« شرکت صنعتی تالش »
پرسشنامه اســتخدامی

شرکت صنعتی تالش

 -1مشخصات فردی :
نام  ............................. :نام خانوادگی  ................................. :نام پدر  ......................... :شمار ه شناسنامه  ................................. :محل صدور ........................ :
تاریخ تولد  ......................... :محل تولد  ......................... :وضعیت تآهل  :مجرد  متآهل  مـذهـب  ............................. :جنسـیت  :مـرد  زن 
وضعیت نظام وظیفه  :انجام خدمت به مدت  .............................ماه از تاریخ  .........................تا  .........................با مدرک تحصیلی .......................................
معاف دائم  معاف موقت  علت معافیت ......................................................................................................................................................................... :
 -2سوابق کاری :
ردیف

نام شرکت یا موسسه

نوع اشتغال

سمت

(قراردادی  ،ساعتی
 ،استخدامی )

مدت اشتغال
از
روز  /ماه  /سال

تا
روز  /ماه  /سال

نام مدیر
مربوطه

مدرک
تحصیلی در
زمان اشتغال

علت ترک خدمت

تلفن تماس

1
2
3
4
5

 -3سوابق پرداخت حق بیمه  :حدوداً  .........................نام سازمانی که بیمه بوده اید  ............................شماره بیمه اصلی ........................................
 -4سوابق تحصیلی  ( :به ترتیب دانشگاهی  ،دبیرستانی  ،راهنمایی و ابتدائی – متقاضیانی که دارای مدرک دانشگاهی هستند تا مقطع دیپلم جدول را تکمیل

نمایند) .
عنوان مدرک تحصیلی

نام موسسه آموزشی

محل اخذ مدرک

تاریخ اخذ مدرک
روز/ماه/سال

معدل

رشته و گرایش تحصیلی

 -5درصورتیکه دوره آموزشی خاصی را طی نموده اید ذکر فرمائید .
ردیف

عنوان دوره

مدت دوره
(ساعت)

مدرک پایان دوره

نام آموزشگاه یا موسسه

تاریخ برگزاری
از
روز  /ماه  /سال

تا
روز  /ماه  /سال

1
2
3
4

 -6هرگونه فعالیت پژوهشی  ،تحقیقاتی و یا تآلیفات خود را ذکر کنید .
....................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. ..................................................
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منزل استیجاری  منزل آشنایان 

 -7وضعیت محل سکونت  :منزل شخصی 
 -8آدرس محل سکونت با ذکر کد پستی :

تلفن تماس ضروری :

تلفن تماس :

 -9آیا گواهینامه رانندگی دارید ؟ در صورت مثبت بودن نوع گواهینامه را بنویسید :
 -11از چه طریق برای استخدام در این شرکت معرفی شده اید ؟
 - 11آیا تاکنون محکومیت قضایی داشته اید ؟ خــیر 

بلـــی  در صـورت مثـبت بــودن بــطــور خـالصــه علــت و نوع مـدت

محکومیت را توضیح دهید ؟
-12مشخصات یکی از آشنایان خود را که در صورت لزوم بتوان با ایشان تماس برقرار کرد  ،ذکر کنید .
نام و نام خانوادگی

نسبت شما با ایشان

نشانی و تلفن

شغل

 -13لطفا دو نفر را بعنوان معرف نام ببرید .
نام و نام خانوادگی

ردیف

شغل

مدت آشنایی

شماره تلفن محل کار

محل کار

 -14مشخصات افراد تحت تکفل
ردیف

نسبت

نام و نام خانوادگی

تاریخ تولد

 -15شغل پیشنهادی خود را بنویسید :

شغل

تجربه مفید در این شغل :

محل خدمت :

 -16میزان حقوق درخواستی برای شروع بکار بصورت ناخالص :
 -17از چه تاریخی آمادگی شروع بکار دارید ؟
اینجانـــب  .........................................صـــحت منـــدرجات فـــوی را تاییـــد مـــی نمـــایم و بدینوســـیله بـــه شـــرکت اختیـــار میـــدهم در صـــورتیکه خـــالف
موارد فوی مشاهده گردیدنسبت به فسخ قرارداد و اخراج اینجانب بدون هیچگونه قید و شرطی یکطرفه اقدام نماید .
تاریخ :
نظریه مدیر مربوطه

نام و نام خانوادگی

امضاء متقاضی :

نظریه مدیر امور اداری

امضاء

نام و نام خانوادگی

نظریه مدیر عامل

امضاء

نام و نام خانوادگی

امضاء

کارگزینی  :لطفا با عنوان شغلی  .........................................واحد  ...........................با حقوی و مزایای ذیل قرارداد کار تنظیم فرمائید .
حقوی ثابت

حق جذب

حق اوالد

فوی العاده شغل

حق مسکن

خواربار

سایر

جمع
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