
 

No: F-AD-0007 

Rev: 01 پرسشنامه استخدام 
 

 :تاریخ

 QHSEسيستم مديريت يكپارچه  شماره:

 مشخصات فردی 

 :نام پدر نام خانوادگی: نام:

 :تاريخ تولد محل تولد: شماره شناسنامه:

  :فهيوظنظاموضعيت  مذهب:

 اطالعات تماس 

 ايميل: شماره تلفن ثابت: شماره تلفن همراه:

 آدرس:

  تأهلوضعیت 

 تعداد فرزند         دختر:        پسر: :ساير  □ متأهل  □مجرد 

 شماره تماس: ميزان تحصيالت همسر:      شغل همسر:

 مشخصات افراد خانواده 

 آدرس و تلفن تماس شغل تحصيالت سن نسبت نام و نام خانوادگی

      

      

      

 سوابق تحصیلی 

 محل تحصيل دانشگاه/نام موسسه معدل پايان آغاز رشته و گرايش مقطع

       

       

       

       

 سوابق کاری 

 محل کار کنونی/ آخرين محل کار -1

 سمت/ شغل زمينه فعاليت نام شرکت / موسسه
تاريخ شروع 

 همكاری

تاريخ پايان 

 همكاری

 سيرئنام 

 مستقيم
 بيمه

آخرين حقوق 

 و مزايا

        

 :هاتيمسئول

 علت خاتمه:

 آدرس: تلفن تماس:

 منفی بودن علت؟ در صورت □خير □آيا مجاز به تماس هستيم؟ بله
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 :تاریخ

 QHSEسيستم مديريت يكپارچه  شماره:

 قبلیمحل کار  -2

 سمت/ شغل زمينه فعاليت نام شرکت / موسسه
تاريخ شروع 

 همكاری

تاريخ پايان 

 همكاری

 سيرئنام 

 مستقيم
 بيمه

آخرين حقوق 

 و مزايا

        

 :هاتيمسئول

 علت خاتمه:

 آدرس: تلفن تماس:

 منفی بودن علت؟ در صورت □خير □آيا مجاز به تماس هستيم؟ بله

 

 قبلیمحل کار  -3

 سمت/ شغل زمينه فعاليت نام شرکت / موسسه
تاريخ شروع 

 همكاری

تاريخ پايان 

 همكاری

 سيرئنام 

 مستقيم
 بيمه

آخرين حقوق 

 و مزايا

        

 :هاتيمسئول

 علت خاتمه:

 آدرس: تلفن تماس:

 منفی بودن علت؟ در صورت □خير □آيا مجاز به تماس هستيم؟ بله

 یاحرفه یهانامهیگواه 

 گواهی پايان دوره مدت تاريخ برگزاری دوره نام موسسه عنوان دوره

 ☐ندارد        ☐دارد    

 ☐ندارد        ☐دارد    

 ☐ندارد        ☐دارد    

 ☐ندارد        ☐دارد    

  افزارنرمآشنایی با 

 افزارنرم ضعيف متوسط خوب عالی  افزارنرم ضعيف متوسط خوب عالی

☐ ☐ ☐ ☐  ☐ ☐ ☐ ☐ Microsoft Word 

☐ ☐ ☐ ☐   ☐ ☐ ☐ ☐ Microsoft Excel 

☐ ☐ ☐ ☐  ☐ ☐ ☐ ☐ Microsoft Outlook 

 



 

No: F-AD-0007 

Rev: 01 پرسشنامه استخدام 
 

 :تاریخ

 QHSEسيستم مديريت يكپارچه  شماره:

  خارجی یهازبانآشنایی به 

 انگليسی

 ضعيف متوسط خوب عالی  :هازبانساير  ضعيف متوسط خوب عالی 

 ☐ ☐ ☐ ☐ خواندن ☐ ☐ ☐ ☐ خواندن

 ☐ ☐ ☐ ☐ نوشتن ☐ ☐ ☐ ☐ نوشتن

 ☐ ☐ ☐ ☐ درک مطلب ☐ ☐ ☐ ☐ درک مطلب

 اطالعات تماس ضروری 

 آدرس تلفن تماس سابقه آشنايی نسبت نام و نام خانوادگی

     

     

     

  هایتوانمندعالیق و 

 اصلی شما از پيوستن به خانواده انهار چيست؟ یهازهيانگ

 

 خودرو شرح دهيد؟ یهايیتواناجمله عاليق و  5 حداکثر ،در فضای زير لطفاً

 

 

 ؟ديمندعالقهاولويت  برحسببا توجه به تحصيالت و تخصص خود به چه مشاغلی 

1-                                                                              2-                                                                  3-  

 شرایط همکاری 

 خارج از شهر يا کشور راداريد؟ تيمأمورآيا امكان عزيمت به 

 آيا در صورت لزوم، امكان ارائه تضمين راداريد؟

 ؟ديشویمدر صورت لزوم در روزهای تعطيل در محل کار حاضر 

 جمع حقوق و مزايای ماهيانه درخواستی شما چقدر است؟

 از چه تاريخی آمادگی همكاری را داريد؟

 سایر موارد 

 ؟دياشدهیمعرفاز چه طريق جهت استخدام به اين شرکت 

 نام ببريد؟ کنندیماقوام و دوستان شما با اين شرکت همكاری  کهیدرصورت

 آيا به بيماری خاصی دچار هستيد يا نقص جسمانی داريد که نياز به ذکر آن باشد؟

 آيا سابقه کيفری داريد؟
 

 .رميپذیمنموده و مسئوليت هرگونه زيان ناشی از عدم ارائه اطالعات صحيح را  ديتائدر اين پرسشنامه را  ذکرشدهاينجانب صحت و دقت اطالعات 

 همكاری را خواهد داشت. طرفهکيدر صورت اثبات خالف اظهارات ، شرکت اختيار قطع 

 نام خانوادگی:نام و                                                                                                                                             

 تاريخ:                                                                                                                                                

 امضاء:                                                                                                                                            

 


