شماره نسخه95/102 :
تاریخ مصاحبه :
فرم مصاحبه و جذب نیروی انسانی
شماره:
صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

لطفاً جدیدترین عکس

 . 1مشخصات فردی :

الصاق گردد

توجه :کلیه اطالعات تکمیل شده دراین پرسشنامه کامالًمحرمانه تلقی گردیده و به هیچ عنوان دراختیار

افراد غیرمسئول قرارنخواهدگرفت .تمامی صفحات به امضاء و اثر انگشت متقاضی برسد.
نام و نام خانوادگی:

تاریخ تولد:

نام پدر:

□

محل صدور:

شماره شناسنامه:

جنسیت:مونث □ مذکر

دین:

مذهب:

وضعیت تاهل:متاهل □ مجرد

کد ملی:

□

تعداد افراد تحت تکفل:

نشانی دقیق محل سکونت:
تلفن ثابت:
وضعیت نظام وظیفه:

تلفن همراه:
 -1معافیت (نوع معافیت):
 -2پایان خدمت سربازی (شماره کارت):

 -2سوابق تحصیلی( :لطفا ًاطالعات کلیه مقاطع درج شود)
مقطع تحصیلی
سیکل

دیپلم

فوق دیپلم

لیسانس

فوق لیسانس

دکترا

رشته تحصیلی

واحدومحل
دانشگاه/موسسه آموزشی

تاریخ اخذمدرک

معدل

 -3سوابق کاری

ردیف

از تاریخ تا

مشخصات محل کار :آدرس و تلفن و

تاریخ

مشخصات مسئول مستقیم

سمت

سابقه بیمه
تامین اجتماعی

علت ترک

آخرین حقوق

کار

دریافتی

1

2

3

4

5

6

7

 - 4دوره های آموزشی وتکمیلی:
عنوان دوره

نام موسسه  /مرکزآموزش

ساعات آموزش

گواهینامه
دارد 

ندارد 

 -5تالیف کتب و مقاالت علمی
عنوان مقاله/کتاب

توضیحات

ناشر

 – 6میزان آشنایی بازبان های خارجی :

زبان

IELTS:

مکالمه
خوب

متوسط

خواندن
ضعیف

خوب

متوسط

TOEFL:

نوشتن
ضعیف

خوب

متوسط

درک مطلب
ضعیف

خوب

متوسط

انگلیسی
سایر(نام ببرید)

 -7میزان آشنایی با کامپیوتر ،اینترنت و نرم افزارهای عمومی و تخصصی :
نام نرم افزار

موسسه اخذ مدرک

خوب /متوسط /ضعیف

تجربیات

 -8سوابق فرهنگی :بسیج ،انجمن ها ،مساجد و .....
نام سازمان به همراه آدرس و تلفن مسئول مربوطه:

مدت فعالیت

عنوان مسئولیت:

ضعیف

 -9سابقه بیماری ها و معلولیت جسمی و مشکالت رفتاری (بیماری خاص ،عمل جراحی ،بستری در بیمارستان و ).....
ردیف

نام بیماری یا معلولیت یا

علت بیماری

مشکالت رفتاری:

وضعیت فعلی بیماری و اقدام انجام شده

 -10سابقه هرگونه مراجعه به دادگاه ،کالنتری و سایر مراجع رسیدگی به شکایات (چه در مقام شاکی و چه در مقام متشاکی ذکر
گردد) .در صورتی که سوابق نزاع و درگیری نیز وجود دارد که بدون مراجعه به مراجع حل و فصل گردیده نیز ذکر گردد.

محل مراجعه

وضعیت نهایی رسیدگی به پرونده

تاریخ مربوطه

 -11معرفی خانواده:
نام نام خانوادگی

ردیف

نسبت

سن

مدرک

شغل

آدرس و تلفن

1
2
3
4
5
6
7

 -12معرفین (افراد معتمدی که شما را به خوبی می شناسند) :
ردیف
1
2
3
4
5

نام نام خانوادگی

سن

نسبت

شغل

آدرس و تلفن

 -13شرح مختصری از توانمندی های فردی ،روحیات ،عالیق و همچنین افق آینده شغلی:

متقاضی شغل:

نحوه خدمت:

پاره وقت

کار آموزی

تمام وقت

از ساعت  ...........تا ساعت ................می توانم در محل کار حضور داشته باشم.

اینجانب  ...................................................اقرارمینمایم :


تمامی اطالعات مورد پرسش راصادقانه وکامالً منطبق با واقعیت وبطورصحیح تکمیل نمودم و چنانچهه مهواردی خهال
واقع مشاهده گردد،این مجموعه مجاز است ضمن مطالبه زیان های ناشی از این موضوع ،مجاز به قطع رابطه همکهاری و
قرارداد بطور یکطرفه خواهد بود و متقاضی حق هیچ گونه اعتراض و پیگیری را از خود صلب نمود.



تکمیل این فرم هیچگونه تعهد استخدامی برای صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران ایجاد نخواهد نمود.



صر نظراز اعالم نتیجه مصاحبه و یاعدم پذیرش درصندوق ،ادعایی نسبت به استرداد مهدارک ارائهه شهده نخهواهم
داشت.
تاریخ تکمیل فرم

نام نام خانوادگی امضاء

تاریخ آمادگی برای انجام کار

میزان حقوق مورد انتظار

اسامی مصاحبه کنندگان:
................................................................................................................... ................................................................................................................................
................................................................................................................... .................................................................................................................... ............
نظر مصاحبه کنندگان....................................................................................................................................................................................................... ...............................:

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

