به نام خدا

فرم شماره 2

مشخصات فردی و سوابق متقاضی نمایندگی مرکز ملی "خط زندگی"
 .1مشخصات فردی:
لطفاً مشخصات فردی خود را با دقت در این قسمت وارد کنید:
نام و نام خانوادگی:

نام پدر:

جنسیت:

شماره شناسنامه:

شماره سریال شناسنامه :

کد ملی:

محل تولد:

محل صدور:

تاریخ تولد:

ملیت:

دین:

تابعیت:

مذهب:

سابقه بیماری یا معلولیت :
آدرس محل سکونت:
تلفن ثابت:

پست الکترونیک:

تلفن همراه:

آدرس محل کار:
تلفن ثابت:

دورنگار:

سابقه بیمه  ...................سال

سابقه کار تمام وقت  ...............سال

 .1-2وضعیت نظام وظیفه (آقایان):
کارت پایان خدمت دارم

کارت معافیت از خدمت دارم

مشمول خدمت هستم

انجام ندادهام

سایر

توضیحات:
 .1-3وضعیت تأهل:
مجرد

متأهل

تعداد فرزند:

تعداد افراد تحت تکفل:
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 .2وضعیت تحصیلی:
لطفاً نام دورههایی را که گذراندهاید ،بنویسید .شایان ذکر است ،گذراندن دورههای آموزشی ،کارآموزی و کارورزی (اعم از مرتبط و غیر مرتبط)
شامل همین بخش میشود.

ردیف

مقطع و نوع

محل اخذ مدرک:

موضوع

مدرک تحصیلی

دانشگاه یا مؤسسه آموزشی

پایاننامه

تاریخ آغاز

معدل کل

تاریخ پایان

شهر

.1
.2
.3

برای دانشجویان:
دانشجوی مقطع:

دانشگاه:

رشته:

تا کنون تعداد  ..........واحد گذراندهام و پیشبینی میکنم تا تاریخ  .................................فارغالتحصیل خواهم شد.
برای فارغالتحصیالن:
گواهی پایان تحصیالت خود را گرفتهام

سایر

توضیحات:
قصد ادامه تحصیل ندارم

دارم

قصد مهاجرت ندارم

دارم

زودترین تاریخ ممکن برای ادامه تحصیل:

 .2-1آشنایی با زبانهای خارجی:
نام زبان

میزان آشنایی

.1
.2

ضعیف
ضعیف

متوسط
متوسط

خوب
خوب

عالی
عالی
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 .2-3آشنایی با برنامههای نرمافزاری:
با هر یک از پکیجهای زیر آشنا هستید ،عالمت بزنید .میزان تسلط شما بر نرمافزار قید شود.
نرمافزارهای عمومی:
office

کنترل پروژه

حسابداری مالی

نرمافزارهای تخصصی:
آموزش اتوماسیون ها ...........................

 .3تجارب شغلی:
ردیف

نام شرکت یا مؤسسه/

نوع

به ترتیب از آخرین

سمت

فعالیت/

علت

احتمالی

قطع همکاری

حقوق

نام مقام مسئول و

دریافتی

شماره تماس

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

سابقه

.1
.2
.3
 .4ویژگیهای شخصی( :لطفاً با توجه به عالیق شخصی و با صداقت تمام این بخش را کامل کنید).
...............................................................................................................................................................................................................................
 .4-1مهارتهای فردی خود (اعم از هنری ،ورزشی ،ارتباطی و  )...را با میزان تسلط خود در زمینهی مذکور بنویسید.
.1
.2
.3
.4
رشته ورزشی مورد عالقه:

سطح آشنایی:
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 .4-2معموالً اوقات فراغت خود را چگونه میگذرانید؟
...............................................................................................................................................................................................................................
نام کتاب مورد عالقه:

نام فیلم مورد عالقه:

نام موسیقی مورد عالقه:

...................................................

.......................................................

..............................................................

* در صورتیکه مطالب دیگری برای ارائه دارید ،در بخش زیر بنویسید:
...............................................................................................................................................................................................................................
 .5نام و مشخصات  2نفر از معتمدین و سرشناسان شهر خود راکه در صورت نیاز موید و گواهی کننده حسن شهرت شما باشند بنویسید:
ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان

تلفن همراه و ثابت

.1
.2

تاریخ و امضا متقاضی:
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