
ساعت تماسنام و نام خانواگی معرف

:نام پدر:محل صدور

:نقص عضو یا شرایط خاص جسمی:کد ملی

:تعداد افراد تحت تکفل:تاریخ ازدواج:تعداد فرزندان:متاهل:مجرد

:تاریخ تولد:شماره شناسنامه

:معافیت باذکر علت:تاریخ پایان خدمت وظیفه

:وضعیت نظام وظیفه

:وضعیت تاهل

:دین:نام خانوادگی:نام

:مشخصات شناسایی

:مذهب

:تذکر مهم 

.تکمیل این فرم و انجام مصاحبه هیچ نوع تعهدی برای این شرکت نسبت به استخدام متقاضی ایجاد نمی نماید

.کلیه موارد ارائه شده در این فرم توسط متقاضی، به صورت محرمانه در بانک اطالعات استخدامی این شرکت حفظ خواهد شد

:کد فرم

00/00:  بازنگری

:تاریخ

شرکت بازرگانی کویرنگین بین الملل

I.N.K Co.
پرسشنامه تقاضای استخدام

اعتبار مدرک 

تا تاریخ

درصورت گذراندن دوره ، نام دوره و مدرک مکالمهنوشتنخواندن

مربوطه درج گردد

:مدارج تحصیلی از دوره متوسطه به بعد

:(بغیر از خویشاوندانی که با مشخصات اخالقی شما آشنایی دارند)معرفین

:انجام داده ام:مشمول

میزان مهارت

زبان خارجی

معدل درجه و رشته تحصیلی تاریخ اتمام نام  موسسه آموزشی

شماره تماس نشانی کامل محل کار یا محل اقامت شغل

:میزان آشنایی شما با زبانهای خارجی 
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مدرک قابل ارائه دارید؟تاریخ اتمام تاریخ شروعموسسه آموزشی

اعتبار مدرک 

تا تاریخ

درصورت گذراندن دوره ، نام دوره و مدرک مکالمهنوشتنخواندن

مربوطه درج گردد میزان مهارت

زبان خارجی

انگلیسی

عربی

آلمانی

فرانسوی

:    سایر

:دوره های آموزشی که تا بحال گذرانده اید

نام دوره 



خیربلی

خیربلی

خیربلی

خیربلی

:شعبه :شماره بیمهماهسال 

امضا متقاضی

امضا مصاحبه کننده

:جمع ساعات همکاری در هفته .را دارم

:نظریه مصاحبه کننده

شخص پاسخگوتلفن تماس در مواقع اضطراری

      بدینوسیله تایید می نمایم کلیه اطالعات ذکر شده در باال از طرف اینجانب در کمال صداقت و صحت اعالم شده است و اینجانب تمامی عواقب قانونی و 

.مقررات پاسخ هایی را که ذکر کرده ام طبق قانون می پذیرم

تلفن همراهتلفن محل سکونت

:سایر اطالعات 

:نتیجه مصاحبه 

تاریخ تکمیل درخواست

تاریخ مصاحبهسمت نام و نام خانوادگی مصاحبه کننده

تمام وقت

:         شرح مختصری از آخرین وظایف شغلی خود را ذکر نمایید

توضیحات تکمیلی   شغل مورد تقاضا

: سابقه بیمه

سمت شروع پایان محل خدمت شرکت/نام سازمان

تاریخ اتمامتاریخ شروعموسسه آموزشینام دوره 

:سوابق کاری خود را بترتیب از انتها به ابتدا ذکر نماید

:شغل مورد تقاضا با توجه به تجارب ، سوابق تحصیلی و عالیق شخصی

:        نشانی دقیق  محل سکونت

تاریخ آمادگی برای شروع به کار حقوق در خواستی

شماره تماس نام مدیرشما علت خاتمه  آخرین حقوق

پروژه ایپاره وقت 

ندارمامکان اعزام به ماموریت های  برون شهری را  دارم

امکان همکاری به صورت 

مدرک قابل ارائه دارید؟


