تاريخ تهيه

كد مدرك ZS3- 2fo2:

فرم تقاضاي كار

94/09/15:
صفحه  1از 2

ويرايش :اول

یادآوری مهم  :تنها به درخواست کارهایی که درواحد اداریثبت گردیده رسیدگی خواهد شد .
بدین منظور فرم در خواست کار را پس از تکمیل به مدير واحد اداريشرکت تحویل فرمائید.

 -1مشخصات فردی:
نام:

نام خانوادگی:

نام پدر:

کد ملی:

شماره شناسنامه :

محل صدور:

محل تولد:

تاریخ تولد:

وضعیت تاهل :متاهل  مجرد 

تعداد افراد تحت تکفل:

شغل همسر:

وضعیت نظام وظیفه :کارت پایان خدمت  معافیت دائم  معافیت تحصیلی  معافیت پزشکی 
تاریخ پایان خدمت:

تاریخ شروع خدمت:

ذکر علت معافیت.................................................................................... :

 -2مشخصات افراد تحت تكفل :
نام

ردیف

نام خانوادگی

جنس

نسبت

مرد

تاریخ تولد
سال

زن

 -3آخرین سابقه تحصیلی :
مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

معدل
نهایی

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

محل تحصیل/

توضیحات

نوع دانشگاه

 -4سوابق شغلی{درصورت وجود خالصه خدمتی (رزومه) کپی آن پیوست گردد } :
ردیف

مدت (ماه)

استخدام

سازمان/کارگاه

شروع

خاتمه

پرداخت بیمه

عنوان شغل

نوع

نام

تاریخ

تاریخ

آخرین
علت ترك کار







جمع
 -5آشنایی با زبان انگلیسی:
ضعیف 

متوسط 

عالی 

در صورت آشنایی با زبان خارجه دیگر ذکر نمایید................................................................................................................ .

حقوق
دریافتی

تلفن محل کار

فرم تقاضاي كار

كد مدرك ZS3- 2fo2:

تاريخ تهيه 94/09/15:

ويرايش :اول

صفحه  2 :از 2

 -6سوابق آموزشی و مهارت های کاربردی :
کسب مهارت
نام مهارت  /نرم افزار

میزان تسلط
محل

مدت

عالی

خوب

متوسط

توضیحات

ضعیف

 -7آشنایی با کامپیوتر:
ضعیف 

عالی 

متوسط 

نام نرم افزارهای کاربردی..................................................................... :

 -8نشانی محل اقامت فعلی:
استان:

شهر:

پالک:

توضیحات:

شماره تلفن:

تلفن همراه:

کوچه:

خیابان:

آدرس ایمیل:

 -9سایر اطالعات :
 نحوه آشنایی با شرکت  :آگهی روزنامه  تبلیغات  آشنایان  نام رابط و ارتباط ایشان با شرکت ......................... آیا در حال حاضر مشغول به کار هستید ؟ خیر  بلی  نام محل کار :تلفن :

آدرس محل کار :
علت ترک کار:
 -میزان حقوق مورد انتظار :

 -نوع شغل مورد نظر :

 آیا امکان کار در خارج از محل دفتر مرکزی شرکت برایتان مقدور می باشد ؟ بلی  خیر  علت : آیا سابقه بیماری خاصی دارید ؟ خیر  بلی  نام ببرید : لطفا دو نفر را به عنوان معرف که با جنابعالی رابطه خویشاوندی نداشته و بتوانند اطالعات کاملی از شما ارائه کنند معرفی نمایید :نام و نام خانوادگی

شغل

محل کار

تلفن تماس

مدت آشنایی

