
شغل سال تولدنسبت 

کشور/شهرمعدلنام موسسه آموزشيرشته تحصيلي

                                                                                        (     )خير                (    )آیا محکوميت جزایي داشته اید ؟ بله -  : 16

. اگر پاسخ مثبت است،علت ونوع حکم و مدت محکوميت را شرح دهيد

:دوره هاي تخصصي و آموزشي - 15

عنوان گواهينامه مدت زمان دوره آموزشي/ عنوان دوره تخصصي نام موسسه آموزشي

:محل تولد - 6

:تعداد فرزندان                        (   )متأهل                  (   )مجرد:       وضعيت تأهل - 12

:تابعيت - 9

:شماره بيمه تامين اجتماعي - 10

:افراد تحت تکفل - 13

نشاني محل سکونت نام و نام خانوادگي 

:کد ملي - 3

: علت معافيت                  (   )معافيت موقت                   (   )معافيت دائم                  (   )کارت پایان خدمت

:وضعيت نظام وظيفه - 11
:                                                                                                                                                                                                                              تلفن ضروري :                                      تلفن ثابت :                                                                                                                                                                                                        تلفن همراه

:                                      آدرس منزل 

:تاریخ تولد - 5

1394/5/5: تاریخ بازنگري  : شماره بازنگري 

:مذهب- 8

:                     شماره شناسنامه - 4

 (   )زن       (   )مرد:     جنسيت - 7

 :(دبيرستاني- دانشگاهي )تحصيالت به ترتيب - 14

پایان / تاریخ آغاز مدرک تحصيلي 

شرکت گسترش شیرسازی
پرسشنامه استخدامی

(1183420001)

:نام پدر - 2 :نام ونام خانوادگي - 1

.لطفاً پاسخ سئواالت را دقیق و خوانا مرقوم فرمائید

:تاریخ :شماره 



مزایا/ آخرین حقوق سمت 

خوبمتوسطخوبمتوسطخوبمتوسط

:نشاني و تلفن 

اینجانب با وقوف کامل از مراتب فوق به تکميل و امضاء این پرسشنامه مبادرت نموده ام و چنانچه بعد از ورود به شرکت معلوم گردد مطالبي را- 26

.بدون انجام هرگونه تشریفات خواهد بود که از لحاظ استخدام حائز اهميت ميباشد کتمان نموده و یا برخالف واقع اظهار کرده ام این پرسشنامه مجوز فسخ یکطرفه قرارداد از سوي کارفرما،

:امضاء /                                                                                                                                                 تاریخ 

1394/5/5: تاریخ بازنگري : شماره بازنگري 

(   )خير  (   )حسب ضرورت  (   )کوتاه مدت (   )بصورت دائم  (   )آیا در صورت لزوم حاضر به خدمت در خارج از تهران هستيد ؟  بلي- 23

 (   )خير           (   )آیا از سالمت جسماني کامل برخوردار هستيد ؟    بلي- 24

:توضيحات الزم 

.نام و نشاني و نسبت یکي از اقوام و آشنایان را که در صورت لزوم بتوان به او دسترسي پيدا کرد در ذیل قيد فرمائيد- 25

:نسبت شما با ایشان :شغل :نام و نام خانوادگي 

:نشاني و تلفن 

(   )خير           (   )آیا فعالً شاغل هستيد ؟     بلي- 20

. یادداشت فرمائيد 17اگر پاسخ مثبت است شغل و محل کار خود را در ردیف - 

مشاغلي را براي خود مناسب مي دانيد ؟/ با توجه به تحصيالت و تجربيات شخصي چه شغل - 21

:ميزان حقوق درخواستي - 22

فرانسه

سایر

:مشخصات دو نفر را به عنوان معرف ذیالً قيد فرمائيد - 19

:نام و نام خانوادگي - 1-19

:نشاني و تلفن 

:نام و نام خانوادگي - 2-19

آلماني

(بگذارید× در ستون مربوطه  )ميزان آشنائي به زبانهاي خارجي - 18

زبان 
مکالمهخواندننوشتن

انگليسي

علت ترک خدمتپایان/ تاریخ آغاز شرکت / موسسه 

(1183420001)

:سوابق کاري - 17


