
پرسشنامه درخواست شغلفرم 
مشخصات فردي:-1

ماره شنام پدر:              نام مستعار: نام خانوادگی:نام: 
تابعیت: مذهب: تاریخ تولد: محل صدور: شماره شناسنامه:ملی:            

مجردمتأهلوضعیت تأهل:زنمردجنسیت:

سایر موارد.............................................نوع معافیت:از خدمت معاف پرچم انجام دادهزیر وضعیت خدمت:  

..................................................................................................................................................................لطفاَ سایر موارد را ذکر نمائید:
خیربلیآیا از سالمت کامل برخوردارید: -

...............................................................................................................................:آن را بیان داریددر صورت پاسخ منفی، نوع نقص و علت
.......................................................................................................................................................................................................................................

خیراید:    بلیآیا سابقه محکومیت داشته-

..........................................................................................................................................................:در صورت پاسخ مثبت، لطفاَ توضیح دهید
.......................................................................................................................................................................................................................................

دانید؟براي خود مناسب میضع جسمانی خود چه شغل یا مشاغلی راات و وتجربی،با توجه به تحصیالت-
.....................................................................................................................................................................................................................................

از چه تاریخ آماده به کار خواهید بود؟-
..................................................................................................................................................................................................................................

:تحصیالت و تخصص-2
خود به ترتیب زیر توضیح دهید:تحصیلیهاي لطفاَ در مورد دوره

رشته تحصیلیمدرك اخذ شده
سالهاي تحصیلی

نام مؤسسه/ دانشگاه
محل تحصیل
کشور/شهر تا سالاز سال

دیپلم
فوق دیپلم

لیسانس
فوق لیسانس

دکتري

واحدهاي گذرانده شده توضیح دهید:) اگر در حال حاضر مشغول تحصیل هستید در مورد وضع تحصیلی از جمله محل و تعدادالف
....................................................................................................................................................................................................................................................

اید، عنوان و مشخصات آنرا ذکر نمائید:) چنانچه تألیفات و تحقیقاتی انجام دادهب
....................................................................................................................................................................................................................................................

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

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



شرح دهید:اید را هاي آموزشی (عالوه بر تحصیل رسمی) که طی کردهج) دوره

نام دوره آموزشیردیف
نام مؤسسه آموزش 

دهنده
محل

کشور/شهر
تعداد ساعت 

آموزشی
تاریخ شروع 

دوره
تارریخ 

خاتمه دوره
عنوان 

گواهینامه

1

2

3

4

هاي خارجی:) آشنایی با زباند

نام زبانردیف
میزان تسلط

مالحظات
ضعیفمتوسطخوبعالی

1
2

:هاي خاصی دارید با ذکر میزان مهارت شرح دهیدچنانچه مهارت-هـ
....................................................................................................................................................................................................................................................

افراد تحت تکفل، خویشاوندان بالفصل و معرفین:مشخصات -3
الف) لطفاَ مشخصات افراد تحت تکفل خود را بنویسید:

مالحظاتشغلتحصیالتتاریخ تولدنسبتنام و نام خانوادگیردیف

1
2
3
4
5
6

بنویسید (پدر، مادر، خواهر، برادر)ب) لطفاَ مشخصات خویشاوندان بالفصل خود را 

مالحظاتشغلتحصیالتتاریخ تولدنسبتنام و نام خانوادگیردیف

1
2
3
4
5



ج) لطفاَ نام و نشانی افرادي که در این مؤسسه هستند و با شما نسبتی دارند را بنویسید:
مالحظاتشغلتحصیالتتاریخ تولدنسبتنام و نام خانوادگیردیف

1
2
3

د) لطفاَ مشخصات دو نفر معرف که در صورت لزوم شما را کتباَ تأیید نمایند را بنویسید:
مالحظاتشغلتحصیالتتاریخ تولدنسبتنام و نام خانوادگیردیف

1
2

تجربیات:-4
هاي دولتی و یا خصوصی را به ترتیب شروع و تاریخ تنظیم پرسشنامه را بنویسید:در نهادهاي انقالبی، بخشلطفاَ سابقه کار 

متقاضی:محل سکونتنشانی کامل 

تلفن همراه:تلفن محل کار:                 / تلفن منزل:        تماسهايشماره

لزوم بتوان با ایشان تماس گرفت:نشانی و شماره تلفن فرد دیگري که در صورت

ل:غامضاء متقاضی شتاریخ تنظیم پرسشنامه:                    

آخرین نام مؤسسهردیف
مهلت

مدت خدمت
آخرین حقوق آخرین سمت

و مزایا
علت

کناره گیري تا سالاز سال
1
2
3


