
 

  فرم درخواست شغل
   FI/47كد مدرك:

 شماره بازنگري:

 صفحه .... از ....
 

 

  نام پدر: -3  نام: -2  نام خانوادگي: -1

  تاريخ تولد: -7  محل تولد: -6  محل صدور: -5  شماره شناسنامه: -4

  مجرد         متأهل -10  تابعيت: -9  مذهب: -8

  خدمت زير پرچم:  انجام داده         معاف موقت         معاف دائم       علت معافيت: -11

  قامت:نشاني و تلفن محل ا -12

  آيا نقص بدني داريد؟   خير          بله       ( اگر داريد شرح دهيد) -13

  آيا تاكنون محكوميت جزايي داشته ايد؟   خير        بله       -١٤
  در صورت مثبت بودن نوع محكوميت و مدت آنرا شرح دهيد:

  
  افراد تحت تكفل:  -15

  

  نشاني محل اقامت  غلش  سال تولد  نسبت  نام و نام خانوادگي

  

          

 

  ابتدايي –دبيرستان  -تحصيالت ( به ترتيب دانشگاهي  -16



 

  فرم درخواست شغل
   FI/47كد مدرك:

 شماره بازنگري:

 صفحه .... از ....
 

 

  خواهر): –برادر  –فرزند  -مادر –خويشاوندان بالفصل ( پدر  -17

  

  نشاني محل اقامت  شغل  سال تولد  نسبت  نام ونام خانوادگي

  

          

 

  سوابق كار : آيا در زمان حال شاغل هستيد؟ -18

  

  محل خدمت  نام موسسه
شغل و  دوره خدمت

  سمت
  ميزان آخرين حقوق و مزايا

علت ترك 
  خدمت

  

 تا از

              

  

  بگداريد):× ميزان آشنايي بزبانهاي خارجي ( در ستون مربوطه عالمت  -19

  

  نوشتن  خواندن فهميدن  صحبت كردن  

  

  خوب  متوسط  ضعيف  خوب  متوسط  ضعيف خوب متوسط ضعيف خوب  متوسط  ضعيف  زبان

                          

    

  دوره هاي تخصصي و كارآموزي -20

  

نام موسسه 
  آموزشي

  محل 
  شهر ) –(كشور

  رشته تخصصي تاريخ
  و كارآموزي 

  عنوان گواهينامه

  

  تا از

                

 



 

  فرم درخواست شغل
   FI/47كد مدرك:

 شماره بازنگري:

 صفحه .... از ....
 

 

 

  ميدانيد: با توجه به تحصيالت و تجربيات شخصي چه شغل يا مشاغلي را براي خود مناسب -21
    

  1-                                 
  2-  
  3-  

  

  ميزان حقوق درخواستي: -22

  نفر كه شما را خوب ميشناسند و در صورت لزوم بتوان به آنان دسترسي پيدا كرد: 3مشخصات  -23

  

  نشاني  نسبت  شغل  نام و نام خانوادگي

  

        

        

        

  
  مالحظات: -24

 

هار شده يقت اظت داده شده تماماًَ صحيح و منطبق با واقعيت ميباشد و در صورتيكه ثابت گردد مطلبي خالف حقاطالعا 
  است هرگونه حقي از اينجانب سلب ميگردد.

  
  

  اضاء كارفرمو ام نام و امضاء درخواست كننده                                                                نام
  

  


