ﺷﻤﺎره ﺳﻨﺪFR-31-02 :
ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎزﻧﮕﺮی1400/02/22 :

پرسشنامه استخدامی
نام خانوادگی:

نام :
تاریخ تولد ( :روز:

سال:

ماه:

نام پدر:

)

کدملی:

شماره شناسنامه:
محل تولد استان:

محل صدور:

شهرستان:

شماره همراه:

شماره ثابت:

شماره تماس ضروری:

آدرس ایمیل :

تابعیت :

وضعیت تاهل  :مجرد 

مذهب :

متأهل

سایر

متارکه 

اطالعات فردی

نشانی محل اقامت دائمی:
طریقه آشنایی با شرکت  :آگهی  معرف ( نام معرف) ...................:
مشخصات
همسر

دوستان و آشنایان 

نام و نام خانوادگی:

تاریخ تولد:

تحصیالت:

شغل:

نام

سن

جنسیت

سایر 

وب سایت شرکت 
تاریخ ازدواج:

نام

سن

جنسیت

مشخصات
فرزند(ان)
وضعیت

نظام وظیفه:

انجام داده  تاریخ انجام:

نوع معافیت:

معاف 

نام ،نسبت ،آدرس و شماره تلفن دو نفر از دوستان و آشنایان خود که بتوان در صورت لزوم با آنها تماس گرفت را بنویسید.

رشته  /گرایش تحصیلی

مقطع

تاریخ

نام مرکز آموزشی

شروع

معدل

پایان

زیر دیپلم
اطالعات تحصیلی

دیپلم
کاردانی
کارشناسی
کارشناسی
ارشد
دکترا
عمومی  :بی اطالع 

در حد آشنایی 

در حد رفع نیاز شغلی 

در حد تسلط به نرم افزار ها 

نرم افزارها و مهارت ها

تخصصی ................................ :در حد رفع نیاز شغلی 

در حد تسلط به نرم افزار 

تخصصی ................................ :در حد رفع نیاز شغلی 

در حد تسلط به نرم افزار 

تخصصی ................................ :در حد رفع نیاز شغلی 

در حد تسلط به نرم افزار 

توضیحات:

ضعیف

متوسط

عالی

ضعیف

خوب

عالی

ضعیف

متوسط

خوب

خارجی

آشنایی با زبانهای

نوع زبان

خواندن و نوشتن
خوب

مکالمه
متوسط

درک مطلب ترجمه

توضیحات :
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عالی

پرسشنامه استخدامی

ﺷﻤﺎره ﺳﻨﺪFR-31-02 :
ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎزﻧﮕﺮی1400/02/22 :

سایر توانایی ها و مهارت ها:

نام موسسه و اداره

شماره تماس

تاریخ

از

تا

میزان حقوق

سمت

نام مدیر

علت ترک خدمت

مستقیم

تجربیات و سابقه کار
مدت زمان پرداخت حق بیمه :

شماره بیمه :

نام موسسه

عنوان دوره

مدت دوره
ساعت

ماه

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

گواهینامه

دارد

دوره های آموزشی
نام و نام خانوادگی

تاریخ تولد

نسبت

شغل

توضیحات

افراد تحت تکفل
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ندارد

پرسشنامه استخدامی

ﺷﻤﺎره ﺳﻨﺪFR-31-02 :
ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎزﻧﮕﺮی1400/02/22 :

 :1آﯾﺎ اﻣﮑﺎن ﮐﺎر درﺧﺎرج از دﻓﺘﺮ ﺗﻬﺮان را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ دارﯾﺪ؟
 :2اﺳﺘﺨﺪام ﺷﻤﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت آزﻣﺎﯾﺸﯽ از  1ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﺎه ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .آﯾﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﺷﻤﺎﺳﺖ؟
:3ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع دوره آزﻣﺎﯾﺸﯽ  1ﻫﻔﺘﻪ دوره آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺣﻘﻮق و ﺑﯿﻤﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،آﯾﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﺷﻤﺎ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟ﺗﻮﺟﻪ :ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق در ﻃﯽ ﻣﺪت آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ و ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺪه ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
 : 4اطالعات اضافی دیگری را که تمایل به اظهار آن دارید مانند اندیشه ها ،تمایالت هنری ،تالیفات در زمینه های گوناگون ،عضویت در انجمن های حرفه ای و ......
در دو جمله بیان کنید.
 :5آیا تاکنون به علت بیماری در بیمارستان بستری شده اید ؟ (توضیح دهید)
 :6آیا تاکنون سابقه محکومیت کیفری داشته اید ؟ (توضیح دهید)
 :7آیا قصد ادامه تحصیل یا مهاجرت دارید؟

اطالعات تکمیلی

 :8در صورتی که مطالب دیگری مدنظر دارید لطفا ً ارائه بفرمایید.
 :9آیا در صورت لزوم می توانید ضمانت ملکی یا مالی بسپارید؟ تا چه میزان؟
 :10متقاضی همکاری به صورت تمام وقت 

پاره وقت 

سایر 

مشاور

 :11حقوق درخواستی (به ریال):
 :12زمان آمادگی برای اشتغال به کار:
اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ...................
ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﺳﺘﺨﺪام در ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺒﻨﺎ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزان ﻧﯿﺮو ،ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽ ﺷﻮم ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻮق را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﺤﯿﺢ و ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ از ﻣﻔﻬﻮم آن اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده ام.
ﺗﻮﺟﻪ:ﺗﮑﻤﯿﻞ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﻬﺪی ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺪام اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.

