
 اطالعات این فرم نزد شرکت هواپیمائی پارس بصورت محرمانه محفوظ میماند .

 و شرکت در رد یا قبول آن مختار است . تکمیل این فرم هیچگونه حقی جهت همکاری ایجاد نکرده 

  فرم استخدام پرسنل غیر عملیاتی 

 اطالعات شخصی

     شغل پدر:   نام پدر :    نام و نام خانوادگی :

        : محل صدور   شماره شناسنامه :  محل تولد : /      /       تاریخ تولد :   

   : )سانتیمتر(قد  : )کیلوگرم(وزن   ملیت :       مذهب :   شماره ملی :

   (   ) سرپ(   تعداد فرزند : دختر )   شغل همسر :       ⃝معیل      ⃝متأهل      ⃝وضعیت تأهل : مجرد 

 : نحوه آشنائی با شرکت  /معرف    شماره بیمه :  سابقه پرداخت حق بیمه )ماه( :

 گروه خونی :         سایر :     ⃝معافیت کفالت      ⃝معافیت رهبری      ⃝معافیت پزشکی      ⃝وضعیت نظام وظیفه : کارت پایان خدمت 

 سایر :      ⃝پانسیون       ⃝خوابگاه       ⃝همراه والدین       ⃝اجاره ای       ⃝وضعیت محل سکونت : شخصی 

 نشانی محل سکونت :

 : )با پیش شماره(شماره تماس اضطراری          : )با پیش شماره(شماره تلفن         کدپستی :

 ایمیل :     شماره واتساپ :   شماره همراه :

 )به ترتیب آخرین مدرک( سوابق تحصیلی

 معدل پایان شروع گرایش رشته تحصیلی دانشگاه نوع مدرک

       

       

       

       

 دوره های آموزشی

 موسسه / سازمان عنوان دوره
 مدت )ماه(

 محل برگزاری پایان شروع
 عملی تئوری

       

       

       

       

 )به ترتیب آخرین شغل( سوابق شغلی

 سمت / شغل شهر نام شرکت / سازمان
از 

 سال

تا 

 سال
 حقوق و مزایا
 )میلیون تومان(

 همکاری علت خاتمه

       

       

       

       

 محل الصاق عکس

 



 اطالعات این فرم نزد شرکت هواپیمائی پارس بصورت محرمانه محفوظ میماند .

 و شرکت در رد یا قبول آن مختار است . تکمیل این فرم هیچگونه حقی جهت همکاری ایجاد نکرده 

 کاربردی آشنائی با نرم افزارهای                          ئی با زبانهای خارجیآشنا                       

 زبان
  نگارش و ترجمه مکالمه
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    WORD       انگلیسی

    EXCEL       فرانسه

    ACCESS       آلمانی

    POWER POINT        ترکی استانبولی

        PHOTO SHOP    

 سایر اطالعات  

 (3    (2    (1  شغل مورد نظر : (1

 پیمانکاری      ⃝پروژه ای        ⃝خارج از مرکز )کارگاه(         ⃝   (ماه/ساعت در هفته      ) ساعتی       ⃝پاره وقت         ⃝تمام وقت          ⃝نحوه همکاری : ( 2

 جمعه      ⃝پنجشنبه ،      ⃝چهارشنبه ،       ⃝سه شنبه ،       ⃝دوشنبه ،      ⃝یکشنبه ،      ⃝شنبه ،      ⃝روزها و ساعات مد نظر کار پاره وقت : ( 3

 :( تاریخی که میتوانید مشغول به کار شوید 5   خیر      ⃝بلی          ⃝( آیا اکنون شاغل هستید ؟ 4

 خیر      ⃝بلی         ⃝( آیا امکان مأموریت به شهرها / شعب دیگر را دارید ؟ 7خیر         ⃝بلی         ⃝( آیا امکان انتقال به شهرها / شعب دیگر را دارید ؟ 6

  خیر         ⃝بلی      ⃝( آیا در صورت لزوم میتوانید تضمین بدهید ؟ 8

 :  )میلیون تومان(مبلغ پیشنهادی  پیشنهادی       ⃝  برابر ضوابط شرکت       ⃝مورد انتظار ؟ ناخالص ( حقوق 9
 

.  دهمتعهد مینمایم که اطالعات مندرج در این فرم را کامالً صحیح قید نموده و مدارک مثبته را عندالزوم ارائه      اینجانب

 ، حق پیگیری از مراجع قانونی را نیز خواهد داشت .در صورت اثبات خالف واقع اطالعات ، به شرکت اختیار تام میدهم عالوه بر برکناری اینجانب 

 و تاریخ، اثر انگشت امضاء                                                                                                                                                                                 

 
 نظر مدیر منابع انسانی :

 امضاء و تاریخ 
 
 

    ....... پیشنهادی معاونت / مدیریت نظر تخصصی 

  

  تاریخ و امضاء :                                 پست پیشنهادی :

 

 :محترم نظر مدیر عامل 

،      ⃝، پاره وقت      ⃝، تمام وقت      ⃝)    ( ماهه قرارداد آزمایشی با عنوان شغلی پیشنهادی و حقوق و مزایای توافق شده در قالب 

 )     ( ساعت در ماه با توجه به شرایط فوق اقدام شود .     ⃝ساعتی 

 

 

 امضاء و تاریخ 

 


