فرم درخواست همکاری با ما

مشخصات:
نام  ...............................نام خانوادکی  ............................................................جنسیت  :مرد

زن

شماره شناسنامه  ..............................محل صدور  ...............................تاریخ تولد  ......................................محل تولد .......................................
مذهب  ..............................وضعیت تاهل :متاهل
وضعیت نظام وظیفه  :کارت پایان خدمت

مجرد
معافیت پزشکی

معافیت تکفل

مشمول

آدرس محل سکونت ............................................................................................................................................................................................ :
.........................................................................................................................................................................................................................................................
شماره تلفن..................................................... :

سوابق تحصیلی :
ردیف

محل تحصیل

مقطع تحصیلی

رشته  /گرایش

تاریخ اخذ مدرک

نام /موسسه آموزشی

سوابق شغلی :
نام شرکت/موسسه

سمت

مدت
همکاری

تاریخ قطع همکاری

علت ترک کار

شماره تماس

فرم درخواست همکاری با ما

آشنایی با کامپیوتر و نرم افزارهای تخصصی:

زمینه استفاده

نام نرم افزار

مالحضات

میزان تسلط

دوره های آموزشی و تخصصی طی شده:
ردیف

مدت دوره

عنوان دوره

توضیحات

مدرک دارد؟

آشنایی با زبانهای خارجی:

نوشتن

خواندن

ترجمه

مکالمه

نام زبان
متوسط

خوب

عالی

متوسط

خوب

عالی

متوسط

خوب

عالی

متوسط

خوب

عالی

فرم درخواست همکاری با ما

سایر فعالیت های انجام شده:
تالیف و ترجمه کتب و مقاالت......................................................................................................................................................................................... :
.................................................................................................................................................................................................................
سابقه تدریس ......................................................................................................................................................................................................................... :
.................................................................................................................................................................................................................
عضویت درانجمنهای تخصصی /عمومی .......................................................................................................................... :
......................................................................................................................................................................................................................................................

نحوه همکاری :
تمایل به همکاری در صورت  :تمام وقت 

پاره وقت 

همکاری خارج از مرکز ( دورکاری)



آیا قادر به رفتن به ماموریت داخلی هستید؟
آیا قادر به رفتن به ماموریت خارجی هستید؟
درصورت تمایل به کار پاره وقت ساعات و روزهای همکاری را دقیقاً اعالم فرمائید.
آیا دارای سابقه حق بیمه هستید ؟ ( در صورت مثبت بودن چند سال و شماره بیمه)
تاریخ آمادگی برای شروع کار :
حقوق درخواستی  :تمام وقت(ماهیانه)  ...............................................نیمه وقت(ساعتی)..................................

چه نقاط قوت و ضعفی در خود میبینید؟
........................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
* نحوه آشنایی شما با این شرکت چگونه بوده است؟ ...................................................................................................................................................
نام و نشانی دونفر از دوستان و آشنایان خود را به عنوان معرف ذکر نمائید:

نام ونام خانوادگی

شغل

نشانی کامل

تلفن

فرم درخواست همکاری با ما

اینجانب ..............................................متعهد می شوم که کلیه اطالعات فوق الذکر صحیح و کامل بوده .درصورتیکه درآینده خالف آن اثبات شود
شرکت مجاز به هرگونه تصمیمی درمورد قطع رابطه همکاری بوده و اینجانب هیچگونه اعتراض و ادعایی نخواهم داشت.
تاریخ :
تذکر  :تکمیل این فرم هیچگونه تعهدی را نسبت به استخدام متقاضی ،برای شرکت Moody International

امضا:
ایجاد نمی نماید.

نظر مصاحبه کننده:
 عدم امکان همکاری
 مناسب برای همکاری تمام وقت  /نیمه وقت در سمت .........................بصورت آزمایشی/قراردادی/رسمی تا تاریخ.........................با حقوق
.................................ریال.
نظر مصاحبه کننده :
نظر مدیر عامل :
امضا ء:

