دهکده سیب
پرسشنامه تقاضای همکاری
مشخصات شخصی:
نام:

نام خانوادگی:

نام پدر:

شماره شناسنامه:

تاریخ تولد:

محل تولد:

محل صدور شناسنامه:

اصالت:

وضعیت نظام وظیفه:

انجام داده ام

 انجام نداده ام

وضعیت تأهل:

مجرد

 متأهل

سن پدر:

شغل پدر:

محل کار پدر:

تعداد خواهر و برادر:

سایر:

 معافی

نوع معافی:

تعداد اوالد:

تعداد افراد تحت تکفل:

فرزند چندم خانواده هستید؟

نشانی محل سکونت:
نوع مسکن:

 مالک

 مستأجر

تلفن ثابت:

 سایر

تلفن همراه:

 مشخصات خانوادگی:
نام و نام خانوادگی همسر:

تحصیالت همسر:

شغل همسر:

محل کار همسر:

مشخصات تحصیلی:
آخرین مدرک تحصیلی:

رشته و گرایش:

معدل:

تاریخ اخذ مدرک:

نام آموزشگاه:

نوع دیپلم:

سایر دوره های آموزشی که گذرانده اید:
نام دوره

از تاریخ

لغایت تاریخ

مدرک دریافتی

نام موسسه

شرکت ها و موسساتی که قبالً در آنجا مشغول به کار بوده اید:
نام شرکت یا موسسه

تاریخ شروع کار

تاریخ ترک کار

آخرین حقوق

به چه نرم افزارهایی آشنایی دارید؟
به چه زبان های خارجی آشنایی دارید؟
1

آخرین سمت

علت قطع همکاری

تلفن

زبان :2

زبان  :1انگلیسی

خواندن نوشتن مکالمه خواندن

نوشتن مکالمه

ضعیف
متوسط
عالی
مشخصات فردی را که در مواقع ضروری می توان با ایشان تماس گرفت ،ذکر نمائید:
نام و نام خانوادگی:

شغل:

نسبت با شما:

نشانی محل کار:

تلفن محل کار:

نشانی محل سکونت:

تلفن محل سکونت:

مشخصات دو نفر که از سوابق شما اطالع دارند ،ذکر نمائید:
نام و نام خانوادگی

سابقه آشنایی

نشانی محل کار

شغل

آیا دوستان و آشنایان شما در این شرکت مشغول به کار هستند؟
 بلی

 خیر

در صورت مثبت بودن نام ببرید:

آیا سابقه محکومیت دارید؟
 بلی

 خیر

در صورت مثبت بودن نوع محکومیت را شرح دهید:

آیا نقص بدنی در شما وجود دارد؟
 بلی

 خیر

در صورت مثبت بودن شرح دهید:

آیا گواهینامه رانندگی دارید؟
 بلی

 خیر

نوع گواهینامه رانندگی  :پایه   1پایه   2موتور سیکلت

آیا قادر به انجام کار در شیفتهای مختلف هستید؟
 بلی

 خیر

چه شغلی را برای خود مناسب می دانید؟ (با توجه به موارد ذکر شده مورد نیاز شرکت)

زمان آمادگی برای اشتغال و میزان حقوق درخواستی؟

2

تلفن

