
 

 

 فرم استخدام
 شرکت شبکه گستران سبز پارسه

 

 تاریخ:

 

 شماره:

 

 اطالعات شخصي: -1

     13تاریخ تولد :     /    /      شماره شناسنامه :  نام پدر:  نام و نام خانوادگي:

 دین )مذهب( : محل تولد:  :محل صدور شناسنامه کد ملي:

 مليت:  متاهل        مجرد وضعيت تاهل:  

 آدرس محل سکونت : 

 تلفن همراه :  ماس ثابت : شماره ت

 ذکر نوع وعلت معافيت:         :      معاف از خدمتانجام داده        خدمت نظام وظيفه: -2

  سوابق تحصيلي و آموزشي : -3

 مدرك تحصيلي

 )به ترتيب آخرین مدرك(
 تاریخ پایان تاریخ شروع معدل کل رشته تحصيلي

مؤسسه نام 

 آموزشي
 کشور —شهر 

       

       

       

       

       

 تجربيات شغلي: -4
 نام سازمان یا شرکت

 )به ترتيب از آخرین سابقه(
 تاریخ پایان تاریخ شروع مدت سابقه سمت / شغل

آخرین حقوق و 

 مزایا/ریال
 کارعلت ترك 

       

       

       

       

       

 خير  بلي                           قبالً در این شرکت اشتغال به کار داشته اید؟آیا —5

 .  علت قطع رابطه کاري را ذکر کنيد 

  



 

 
 قسمت زیر توسط شرکت تکميل مي گردد.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 نتيجه ارزیابي مصاحبه:    
 

 ...                                                امضاء نظریه امور اداري : ..........................................................................................................

 

 امضاء                                ............................................................................................................                 نظریه مدیر بخش: 

 

 .................................                                                 امضاءنظریه مدیریت : .............................................................................
 

 

 آشنایي به زبانهاي خارجي ، کامپيوتر و سایر دوره ها :  -6

 عالي خوب متوسط ضعيف نام زبان / وضعيت عالي خوب متوسط ضعيف نام زبان / وضعيت

سي
گلي

ان
 

     خواندن       خواندن 

     نوشتن      نوشتن 

      مکالمه     مکالمه

با آشنایي 

 کامپيوتر:
 
 

گواهینامه دوره 
حرفه  فنی و های

 ای یا موسسات
 آموزشی

 

 

  Windows       IOS       Android      Office      Linux        Internet     Network    Programming 
 

  Graphic                 Web:سایر 

 

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

1        

2        

3        

 

 نحوه همکاري: -7

 (     دور کاريهمکاري خارج از مرکز ) پاره وقت                   تمام وقت                         تمایل به همکاري بصورت :              
    

 ساعات و روزهاي همکاري را دقيقًا اعالم فرمایيد. /دورکاريدر صورت تمایل به کار پاره وقت

 پاسخگو کارشناس شغل مورد درخواست : -8

 تاریخي که مي توانيد مشغول به کار شوید؟

 در صورت مثبت بودن چند سال و شماره بيمه؟            حق بيمه هستيد؟ آیا داراي سابقه پرداخت-9

 خير           بلي           ؟امکان، آیا حاضر به ارائه خدمات حضوري خارج از مرکز به مشتریان هستيددر صورت  -10

 خير  بلي                                   اکنون مشغول به کار هستيد؟ -11

 خير  بلي              ؟  انعقاد قرارداد ، آیا توانایي ارائه ضمانت نامه معتبر دارید در صورت 

 چک    سفته                      نوع ضمانت :

 : .............................. ریال  مبلغ پيشنهاديپيشنهادي                  برابر ضوابط شرکت                مورد انتظار:        و مزایاي حقوق  -12

  عات مندرج در این فرم را تأیيد و گواهي مي نمایم.بدینوسيله صحت کليه اطال

 امضاء و تاریخ:                                   نام و نام خانوادگي :                                                                                                         
 

 نماید.  تکميل نمودن این فرم هيچگونه تعهدي در قبال استخدام شما براي شرکت ایجاد نميتوجه :


