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: توجه

اسخ هر گونه پصحت تمامی اطالعات و مدارك درج شده توسط متقاضی ، مورد بررسی قرار خواهد گرفت و - 1

.سبب رد درخواست شغلی و یا اخراج از خدمت در آینده خواهد شداوراقنادرست مندرج در این 

.نمایدکننده ایجاد نمیگونه تعهدي براي این شرکت نسبت به استخدام درخواستتکمیل این برگ هیچ - 2

.اظهارات خود را با خط خوانا بنویسیدپاسخ -3

.یک قطعه عکس نیز ارسال گردد به پیوست همین فرم–4

:مشخصات فردي 
.....................................................:نام پدر .................................................... : نام خانوادگی .............................................. :نام 

........................:شماره شناسنامه 
................................................:محل تولد ..........................................................: تاریخ تولد ......................................:کد ملی 
: ................................        خونی گروه ......................................:مذهب 

:مشخصات والدین 
مادرپدرشرح

نام و نام خانوادگی
محل تولد

رشته-تحصیالت 
تلفن همراه
تلفن ثابت

............................................................................................: ............................................آدرس سکونت پدر 

......................................................................................................................: .................آدرس سکونت مادر 



) :برادر و خواهر(اعضاء درجه یک خانواده مشخصات
همراه-تلفن–آدرس محل کار تاریخ تولدرشته-تحصیالت نسبتنام و نام خانوادگی

: متقاضی استخدام مشخصات تحصیلی 
)و معدلتاریخ اتمام ،نام دانشگاه , رشته ,درجه ( آخرین مدرك تحصیلی 

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

: متقاضی استخداموضعیت نظام وظیفه 
: ..........تا سال : ..........  از سال .... .....................پایان خدمت ) الف
............................................................نوع معافیت ,معاف)ب
............................................سایر موارد )ج

: داوطلب استخدام مشخصات شغلی 
..........................................:...............................صی میزان سابقه کار تخص

: ...................................................................................غل فعلی وضعیت ش

: مشخصات شغلی همسر 
.........................................................................:شغل و تحصیالت همسر 

.....................................................: ..............................محل تولد همسر 

:متقاضی استخدام منزل مسکونی / وضعیت محل 
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................................. .....: ....................................................................................................................نی محل سکونتنشا

......: .......................کدپستی .....................................:تلفن ثابت 
.............................................           :تلفن همراه

..........................................................................................: emailآدرس 



: وضعیت وسیله نقلیه 
) ................................................ا ذکر کنید در صورت داشتن نوع آن ر(آیا گواهینامه رانندگی دارید ؟ 

).....................................................در صورت داشتن نوع آن را ذکر کنید (آیا اتومبیل شخصی دارید ؟ 

: وضعیت سالمت 
)توضیح دهید ت بودن جوابمثبدر صورت (آیا نقص عضو ، جراحی و بیماري طوالنی مدت داشته اید ؟ 

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

)جدیدبه قدیمته به ترتیب از سال گذش6مربوط به (سوابق شغلی 

نام موسسه*
علت قطع نوع شغلتا تاریخاز تاریخیا شرکت

همکاري
مدت 

تلفنحقوق ماهیانه)ماه(بیمه
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:)به باالترین مدرك مدرك پایین ترینبه ترتیب از ( مدرك تحصیلی 

نام موسسهشهرمعدلرشته و گرایشمدرك تحصیلی*
تاریخ اتمامیا دانشگاه

1
2
3
4
5



:سابقه شرکت در دوره هاي آموزشی و مدارك دریافتی 
تعداد ساعاتتاریخ اتمامتاریخ شروعموضوع و مدرك دریافتی,نام دوره , نام موسسه *
1
2
3
4
5
6
7
8

:افراد تحت تکفل 
سننسبتنام خانوادگینام*
1
2
3
4

:نفر معرفسهمشخصات 
.باشند خانوادگی شما دوستان از حتی االمکان : ب .                        نباشند از اعضاء خانواده : الف 

. سال سن داشته باشند 45باالتر از : د .                            د ه خوبی بشناسشما را ب: ج 
.رسمی، بازنشسته دولتی یا کاسب معتبر باشندکارمند:ي.تابحال در استخدام آنان نبوده اید: ه 

تلفن ثابتنشانی شغلی نام و*
کدپستیتلفن همراهمنزلنشانی نسبتشغلنام خانوادگی

1

2

3



: تکمیل گردد بصورت دقیق جدول زیر 
عالیخوبمتوسطکمخیلی کمشرح*
میزان تعهد به انجام فرایض دینی1

شرکتمسئولیت پذیري در امور محولهاهمیت دادن و میزان 2
باط در انجام امور فردي و اجتماعیضو انمیزان تعهد به نظم 3
میزان تعهد به نظافت فردي و عمومی4
روابط عمومی و تعامل با افراد جامعه و همکاران 5

دیگرانبهانتقالکاري وهايمهارتودانشفراگیريدردقتوسرعت6

اهاشتبرفتاراصالحدرکوششوپذیريانتقادظرفیت7
ء تولیدجهت ارتقادرارزشمندوجدیدفکریاایدهتولیدتوانایی8

