
FM12/01  سندکد: 
 نامه کاریپرسش

 مهر وضعیت 

 
 صفحه:   2از    1

 
 

ت
صا

مشخ
 

ی
فرد

 

 :شماره شناسنامه نام ونام خانوادگي:

 وضعیت نظام وظیفه: :نام پدر       :                           محل صدور

 :افراد تحت تكفلتعداد  □مجرد  □متاهل  :وضعیت تاهل :تولدتاريخ 

 نشاني منزل:

 شماره همراه:      شماره تلفن منزل:                                          

 پست الكترونیكي:
 

ی
صیل

ق تح
سواب

 

 معدل اتمام شروع محل تحصیلنام  گرايش رشته تحصیلي مدرک تحصیلي

       

       

       

       

       
 

ی
ق کار

سواب
 

 علت ترک خدمت پست سازماني نوع استخدام تا تاريخ از تاريخ زمینه فعالیت نام سازمان

       

       

       

       

       

       
 

ی
ق آموزش

سواب
 

 عنوان دوره
 تاريخ برگزاري

 نام موسسه آموزشي
مدت 

 دوره
 مدرس دوره

 گواهینامه

 ندارد دارد پايان شروع
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2از    2  صفحه:  

زبان
ی

ها
 

ی
خارج

نوشتنخواندنمكالمه

ضعیف متوسط خوب عالي ضعیف متوسط خوب عالي ضعیف متوسط خوب عالي

انگلیسي

فرانسوي

آلماني

.............

ی
توانای

ت
ی سخ

ها
ی و نرم

افزار
ی

افزار

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

سایر موارد

نام موسسه/شرکت:     خیر □   بله □آيا در حال حاضر شاغل هستید؟     

 تا تاريخ:      خیر □   بله □آيا به شرکت موردنظر تعهدي داريد؟    

آیا تمایل به همکاري در سایر استانها و شهرستانها دارید؟        □ بله   □ خیر       شهر / استان مد نظر:
 از چه تاريخي آماده به کار هستید؟

حقوق و مزایاي در خواستی:                                   ریال
اینجانب                                             متقاضی استخدام در این شرکت، صحت اطالعات فوق را تائید نموده و متعهد میگردم در 

صورتیکه در آینده، عدم صحت هر یک از اطالعات داده شده محرز گردد شرکت مجاز خواهد بود بدون هیچگونه تشریفاتی از ادامه 

کار اینجانب جلوگیري نماید.  
امضاء و تاريخ

صاحبه کننده
نظر م

اقدام بعدي موردنظر: کنندهبهصاحتاريخ، امضاء و نام م
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