
 

 HR-F035/03کد مدرک :   درخواست استخدام پيماني فرم

 شماره سريال:            :تاريخ

 2از  1صفحه 

 :نام پدر -3 :نام خانوادگي -2 :نام -1

 :محل صدور -6 :تاريخ و محل تولد -5 :/کدمليشماره شناسنامه -4

 :مذهب -9 :دين -8 :وضعيت نظام وظيفه -7

 تعداد فرزند:           :وضعيت تأهل -12 :سابقه بيمه -11 :مدرك تحصيلي -10

 :تلفن ثابت :آدرس و شماره تلفن محل سكونت -13

 :تلفن همراه

 :وضعيت جسماني -14

 .. چپ دست             . راست دست   .......................... چشم     .......................... وزن     ...........................قد  

 ..خير         .بله     استعمال دخانيات ..........................          موروثي بيماري    ..........................       مصرف داروي خاص  

 ............................................................................... درصورت مثبت بودن نوع بيماري   ؟  ..........................       ي داريدسابقه بيماري خاصآيا 

 .خير          . بله    ؟ نجام آزمايش تست اعتياد مي باشيدآيا حاضر به ا

 . خير        .بله    ؟ ايدآيا تاکنون سابقه کيفري داشته -15

 را توضيح دهيد:بت بودن علت آندرصورت مث

 

  :طريق آشنايي با شرکت -16

 

 :ورد عالقه خود را مرقوم بفرمائيدلطفاً شغل م -17

 :موردعالقه خود سابقه کاري داريد آيا در شغل

  تيمي             فردي        مند به انجام کار به صورت  عالقه

 اضافه کاري تعطيالت            اضافه کاري           ت کاريبنو           شب کاري     ه انجام کار حاضر ب

 :معرف يا معرفين -18

 

 :بتلفن و نسنفر از افرادي که شما را بشناسند با ذکر نام و آدرس و شماره ت 3 -19

1- 

2- 

3- 

 :ميزان حقوق پيشنهادي -20
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 شماره سريال:            :تاريخ

 2از  2صفحه 

 :ي و تخصصي خودتان مرقوم بفرمائيدهاي فردلطفاً درخصوص فعاليت -21

 

 

 :ي و سابقه خود را مرقوم بفرمائيد؟ درصورت مثبت بودن نوع رشته ورزششته هاي خاصي از ورزش تخصص داريدآيا در ر -22

 

 

 

 :ا با ذکر سال اخذ مرقوم بفرمائيدموزشي خود رسوابق تحصيلي و دوره هاي آ -23

 

 
 

 

 :و فعاليت خود را مرقوم بفرمائيد ؟ درصورت آشنائي نوع اطالعاتشما در کار الستيك تا چه حد است ميزان آشنائي -24

 
 

 

خ .............................. گواهي مي نمايم که کليه اطالعات مندرج در پرسشنامه هاي فوق دقيق و صحيح بووده و بور اسواس واقعيوت پاسواينجانب ...........

 داده شده است و در صورت اثبات خالف آن، شخصاً مسئوليت آن را عهده دار خواهم بود.
                                                                                                                                                                                         

 و اثر انگشت امضاء                 نام خانوادگي                   نام و                                                                                    

 ویژه معرفین محترم

اشتغال ايشان در شرکت ايران ياسا را دارم و بدينوسيله  اينجانب .................................... معرف آقا / خانم ............................................... مي باشم و تقاضاي

................... سال / ماه شخص ديگري را به شرکت معرفي ننمونده ام و در صورت احراز عدم صحت، عواقب بعدي را تعهد مي نمايم که ظرف مدت .

 عهده دار مي شوم.
                                                                                

 امضاء                 نام و نام خانوادگي                                                                                                    

 مدیر واحد مربوطه:

 امضاء                                                                                  نمي باشد  احتراماً جذب نامبرده بالمانع مي باشد 

 : دستور مدیریت

  يدعدم تأي                          قراردادن در نوبت                         معرفي به پيمانكار و بصورت پيماني تائيد             

 

                                                                                                                                      دستور خاص

 دیر عاملامضاء م                                                                                                                                           
 


