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 ثبت نامرخواست د

 

 

 : سوابق تحصيلي -2

 گرایش رشته تحصيلي مقطع تحصيلي
 مدت تحصيل

 نام واحد آموزشي
شهر محل 

 تحصيل
 معدل

 تا از

        دیپلم

        فوق دیپلم

        ليسانس

        فوق ليسانس

        

 

 ابق حرفه ای :وس-3

 مرقوم فرمایيد.را کار ، شرح شغل و وظایف محوله در هر یک از سمت های ذکر شده قه داشتن ساب * لطفاً در صورت             

 نام سازمان / شرکت
                          :سمت های کاری 

 آخرین سمت ذکر شودبه خصوص 

 مدت همکاری
جمع آخرین رقم 

 حقوق و مزایا

علت قطع 

 رابطه

نوع رابطه 

 استخدامي

مجموع  تا از

 به ماه

پاره وقت/ 

 سال ماه سال ماه تمام وقت

          

          

          

          

          

 واهي رسمي سوابق کار اعالم شده متعاقباً اخذ خواهد شد .گدر صورت پذیرش ،  -1 *

 .ارائه حکم حقوقي یا آخرین فيش حقوقي الزامي است در صورت پذیرش ،  -2* 

 

 : مشخصات فردی -1

 تاریخ تولد: نام پدر: نام و نام خانوادگي:

 شماره ملي: شماره شناسنامه: محل تولد:

 □   مجرد        وضعيت تاهل: 

 □  متاهل                          
 تعداد فرزندان: 

 نظام وظيفه:وضعيت 

 ..................................الي..................................ازتاریخ  □پایان خدمت 

   □معاف موقت         □معاف دائم غيرپزشکي       □معاف دائم پزشکي

 تلفن تماس:  نشاني محل سکونت: 

 تلفن محل کار:  نشاني محل کار فعلي: 

 پست الکترونيکي:  تلفن همراه: 
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 ر:دوره های آموزش زبان خارجي و کامپيوت -4

آموزش محل سطح نام دوره  هميزان ساعات دور سال 

     

     

     

     

 ارائه گواهينامه دوره های فوق الزاميست . ، * در صورت پذیرش

  

 زبان خارجي: مهارت در  -5

 )مکالمه نوشتن و خواندن ،( نوع توانائي زبان خارجي
 تسلطميزان 

 متوسط خوب عالي

     

     

     

 

 کار با رایانه :مهارت   -6

  نوع توانائي نام برنامه
 ميزان تسلط

 متوسط خوب عالي

     

     

     

     

 

 

 شده: علمي اخذ  –گواهينامه های تخصصي  -7

 محل اخذ نوع مدرك
 سال

 اخذ
 ميزان ساعات دوره

    

    

    

    

    

 واهينامه دوره های فوق الزاميست .گارائه ، * در صورت پذیرش 
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  :که مایليد درآن کار کنيد شغلي -8

 و شرکت تعهدی برای اشتغال فرد در شغل مورد نظر ندارد. مي باشد فردصرفاً برای سنجش عالئق  شغل انتخاب* 

 ردیف شغلعنوان 

  

 

 تکميل نمودم  و چنانچه  ا بطور صحيحر زومهرشده در این  کليه مندرجات قيد ........................................................................... اینجانب

ا با رخود همکاری  یا استخدامدر هر مرحله از فرآیند جذب مجاز است فوالد غدیر ني ریز  مجتمع،  مواردی خالف واقع مشاهده گردد

 و یکجانبه قطع و بنا به ميل خود در آن تجدید نظر نماید. اًاینجانب راسـ

 ایجاد نخواهد کرد.  فوالد غدیر ني ریز مجتمعهيچگونه تعهد استخدامي برای  تکميل این فرم*

  :اریخ تکميلت                                                                                                                                  

 ءامضا                                                                                       

 

 در سمت مربوطه:توضيحات و اعالم سایر توانایي ها 

 

 

 

 

 

 


