مجتمع صنعتی پویا
پرسشنامه و درخواست استخدام
شماره پرسشنامه ......................... :
نام :

تاریخ ........................... :

نام مستعار :

نام خانوادگی :

نام پدر :

تاریخ تولد:

شماره شناسنامه :

محل صدور :

محل تولد :

کد ملی:

قد:

وزن:

رنگ چشم:

گواهینامه :دارم

جنسیت :زن

مرد

محل عکس

گروه خون :

ندارم
Email Address :

نشانی محل سکونت :

تلفن همراه:

تلفن :

مشخصات و اطالعات شخصی

نوع محل سکونت :شخصی

اجاره ای

میزان رهن  ........................... :ریال  ،اجاره ماهانه  .........................ریال

N

کروکی محل سکونت:

N

S

مشخصات افراد خانواده(پدر -مادر-خواهر-برادر)
لطفاً ابتدا پدر و مادر و سپس به ترتیب تولد افراد خانواده قید گردد.
نام و نام خانوادگی

نسبت

سن

مدرک تحصیلی /رشته تحصیلی

1

شغل

محل کار

مشخصه بارز

مجتمع صنعتی پویا
وضعیت خدمت زیر پرچم
محل خدمت

دریایی

هوایی

مدت خدمت

زمینی

از تاریخ

واحد سازمانی

تا تاریخ

درجه

ارتش
سپاه
نیروی انتظامی
سایر
معافیت از خدمت زیر پرچم
دائم :

موقت:
علت:

بیماری

کفالت

سایر

خرید خدمت

مشخصات و اطالعات شخصی

علت:

وضعیت تاهل:

مجرد:

نام و نام خانوادگی همسر

متاهل:
تاریخ
ازدواج

شغل

مدرک تحصیلی و رشته تحصیلی

محل کار

میزان درآمد ماهیانه

مشخصات فرزندان
نام و نام خانوادگی

تاریخ تولد

جنسیت
پسر

دختر

پسر

دختر

پسر

دختر

رشته تحصیلی

آخرین مقطع تحصیلی

زبان خارجی
مهارت
میزان آشنایی

خواندن
عالی

خوب

متوسط

نوشتن
ضعیف

عالی

انگلیسی
سایر.......

2

خوب

متوسط

مکالمه
ضعیف

عالی

خوب

متوسط

ضعیف

مجتمع صنعتی پویا
با چه نرم افزارهای عمومی و تخصصی مربوطه آشنا هستید.

کامپیوتر

نرم افزارهای عمومی

-1

-2

-3

-4

نرم افزارهای تخصصی

-1

-2

-3

-4

مقطع تحصیلی

نام محل تحصیل

تاریخ
پایان

آغاز

رشته تحصیلی

توضیحات

معدل

ابتدایی
راهنمایی

سوابق تحصیلی

دبیرستان
کاردانی
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری

در صورت اشتغال به تحصیل  ،درجه ،رشته تحصیلی  ،نام موسسه آموزشی و تاریخ احتمالی خاتمه تحصیل را ذکر فرمائید.
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
تاریخ
نام محل کار

آخرین سمت

اطالعات درآمدی ماهیانه

شروع

خاتمه

حقوق

میانگین

میانگین

همکاری

همکاری

پایه

مجموع

مجموع خالص

ناخالص درآمد

درآمد

بیمه

1
میزان ساعات کار روزانه

علت ترک کار

محل استقرار و شماره تلفن

نام مدیر مستقیم

سوابق شغلی

2
میزان ساعات کار روزانه

علت ترک کار

محل استقرار و شماره تلفن

نام مدیر مستقیم

3
میزان ساعات کار روزانه

علت ترک کار

محل استقرار و شماره تلفن

نام مدیر مستقیم

4
میزان ساعات کار روزانه

علت ترک کار

محل استقرار و شماره تلفن

3

نام مدیر مستقیم

مدت
بیمه

مجتمع صنعتی پویا
تاریخ
نام محل کار

آخرین سمت

اطالعات درآمدی ماهیانه

شروع

خاتمه

حقوق

میانگین

میانگین

همکاری

همکاری

پایه

مجموع

مجموع خالص

ناخالص درآمد

درآمد

مدت

بیمه

بیمه

5
میزان ساعات کار روزانه

علت ترک کار

نام مدیر مستقیم

محل استقرار و شماره تلفن

6

سوابق شغلی

میزان ساعات کار روزانه

علت ترک کار

نام مدیر مستقیم

محل استقرار و شماره تلفن

7
میزان ساعات کار روزانه

علت ترک کار

نام مدیر مستقیم

محل استقرار و شماره تلفن

8
میزان ساعات کار روزانه

علت ترک کار

نام مدیر مستقیم

محل استقرار و شماره تلفن

9
میزان ساعات کار روزانه

علت ترک کار

نام مدیر مستقیم

محل استقرار و شماره تلفن

لطفاً دوره های تخصصی و دوره های آموزشی که طی کرده اید را بنویسید.
دوره های تخصصی

عنوان دوره

نام موسسه یا آموزشگاه

آیا با هیچ یک از کارکنان شرکت آشنائی یا نسبتی دارید ؟

مدت دوره

بلی

مدرک
دارد

ندارد

دارد

ندارد

دارد

ندارد

خیر

نام و نام خانوادگی  .......................................نسبت  .......................................سمت .......................................

