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تماس گستر كيـش
بنيانگذار سيستم مديريت انرژى ساختمان

صفحه 1 از 3

اطالعات فردى:

فرم درخواست استخدام

نام خانوادگى:نام:

كد ملى: شماره شناسنامه:

محل تولد: تاريخ تولد:

سوابق تحصيلى:

13تاريخ: / 

شماره:

/ 

تاريخ پايان خدمت: وضعيت خدمت:

تعداد فرزندان: وضعيت تاهل:

شغل پدر: نام پدر:

آدرس ايميل: تلفن همراه:

آدرس و شماره تلفن محل سكونت:

سال آغاز و پايان تحصيالت نام دانشگاه رشته تحصيلى و گرايش مقطع تحصيلى

عناوين پايان نامه ها:

نام استاد مقطع عنوان:

شغل همسر: نام همسر:

آدرس و شماره تلفن مواقع ضرورى:

نوع گواهينامه: پايه يك پايه دو (شخصى)آيا گواهينامه رانندگى داريد؟

آيا سابقه بيمارى مزمن ، نقص عضو، عمل جراحى داشته ايد؟  

ميزان اجاره بها:وضعيت مسكن:  شخصى اجاره اى

 بلى خير

 بلى خيرآيا از دخانيات استفاده مى كنيد؟
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تماس گستر كيـش
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صفحه 2 از 3

در كدام موسسه:

دوره هاى آموزشى و تحقيقاتى كوتاه مدت طى شده:

13تاريخ: / 

شماره:

/ 

مدت دوره تاريخ دريافت گواهينامه دوره سازمان آموزشى نام دوره

توانايى مكالمه توانانيى خواندن توانايى نوشتن نام زبان

ميزان آشنايى با زبانهاى خارجى:

سوابق كارى:

مدت كاركرد ميزان حقوق سمت نام شركت/ سازمان

آيا در حال حاضر مشغول به كار هستيد؟

زمينه همكارى:

مايل به انجام چه فعاليت هايى مى باشيد؟

چگونه با شركت تماس گستر كيش آشنا شديد؟

در صورتكيه در اين شركت آشنايى داريد، نام و شغل او را بنويسيد.

آيا حاضريد در رابطه با مسئوليت شغلى سپرده و يا تضمين ريالى بدهيد؟

آيا در صورت نياز حاضر به همكارى در شهرستان مى باشيد؟

ميزان حقوق درخواستى شما چقدر است؟ (ريال)

 بلى خير



تهران، بزرگراه آل احمد، نبش خ اطاعتى جنوبى، كوچه مهدى يكم، پالك 213، ساختمان نوژن، واحد 1 

bems.cc | scm@bems.cc  88485365 :كد پستى: 1464776643  تلفن: 88485364  فكس

تماس گستر كيـش
بنيانگذار سيستم مديريت انرژى ساختمان

صفحه 3 از 3

 hrm@bems.cc را انتخاب كنيد و فايل ذخيره شده را همراه با پيوستهاى ذيل به آدرس Save As گزينه File لطفا از منوى

ايميل نماييد.

 تصويركارت پايان خدمت تصويرآخرين مدرك تحصيلى عكس6x4 تصويركارت ملى تصوير شناسنامه

اينجانب                                                       صحت اطالعات مندرج در اين فرم را تاييد مى نمايم.

معرف(ترجيحا در زمينه شغل درخواستى):

تلفن و موبايل شغل نسبت نام و نام خانوادگى

لطفا هرگونه توضيحات اضافى را كه ضرورى مى دانيد و به استخدام شما كمك مى كند، در اين قسمت مرقوم فرماييد.
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تماس گستر کیـش
بنیانگذار سیستم مدیریت انرژی ساختمان
صفحه  از 
اطلاعات فردی:
فرم درخواست استخدام
سوابق تحصیلی:
تاریخ:
سال آغاز و پایان تحصیلات
نام دانشگاه
رشته تحصیلی و گرایش
مقطع تحصیلی
عناوین پایان نامه ها:
نام استاد
مقطع
عنوان:
آیا گواهینامه رانندگی دارید؟
نوع گواهینامه:
وضعیت مسکن:
آیا از دخانیات استفاده می کنید؟
دوره های آموزشی و تحقیقاتی کوتاه مدت طی شده:
تاریخ:
مدت دوره
تاریخ دریافت گواهینامه دوره
سازمان آموزشی
نام دوره
توانایی مکالمه
توانانیی خواندن
توانایی نوشتن
نام زبان
میزان آشنایی با زبانهای خارجی:
سوابق کاری:
مدت کارکرد
میزان حقوق
سمت
نام شرکت/ سازمان
آیا در حال حاضر مشغول به کار هستید؟
زمینه همکاری:
لطفا از منوی File گزینه Save As را انتخاب کنید و فایل ذخیره شده را همراه با پیوستهای ذیل به آدرس hrm@bems.cc ایمیل نمایید.
اینجانب                                                       صحت اطلاعات مندرج در این فرم را تایید می نمایم.
معرف(ترجیحا در زمینه شغل درخواستی):
تلفن و موبایل
شغل
نسبت
نام و نام خانوادگی
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