................................................نجانب يا

 

 : خيامضاء و تار                                                                                                                    

 

 

مورد تائيد اين قسمت ميباشد و شروع بکار نامبرده ... .....................................به عنوان ........................................ خانم / له اعالم می نمايد آقایبدينوسي

                                                                  .ماه بصورت آزمايشی پيشنهاد ميگردد....................برای مدت 

                                            

 :مدير قسمت نام وامضاء                                                                                                         

 

 

ريال ........................ماه بصورت آزمايشی وپرداخت مبلغ............  برای مدتو................. در تاريخ ...............................خانم / آقایاستخدام با 

 .قوق ماهانه موافقت می شودح

 

 :دير عامل امضاء وتاريخنظر م                                                                                                        
 

 

 


