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 تاریخ : 
 فرم درخواست استخدام

 محل الصاق عکس به تمام سواالت صریح و کامل جواب دهید .ً لطفاتوجه : 

 ـ ملیت : 4 ـ نام خانوادگی :1

 ـ  وضعیت نظام وظیفه :5 ـ  نام :2
 ـ  تاریخ ومحل تولد:3
 

 ـ وضعیت تاهل:8 شناسنامه و محل صدور : ـ  شماره6

 کد ملی : -7
 تلفن ثابت :                  تلفن همراه :                                                                                      :  دائمی ـ آدرس9

 : و نسبت ایشان افراد تحت تکفل تعدادـ 10
 

 ـ  تحصیالت :   تحصیالت دیپلم و باالتر از دیپلم به ترتیب زمانی نوشته شود .11
 سالهاي تحصیل

 تا از محل تحصیل، شهر ، کشور نام رشته تحصیلی معدل درجه تحصیلی
      
      
      

 آموزشی را که گذرانده اید ، نام ببرید . و تخصصی ،دوره هاي عمومی  -12
 

 اجرایی) خود را ذکر نمایید : –مهارتهاي تخصصی (مطالعاتی  -13
 

 اید بنویسید . اي که کار کرده ل آخرتان شروع کرده و به ترتیب معکوس درهر موسسهـ  سوابق تجربی : ازشغ14

 علت ترك ماهانه حقوق نوع شغل و وظایف محوله موسسه استخدام کنندهو تلفن آدرس ، نام  تا از

      

      

      

      

      

 زبان مادري شما چیست ؟ -15
  که خارجی زبانهايـ  16
 د :دانی می

 خواندن نوشتن مکالمه درك مطلب
 سخت متوسط راحت سخت متوسط راحت سخت متوسط راحت سخت متوسط راحت
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 فرم درخواست استخدام
 ـ  تواناییهاي کامپیوتري :17

 
 سطح توانایی

 اي تخصصینرم افزارهب: 

 سطح توانایی

 الف: نرم افزارهاي عمومی
 آشنایی مسلط آشنایی مسلط

Word      
Excel      
Power Point      
Access      
Auto Cad      
Internet      
GIS      

 المللی را بنویسید : اي و دانشگاهی وبین عضویت در مجامع حرفه  -18
 

 □  خیر         □بلی         اید ؟   بندي در اختیار شرکت دیگري قرار داده ی خود را براي رتبهآیا مدارك تحصیل  -19
 در صورت مثبت بودن پاسخ آیا ظرف دوره همکاري آزمایشی قادر به آزاد نمودن آن میباشد ؟  (تاکید می نماید که همکاري با شرکت مشروط به

 آزاد بودن مدرك تحصیلی میباشد)
 

 .نشریاتی دارید نام ببرید تالیفات و یا ـ  اگر20

 
 ـ  حداقل حقوق درخواستی :22 ـ  شغل مورد نظر :21

 اید؟ داده ورزان استخدام درشرکت آب ـ  آیا قبالً درخواست23
 درچه تاریخی ؟

 کنید؟ ماه راقبول می ـ  آیا استخدام کمترازشش24
 

گی شما دید که به نقاط مختلف کشور مسافرت نمایید ، اگر این نوع مسافرتها با شرایط خانوااست ایجاب نما ورزان ممکن آب ـ  استخدام در شرکت25
 توانید مسافرت نمایید لطفاً مراتب را اعالم فرمایید . مغایرت دارد و یا اگر با هواپیما نمی

 
 الحدید شرکت اتومبیل به کارشناس تحویل میگردد)آیا داراي گواهینامه رانندگی میباشید ؟ (الزم بذکر است که در برخی مشاغل بنا به ص -26

 : سه نفر راکه نسبتی با شمانداشته و با شخصیت شما آشنایی دارند معرفی کنید . ـ  معرف27
 شغل0B آدرس و تلفن و نام خانوادگی نام

   
   
   

 ـ  لطفاً رزومه خود را پیوست نمایید .28

 امضاء  :                                        ده به طور صحیح و کامل نوشته شده است .    نمایم که پاسخهاي داده ش ـ  تأیید می29
 :تاریخ           (چنانچه درهرمرحله خالف اظهارات فوق احراز شود ، شرکت حق قطع یک جانبه رابطه همکاري را خواهد داشت)

 خود را پیوست کنید. سوابق بیمهلطفا پرینت  -30

را دال بر موارد مذکور   د مدارکیهاست که شرکت ازشما بخوا ممکن :توضیح 
دراین فرم استخدامی ارائه دهید. تاهنگامیکه از طرف مهندسین مشاور 

 .دنفرستی  را آنها  نشده  درخواستی ورزان چنین آب

نظریه مصاحبه کننده باتوجه به ضوابط مندرج درکتابچه معیارهاي   
 آموزشی و مهارتی :

 ارجاع به قسمت اداري محل
 توضیح ضروري :

 محل ارجاع به قسمت دفتري
 توضیح ضروري :
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