معرف

دو نفر که شما را کامالً می شناسند و با شما نسبت خویشاوندی ندارند بعنوان معرف بنویسید .
نام و نام خانوادگی

نشانی و شماره تلفن

شغل و محل کار

نوع ارتباط

مدت
آشنایی

4

مجتمع صنعتی پویا
شخصی را که باید در مواقع ضروری از وضع شما آگاه شود معرفی نمایید :
نسبت :

نام و نام خانوادگی :
نشانی و شماره تلفن :

 .1عواملی که در طی دوره تحصیل و کار موجب موفقیت و پیشرفت شما شده است را بیان کنید:
 .2تفریحات و فعالیت های شما در هنگام بیکاری و فراغت از کار  ،کدام است؟
.3

فعالیتهایی که عالوه بر کار رسمی و معمولی خود انجام می دهید ذکر نمایید ؟

 .4به مطالعه چه متونی عالقه مند هستید؟
 .5مهارتهای خاص خود را نام ببرید(شخصی و حرفه ای):
.6

با توجه به نوع رشته تخصصی با کدام یک از نرم افزارهای مرتبط با این رشته کار کرده و میزان تسلط را قید
نمایید ؟

 .7چنانچه محدودیتی در مورد حضور شما عالوه بر ساعات معمول اداری وجود دارد مراتب را با ذکر علت و میزان
محدودیت اعالم نمایید.
 .8چنانچه محدودیتی در مورد عزیمت به ماموریت دارید با ذکر علت و میزان محدودیت ذکر نمایید .
 .9توانایی کار در شیفت  :بلی

خیر

 .11به چه ورزشهایی عالقه مند هستید و کدامیک را انجام می دهید؟
 .11استعمال دخانیات  :بلی

خیر

 .12چنانچه غیر از همسر و فرزندان خود افراد دیگری تحت تکفل شما می باشند  ،با ذکر نسبت نام ببرید.
 .13چنانچه دارای سابقه بیماری خاصی هستید  ،نام ببرید:
 .14از دیدگاه شما چه عواملی باعث ایجاد انگیزش و تعلق خاطر به محیط کار  ،کارفرما و دوستان می گردد؟

5

مجتمع صنعتی پویا
 .15از دیدگاه شما چه عواملی زمینه ساز کاهش انگیزه  ،کاهش کارایی و عدم تعلق خاطر مجموعه است؟
 .16آیا تمایل به ادامه تحصیل دارید :بلی

،در صورتیکه کارفرما با ادامه تحصیل شما موافقت ننماید بین

خیر

کار و ادامه تحصیل کدام را انتخاب می نمایید؟
 .17آیا در جبهه حضور داشته اید؟ نحوه حضور در جبهه ؟ مدت حضور؟
 .18آیا از بستگان درجه اول شما در جبهه حضور داشته اند ،نحوه حضور و نسبت خانوادگی را بنویسید؟
 .19درصورتیکه خود یا بستگان درجه یک شما سابقه فعالیت با هر یک از نهادهای انقالب اسالمی داشته و یا دارند
شرح مختصر آن را بیان نمائید:
 .21چنانچه دارای سابقه عضویت در بسیج می باشید مراتب را با ذکر محل عضویت و سابقه مرتبط بنویسید
 .21اگر از خانواده شهدا

جانبازان

آزادگان

هستید ،نسبت خانوادگی را بنویسید؟

 .22عضویت در مجامع مختلف تخصصی ،اجتماعی و .....
نام مجتمع

موضوع فعالیت مجتمع

تاریخ عضویت

موضوع عضویت

نوع و میزان فعالیت

 .23در مورد هر موضوع مورد عالقه متنی شامل حداقل  5خط بنویسید  .در صورت کمی جا از اوراق اضافی استفاده
کنید.
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

6

مجتمع صنعتی پویا
شغل مورد عالقه  ..............................تهران

 /شهرستان

میزان حقوق درخواستی  ..............................ریال

از چه تاریخی آماده شروع به کار هستید ؟
آیا شرکت می تواند با کارفرمای فعلی شما تماس بگیرد؟

اینجانب  .........................................................امضا کننده زیر بدینوسیله تعهد می نمایم که مطالب و اطالعات ذکر شده
در این پرسشنامه از صحت و درستی برخوردار بوده و چنانچه خالف آن ثابت شود مسئولیت آن متوجه اینجانب بوده و
مجتمع صنعتی پویا مجاز است به هر نحو که صالح بداند با اینجانب رفتار نموده و اقدامات قانونی الزم را به مرحله اجرا
تعهدات اولیه استخدامی

درآورد  .بدیهی است با امضای این پرسشنامه خود را ملزم به رعایت کلیه مقررات و آئین نامه های شرکت می دانم.
قوانین این شرکت:

 ساعت کار کارخانه بصورت شیفتی می باشد . مرخصی استحقاقی ساالنه کارکنان با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه جمعاً یك ماه است  .برای کارکمتر از یك سال مرخصی مزبور به نسبت مدت کار انجام یافته محاسبه خواهد شد.
 مدت دوره آزمایشی بین  1الی  3ماه می باشد که با توجه به پست سازمانی مشخص می شود تمدید قرارداد کارمنوط به عملکرد افراد در این دوره می باشد .
 مدت قرارداد کار جدید با توجه به ارزیابی عملکرد کارکنان در طی دوره قرارداد قبلی مشخص می شود. کارکنان از ابتدای استخدام تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی خواهند بود. کار دوم به صورتهای پاره وقت  ،مشاوره  ،تمام وقت و یا  ...ممنوع می باشد . طبق ضوابط داخلی شرکت ،دادن سفته اجباری بوده و مبلغ سفته با توجه به پست سازمانی مشخص شده است .نام خانوادگی  ...................................... :تاریخ  ...................................... :امضا
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