تاریخ و امضاء متقاضی

واﺣﺪ اداری و ﮐﺎرﮔﺰﯾﻨﯽ
میزان مرتبط بودن مدرک تحصیلی متقاضی با شغل مورد نظر

کامال مرتبط

 نسبتا مرتبط

 غیر مرتبط

میزان مرتبط بودن سوابق کاری متقاضی با شغل مورد نظر

کامال مرتبط

 نسبتا مرتبط

 غیر مرتبط

ابعاد مورد سنجش

خیلی ضعیف

ضعیف

متوسط

خوب

خیلی خوب

شخصیت ،متانت و نحوه تعامل
توانایی ،فن بیان و انتقال مطالب
مسئولیت پذیری ،نوآوری و نظر خالق
مهارتهای ارتباطی
انعطاف پذیری
نتایج تست روانشناسی
شرح و دالیل واجد شرایط بودن فرد برای شغل پیشنهادی:
ضمن تایید موارد فوق برای همکار به صورت  :تمام وقت

 پاره وقت

 مشاوره ای

 پروژه ای  پیمانکاری پیشنهاد می شود.
تاریخ و امضاء:
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ابعاد مورد سنجش

ﺷﻤﺎره ﺳﻨﺪFR-31-02 :
ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎزﻧﮕﺮی1400/02/22 :

وزن

خیلی ضعیف

ضعیف

متوسط

خوب

خیلی خوب

1-5

1

2

3

4

5

امتیاز

دانش و تخصص
مهارتهای تخصصی
تجربه کاری

واحد متقاضی جذب نیرو

مهارت ارتباطی
مهارتهای سرپرستی و مدیریتی
زبان انگلیسی یا سایر زبانهای خارجی
تسلط و آرامش
فعال و با انگیزه بودن
خالقیت

جمع بندی و اعالم نظر :
 1ماه 

مدت زمان کار آزمایشی
مدت زمان آشنایی با شرکت

 3ماه 

 1هفته 

نحوه جذب:

 2ماه 
ً
سایر ( لطفا نام ببرید):

بدون حقوق 

با حقوق 

کارآموز 

تاریخ و امضاء مدیر مربوطه:

مدیر عامل

نتیجه مصاحبه مدیر عامل:
مدت زمان کار آزمایشی:

توضیحات :

مورد تایید نیست 

مورد تایید است 

تاریخ و امضاء:

حقوق پایه (ریال) :

منابع انسانی

 تکمیل پرونده پرسنلی

 بایگانی مستندات مربوطه
تاریخ و امضاء:
سمت:

نام و نام خانوادگی :
واحد سازمانی یا واحد استقرار:
مدت قرارداد:

ماه :

نوع قرارداد همکاری  :تمام وقت 

مدت دوران آزمایشی:
پروژه ای تمام وقت 

پاره وقت 

جمع کل حقوق و مزایای ماهیانه ( :در صورت امکان ذکر شود)
کارکرد براساس

پیمانکاری 

پروژه ای مقطعی 
ریال

ساعت کار در ماه:

سایر موارد پرداختی :
مشمول دریافت خدمات رفاهی

می شود 

نمی شود 

(پس از گذشت

ماه از تاریخ شروع به کار )

توضیحات تکمیلی

شماره بیمه :
شماره حساب بانک ملت یا بانک های دیگر :

کد شعبه :

مدارک مورد نیاز پرونده پرسنلی :
 فتوکپی مدرک تحصیلی
 عدم سوء پیشینه

 فتوکپی شناسنامه خود و افراد تحت تکفل

 فتوکپی کارت پایان خدمت یا کارت معافیت
 چهار قطعه عکس 4*3

 فتوکپی گواهی طی دوره های آموزشی(در صورت وجود)
 فتوکپی گواهی سابقه کار (درصورت امکان)

 فتوکپی دفترچه بیمه تامین اجتماعی با اعالم شماره بیمه هشت رقمی(درصورت امکان)
 اعالم شماره حساب بانکی از شعب بانک

ﺗﺎرﯾﺦ و اﻣﻀﺎ ﮐﺎرﮔﺰﯾﻨﯽ:
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