
مشخصات فردی

:محل تولد :تعداد فرزند :وضعیت تاهل :تاریخ تولد :نام و نام خانوادگی 

:موبایل :تلفن ثابت :کد ملی :مذهب :آدرس ایمیل 

: وضعیت مسکن : نوع و سابقه بیمه :اکانت شبکه اجتماعی 

 :(سطح دانش، نحوه اخذ آن و توانمندی ها)آشنایی به زبان انگلیسی 

:آدرس محل سکونت : نظام وظیفه آقایان 

(آخرین و یا مهم ترین سوابق کاری خود را ذکر فرمایید)پیشینۀ کاری 

پیشینۀ تحصیلی

:علت معافیت 

(آخرین و یا مهم ترین دوره ها را ذکر فرمایید)دوره های آموزشی گذرانده شده 

مهارت های عمده کسب شده مدت دورهعنوان مدرک اخذ شده سال اخذ مدرکمحل  برگزاری دوره نام موسسه آموزشیعنوان دوره

پایان
مهارت های عمده کسب شده

آخرین حقوق 

ماهیانه

نام و شماره تماس

مدیر مستقیم
نوع استخدامسِمَتنوع فعالیتسازمان/ نام شرکت 

مدت همکاری

:تاریخ تکمیل فرم 
پرسشنامۀ استخدامی

نو ع دانشگاه تخصص/ گرایش دانشگاه و رشتۀ تحصیلیمقطع تحصیلی
مدت تحصیل

پایانشروع

عنوان پروژه فارغ التحصیلی یا

مهارت های عمده کسب شده
معدل

:شغل مورد درخواست 

علت ترک همکاری
شروع

معافیتخریدکارت

استیجاریپدریشخصی



آیا در حال حاضر شاغل هستید ؟ اگر بلی، از چه تاریخی آماده به همکاری هستید ؟ چه ساعاتی با شما تماس گرفته شود ؟

: سایر 

(لطفاً کلیه اطالعات این بخش را کامل و با دقت تکمیل فرمایید)اطالعات تکمیلی 

:حقوق و مزایای درخواستی :نحوۀ مراجعه برای شغل مورد نظر  :(در صورت وجود)نام معرف 

:حداقل پنج صفت برای توصیف روحیات خود ذکر کنید 

:فضای کاری مطلوب خود را توصیف کنید 

(عالی، خوب، متوسط، کم) ITآشنایی با کامپیوتر و دانش عمومی 

(در صورت وجود)تحقیقات، پروژه ها و فعالیت های خاص انجام شده 

توضیحاتتاریخ انجاممحل انجام

عنوان مهارت یا دانش

دانش عمومی کامپیوتر

Microsoft Windows

Microsoft Word

متعهد می شوم که کلیۀ اظهارات و مطالب مندرج در این پرسشنامه را در کمال صحت و صداقت  ........................................................با امضاء و یا ارسال این پرسشنامه در تاریخ  .......................................................................................................اینجانب 

امضاء.                                                                                                                          بیان داشته و مسئولیت هر مورد خالف این اظهارات را شخصاً به عهده می گیرم

... :سایر نظرات، توانمندی های خاص، عالقمندی ها و 

.آیا هرگونه سوء پیشینه ای دارید ؟ اگر بلی لطفاً توضیح دهید

Using Internet & Email

Call Center / Contact Center

CRM Softwares

: سایر 

سطح دانشعنوان مهارت یا دانش نحوۀ اخذ مهارت، توضیح و توانمندیهای کسب شدهنحوۀ اخذ مهارت، توضیح و توانمندیهای کسب شده

: سایر 

Microsoft Excel

Microsoft Outlook

سطح دانش

Computer Networks

LAN / WAN / TCP-IP

مسئولیت شماعنوان تحقیق، پروژه یا فعالیت انجام شده


