کدمدرکF-HR-10-02 :

پرسشنامه استخدامی

موسسهکارآفرینانآواسالمت

تاریخبازنگری96/06/12 :
صفحه1 :از1

نام:
نام خانوادگی :
نام خانوادگی قبلی

جنسیت  :زن

نام مستعار

مرد

شماره شناسنامه

ملیت :

محل صدور

تابعیت :

محل تولد

دین :

مذهب :

تلفن ثابت :

کد ملی (10رقمی):

وضعیت تاهل  :مجرد :

متاهل :

وضعیت نظام وظیفه  :مشمول :

متارکه :

تاریخ تولد

محل الصاق عکس

همراه :
تعداد فرزندان  ................ :نفر

فوت همسر :

نوع معافیت  ...................................... :انجام دادهام :

معاف :

انجام خدمت سربازی از سال  .................................. :تا سال  .................................. :واحد محل خدمت :
وضعیت مسکن  :شخصی :
محلسکونت

استان

استیجاری :
شهر

رهنی:

سالهایاقامت
ازسال

پدری :
نحوهسکونت

تاسال

مجردی باخانواده

شراکتی :

سازمانی :
تلفن

غیره :
نشانی

فعلی
قبلی
رشتهتحصیلی

مقطعتحصیلی

سالشروع

نامونشانیمحلتحصیل

سالخاتمه

دیپلم
سوابقتحصیلی

پیش دانشگاهی
کاردانی
کارشناسی
کارشناسی ارشد
ردیف

نامونامخانوادگی

نسبت

نامپدر

تاریختولد

شغل

محلتولد

افرادتحتتکفل

1
2
3
4

دورههایآموزشیفنیحرفهای

نامدورهآموزشی

نامموسسه

گواهینامه/مدرک
دارد

ندارد

سالبرگزاری

مجموعساعات

دوره

آموزشی

توضیحات

محل کار

نوع کار /سمت

سال خاتمه

سال شروع

نشانی و تلفن

علت خاتمه

سوابق کاری
سیاسی ،اجتماعی ...

فعالیتهای فرهنگی ،علمی،

و ...

فعالیتهای نگارشی ،تالیفی ،ترجمه

ردیف

نوع همکاری

نام نهاد

سال شروع

سال خاتمه

نام مسئول

علت ترک فعالیت

نشانی و تلفن محل فعالیت

1
2
3
4
نوع فعالیت

ردیف

سال انتشار

عنوان

توضیحات

ناشر

1
2
3
4

سوابق ایثارگری

درصد جانبازی :

4ـ خانواده ایثارگر :

داوطلبانه :
3ـ آزاده :

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

نسبت با ایثارگر  ...................................... :نوع ایثارگری :

مدارک ضمیمه شود

1ـ رزمنده  /ایثارگر:
2ـ جانباز :

مدت حضور در جبهه ................ :ماه

خدمت سربازی :
مدت اسارت :

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

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

چنانچه سابقه محکومیت در هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری دارید یا خود و بستگان درجه یک شما سابقه محکومیت سیاسی یا کیفری در مراجع قضایی داشتهاید ،جدول زیر را کامل کنید:
ردیف

نام و نام خانوادگی

مرجع صادرکننده رای

علت محکومیت

تاریخ رای

نوع و میزان مجازات

1
2
مشخصات آشنایان  :این افراد باید 1ـ از خویشاوندان درجه یک شما نباشند 2ـ از معاشرین و دوستان صمیمی شما باشند3 .ـاگر از محل تحصیلاند ،هم دورهای شما باشند4 .ـ اگر از
محل سکونتاند از افراد متدین باشند5 .ـ حتی المقدور از نظر سنی ،جنسی و تحصیلی با شما سنخیت داشته باشند.
ردیف

نام و نام خانوادگی

شغل

نشانی و شماره تلفن

سال شروع

1
2
3
مدت پرداخت حق بیمه :

نوع بیمه :

شماره بیمه :

فرد معرفی کننده ............................................................... :

سازمان معرفی کننده ............................................................... :

میزان حقوق درخواستی  ...................................................... :ریال

سایر موارد درخواستی :

در کدام واحد و در چه شغلی تمایل به فعالیت دارید؟

صحت مندرجات این فرم مورد تایید اینجانب  ..................................................................میباشد.

تاریخ و امضاء

