
:  مشخصات فردی 

شماره شناسنامهمحل صدورمحل تولدتاریخ تولدنام پدرنام و نام خانوادگی

تلفن ثابتتلفن همراهتابعیتمذهبدینکد ملی

تعداد نفرات تحت تکفل

  متأهل  مجرد

شماره بیمه

  معافیت  انجام شده 

آدرس منزل

شغلتحصیالتمحل تولدتاریخ تولدنام و نام خانوادگینسبت

پدر

مادر

همسر

فرزند

فرزند

معدلتاریخ پایانتاریخ شروعرشته تحصیلینام مرکز تحصیلمقطع تحصیلی

زیر دیپلم

دیپلم

کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

وضعیت تاهل

علت معافیتوضعیت نظام وظیفه

:  سوابق تحصیلی 

آخرین مدرک تحصیلی

 پرسشنامه درخواست کار

:  مشخصات خانواده 
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علت ترک کارتلفنخاتمه کارشرع کارعنوان شغلینام کارفرما

-1

-2

-3

-4

:  سوابق آموزشی مرتبط با تأسیسات 

نمره آزمونساعات آموزشمدت آموزشنام مؤسسه

تلفن همراهتلفن ثابتمدت آشنایینسبتشغلنام و نام خانوادگی

-1

-2

:  در صورتی که سوابق کیفری دارید به صورت کامل ذکر فرمائید 

:  طریقه آشنایی با شرکت مهندسی تأسیسات و انرژی تأمین 

:  نشانی و شماره تلفن فردی دیگری که در صورت لزوم بتوان با ایشان تماس گرفت 

:  اگر نقص عضو یا سابقه بیماری یا عمل جراحی داشته اید توضیح دهید 

:تکمیل این پرسشنامه هیچگونه تعهد استخدامی برای شرکت ندارد :    توجه 

(لطفاً مشخصات دو نفر معرف که در صورت لزوم شما را کتباً تائید نماید بنویسید  ) :  معرف 

عنوان دوره آموزشی
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:  سوابق کاری مرتبط با تأسیسات 

  تاریخ تکمیل پرسشنامه توسط متقاضی                                                   امضاء متقاضی کار 
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مصاحبه فنی

: مصاحبه اداری 

: نظریه مصاحبه اداری و منابع انسانی 

میزان مهارت

:  این قسمت توسط مصاحبه کننده تکمیل می شود 

                                                                                         مدیر واحد نگهداری تأسیسات

                                                                                               مصاحبه کننده

-5

                                                                                             مدیرعامل شرکت

نوع مهارت
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  مدیریت محترم واحد تعمیر نگهداری تأسیسات، مطابق مصاحبه بعمل آمده، متقاضی کار مناسب اشتغال در واحد

می باشد، خواهشمند است در صورت موافقت جهت اقدام، دستور مقتضی صادر فرمائید    .......................................................

و مطابق مصاحبه بعمل آمده خواهشمنداست.................................. خانم / مدیرعامل محترم شرکت، برابر درخواست کار آقای 

...............................................در واحد ................................... به عنوان ............................ به مدت ............................... دستور فرمائید از تاریخ 

. به صورت آزمایشی اقدام گردد

.  مدیر محترم اداری برابر درخواست اقدام فرمائید
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