)چرخشی بصورت هفتگی(آمادگی جهت فعالیت بصورت شیفتی 9

تسلط در کنترل و سرپرستی کارگرانی که تحت امرشما هستند توانایی10

آمادگی جسمانی جهت انجام ساعات کاري طوالنی مدت11
مدت آشنایی با جوشکاري12

میزان تسلط به سرویس و نگهداري انواع الکتروموتورسه فاز13
میزان تسلط به سرویس و نگهداري انواع گیبرکس 14
میزان تسلط به سرویس و نگهداري سیستمهاي هیدرولیک15
نیکیمیزان آشنایی به سیستمهاي کنترل صنعتی الکترو16
میزان تسلط به سرویس و نگهداري انواع پمپ باد پیستونی17
تسلط به سرویس ونگهداري تابلوهاي برق صنعتی فشار ضعیف18

آشنایی به بارگیري و تخلیه با جرثقیل سقفی19
آشنایی به تخلیه و جابه جایی با لیفتراك20
داريمیزان آشنائی با امور ا21
حسابداريو مبانی آشنائی با امور اولیه 22
انبارداري و مبانی آشنائی با امور اولیه 23
تسلط به زبان انگلیسی24



:به سوالت زیر پاسخ دهید 
شنا شدید ؟آچگونه با این شرکت .1

..... ........ازطریق دوستان )1
...... ........آگهی استخدام در روزنامه )2
.............آگهی استخدام در اینترنت )3

.......................................: .............سایر موارد را ذکر کنید 

:آیا شخص یا اشخاصی از همکاران این شرکت را میشناسید ؟ لطفا نام ببرید .2
.................................................................................................................

اگر جواب مثبت است چه میزان و از چه نوع ؟؟مصرف می کنیددخانیات آیا . 3
.................................................................................................................

اکنون شاغل هستید فکر می کنید مهمترین عواملی که سبب شده است مایل به تغییر محل کار خود باشید اگر.4
؟چه عواملی هستند 

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

تجربه برایتان مناسب دانش و, توانایی, با توجه به روحیه تناوب صنعت فکر می کنید چه جایگاهی در شرکت . 5
می باشد؟

، امور یابی ارفروش و باز, تعمیر و نگهداري پرسنل ,اپراتور دستگاه و خط تولید ,کارگاه مدیر: موجودجایگاه هاي (
)، کارگر ساده اداري 

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

از چه تاریخی آماده همکاري و حضور تمام در شرکت هستید ؟ري در جهت همکاپذیرفته شدن در صورت .6
.................................................................................................................

؟چه میزان می باشد در ماه ساعت 192حقوق پیشنهادي ماهانه شما بابت حضور تمام وقت یعنی .7
.................................................................................................................



مهاجرت و مسافرت طوالنی به خارج از کشور یا شهرستانهاي دیگر دارید , در صورتی که برنامه ادامه تحصیل .8
محقق خواهد شد ؟) ل ماه و سا( در چه تاریخی فکر می کنید حدودا

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

)توضیح دهید ( دارید ؟ یا آموزش آیا سابقه تدریس .9
.................................................................................................................

)توضیح دهید ( آیا سابقه مدیریت دارید ؟ .10
.................................................................................................................

آیا به ورزش یا هنر خاصی نه می گذرانید ؟تفریح مورد عالقه شما چیست ؟ ساعات فراغت خود را چگو.11
)توضیح دهید ( عالقمندید؟ 

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

دوستان خود استفاده به براي ارسال پیامهمراه استفاده می کنید ؟ آیا زیاد از پیامک ثابت و آیا زیاد از تلفن –12
)توضیح دهید ( چرا ؟ می نمائید ؟ 

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

آیا ساعات زیادي از اینترنت استفاده می کنید ؟ آیا در محل سکونت به اینترنت پر سرعت دسترسی دارید ؟–13
سایتهایی بازدید می کنید ؟ آیا در شبکه هاي اجتماعی نظیر فیسبوك یا توییتر عضو هستید ؟ چه ازمعموالً 

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

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

:اظهار نظر کنید ) ی ها ایو توان, عالیق , روحیات , استعدادها ( ارگراف در مورد خودتان در یک پ.14
.................................................................................................................................................................................................................

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



مختصري از نگرانی ها ومواردي را که دوست ندارید در محیط اجتماع و یا کار با آن مواجه شوید بیان نمائید ؟ . 15
.................................................................................................................................................................................................................

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

. . در قالب حزب ، گروه ، هیئت ، کانون ، انجمن و ... چنانچه سوابق اجتماعی ، مذهبی ، فرهنگی ، سیاسی و . 16
گروه خاصی عضو هستید ؟ حال حاضر در آیا در .نام ببرید را اشته اید د. 

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

.سایر توضیحاتی که به نظر شما ذکر آنها ضروري است و در استخدام شما موثر می باشد را ذکر نمائید .17
.................................................................................................................................................................................................................

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

کامل و صحیح درج , ق بصورت دقیرا را صفحاتکلیه اطالعات مندرج در این ........................................ اینجانب 
صحت و کامل بودن آن را می پذیرم و شرکت تناوب صنعت حق دارد در ارتباط با هر یک از مسئولیت نموده و

.درخواست نماید از اینجانب مستندات الزم را تحقیق نماید و موارد فوق 

:امضاء :                  تاریخ 

:کروکی محل سکونت را رسم نمایید 

.اخذ می گردد .... و اعتیاد عدم م سوء پیشینه و گواهی گواهی عدضمانت معتبر ، مدارك الزم نظیر در هنگام عقد قرارداد 


