
 

 

 

 

 

 

         

 فرم مشخصات فردی جهت استخدام در شرکت تک توان ویژن شرق

 اطالعات شخصی:
              

         نام پدر: نام خانوادگی :   نام:

            

 شماره شناسنامه:  جنسیت:

-دین

   مذهب:
    

 الصاق عکس          

       محل تولد:   /      /   تاریخ تولد:

            

      وضعیت نظام وظیفه:   آخرین مدرک تحصیلی :

                  

ه های هارتهای فنی) جوشکاری و ، هنری، تصدیق موتور ، تصدیق ماشین ، توانایی نصب نرم افزار ، کار کرد با برنامم--هر گونه توضیحی که می تواند در استخدام شما نقش داشته باشد در این قسمت وارد نمایید . از قبیل :  توضیح توانایی های خاص :

 حسابداری ، شبکه 

 توانایی های خاص   

                 آدرس:

           

   کدپستی:   تلفن تماس اضطراری:شماره    تلفن تماس:

                  

      
 وضعیت خانوادگی:

        

   تعداد فرزندان:   متاهل:   مجرد:
           

        سن فرزندان به ترتیب از زیاد به کم:

           

   حقوق همسر:  خانه دار: شاغل:  تحصیالت همسر:

           

         سایر افراد تحت تکفل:

           

       تلفن:  شغل پدر) ولی (
           



 

 

 

 

 

 دوره نوشته شود.مدارج تحصیلی به ترتیب از باال به پایین تا دیپلم قید گردد ) رشته و گرایش دقیقا مطابق با گواهی پایان         وضعیت تحصیلی:

 نام دقیق محل تحصیل گرایش رشته تحصیلی مقطع تحصیلی
  کشور-شهر

 سال ورود
 معدل کل تا سال فراغت

 توضیحات
 کنون از تحصیل محل تحصیل

                  

                  

                  

                  

                  

 د(:در صورتی که به نرم افزاری آشنایی دارید لطفا ذکر نمایید)میزان تسلط ذکر شوآشنایی با نرم افزار
  

           

           

 اگر در سازمان یا موسسه ای سابقه فعالیت دارید در این قسمت درج نمایید    تجربیات:
    

 تاریخ پایان تاریخ شروع نام شرکت یا
 حقوق دریافتی سمت نشانی موسسه یا شرکت/  تلفن شرکت 

 ماه/سال ماه/سال موسسه

                

                 شرح تجربه :

            علت خاتمه همکاری :

            

                 شرح تجربه:

         علت خاتمه همکاری:

            

                 شرح تجربه:

               علت خاتمه همکاری:

      آیا ممکن است با مسئولین محل کار فعلی شما تماس بگیریم ؟

 میزان مهارت بر حسب درجه عالی/خوب/متوسط/ضعیف قید گردد . زبان خارجی :
    

 ایتالیایی آلمانی عربی فرانسه انگلیسی نام زبان
 ترکی

 سایر
 استانبولی

               درجه مهارت در مکالمه

               درجه مهارت در خواندن

               درجه مهارت در نوشتن 

        درجه مهارت در شنیدن



 

 

 

 ت کنیداگر در دوره آموزشی خاصی شرکت نموده اید و یا مقاله و کتابی منتشر نموده اید در این قسمت یادداش سوابق علمی: 
    

 توضیخات نوع سابقه

                  

                  

                  

                  

 در چه زمینه ای مایل به فعالیت میباشید؟ اهداف شغلی:
      

               شغل مورد نظر :

 محل مورد نظر:
دفتر 

 مرکزی:
         کارخانه:   

   مهم نیست:     کارآموزی:  پاره وقت: تمام وقت: نوع قرارداد:

             میزان حقوق درخواستی مورد نظر:

 معرف:
  

 لطفا نام سه نفر را که با شما خویشاوندی نداشته باشند بعنوان معرف ذکر نمایید .
    

 نشانی کامل و شماره تلفن مدت آشنایی نوع آشنایی شغل یا حرفه نام و نام خانوادگی

                  

                  

                  

     سفته معتبر      چک معتبر:     ضامن 

                  

           پروژه و فعالیتهای متفرقه خود را در این قسمت شرح دهید

                  

 ارشناس مهندسی صنایع گرایش سیستم و ...ک-تخصص وسایل مهندسی پزشکی م-مانند: مهندسی نرم افزار  عنوان تخصصی: عنوان تخصصی خود را حتما در این قسمت وارد نمایید.

           

             

 ع کاملو با اطال  صحیح با دادن اطالعات فوق متقاضی استخدام می باشم) تکمیل فرم بمنزله تعهد استخدام در شرکت نمی باشد( و متعهد میشوم به کلیه سواالت جواب

 هم هر دشرکت اجازه می  از مفهوم آنها داده ام و در صورتیکه کذب هر یک از جوابها معلوم  شود بمنزله استعفای  من از  شرکت تلقی خواهد شد . ضمنا به مسئولین

 نوع تحقیقاتی که الزم بدانند درباره ام انجام دهند.

 متقاضی شغلامضاء 

 

 تاریخ تکمیل فرم :

      

       

                  


