
 :کد سند

 تبریزمعمارشرکت پویاگران  پرسشنامه استخدام 

 :مشخصات فردی( 1

 عکس

 نام و نام خانوادگی نام پدر تاریخ تولد کد ملی شماره شناسنامه محل صدور

   
  /         /     11 

  

 وضعیت نظام  وظیفه آخرین مدرک تحصیلی رشته تحصیلی وضعیت تاهل

 :خرید خدمت          معافیت          علت   انجام خدمت        

 سابقه بیمه نوع بیمه شماره بیمه کد پستی گروه خونی

   
 سایر  تامین اجتماعی        خدمات درمانی        

دارد         ندارد    

 ماه...........

 :مشخصات همسر و فرزندان( 2

 نام و نام خانوادگی نسبت تحصیالت شغل آدرس محل کار یا تحصیل تلفن

      

      

      

      

 :سوابق تحصیلی( 1

 مقطع تحصیلی رشته تحصیلی نام محل تحصیل تاریخ شروع تاریخ اخذ مدرک معدل

 دبیرستان ابتدائی     راهنمایی        11     /        /    11       /      /  

 پیش دانشگاهی      دیپلم   11     /        /  11      /       /  

 فوق دیپلم     11    /        /   11     /       /  

 لیسانس     11    /         / 11     /       /  

 لیسانس فوق   11     /       /  11   /         /  

 :کامپیوتر و سایر دوره ها,آشنایی با زبان های خارجی ( 4

 وضعیت/ نام زبان  ضعیف متوسط خوب عالی وضعیت/ نام زبان  ضعیف متوسط خوب عالی

 انگلیسی         

Windows             word           Excell          Acess           internet         powerpoint      type                       سایر 
 

 آشنایی با کامپیوتر
 

 توضیحات تاریخ پایان تاریخ شروع مدت دوره نام موسسه آموزش دوره آموزشینام  ردیف

       

       
 

 :سوابق کاری( 5

 نام اداره یا محل کار شغل میزان حقوق به ریال تاریخ شروع تاریخ پایان علت ترک کار تلفن محل کار با ذکر کد

 :فعلی   11     /     /   11    /       /    

 :1قبلی   11    /     /   11      /     /    

 :2قبلی   11    /      /        11      /     /   

 :1قبلی   11    /     /   11     /       /  

 :4قبلی   11    /     /   11     /       /  

 :آدرس محل سکونت( 6

 استان شهر آدرس دقیق پستی

   

 سکونت از سال وضعیت سکونت با ذکر کد شهرتلفن ثابت  تلفن همراه

  
  ریال...................مبلغ اجاره و رهن       استیجاری        منزل اقوام       منزل پدری             مالک



 درصورت فوریت دسترسی به شما به چه شخصی میتوان مراجعه کرد یا تماس گرفت؟( 7

 نام و نام خانوادگی نسبت آدرس کد شهرتلفن ثابت با ذکر  تلفن همراه

     

 :مشخصات یک نفر را به عنوان ضامن معتبرو یک نفر از آشنایان را به عنوان معرف ذکر کنید( 8

 نام و نام خانوادگی ضامن نسبت شغل آدرس منزل

    

 تلفن منزل با ذکر کد تلفن محل کار تلفن همراه آدرس محل کار

    

 نام و نام خانوادگی معرف نسبت شغل آدرس منزل

    

 تلفن منزل با ذکر کد تلفن محل کار تلفن همراه آدرس محل کار

    

 (:خواهر پدر و مادر، برادر،)اسامی سایرمنسوبین درجه یک ( 9

 نام و نام خانوادگی نسبت سن شغل تلفن محل کار با ذکر کد تلفن منزل با ذکر کد تلفن همراه

       

       

       

       

       

  از چه طریقی برای استخدام در این شرکت معرفی شدید؟( 11

 ..............نسبت با شما ............................... نام و نام خانوادگی      بلی    خیر       دوستان شما در این شرکت شاغل هستند ؟  یاآیا ازبستگان ( 11

 :..........................................محکومیت کیفری دارید؟   بلی      خیر      نوع و علت محکومیتآیا سابقه  (12

 .:..............................بیماری/ معلولیت / آیا از سالمت جسمی برخوردارید؟  بلی      خیر     نقص عضو     معلولیت     بیماری     نوع نقص عضو ( 11

 ...........................-1...........................   -2.............................    -1.  خود را برای کدام مشاغل مناسب میدانید ،به ترتیب قید نمائید( 14

 :.............................گواهینامه تاریخ اخذ  موتورسیکلت           پایه یک       پایه دو    : نوع گواهینامه رانندگی ( 15
 :...............................نوع وسیله نقلیه     بلی      خیر       :         رای وسیله نقلیه شخصی دا

  ریال............................... مبلغ  -2    طبق ضوابط شرکت        -1:    میزان حقوق درخواستی ( 16

 خیر    آیا در صورت لزوم امکان ماموریت شهرستان دارید؟   بلی      ( 17

 ملکی            چک: نوع تضمین    آیا قادر به سپردن تضمین هستید؟     خیر      بلی           ( 18

داده ام و  امه را در کمال صحت و درستی پاسخضمن اعالم آمادگی برای ارائه هر گونه تضمین،تعهد مینمایم که کلیه مطالب مندرج در این پرسشن.........................................اینجانب      

داده شده، ضمن جبران خسارت  ه شرکت وکالت میدهم از محل تضمینن یا ارائه مطالب خالف واقع ، بحین خدمت خالف آن ثابت شود و در صورت عدم صحت مندرجات این فرم ،کتماچنانچه در

 . سلب و اسقاط می نمایم رکت در حال و آینده از خود، قرارداد کار اینجانب را فسخ نموده یا در قرارداد تجدید نظر نماید و حق هر گونه اعتراض و ادعایی را نسبت به ش

 

 تاریخ                                                       امضاء                                                                                                     

 

 :نظر رئیس واحد  -1
 مناسب نمی باشد          می باشد.............................. مصاحبه اولیه انجام گرفت ،نامبرده جهت تصدی شغل

 :تصویب مدیرعامل  -2
 با استخدام نامبرده موافقت نمی شود              موافقت می شود 

 ریال.........................حقوق    حقوق و مزایا طبق ضوابط شرکت                         طبق توافق          

 امضاء مدیرعامل                                                                                                                                                                                 

 
 


