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 تِ ًام خذا                                                                              
 

 کیش سل پارس شرکت 

 پرسشٌاهِ استخذاهی
 

 

 لطفاً در ایي کادر چیسی ًٌَیسیذ
 

 
 

 دستور مدیرعامل:  نتیجه کمیته : سمت :  واحد/شعبه : 
 

 پاسخ دادُ شَد. طحیح ٍ کاهل تذٍى غلط ٍ للن خَردگی ٍ تا خط هتماضی استخذامتَجِ : پرسشٌاهِ تایذ تظَرت 
 

 اطالػات فردی-1

  ًبم پذس: ًبم خبًَادگی:  ًبم:

  هحل صذٍس:  هحل تَلذ: /           /         تبسیخ تَلذ:

  کذهلی:  سشیبل ضٌبسٌبهِ: ضوبسُ ضٌبسٌبهِ:

    هتبّل         هجشد     ٍضؼیت تبّل:                                          دیي / هزّت:  تبثؼیت:
 

 ٍضؼیت خذهت ًظام ٍظیفِ -2

  ًبم اسگبى هحل خذهت:    /     /             تبسیخ خبتوِ:  /     /             آیب خذهت ًظبم ٍظیفِ سا اًجبم دادُ ایذ؟    تبسیخ ضشٍع:

 دس صَست داضتي هؼبفی، ًَع ٍ ػلت هؼبفی سا رکش ًوبییذ:
 

  درخَاستی:شغل  -3

 -3                                                       -2                                                                -1تِ ترتیة اٍلَیت: 
 

 اص چِ تبسیخی هی تَاًیذ هطغَل ثِ کبس ضَیذ؟
 

 )از آخر تِ اٍل( تحظیالت ٍ هؼلَهات -4

 هؼذل سال پایاى سال شرٍع داًشگاُ گرایش رشتِ سطح

       

       

       
 

 )از آخر تِ اٍل(سَاتك کاری  -5

 ضوبسُ ثیوِ: .............................................................                        خیش ثلی           آیب اهکبى استؼالم اص هحل کبس لجلی ٍجَد داسد؟      

 تا تاریخ از تاریخ سوت ًام شرکت
ساتمِ 

 تیوِ تِ هاُ

آخریي 

حمَق 

 )ریال(

 آدرس ٍ تلفي هحل کار ػلت ترن شغل

        

        

        

        
 

 محل الصاق عکس
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 دٍرُ ّای آهَزشی  -6

 دٍسُ ّبی آهَصضی گزساًذُ ضذُ هشتجظ ثب ضغل آخشیي 
 هذت دٍرُ تاریخ هَسسِ ترگسار کٌٌذُ ًام دٍرُ ردیف

1     

2     

3     

4     
 

 ًرم افسار( -هْارتْا ) زتاى خارجِ-7

 سطح هْارت هْارتْا ردیف

1      همذهبتی    هتَسظ ِپیطشفت 

2      همذهبتی    هتَسظ ِپیطشفت 

3      همذهبتی    هتَسظ ِپیطشفت 

4      همذهبتی    هتَسظ ِپیطشفت  

 سِ ًفر اشخاص هؼتثر ٍ سرشٌاس کِ تِ خَتی شوا را هی شٌاسٌذ ًام تثریذ.هؼرفیي               -8
 

 آدرس تلفي ًسثت شغل ًام ٍ ًام خاًَادگی ردیف

1      

2      

3      
 

 

 

 هشخظات خاًَادُ -9

 تحظیالت هحل کار شغل ًام ٍ ًام خاًَادگی ًسثت ردیف

     پذر 1

     هادر 2

     ّوسر 3

 افراد تحت تکفل: تؼذاد فرزًذ: 
 

 ًحَُ آشٌایی تا شرکت -10

 .......................................... سبیت ایٌتشًتی  ٍة سبیت ضشکت  ِآگْی سٍصًبه  دٍستبى ٍ آضٌبیبى 
 

 

 خیش  ثلی    آیب اص ثستگبى یب دٍستبى ضوب دس ایي ضشکت ضبغل هی ثبضٌذ؟ 

 د:دس صَست هثجت ثَدى ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ٍ سوت رکش گشد
 

 هحل سکًَت -11

 استیجبسی هلکی                                                                                                                       ًطبًی هحل سکًَت:

 تلفي هحل سکًَت:                                                              تلفي ّوشاُ: 

 :Email  .                                                                                                                      ضوبسُ تلفي جْت توبسْبی ضشٍسی:  

 

 حمَق خالض درخَاستی:                      /                      /                    ریال -12
 

الف حمیمت ثِ پشسطْبی هغشٍحِ پبسخ دّن اص استخذام ایٌجبًت خَدداسی ٍ دس صَستیکِ ثؼذ اص ٍسٍد ثِ خذهت ًیض ضوٌبً هتؼْذ هی گشدم چٌبًچِ ثش خ

ضشکت  هؼلَم ضَد کِ ثِ سَاالت ثشخالف ٍالغ پبسخ دادُ ام دس ٍضغ استخذاهی ایٌجبًت تجذیذ ًظش گشدد. تکویل ایي پشسطٌبهِ ّیچگًَِ تؼْذی ثشای

 هلضم ثِ استخذام هتمبضی ًوی ثبضذ.  ایجبد ًخَاّذ ًوَد ٍ ضشکت

 

 تاریخ :      

 اهضاء: 


