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 پرسشنامه استخدامي

 آقاي :خانم/

 
مشخصات :  (1  

 نام پدر :               :                        ينام خانوادگ                                    نام :       

 تاريخ تولد :                                         ملي :                                        شماره شناسنامه :                     كد

 شهر :       استان :                                              محل تولد :                             

 مذهب :                                                                                  تابعيت :     محل صدور :                           

 ساير                           متاهل                           وضعيت تاهل : مجرد

 شغل :    نام ونام خانوادگي همسر :                                                              

 آدرس محل كار همسر :  

 تعداد ساير افراد تحت تكفل :                 تعداد فرزندان :                                                             

 

       :م وظيفهات نظي( وضع2 

 تاريخ شروع :                               تاريخ خاتمه :            : نظام وظيفه
 :مدت        نوع معافيت :                       علت :                                                         :تاريخ معافيت                 :معافيت

 
 :سمانييت جوضع(3

 سال :                                                                     سابقه بيماري يا عمل جراحي                                  داراي بيماري يا نقص عضو                             كامال سالم 

 :(وضعيت مسكن4

 رساي                                   اجاره اي                                 سازمان                            شخصي                 

 :(آدرس5 

 نگهداري مي گردد. شمامندرجات اين پرسشنامه در پرونده پرسنلي 

 نشاني:

 

 تلفن همراه:                                                  تلفن ثابت:                                                  كدپستي:

 وكي:كر



 

FR- - 

 

 : الت يتحص(6

 شهر معدل تاريخ اخذ نام موسسه آموزش عالي رشته تحصيلي مدارك تحصيلي

      زير ديپلم

      ديپلم

      فوق ديپلم

      ليسانس

      فوق ليسانس

      يدكتر

 : (دوره هاي آموزشي7
 شهر تاريخ خاتمه تاريخ شروع مدت دوره نام موسسه نام دوره آموزشي

      

      

      

      

      

 :(زبان خارجي8

 نوع زبان 

 مكالمه نوشتن خواندن و درك مطلب

 عالي خوب متوسط ضعيف عالي خوب متوسط ضعيف عالي خوب متوسط ضعيف

             

             

             

 

 افراد تحت تكفل:(9

 آدرس و تلفن شغل نسبت نام خانوادگي نام

     

     

     

 
 :(تجربيات و سوابق كاري11

 / شركتنام موسسه
 تاريخ

 سمت / شغل
حقوق در زمان 

 انفصال خدمت

علت قطع 

 همكاري
 تا از آدرس و تلفن
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 نحوه انتخاب و معرفي شركت :(11
 نحوه آشنايي شما با سازمان چگونه بوده است ؟  -

 

 خير                                بلي              اشتغال دارند  ؟ در صنعت بيمه آيا بستگان و يا آشنايان شما -

 در صورت پاسخ مثبت ، در خصوص نحوه همكاري توضيح دهيد .

 

 يد .باشد به اختصار در سطر ذيل بنويساطالعات ديگري كه ممكن است در استخدام شما موثر  -

 

  

 معرف :(12
 دو نفر از افرادي كه در اولين فرصت بتوان با آنها تماس حاصل نمود :

 نام و نام خانوادگي : -

 آدرس و تلفن :

 

 نام و نام خانوادگي : -

 آدرس و تلفن :

 

 ايثارگران :(13
 جزء كداميك ازايثارگران محترم هستيد ؟

 آزادگان                                    رزمندگان        جانبازان                                       ده شهدا                       خانوا   

 
 پيشينه:سوء (14

 خير                     آيا تا كنون از طريق مراجع قضايي ، انتظامي و امنيتي بازداشت شده ايد ؟    بلي                             

  توضيح :

 

 مزايا:حقوق و (15
 حقوق و مزاياي مورد انتظار شما چقدر مي باشد ؟

 
در صورت كتمان حقايق ،  اينجانب ...............................................با آگاهي كامل ، صحت مطالب فوق را گواهي نموده و بدينوسيله اعالم مي دارم

 ده كه در اين صورت حق هيچگونه اعتراض و ادعايي را نخواهم داشت .شركت مي تواند يكجانبه به خدمت اينجانب خاتمه دا

                                                                                                    

 امضا /تاريخ                                                                                                                                           
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 يدسيننو يزيقسمت چ نيلطفا در ا                                                                  ديصبح ام مينس مهيب يرسم يمخصوص شركت كارگزار

 معاونت / مديريت  محترم

م نظر نسبت به اشتغال در ...................................................به حضور معرفي مي گردد . خواهشمند است نظر خود را نامبرده ، جهت مصاحبه و اعال

 با استناد به آيين نامه پيشنهاد نماييد :

 فقت مي گردد          موافقت نمي گردد با اشتغال ايشان به مدت ......................... به صورت قرارداد .....................  موا

                                                                                                                     

 تاريخ / تاييد مديرمنابع انساني و پشتباني                                                                                                               

 

 

               

 نظر معاون/ مدير

 واحد
 

ت قرارداد با توجه به مصاحبه به عمل آمده نامبرده جهت اشتغال در .................................. به مدت .......................  به صور

مناسب نمي باشد                  ناسب مي باشد م........................ .  

 

 / مدير تاييد معاون -تاريخ شروع به كار:                                                                               تاريخ 

 

 نظر مدير عامل
 

........................به صورت ............. به مدت اشتغال در ............... با استخدام خانم / آقاي ....................................... جهت

 موافقت نمي شود    موافقت مي شود                قرارداد .........................  

                                                   

 تاييد مدير عامل/تاريخ                                                     تاريخ شروع به كار:                         

 

 


