
 

 پزسشىامٍ استخذامی

 FRM-HR-002ذ فزم: و
 01شوارُ تاسًگزی: 

 تاریخ:

 سزیال:شوارُ 
     

 هجاس ًوی تاشذ. اجاسُ وتثی شزوت  تذٍى گًَِ ًسخِ تزداری اس آى یي هذرن هتؼلك تِ شزوت پیذسىَ هی تاشذ. تَسیغ ایي هذرن ٍ یا ّزا
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یاتی ٍ اًتخاب شوا هَثزتز خَاّشوٌذ است پزسشٌاهِ را دلیك ٍ واهل تٌَیسیذ، سیزا اطالػات پزسشٌاهِ تِ شزوت راّثزد تَسؼِ طزحْا ووه خَاّذ وزد وِ تتَاًذ در ارس

 ػول وٌذ. 

 اس حضَر ٍ تىویل ایي پزسشٌاهِ تَسط جٌاتؼالی تشىز هی شَد. 

 بع اوساوی، امًر اداری ي پشتیباویمذیز مىا                              

 مشخصات فزدی. 1

 ًام خاًَادگی: 

 ًام: 

 ًام پذر:  هحل تَلذ:  هحل صذٍر:   :شوارُ شٌاسٌاهِ

 افزاد تحت تىفل :  ًذ: ستؼذاد فز : ٍضؼیت تاّل تاریخ تَلذ: 

 ًَع هؼافیت: ٍضؼیت ًظام ٍظیفِ: تاتؼیت: هذّة: 

 مشخصات َمسز: . 2

 تاتؼیت:  هذّة:  تحصیالت:  شغل:  ًام پذر:  م خاًَادگی: ًام ٍ ًا

  تحصیالت:. 3

 هحل تحصیل گزایش رشتِ تحصیلی هذرن تحصیلی
 تحصیل سهاى

 هحل تحصیلًشاًی 
 تا سال اس سال

       

       

       

       

 رتثِ ًخست، شزوت در الوپیادّای ػلوی ٍ ...(تزخَردار شذُ ایذ لحاظ ًواییذ:در صَرتی وِ در دٍرُ تحصیالت داًشگاّی اس هَفمیت ّای ٍیژُ )وسة 

 

  مُارتُای کامپیًتزی: . 4

 هیشاى تسلط ًام تزًاهِ/ ًزم افشار/ سیستن ػاهل

    

    

    

    

 ارجی )در ستًن عالمت بگذاریذ(با سباوُای خ ییمیشان آشىا. 5

 هىالوِ ًَشتي هطلة نخَاًذى ٍ در ًام ستاى خارجِ
 ضؼیف هتَسط  خَب  ػالی  ضؼیف هتَسط  خَب  ػالی  ضؼیف هتَسط  خَب  ػالی 

             

             

             

 صی یا کارآمًسی(: ديرٌ َای آمًسشی )تخص. 6

 هذرن اخذ شذُ است ًشاًی هَسسِ هذت دٍرُ ًام هَسسِ ًام دٍرُ آهَسشی

 خیز   تلی    

 خیز   تلی    

 خیز   تلی    

 خیز   تلی    

 خیز   تلی    



 

 پزسشىامٍ استخذامی

 FRM-HR-002ذ فزم: و
 01شوارُ تاسًگزی: 

 تاریخ:

 سزیال:شوارُ 
     

 هجاس ًوی تاشذ. اجاسُ وتثی شزوت  تذٍى گًَِ ًسخِ تزداری اس آى یي هذرن هتؼلك تِ شزوت پیذسىَ هی تاشذ. تَسیغ ایي هذرن ٍ یا ّزا
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 )بٍ تزتیب اس آخزیه شغل(: مشاغل قبلی. 7

 سوت ًام شزوت
زن ػلت ت سهاى ًَع شزوت

 خذهت
 هحل وارٍ تلفي ًشاًی 

خالص دریافتی 
 خاتوِ شزٍع خصَصی دٍلتی )تَهاى(

         

         

         

         

 خالص:  حمَق درخَاستیهیشاى 

 

 آدرس دلیك هٌشل ٍ تلفي تواس: 

 

 :ٍ هؼتثز وِ در صَرت ًیاس تتَاى تا آًْا تِ سَْلت تواس تزلزار وزد ًشدیه هؼزفیيًفز اس  دًٍام ٍ شوارُ تواس 
  

 ساسهاى/ادارُ ًسثت سوت ًام ٍ ًام خاًَادگی ردیف
شوارُ تلفي 

 ساسهاى/ادارُ

شوارُ تلفي 

 ثاتت/ّوزاُ
 آدرس هٌشل

1        

2        
 
 

 در جذٍل سیز لیذ وٌیذ.هشخصات آًاى را  در صَرتی وِ در ایي شزوت تا افزادی آشٌایی داریذ،
 

 آدرس ٍ تلفي ًسثت سوت ًام ٍ ًام خاًَادگی

    

    
 

 

 

دارًذُ هشخصات فَق الذوز گَاّی هی ًواین وِ ولیِ اطالػات ارائِ شذُ در پاسخ تِ سوَاتت ایوي پزشوٌاهِ صوحی  ٍ     ............................................. ایٌجاًة 

 اس شزوت هذارن هثثتِ ارائِ خَاّذ شذ.واهل تَدُ ٍ در صَرت ًی
 

 امضاء ي تاریخ:                                                                                                                                            
 

 

 


