
 تاریخ: 

 

 فردی   مشخصات

 نام خانوادگی:  نام:
  نام پدر: 

 شماره ملی:  شماره شناسنامه: 
 محل تولد:  تاریخ تولد: 

 دین )مذهب(:  جنسیت:            مذکر                مونث 
 

 نوع معافیت:   معاف   کارت پایان خدمت        نظام وظیفه: وضعیت 

 : تحت تکفل انتعداد فرزند   متاهل    مجرد    :  وضعیت تاهل

 : وضعیت سالمت فیزیکی

 

 

 تحصیلی   سوابق

 شهر  نام موسسه آموزشی معدل کل  تاریخ پایان  تاریخ شروع رشته تحصیلی مقطع تحصیلی

       دیپلم

       فوق دیپلم

       لیسانس

       فوق لیسانس

 

 دوره های آموزشی سایر 

 توضیحات: 

 



مهارت ها 

Windows :  خوب   متوسط  ضعیف

Microsoft Word :  خوب   متوسط  ضعیف

Microsoft Excel :  خوب   متوسط  ضعیف

خوب   متوسط  ضعیف   تایپ: 

خوب   متوسط  ضعیف  اینترنتی:  مرورگرهای 

خوب   متوسط  ضعیف  زبان انگلیسی: 

ها:سایر مهارت 

سوابق کاری 

سمتنام شرکت
تاریخ 
شروع

تاریخ 
پایان

مدت
 )ماه( سابقه

آخرین حقوق 
و مزایا )ریال( 

علت قطع 
همکاری

 : سابقه پرداخت حق بیمهماه  تعداد

آینده کاری خود را چگونه برنامه ریزی نموده اید؟ 



صحبت کنید:  باتلوصول مطا در مورد 

کند؟می کمک  شناخت و جذب تان در جهت   را  دارد که مای در مورد شما وجود موضوع  چه

مورد درخواست   نحوه همکاری

 دورکاری   پاره وقت    تمام وقت         

 : در صورتی که درخواست همکاری پاره وقت دارید، روز ها و ساعت مورد نظر

 آیا هم اکنون مشغول به کار هستید؟ 

کنید؟  همکاریشروع به   با ما از چه تاریخی می توانید 

 راه های ارتباطی 

آدرس محل سکونت: 

شماره تلفن محل سکونت: 

 حضور دارم  پیامرسان واتس َاپ  در شماره تلفن همراه: 

کنم به طور مرتب پست الکترونیک خود را بررسی می   آدرس پست الکترونیکی: 

. لطفا برای تکمیل فرم استخدام از نرم افزار Adobe Acrobat Reader و یا مرورگر Firefox استفاده نماييد
پس از تکمیل فرم آن را به آدرس پست الکترونیکی ad@hssm.ir ارسال فرماييد.
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