
مشخصات پرسنلي:  .1

شماره  تاريخ تولد نام پدر نام خانوادگي نام

شناسنامه

ملي شماره محل تولد

محل الصاق 

عکس

وضعیت مسکن پست الکترونیکي شماره بیمه اصالت تعداد افراد تحت تکفل جنسیت
 شخصي

O

 استیجاری
O

 پدری
O

 دانشجويي
O

 مبلغ رهن و اجاره

وضعیت تاهلگروه خونيمذهب/ملیتوضعیت نظام وظیفه

  تاريخ شروع:    /    /  تاريخ پايان:  /    /      Oانجام خدمت.                   نوع معافيت  Oمعافيت

Oعدم انجام خدمت                         محل خدمت و درجه:  Oدر حال انجام خدمت

  دليل عدم انجام خدمت:

مجرد 
O

متاهل 
O

در 

شرف 

 ازدواج
O

 متاركه
 O

مشخصات همسر و فرزندان: .2

میزان  نام شرکت شغل محل تولد تاريخ تولد نسبت نام و نام خانوادگي رديف

تحصیالت

میزان 

درآمد
تلفن محل کار

۱

۲

۳

۴

سوابق تحصيلي: .3

آدرس و تلفن محل تحصیلنام موسسة  تاريخ اخذ معدل گرايش/رشته تحصیلي مقطع

فوق لیسانس

دیپلم

فوق ديپلم

لیسانس

دكتری

مقاله بین المللي و داخلي :علمي و پژوهشي :برتر رتبه های موفقیت ها و آيا قصد ادامه تحصیل داريد :

بیان آرمان و اهداف تحصیلي و علمي :

: هاي خارجيميزان آشنايي با زبان .4

دارای  نام زبان

مدرک

نوشتنخواندنگوش دادنصحبت كردن

ضعیف متوسط خوب ضعیف متوسط خوب ضعیف متوسط خوب ضعیف متوسط خوب

هاي تخصصي و حرفه اي ) کامپيوتر ، حسابداري ، بازاريابي ، فروش و ... (:آموزش .5

آدرس و تلفن موسسه نمره دارای مدرک نام موسسة محل آموزش پايانتاريخ  شروعتاريخ  مدت دوره نام دوره آموزشي

سوابق کاري: .6
پست و نام  واحدشغل/ نام شركت/زمینه فعالیت

مقام مافوق

سابقه  علت ترک كار تا تاريخ از تاريخ میزان حقوق

 بیمه/مدت

گواهي 

 رضايت كار
آدرس و تلفن

موفقیت ها و دستاورد های كاری :

 بیان آرمان و اهداف شغلي :

تاريخ تنظيم:    /         /

نام واحد:    قسمت:  پرسشنامه استخدامی
اطالعات درخواستي را بدون قلم خوردگي و درج اسامي تکراری تکمیل فرمائید لطفاً ؛

بنام خدا

 عنوان شغل درخواستی:



آدرس محل سكونت: .7

كروكي محل سکونتمنطقهشهراستان

تلفن همراه تلفن ثابت كد پستي

آدرس دقیق

.............................................................................................................

درصورت فوريت دسترسي به شمابا چه شخصي مي توان تماس گرفت؟ .8

آدرستلفن همراهتلفن ثابتنسبتنام و نام خانوادگي 

خانواده ( را بعنوان معرف ذکر کنيد: اعضاءمشخصات يكنفر را بعنوان ضامن معتبر و دو نفر از آشنايان ) بجز  .9

تلفنآدرس منزلشغلنسبتنام و نام خانوادگي

ضامن:

:۱معرف

:۲معرف

:۳معرف

اسامي ساير منسوبين درجه يك ) پدر ، مادر ، برادر ، خواهر (: .10

تلفنآدرس منزلمحل كارشغلنام و نام خانوادگينسبت

:پدر

مادر:

:همسر

خواهر / برادر

خواهر / برادر

خواهر / برادر

نسبت               سمت   O/   از كاركنان شركت    /  مورخ           نام:     Oسايت های استخدامي  O كاريابي O آگهي روزنامه  ازچه طريقي براي استخدام به اين شرکت معرفي شديد؟ .11

Oخیر      Oبلي    هستيد؟ به صورت کوتاه مدت و بلند مدت شهرهاسايرو  محل خدمت حومه ، يداخل بين المللي،هاي محوله آيا قادر به انجام ماموريت .12

نسبت با شما:                                                         نام ونام خانوادگي:          Oبلي  Oخیر  آيا از بستگان و دوستان شمادر اين شرکت شاغل هستند؟ .13

وسيله اياب و ذهاب شما براي حضور در محل کار چيست؟  .14

علت؟درچه سالي ؟                          به چه        Oبلي  Oخیر  آيا تاکنون توسط مراجع قضائي احضار شده ايد؟  .15

  (     Oمواد روان گردان      Oموارد مخدر      Oمشروبات الکلي       Oسیگار    )    Oبلي     Oخیر  استفاده نموده ايد؟  روبروآيا تا بحال از موارد  .16

نوع محکومیت ؟       Oبلي   Oخیر   آيا سابقه محكوميت کيفري داريد؟ .17

:وضیت فعلي      :                  مدت بیماری                      :بیماری                              :معلولیت                        :نقص عضو      Oخیر   Oبلي  آيا از سالمت جسماني برخورداريد؟  .18

توضیحات پرونده پزشکي :سابقه جراحي:                                                                                    

کار مورد عالقه شما به ترتيب اولويت با توجه به تحصيالت، تجربه و نوع فعاليت و نياز شرکت چيست؟ .19
  ۱ )......................................................  ۲  )....................................................     ۳ )....................................................... ۴)  ...................................................

)به ترتیب اولويت( متقاضي همكاري در چه شهرهايي هستيد؟ .20

  ۱  ...................................................... )۲................  )...     ....................................۳ ....................................................... )۴..........................................  )......

........سال اخذ: ............ O لیفتراک  O.... موتورسیکلت .....سال اخذ: .......  O......  پايه يك ......سال اخذ: ....... Oپايه دو  رانندگي:نوع گواهينامه  .21

O ملکي      O سفته       O نوع تضمین:   چك            O بلي    O خیر  آيا قادر به سپردن تضمين هستيد؟ .22

Oتدريس                          Oساعتي                        Oپروژه ای                         Oپاره وقت                                O تمام وقتتمايل به چه نوع همكاري با شرکت داريد ؟    .23

آيا در حال حاضر شاغل هستيد؟              .24

آيا شرکت و کارفرماي فعليتان از جستجوي شغلي شما مطلع است؟ .25

ميزان زمان استعفا و تحويل کار فعلي شما براي اشتغال بكار در آونگ چقدر است؟ .26

ميزان ساعت کاري فعلي شما چقدر است و آيا با اضافه کار در شرکت موافقيد؟ .27

چقدر است؟تعداد افراد کل شرکت فعليتان و افراد تحت سرپرستي شما  .28

ديگران شما را در کار فعليتان با چه ويژگي مثبت و منفي مي شناسند؟ .29

نزديکي  Oپیشرفت شغلي  Oپرستیژ سمت و شغل  O هماهنگي با رشته تحصیلي O درآمد كاریبه ترتيب امتياز دهيد (  10تا  1انتظارات شما از محيط کارتان چيست ) از  .30

يادگیری حرفه ها و موقعیت های جديد Oبرند بودن شركت  Oامنیت شغلي  Oمحیط كار آرام و بدون حاشیه  Oهمکاران مناسب  O محل كار

ريال    ..................................................   ( مبلغ مورد نظرO             ۲( طبق ضوابط شركت  ۱ ميزان حقوق درخواستي : .31

هستيد؟از چه تاريخي آماده بكار  .32

موضوع و نكته اي که متصوريد به جذب جنابعالي کمك کند را مرقوم نماييد؟ .33

Firoozi
Highlight



به قید شرافت تعهد مي نمايم كه كلیه مطالب مندرج در اين پرسشنامه را در كمال صحت و درستي پاسخ  ..................................................اينجانب  .34

مت خالف آن ثابت شود به شركت وكالت مي دهم از محل تضمین داده شده، ضمن جبران خسارت، قرارداد كار اينجانب را داده ام و چنانچه در حین خد

 مي نمايم. ساقطفسخ نموده و حق هرگونه اعتراض و ادعايي را نسبت به شركت در حال و آينده از خود و قائم مقام قانوني خود سلب و 

تاريخ :                          امضاء 

تکمیل این پرسشنامه به منزله لزوم استخدام فرد در سازمان تلقى نمیگردد ***

نظريه واحد .35

 و تخصصي احراز عمومي )تحصیل،تجربه،مهارت،توانايي و شايستگي(شرايط دارا بودن باتوجه به مصاحبه 

