
")سهامی خاص(شرکت شهاب فر طوس"

"استخدامفرم "

:      /      / تاریخ  محل الصاق 
عکس

:کد ملی:شماره شناسنامه :نام پدر:                                                                                                                            نام و نام خانوادگی 

وضعیت:محل صدور:شغل پدر:تاریخ تولد 
:تعداد فرزند:تاهل  

:   سابقه بیمه
:همسرشغل :محل تولد :رشته تحصیلیسال

تومان درماه............سایرتوافقی      : میزان حقوق 
:وضعیت نظام وظیفه :گروه خونی:محل تحصیل »الزاما مبلغ ذکر شود« 

:تاریخ خاتمه:آخرین مقطع تحصیلی:  مقطع تحصیلیبله             خیر: محصل 
:نوع معافیت

:       مقطع تحصیلی:                      نام رشته:           محل تحصیل؟              آیا در حال حاضر مشغول به تحصیل هستید

:مبلغ حقوق دریافتی:              پست سازمانی:                        محل کارآیا در حال حاضر مشغول به کار هستید؟                              

:         آدرس محل سکونت 

:الکترونیکیپست :           تلفن همراه :                                       تلفن ثابت 
:آدرس وتلفن تماس درمواقع ضروري

آیا تا کنون محکومیت کیفري یا سیاسی داشته اید؟

.  گر به بیماري خاصی مبتال هستید لطفا نام و شرایط آن را ذکر کنیدو یا نقص عضو دارید یا اکامل سالمت هستید آیا شما در صحت 

زمینه هایی حاضر به همکاري هستید؟باتوجه به رشته تحصیلی وتخصص هایتان درچه 

.دوره هاي آموزشی که تا به حال گذرانده اید را با ذکر نام موسسه قید فرمایید

آیا شما می توانید در سه شیفت کاري چرخشی فعالیت نمایید یا خیر؟

) پرسنل اداري( :توانایی هاي عمومی
عالی خوب            متوسط            :   تایپعالی                  وسط             خوب                     مت: وترکامپی

عالیخوب            متوسط              :       حسابداريعالی                               خوب                      وسط  مت:آشنایی به زبان انگلیسی 
:درصورت داشتن سابقه کارقسمت زیرراکامل کنید

در وضعیت همکاريبیمهمدت تلفنتاتاریخ-همکاري ازتاریخمدت عنوان شغل نوع فعالیت در شرکتنام محل کار
علت قطع همکاريحال حاضر

مشخصات دو نفر معرف که شما را تایید کنند را بنویسید؟
نسبت معرف با شماآدرس و  تلفننوع شغلنام و نام خانوادگی

کنید؟يکارهماز چه تاریخی می توانید شروع به تمام وقت           نیمه وقت:     ساعات همکاري شما با شرکت  

خیربلی             :      ریال جهت تضمین کار واگذار نمایید 100.000.000آیا می توانید چک یا سفته به مبلغ 

.د اه بطور آزمایشی مشغول بکار میگردمبه مدت سه در صورت تأیید مدیریت شخص دعوت شده به کار : توضیح 

تکمیل  گردیده و صحت آن مورد تأیید اینجانب میباشد که در صورتی که عدم صحت هریک از موارد فوق اثبات گردید شرکت حق قطع همکاري و کلیه مطالب فوق توسط اینجانب            
تاریخ-امضاء.                                  دریافت ضرر و زیان را خواهد داشت

: تایید کارشناس مربوطه

:امضا متقاضی:               مدیر عامل  تایید
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ي هستید یا خیر؟سیگارآیا شما-١

ریال معادل پانصد هزار تومان از حقوق شما کسر و 000/000/5از سوي کارگر مبلغ  در سه ماه اولدر صورت فسخ قرار داد-٢
الباقی پرداخت می گردد موافقید یا خیر؟

پل فجر آغاز می شود و در مسیر جاده سنتو از.1: ذیل انجام می گیرددو مسیرمحل سرویس جهت رفت و آمد به شرکت از -٣
جاده سنتو از میدان نمایشگاه شروع می شود تا انتهاي وکیل آباد تا میدان پارك و در مسیر  .2به سمت شرکت انجام می شود 
؟آیا موافقید یا  خیر .به سمت شرکت انجام می شود

الزامی می تا انتهاي قرارداد سه ماهه اول) ات شروع به کار آزمایش(تحصیلی و گواهی پزشکی یدیهتایگواهی سوء پیشینه ، -۴
موافقید یا خیر؟. باشد

: توافق حقوقی

روزهاي تعطیل+ اضافه کاري+ مرخصی + ریال 11،140،573از شروع کار فقط مبلغاولسه ماهه 

روزهاي تعطیل+ اضافه کاري + مرخصی+ بیمه +  ریال 11،140،573مبلغو چهارم و سومسه ماهه دوم

مضاء                                  ا
اثر انگشت 

: نظریه کارشناس 

ر و اعتیاد  مواد مخدر تسویه حساب امتعهد می باشم که در صورت اثبات سابقه کیفري ، سیگ___________________اینجانب 
. کامل و هر  نوع خسارت وارد شده را می پذیرم

.موارد فوق را تأیید میکنمصحت کلیه گواهی 

امضاء                                  
اثر انگشت 
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