پرسشنامه استخدامی
نام.............................. :

نام خانوادگی.............................. :

تاریخ بازنگری0931/10/22 :
کد فرمFR-DO-SO-98-009/01 :
عکس

نام پدر.............................. :
محل تولد.............................. :

شماره شناسنامه .............................. :تاریخ تولد.............................. :
وضعیت تاهل  :مجرد  متاهل
تعداد فرزندان.......... :

تاریخ ازدواج.......... /..... /..... :

دین................. :

وضعیت نظام وظیفه  :معاف (نوع معافی)................................... :

مذهب........................ :

 پایان خدمت (نوع معافی .......... /..... /..... :تا ).......... /..... /.....
تلفن................................................................. :

آدرس محل سکونت:

موبایل.............................................................. :
 استیجاری

 شخصی

مدرک تحصیلی

) (Emailپست الکترونیک...................................................... :
تاریخ فارغالتحصیلی

نام مرکز آموزشی

رشته تحصیلی

معدل

دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس
دکترا

سوابق کار( :از آخر به اول)

نام موسسه

عنوان شغلی

تاریخ

حقوق دریافتی
(ریال)

علت ختم همکاری
از

تا

تلفن مسئول مستقیم

دوره های آموزشی کوتاه مدت:
نام دوره

ردیف

مدت دوره

 متوسط

آشنایی و تسلط به زبان انگلیسی  :ضعیف

محل برگزاری

 خوب

مدرک  /گواهینامه

 عالی

معرف غیر خویشاوند:
آدرس و تلفن

نام و نام خانوادگی

آیا دوست یا خویشاوندی در شرکت پرتو صنعت دارید؟ (نام ببرید)

تقاضای استخدام:

 تمام وقت

 پاره وقت حداکثر ساعات حضور در صورت پاره وقت  ........................ساعت میباشد.

میزان آشنایی به زبان خارجی در چه حد میباشد؟
آیا در حال حاضر مشغول به کار یا تحصیل میباشید؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ،لطفاً زمان ختم آنرا ذکر و دلیل تمایل به تغییر شغل را توضیح
دهید.
نحوه آشنایی با شرکت پرتوصن عت و علت انتخاب آن به عنوان محل کار خود را توضیح دهید.

آیا امکان تامین سفته به مبلغ  01میلیون تومان با ضمانت شخص ثالث را دارید؟

از چه تاریخی امکان شروع همکاری با شرکت پرتوصنعت را دارید؟

................. / ......... /.........

مسیر کاری و ادامه تحصیلی که برای  01سال آینده خود در نظر دارید را توضیح دهید.

آیا قصد مسافرت به کشورهای خارجی برای تحصیل و یا اقامت در آنجا را دارید؟

آیا تا کنون حق بیمه پرداخت کردهاید؟
آیا گواهینامه رانندگی دارید؟

برای چه مدتی؟ ...............

از  .........تا .........

در صورت استخدام در پرتوصنعت ،آیا امکان حداقل دو سال همکاری بصورت تماموقت با شرکت پرتوصنعت را دارید؟
سمت سازمانی مورد نظر............................................................................................... :
میزان حقوق پیشنهادی از جانب متقاضی( ............................................................................................... :ماهیانه به ریال)
فعالیتهای فوق برنامه (هنری  -ورزشی  -علمی  -فرهنگی و غیره  )....را همرا با سطح مهارت خود در آنها ذکر کنید.

میزان تسلط به کامپیوتر:
نرمافزارهای کامپیوتری:

اینترنت:
سایر شرایط:
آیا سابقه محکومیت کیفری دارید؟
آیا سابقه طالق دارید؟
وضعیت جسمی روانی:
آیا اعتیاد به دخانیات دارید؟

آیا مواد مخدر مصرف میکنید؟

آیا نقص عضو دارید؟

آیا سابقه عمل جراحی دارید؟

آیا سابقه بیماری جسمی جدی دارید؟

در صورت پاسخ مثبت لطفاً نام ببرید:

آیا سابقه بیماری روحی و روانی دارید؟
آیا در حال حاضر دارو مصرف میکنید؟

آیا سابقه افسردگی مزمن دارید؟
علت مصرف دارو:

نام دارو:

نظر مصاحبه کنندگان ( نظر مسئول مستقیم ) :

نظر مدیریت:

گواهی و تعهد متقاضی:
با کمال دقت و صراحت به سواالت پرسشنامه پاسخ صحیح و کامل دادهام و مسئول عدم صحت آن خواهم بود .در صوورت احوراز خوالف اطالعوات ارا وه
شده در آینده شرکت حق خواهد داشت مطابق مقررات خود عمل نموده و به کار اینجانب در شورکت خاتموه دهود و حوق هیگگونوه اعتورا و ادعوایی
نخواهم داشت.
ضمناً تعهد مینمایم که در صورت استخدام طبق مقررات شرکت پرتوصنعت انجام وظیفه نمایم و آ یننامه و دستورات اداری و کاری آن شرکت را کوامالً
میپذیرم.
نام و نام خانوادگی:

امضا:

تاریخ:

