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 فهرست مدارك و گواهی هاي آموزشی (به ترتیب از آخرین مدرك).
شهرمدت دورهرشته تحصیلیمدرك تحصیلی نام موسسه آموزشیمعدل کلتاریخ صدور

 مشخصات اعضا درجه یک خانواده
تلفنتاریخ تولدنسبتنام و نام خانوادگی شغلمیزان تحصیالت

 نشانی محل سکونت:

 نوع وسیله شخصی:

 نشانی محل کار همسر:
 شغل همسر: نام و نام خانوادگی همسر:

 دو نفر از کسانی که شمارا به خوبی می شناسند و هیچ گونه نسبت فامیلی با شما ندارند را نام ببرید.
تلفننوع آشنایینام و نام خانوادگی نشانی محل کارشغل

علت قطع همکاري آخرین حقوق دریافتی تاریخ پایان مدت سابقه سمت نام شرکت

 شماره:
 تاریخ:

 صفحه:     1     از    2
پرسشنامه استخدام

 محل تولد: نام و نام خانوادگی:
 شماره شناسنامه: کد ملی:

 تجربه هاي کاري مرتبط و غیر مرتبط             آیا در حال حاضر مشغول به کار هستید؟

 نام مادر:  نام پدر:                   

 تلفن ثابت:                       تلفن همراه: وضعیت تاهل:       ○ مجرد        ○ متاهل      تعداد فرزند:

 منزل شخصی ○        منزل اجاره اي ○          سایر:
 وضعیت نظام وظیفه:   ○ داراي کارت پایان خدمت      ○  معاف از خدمت         ذکر نوع/ علت معافیت:

 تلفن تماس همسر:

 تاریخ تولد:

 آیا از لحاظ روحی و جسمانی در سالمت کامل هستید؟ در صورتی که پاسخ شما منفی است لطفا توضیح دهید.

Auto cad نرم افزارهاي حسابداري

آشنایی به علوم کامپیوتر و نرم افزارهاي تخصصیآشنایی به زبان هاي خارجی
سطح آشنایینام نرم افزارسطح آشنایینام مهارتسطح آشنایینام زبان

ICDLEplane

 با چه نرم افزارهاي دیگري آشنایی دارید؟

photoshop corel/Portel



 مصاحبه کننده: نتیجه ارزیابی مصاحبه:
  تاریخ و امضا:

پرسشنامه استخدام
 شماره:
 تاریخ:

 صفحه:     2     از    2

 بدینوسیه صحت کلیه اطالعات مندرج در این فرم را تایید و گواهی می نمایم با تکمیل نمودن این فرم هیچ ادعایی براي استخدام 
 در شرکت فنی مهندسی بهینه ساز نیوان نخواهم داشت.

 شماره بیمه: چند سال: آیا داراي سابقه بیمه هستید؟         

 حقوق درخواستی(بصورت خالص):

 از چه تاریخی می توانید مشغول به کار شوید؟

 چگونگی آشنایی شما با شرکت:                                                        نام معرف:

تاریخ و امضا: نام و نام خانوادگی:

 بهترین ویژگی محیط هاي کاري که تا کنون تجربه کرده اید را بیان کنید؟

 سه مورد از انتظارات خود را از مجموعه نیوان بیان کنید.

 در محیط هاي کاري قبلی چه چیزهایی به شما انگیزه کار کردن می داد؟

 اطرافیانتان شما را به چه ویژگی هایی می شناسند؟

 جالب ترین نکته در مورد شما که نمی توان از رزومه آن را فهمید چیست؟

 آیا عالقه مندي و یا فعالیتی خارج از رشته خود دارید؟

 آیا شرایط خاصی دارید که نیاز به بیان آن باشد؟

 بجز شغل مورد تقاضا توانایی انجام چه شغل دیگري را دارید؟

 در صورت نیاز آیا امکان فهالیت در ساعات غیر اداري در غالب اضافه کاري را دارید؟
 در صورت لزوم آیا می توانید تضمین بدهید؟

 فکر می کنید در این شغل با چه چالش هایی روبرو باشید؟

 چه ویژگی هایی را در خود می خواهید تغییر دهید؟
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