پرسشنامه

طبقه بندی:

تقاضای همکاری با شرکت

تـاريخ:

ضمن خیر مقدم و خشنودی از آشنایی با جنابعالی الزم به توضیح است که شرکت بهین طرح آپادانا از شرکت های ثبت شده و فعال در زمینه خدمات
مشاوره مدیریت و مهندسی می باشد  ،امیدوار است تا شما با حوصله و دقت پرسش نامه و تقاضای شروع به همکاری خود را با رعایت اصول اخالقی و
صداقت تکمیل فرمایید .شایان ذکر است که این شرکت امانت دار تمامی نکات و اطالعات ثبت شده در این پرسشنامه بوده و در صورت تفاهم بر آغاز
همکاری این موارد برای شما نیز به طور کامل و به صورت قانونی تعهد آور خواهد بود.

مشخصات متقاضی استخدام
نام و نام خانوادگی:

شماره شناسنامه :

نام پدر :

سابقه کار کلی :

سال تولد :

سابقه کار در تخصص اصلی :

محل تولد:
شغل همسر:

تلفن منزل :

وضعیت تاهل :

تعداد فرزندان  .................. :پسر و  ....................دختر

تلفن همراه :

 مجرد  متاهل

نوع بیمه شغلی :

پست الکترونیک:

 تامین اجتماعی  خدمات درمانی  خویش فرما  بیمه والدین

وضعیت اقامت :

 مالک

وضعیت خدمت سربازی :

 منزل والدین  /اقوام  /آشنایان

 اجاره نشین :

 مشمول نشده ام  در حین خدمت هستم  دارای کارت پایان خدمت  خرید خدمت  دارای کارت معافیت ( از نوع :

)

میزان تحصیالت :
تحصیالت

رشته و گرایش تحصیلی

سال دریافت مدرک

محل تحصیل

دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس
دکتری

توضیحات خاص در مورد پایان نامه تحصیلی
نشانی دقیق محل سکونت :
درخواست همکاری با شرکت به صورت  :تمام وقت  پاره وقت

 کارآموزی

نحوه آشنایی با شرکت :
 سابقه همکاری قبلی با شرکت ( از

تا

 همکاری دوست /اقوام یا آشنایان با این شرکت
 روزنامه و جرايد

)
( مشخصات فرد مزبور )

آیا فعالیت شرکتی به صورت حقوقی ( عضویت در هیات مدیره و یا سهامداری در شرکت دیگری ) را داشته اید ؟
از تاریخ :

نام شرکت :

سمت :

تا

میزان سهام:

سوابق کاری
ترتی
ب
1
2
3
4
5

توضیحات :

نام محل کار

زمینه کاری شرکت

آخرین سمت

تاریخ شروع

تاریخ پایان

دوره های تخصصی آموزشی

موضوع

ترتیب

مدت

زمان اخذ

محل

مدرک

1
2
3

توضیحات:

پرسش های تکمیلی
 فعالیت ورزشی يا هنری موردعالقه که انجام میدهید؟
 آيا برای اطالع و مراقبت از سالمت و ايمنی خود ارزيابی های دوره ای ) (Checkupانجام می دهید ؟ (شرح دهید )
 آيا از عینک يا لنز طبی استفاده می کنید :
 آيا تاکنون اعـــــتیاد را تجربه کرده ايد :

 خیر  بله   :آخرين نمره عینک يا لنز  ...............از چه زمانی :
 خیر  بله

آيا دخانیات مصرف میکنید؟

 خیر  بله

چنانچه دچار بیماريی مزمن هستید ضمن اشاره به آن سوابق مداوای آن را شرح دهید؟
قابلیت های کلیدی و نقاط قوت شما کدامند ( مهارت و تخصص) ؟
چه نقاط ضعفی از ديدگاه خود داريد؟
انگیزه و اهداف شما برای همکاری با اين شرکت چیست؟
میزان حقوق درخواستی (ريال) :
نزديکترين زمان شروع همکاری:
توانایی بکارگیری زبان های خارجه
نام زبان خارجی

درک مطلب

مکالمه

گزارش نویسی

1

 متوسط  خوب  عالی

 متوسط  خوب  عالی

 متوسط  خوب  عالی

2

 متوسط  خوب  عالی

 متوسط  خوب  عالی

 متوسط  خوب  عالی

3

 متوسط  خوب  عالی

 متوسط  خوب  عالی

 متوسط  خوب  عالی

اولویت

نکات ويژه و قابل اشاره:
*چنانچه شرح سوابق کار تهیه نمودهايد ،به اين پرسشنامه الحاق بفرمايید.
اينجانب صحت مندرجات اين پرسشنامه را تايید نموده و تعهد مینمايم مدارک مربوط به صحت اطالعات درج شده قابل ارائه میباشد.
نام و نام خانوادگی :

تاريخ و امضا :

نظر مصاحبه کننده :

جمع امتیاز نهايی:

تاريخ :

امضا :

