
نام پدر:زنمردجنسيت :
كد ملي:محل صدور:

تعداد افراد تحت تكفل:

 پايان خدمت
آدرس الكترونيكي:تلفن محل سكونت:

نشاني محل سكونت:تلفن همراه:
شماره تماس اضطراري:

معدل

امتياز دوره

مهارت درك مطلبمهارت مكالمه

 معافيت( نوع:                                                                       )

تاريخ اخذ مدرك

مقاالت و كتابهاي منتشر شده:
ساير توضيحات:

نوع گواهينامه

تعداد فرزندان:

دي
 فر

ات
خص

مش

نام:
تاريخ تولد:

دين:

لي
صي

 تح
بق
سوا

نام خانوادگي:
شماره شناسنامه: 

وضعيت تأهل:
وضعيت نظام وظيفه:

مدت تحصيلنام مركز آموزشيرشته و گرايش تحصيليمقطع تحصيلي

شي
موز

ي آ
 ها
وره

د

تاريخ دورهمدت دورهنام موسسه آموزشيعنوان دوره

تها
هار

ر م
ساي

در صورتيكه مهارت ، تخصص، توانايي و مدرك ديگري داريد، شرح دهيد.

پرسشنامه استخدامي

گواهينامهمهارت كليمهارت نوشتنمهارت خواندن

جي
خار

ي 
نها
زبا

نام زبان خارجي



نام شركت:رديف 1
آدرس و تلفن:

از تاريخسمت

نام شركت:رديف 2
آدرس و تلفن:

از تاريخسمت

نام شركت:رديف3
آدرس و تلفن:

از تاريخسمت

نام شركت:رديف4
آدرس و تلفن:

از تاريخسمت

 وب سايت آگهي
 مشخصات دو نفر از معرفين خود را كه مي توانند در مورد سوابق حرفه اي و اجتماعي شما اظهارنظر نمايند:

نوع وابستگي:
نوع وابستگي:

توضيخ:خيربلهآيا قادر به همكاري در خارج از شهر تهران( شهرستان/خارج از كشور) ميباشد:
توضيخ:خيربلهآيا در صورت نياز به مأموريتهاي خارج از شهر/كشور، امكان سفر براي شما مقدور ميباشد:

پاره وقتتمام وقتنوع همكاري مورد تقاضا:
حقوق ماهيانه درخواستي:تاريخ آمادگي براي شروع همكاري:

تاريخ و امضاء:
محل مصاحبه:تاريخ مصاحبه:

نام و امضاء تأييدكننده:امضاء مصاحبه كننده: ري
 ادا

ان
رتم

دپا

نام مصاحبه كننده:

نظر مصاحبه كننده:

نشاني و تلفن:
نشاني و تلفن:

لي
كمي

ت ت
العا

اط

علت پايان همكاري

ري
 كا
بق
سوا

 ساير...............................نحوه آشنايي با شركت:

زمينه فعاليت:

آخرين حقوق دريافتي نام مسئول مستقيمتا تاريخپروژه

زمينه فعاليت:

علت پايان همكاريآخرين حقوق دريافتي نام مسئول مستقيمتا تاريخ

زمينه فعاليت:

علت پايان همكاريپروژه آخرين حقوق دريافتي  نام مسئول مستقيمتا تاريخ

زمينه فعاليت:

علت پايان همكاريآخرين حقوق دريافتي نام مسئول مستقيمتا تاريخپروژه

اينجانب..........................................................صحت اطالعات درج شده در اين پرسشنامه را تأييد مي نمايم. در ضمن متعهد مي شوم درصورتيكه عدم صحت اطالعات اظهار شده در اين پرسشنامه در 
هر مقطع مشخص شود، شركت ته تيس مي تواند در مورد شروع، ادامه همكاري و يا فسخ قرارداد استخدامي اينجانب، هرگونه تصميمي را اتخاذ نموده و حق هيچگونه اعتراضي را نخواهم داشت.

شغل مورد تقاضا:

2. نام و نام خانودگي:
1. نام و نام خانودگي:

پروژه

پرسشنامه استخدامي


