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پرسشنامه استخدام شرکت بلیوان
تاریخ تنظیم:

29/6/92
Name & Family:

نام خانوادگی:
شماره شناسنامه:

نام پدر:

وضعیت نظام وظیفه :دارای کارت پایان خدمت
مشخصات فردی

استیجاری

وضعیت مسکن:

شخصی

محل تولد:
دارای کارت معافیت
پدری

تاریخ تولد:
نوع معافیت:

خوابگاه

آدرس محل سکونت:
تلفن همراه:

تلفن منزل:
آدرس و تلفن آخرین محل کار:
آدرس الکترونیکی:

مقطع تحصیلی

گرایش

رشته تحصیلی

نام دانشگاه/شهر

از سال

تا سال

دیپلم
کاردانی
وضعیت تحصیلی

کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکترا
عنوان آخرین پایان نامه تحصیلی

مجرد

متاهل

سایر:
ردیف

نام و نام خانوادگی:
تاریخ تولد:
رشته تحصیلی و شغل:
همسر

فرزندان

وضعیت همسر و فرزندان

1

آدرس و تلفن محل کار

9
3
4

افراد تحت تکفل:

1

نام

تاریخ تولد
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تاریخ تنظیم:

نسبت

مدرک و رشته تحصیلی

نام و نام خانوادگی

شغل

مشخصات خانوادگی

پدر
مادر
خواهر/برادر
خواهر/برادر
خواهر/برادر

شرح کارآموزی

دوره های کارآموزی

ردیف

نام محل کارآموزی

سال

مدت (ساعت)

1
9

نام محل کار

از سال

زمینه فعالیت شرکت

تا سال

اخرین سمت

آخرین حقوق(ریال)

علت ترک کار

سوابق کاری
ردیف
دوره های آموزشی

آموزشی

دارد

ردیف

عنوان دوره

نام موسسه

گواهینامه

گواهینامه
عنوان دروه

نام موسسه آموزشی
دارد

ندارد

1

6

9

7

3

8

4

2

9

11

2

ندارد
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تاریخ تنظیم:

نحوه یادگیری

سطح آشنایی با زبان انگلیسی
ضعیف (جمالت بسیار ساده را میتوانم بخوانم و بفهم ،اما قادر نیستم صحبت کنم
میزان آشنایی با زبان های خارجی

متوسط (می توانم متن های ساده را بخوانم و بفهمم ،در حدی که بتوانم منظورم را برسانم
صحبت میکنم)
خوب (می توانم متن های تخصصی یا عمومی را بفهمم و درباره آن مطلب بنویسم یا
صحبت کنم)
مسلط (میتوانم به راحتی آموزش دهم و با دیگران به صورت روان و بدون مکث صحبت
کنم)
سابقه مکاتبات اداری و بازرگانی
میزان آشنایی با زبان های دیگر

های عمومی

میزان آشنایی با نرم افزار

تخصصی

میزان آشنایی با نرم افزار های

Outlook

سطح تبحر

Word

Power
Point

Excel

Access

هیچ شناختی نسبت به آن ندارم.
در حد ابتدایی با آن کار میکنم.
میتوانم با آن کار کنم و نیاز هایم را برطرف کنم.
شناخت کافی از آن دارم و میتوانم به افراد مبتدی هم آموزش بدهم.
به زبان برنامه مسلط هستم.

عنوان مهارت/نرم افزار

نحوه یادگیری

فوتوشاپCorel/
اتوکد
سپیدار یا همکاران سیستم
طراحی وب سایت
زبان های برنامه نویسی

در صورتی که سوابق علمی دیگری (ترجمه ،تالیف کتاب ،مقاله ،تدریس و  )...دارید ،ذکر کنید.

عالیق و تمایالت شخصی خود (هنری ،ورزشی و  )...را بنویسید.

دو نقطه قوت عمده شخصیتی /شغلی خود را بیان کنید.

3

میزان تبحر
ضعیف

معمولی

مسلط
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دو نقطه ضعف شخصیتی /شغلی خود را بیان کنید.

میزان آخرین حقوق:
آیا سابقه پرداخت بیمه دارید :بله

میزان حقوق مورد درخواست:
خیر

مدت بیمه(ماه):

نوع بیمه :

چنانچه مهارت خاصی وجود دارد که در گزینش شما موثر است بیان فرمایید.

چنانچه قصد مهاجرت یا ادامه تحصیل داریدذکر نمایید.

 12نام کشور هایی که به آنجا سفر کرده ایدرا ذکر نمایید.

اگر بیماری خاصی داریدذکر نمایید.
اینجانب با وقوف کامل از مراتب فوق ،به تکمیل و امضای این پرسشنامه مبادرت می نمایم و چنانچه پس از ورود بهه خهدمت یها در حهین خهدمت در
تعهدات متقاضی

شرکت محرز گردد موارد یا مطالبی را که از لحاظ استخدام حایز اهمیت می باشد ،کتمان نموده یا خالف واقع ارائه نموده ام ،شرکت مختار اسهت ایهن
پرسشنامه را به منزلۀ استعفای اینجانب قلمداد نماید .ضمنا مطلع می باشم که با تکمیل این پرسشنامه ،شرکت ملزم به استخدام اینجانب نمی باشد.
تاریخ:

امضای متقاضی:

نظر مدیربازرسی /نظر مدیر عامل:

4

