
 اطالعات فردی پرسنلفرم 
 

 

 اطالػات شخصي: -1

     13تاسيخ تَلذ :     /    /      شواسُ شٌاسٌاهِ :  ًام پذس:  ًام ٍ ًام خاًَادگي:

 ديي )هزّة( : هحل تَلذ:  : تاسيخ ٍ هحل صذٍس شٌاسٌاهِ كذ هلي:

 هليت:  هتاّل        هجشد ٍضؼيت تاّل:  

 خيشتلي                جسواًيسالهت ٍضؼيت سٍحي ٍ 

 دسصَست خيشتَضيح دّيذ:

 ركش ًَع ٍػلت هؼافيت:         هؼاف اص خذهت      :      اًجام دادُ        خذهت ًظام ٍظيفِ: -2

 سَاتك تحصيلي ٍ آهَصشي : -3

 هذسن تحصيلي

 )تِ تشتية آخشيي هذسن(
 تاسيخ پاياى تاسيخ ششٍع هؼذل كل سشتِ تحصيلي

ًام هؤسسِ 

 آهَصشي
 كشَس -شْش 

       

       

 تجشتيات شغلي: -4

 ًام ساصهاى يا ششكت

 )تِ تشتية اص آخشيي ساتمِ(
 تاسيخ پاياى تاسيخ ششٍع هذت ساتمِ سوت / شغل

آخشيي حمَق ٍ 

 هضايا/سيال
 ػلت تشن خذهت

       

       

       

       

       

 خيش  تلي                           اشتغال تِ كاس داشتِ ايذ؟آيا لثالً دس ايي ششكت  --5

 ػلت لطغ ساتطِ كاسي سا ركش كٌيذ 

 آشٌايي تِ صتاًْاي خاسجي ، كاهپيَتشٍسايشدٍسُ  ّا: -6

 ػالي خَب هتَسط ضؼيف ًام صتاى / ٍضؼيت ػالي خَب هتَسط ضؼيف ًام صتاى / ٍضؼيت

سي
گلي

اً
 

     خَاًذى      خَاًذى

     ًَشتي     ًَشتي

     هكالوِ     هكالوِ

تا آشٌايي 

 كاهپيَتش:
 
 

گواهینامه دوره 
 فنی و های

حرفه ای یا 
 موسسات
 آموزشی

 

 windows       Acess       Excell      Word      internet        Power Point     type       :سايش 

 توضیحات تاریخ پایان شروعتاریخ  مدت دوره نام موسسه آموزش نام دوره آموزشی ردیف

1        

2        

 



 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

تِ ّوشاُ كپي شٌاسٌاهِ )صفحات اٍل ٍ هشخصات ّوسش ٍ فشصًذاى ( ، كاست هلي ، كاست پاياى خذهت ، صفحِ اٍل  سا پس اص تكويل هَاسد فَق لطفا فشم اهضا شذُ   

 دفتشچِ تيوِ ٍ آخشيي هذسن تحصيلي تِ ٍاحذ حساتذاسي ششكت تحَيل ًواييذ .

 

   

 

 فؼاليت ّاي ػلوي: -8

                               اسائِ سويٌاس                                      تذٍيي كتاب يا همالِ ػلوي  سايش فؼاليت ّاي ػلوي 

 ًحَُ ّوكاسي: -9

 ّوكاسي خاسج اص هشكض )كاسگاُ(         پاسُ ٍلت                   توام ٍلت                         توايل تِ ّوكاسي تصَست :              

 دس صَست توايل تِ كاس پاسُ ٍلت ساػات ٍ سٍصّاي ّوكاسي سا دليماً اػالم فشهاييذ.

 شغل هَسد دسخَاست : -10

 تاسيخي كِ هي تَاًيذ هشغَل تِ كاس شَيذ؟

 دس صَست هثثت تَدى چٌذ سال ٍ شواسُ تيوِ؟            ساتمِ پشداخت حك تيوِ ّستيذ؟آيا داساي -11

                                                                                      چگًَگي آشٌايي شوا تا ششكت: -12

   :ركشفشهاييذ.سا  ِ خَتي هي شٌاسٌذت سا دًٍفش اص كساًي كِ شواهشخصات  -13

 تلفي ًشاًي ٍ هحل كاس شغل ًسثت ًام ٍ ًام خاًَادگي سديف

            

             

 خيش  تلي             دس صَست اًتمال يا هأهَسيت حاضش تِ سفتي تِ شْشستاًْا ٍ شؼثات ديگش ّستيذ؟ -14

 خيش  تلي                      اكٌَى هشغَل تِ كاس ّستيذ؟ -15

 خيش  تلي              دس صَست لضٍم آيا هي تَاًيذ تضويي تذّيذ ؟  

 آيا داسي سَاتك كيفشي ٍ هحكَهيت لضايي هي تاشيذ: -16

 افشاد تحت تكفل: -17

 ًسثت تا كاسهٌذ جٌسيت ًام ٍ ًام خاًَادگي
 تاسيخ تَلذ

 سٍص / هاُ / سال
 شغل هيضاى تحصيالت

      

      

      

      

      

 آدسس هحل سكًَت: -18

 تَضيح:    سايش               هٌضل اجاسُ اي                  هٌضل شخصي              

  تلفي تواس)ثاتت ٍ ّوشاُ(:                   آدسس ٍ هحل سكًَت :                                                                                                     

 تذيٌَسيلِ صحت كليِ اطاالػات هٌذسج دس ايي فشم سا تأييذ ٍ گَاّي هي ًواين.

 اهضاء ٍ تاسيخ:                                   ًام ٍ ًام خاًَادگي :                                                                                                         

 

 ًوايذ.  تكويل ًوَدى ايي فشم ّيچگًَِ تؼْذي دس لثال استخذام شوا تشاي ششكت ايجاد ًوي تَجِ :


