.۱مشخصات فردی
ًام ّ ًام خاًْادگی:

تاریخ تْلذ:

ّضؼیت تأُل :هجزد □ هتأُل □ تؼذاد فزسًذ........... :

/

ًام پذر:

/

ػوارٍ ػٌاطٌاهَ:

کذ هلی:

ػوارٍ تواص

پظت الکتزًّیک:

ّضؼیت خذهت :پایاى خذهت □ هؼاف دائن □ هؼاف هْلت □ ػلت هؼافی .....................

ًؼاًی هحل طکًْت:

ًحٍْ آػٌایی تا ػزکت :آگِی ایٌتزًت □ ًام طاتت ........................................ :آگِی در رّسًاهَ □ ًام رّسًاهَ  ................................دّطتاى ّ آػٌایاى □ ًام هؼزف................................... :

.۲سىاتق تحصیلی
رػتَ:

ًام ّاحذ آهْسػی:

همطغ:

کؼْر  /ػِز:

.۳سىاتق کاری
ًام طاسهاى  /ػزکت:

طوت:

توام ّلت  /پارٍ ّلت

طال ػزّع ّ پایاى:

حمْق ّ هشایا:

ػلت لطغ ارتثاط:

 .......تا .......
 .......تا .......
 .......تا .......
 .......تا .......

.۴مذارک تخصصی علمی
ًْع هذرک:

هحل اخذ:

طال اخذ:

هیشاى دّرٍ:

هؼذل:

.٥مهارت های نرم افساری:
آػٌایی ّ کار تا هحیظ □ LINUX
کار تا ًزم افشار □ PHOTOSHOP
کار تا ًزم افشار □ Corel
کار تا ًزم افشار □ FLASH
کار تا ًزم افشار ُای طزاحی ّب ( □ ) Dreamweaver, Expression Web, FrontPage
کار تا پٌل ُای ّب ُاطتیٌگ ( □ ) cPANEL, PLESK

آػٌایی ّ کار تا هحیظ ّیٌذّس □
ًصة طیظتن ػاهل ( ّیٌذّس ) □
ًصة ًزم افشار ّ آًتی ّیزّص □
کار تا ًزم افشار □ ) Excel ّ Word ( OFFICE
فزطتادى ّ دریافت ایویل □
 Searchدر ایٌتزًت □

.۶پست هایی که مایلیذ در آن کار کنیذ:
کارآهْس □ هٌؼی □ حظاتذاری □ فزّع □ تاساریاتی □ فٌی ّ تؼویزات □ پؼتیثاًی □ طزاحی □ تزًاهَ ًْیظی ّ ًزم افشار □

.۷شرح کامل تىانایی های دیگر:

.۸میسان تسلط ته زتان انگلیسی:

صفز □ هثتذی □ هتْطظ □ خْب □ ػالی□

آیا تَ ستاى دیگزی ًیش تظلظ داریذ :خیز □ تلی □ ستاى  ........................ :هیشاى تظلظ............. :

.۹شرایط کاری
الف:

تلٌذ هذت □ کْتاٍ هذت □ پزّژٍ ای □

ب:

توام ّلت □ پارٍ ّلت □

ج:

در صْرت اًتخاب گشیٌَ پارٍ ّلت ،رّسُای کاری هْرد ًظز را اًتخاب ًواییذ:
ػٌثَ □ یکؼٌثَ □ دّػٌثَ □ طَ ػٌثَ □ چِارػٌثَ □ پٌج ػٌثَ □

د:

آیا لادر تَ اًجام هاهْریت کاری در ػِزطتاى ّ یا خارج کؼْر ُظتیذ :تلی □ خیز □

حمْق هْرد ًظز درخْاطتی ......................... :تا  .............................ریال ،هاُاًَ ًاخالص
( لطفا اس خالی گذاػتي ّ ًْػتي کلواتی هاًٌذ تْافمی ّ یا طثك ّسارت کار خْدداری کٌیذ).
سهاى هوکي جِت ػزّع تَ کار حذالل ................. :تا  .....................رّس پض اس اػالم لثْلی در
هصاحثَ اطتخذاهی

.۱۰لطفا ته سىاالت زیر در داخل کادر خالی تصىیر ها پاسخ دهیذ:

.۱۱مشخصات کامل دو نفر ته عنىان معرف:
ًام ّ ًام خاًْادگی:

ػغل:

ًْع راتطَ:

آدرص:

تلفي:

.۱۲تاییذ مطالة منذرج:
ایٌجاًة  .........................................لادر تَ تِیَ ّ ارائَ هذارک خْاطتَ ػذٍ هی تاػن ّ کلیَ هطالة
هٌذرج در ایي پزطؼٌاهَ را در  ١۲تٌذ تَ طْر صحیح تکویل ًوْدم ّ چٌاًچَ هْاردی خالف ّالغ هؼاُذٍ
گزدد ،ػزکت هجاس اطت ُوکاری خْد را تا ایٌجاًة یکجاًثَ لطغ ّ تٌا تَ هیل خْد در آى تجذیذ ًظز ًوایذ.
ضوٌا تکویل ایي فزم ُیچگًَْ تؼِذ اطتخذاهی را تزای ػزکت آرطام اًذیغ ایجاد ًخْاُذ ًوْد.

تاریخ تکویل فزم:
/

/

تهیه مذارک زیر ترای استخذام السامی می تاشذ:


آخزیي فیغ حمْلی در صْرت داػتي طاتمَ کار



رضایت ًاهَ پذر یا ُوظز (در صْرت تأُل)



ارائَ گْاُی ّ هذارک طْاتك تحصیلی ّ کاری



اصل ّ کپی ػٌاطٌاهَ ّ کارت هلی



چک ّ یا طفتَ جِت تضویي حظي اًجام کار تَ هثلغ یکصذ هیلیْى ریال

ًام ّ اهضاء هتماضی...................... :

