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 مشخصات فردی

 : ..........متاهل      تعداد فرزند /  مجرد   :  وضعیت تاهل  : کد ملی  : نام پدر  : محل تولد  : تاریخ تولد  :نام و نام خانوادگی 

 : شماره همراه  : شماره تماس ثابت  استیجاری               مالک  : نشانی محل سکونت 

  ( : اجباری می باشد ) پست الکترونیک

 : مذهب 

 :  تا تاریخ :                                        خدمت کرده  از تاریخ : وضعیت نظام وظیفه 

 :   نوع معافیت :                                      تا تاریخ :            معاف                                  

 کمر درد                      میگرن                                 دارد          ندارد           : سابقه بیماری 

 ................................................................................... ...........................................................................................................................بدهید در صورت داشتن توضیح 

 .......                          ...................................: .....نام معرف       دوستان و آشنایان : .......................................   نام روزنامه         آگهی در روزنامه: .........................................................................    اینترنتی       نام سایت آگهی : نحوه آشنایی با استخدام شرکت 

 سوابق تحصیلی                                             

 معدل شهر/ کشور  نام واحد آموزشی سال پایان سال شروع گرایش رشته مقطع

        

        

        

        

 (و فرزندان پدر ، مادر ، برادر ، خواهر یا همسر ) مشخصات اعضای خانواده 

 شغل میزان تحصیالت سن نام و نام خانوادگی  شغل میزان تحصیالت سن نام و نام خانوادگی 

     همسر     پدر

     فرزند     مادر

     فرزند     خواهر/ برادر 

     فرزند     خواهر/ برادر 

          خواهر/ برادر 

          خواهر/ برادر 

 مهارت در زبان های خارجه  مهارت های عملی

 دارید؟ را مربوطه مدرکامکان ارائه  میزان تسلط نوع توانایی خارجه های نام زبان دارید؟ را مربوطه مدرکامکان ارائه  مدت دوره به ساعت تاریخ خاتمه تاریخ شروع نام موسسه آموزش دهنده نام دوره

   درک مطلب       

   خوانـدن       

   نوشتـن       

   مکالمـه       

 سیب سامانه

 

الصاق عکس 

       الزامی 

 می باشد 

 فـرم دعوت به همکـاری



 سوابق کاری

 زمینه فعالیت شرکت/ نام سازمان 

 مدت همکاری

 حقوق و مزایا سمت

 سابقه بیمه 

در صورت مثبت )  

 ( ذکرشماره بیمه ، بودن

امکان  ارائه 

گواهی سابقه 

 کار دارید ؟

 نوع همکاری 

 –تمام وقت ) 

 (پاره وقت 

مجموع    تا از  علت قطع رابطه

 سال ماه سال ماه به ماه

             

             

             

             

 شغل مورد تقاضا

 طراحی گرافیک و وب سایت   بخش بخش ایران کد              بخش مالی            بخش اداری                      بخش فروش              بخش فنی و پشتیبانی            : پست هایی که مایلید در آن همکاری نمایید

 کارآموزی               پیمانکاری                تمام وقت             پاره وقت  : نوع همکاری 

 :شرح کامل توانایی در سمت انتخاب شده 

 

 

 

 روز پس از اعالم قبولی در مصاحبه استخدامی...........................    تا: .................  زمان ممکن جهت شروع بکار حداقل  : .....................................................مورد تقاضا میزان حقوق 

 سنجش خصوصیات فردی 

 کم            خوب       متوسط:  خالقیت  خوب         متوسط         کم   :  صبر  متوسط        کم           خوب:  پشتکار  خوب         متوسط           کم   :  شجاعت  خوب         متوسط           کم   : مسوولیت پذیری 
 

 استفاده می نمایید ؟   بله                خیر     کامپیوتر از  منزلآیا در 

                  ADSL         Dialup  WiMAX                  بله                خیر                   آیا از اینترنت استفاده می نمایید ؟

 خوب     متوسط     ندارم: خوب     متوسط     ندارم                     دستگاه فکس : اینترنت         خوب     متوسط     ندارم          :   Outlookخوب     متوسط     ندارم              :   Excel      خوب     متوسط     ندارم :   Word: میزان آشنایی با 

 .دلیل و یا دالیل خود را جهت تمایل به همکاری با شرکت ذکر کنید 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 .یک کارفرما باید دارای چه خصوصیاتی باشد 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 .یک کارمند باید دارای چه خصوصیاتی باشد 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 .د چه برخوردی کن نگر کارمند کاری خالف اصول مجموعه انجام دهد و یا در وظایف محوله کوتاهی نماید کارفرما باید با اا

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 



 .یک مجموعه کوشا و فعال باید دارای چه نیروها و چه نقاط قوتی باشد 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 .د هستی(  …ائم از فامیل ، دوست ، اعضای خانواده ) آیا بدهکار به دیگران 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 . در صورت مثبت بودن نام و عنوان ایشان را ذکر نمایید  نوان می باشند که بتوانند معرف شما باشند ؟آیا هیچ یک از بستگان و آشنایان شما در ادارات و یا موسسات ، دارای سمت و ع

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 نظر شما در مورد نظم و وقت شناسی چیست ؟

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

  

 تایید مطالب مندرج

 
 

  کلیه مطالب مندرج در این پرسشنامه را به طور صحیح تکمیل نمودم و چنانچه مواردی خالف واقع ....................................................    اینجانب

 . آن تجدید نظر نماید درمشاهده گردد شرکت مجاز است همکاری خود را با اینجانب راساً و یکجانبه قطع و بنا به میل خود 

  تکمیل این فرم هیچگونه تعهد استخدامی برای شرکت سیب سامانه ایجاد نخواهد کرد . 

  به فرم های ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد . 

 

 

                                                                                                                                                                         

 امضاء                                                                                                                                                                                          

 

 

 : تاریخ تکمیل فرم 

      : تاریخ بایگانی 

 مصاحبه کننده           ساعت پایان       ساعت شروع              تاریخ                            

                                                 ...........................         .....................       .................        ................. : مصاحبه اول 

                                                                                         .....................       .................        .................         ...........................                     :دوم              

                                                              .................        .................         ...........................                                                    .....................    :سوم             

                                                                                          .....................       .................        .................         ...........................                   : هارم چ          

 

 

 

 

 