انجام گرفت،  شغلتصدی برای  و ويژگي های شخصیتي()دانش، مهارت، استعداد، توانايي های جسمي و ذهني 

O نمي گردد O و پیشنهاد مي گردد مناسب،................................نامبرده برای تصدی شغل

مصاحبه تخصصي بعمل آمد و نامبرده مهارت های الزم را 

 O مي باشد  دارا .................برای تصدی شغل

.O نمي باشد 

مدير غیرمستقیممربوطه مديرسرپرستشرح
نام و نام خانوادگي

امضاء

نظريه تخصصي واحد :
نظر جنابعالی در خصوص متقاضی چیست؟ ) تایید و یا رد ( -1

آیا متقاضی را دارای سابقه کار مرتبط و اثربخش با سمت مورد نیاز شرکت می بینید؟ -2

 محق و شایسته می دانید؟ آیا متقاضی را در خصوص سمت پیشنهادی ایشان -3

ارزیابی جنابعالی از توان آکادمیک متقاضی چیست؟  -4

ارزیابی جنابعالی از توان ارتباطات فردی و کاری متقاضی به چه میزان است؟ -5

ارزیابی جنابعالی از توان اجرایی، عملیاتی و نرم افزاری متقاضی چقدر می باشد؟ -6

سمت پیشنهادی جنابعالی برای متقاضی چیست؟ -7

آیا متقاضی را دارای پتانسیل یادگیری و پیشرفت می بینید؟ -8

بهترین نقاط ضعف و قوت کاری متقاضی چیست؟ -9

بهترین نقاط ضعف و قوت رفتاری متقاضی را ذکر فرمایید؟   -10

ابزار و روش سنجش جنابعالی در خصوص متقاضی چه بوده است؟   -11

آیا حقوق متقاضی را نسبت به توانمندی های ایشان مناسب می بینید؟ )حقوق پیشنهادی جنابعالی در خصوص نامبرده چقدر است(   -12

ارزیابی جنابعالی از توان تحلیلی و شناخت متقاضی به چه میزان است؟   -13

ت را نام ببرید (.آیا شرایط متقاضی را نسبت به شرایط احراز شرکت یکسان می بینید؟ ) عوامل متفاو   -14

مورد ( 3دالیل تایید و یا مخالفت جنابعالی در خصوص متقاضی چیست؟ ) ذکر   -15

مورد از مهمترین عوامل و شرایط احراز متقاضی مطلوب خود را نام ببرید؟ 3 -16

لطفا در صورت لزوم تحلیل خود را نسبت به متقاضی ارائه فرمایید؟   -17

واحد مربوطهامضاء مدير   

:پشتيبانينظريه مدير منابع انساني و  .36

تاريخ    /     /   بصورت  ازو    باشدنمي   وی برای شغل پیشنهادی مورد تائید مي باشد، ه توسط كانون ارزيابيبعمل آمدو آزمون های  ها مصاحبهبه  با توجه

مي تواند دوره آموزشي بدو استخدام و تحويل تضمین و بررسي صحت آن، پس از تکمیل مدارک  ...........................ماه بعنوان  .........آزمايشي برای مدت 

  را سپری نمايد.

Oمنفي              Oمثبت  نتايج تحقیقات از محل های كار متقاضي :   

 علت رد متقاضي :

: تخصصي منابع انساني نتايج آزمون های كتبي و روانشناسي

 علت رد متقاضي :

تاريخ شروع بکار:   

           Oمنفي              Oمثبت  گواهي عدم سو پیشینه كیفری                      Oمنفي              Oمثبت  نتايج آزمايشات سالمت پزشکي   

Oمنفي       Oمثبت  .تحقیقات بعمل آمد از طريق دفتر مركزیضامن وی برای  /   /      پرونده پرسنلي ايشان در تاريخ   /    /      تکمیل شد ، و در تاريخ 

ندبرای آموزش بدو استخدام معرفي شد ش/   به واحد آموز    /   و از تاريخ   به امضاء رسید/     /       شروع بکار ايشان      تاريخ در  

ابالغ و دريافت امضای آيین نامه های شركت:         شماره پرسنلي تخصیص يافته :                  ثبت اثر انگشت :     

 دريافت تعهد نامه از متقاضي :                                                              دريافت ضمانت های مقتضي :

يو پشتیبان امضاء مدير منابع انساني          
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