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 محل الصاق شرکت ارشیا پترو صنعت خاورمیانه

 عکس

 پرسشنامه بانک اطالعاتی داوطلبان استخدامی

خاورمیانه کمک خواهد کرد که بتواند در ارزیابی و انتخاب ؛ زیرا اطالعات پرسشنامه شما به شرکت ارشیا پترو صنعت لطفاً پرسشنامه را دقیق و کامل بنویسید 

 شما موثرتر عمل کند .

  کد :  تاریخ :
 

 مشخصات فردی  -1

 زن مرد جنسیت : نام : نام خانوادگی :

 ملیت :   محل تولد :  تاریخ تولد : شماره شناسنامه : نام پدر :

 :تاریخ ازدواج  متأهل مجرد وضعیت تأهل : دین/مذهب : 

 شغل همسر : میزان تحصیالت همسر : نام همسر :

 شماره تأمین اجتماعی : گروه خون : دختر : پسر : تعداد فرزندان :

 تا تاریخ : از تاریخ :                                      پایان خدمت

 :دلیل معافیت  سایر پزشکی خرید خدمت تحصیلی : نوع معافیت معاف                    

 نشانی محل سکونت :

 

 پست الکترونیک :          شماره تلفن همراه :             شماره تلفن محل سکونت :
 

 مدارج تحصیلی -2

 معدل : سال اخذ : نوع دیپلم : -1.2
 موفقیت های ویژه دوران تحصیلی ) قبل از ورود به دانشگاه ( :

 مقطع تحصیلی
 مالحضات اخذ رتبهسال  شهر و کشور محل تحصیل موفقیت کسب شده

 دیرستان راهنمایی ابتدایی

       

       

       

 تحصیالت دانشگاهی : -1.1

 رشته تحصیلی
دانشگاه محل  سطح تحصیلی

 تحصیل

سال شروع 

 دوره تحصیل

سال پایان 

 دوره تحصیل
 مالحظات معدل

 دکترا کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی

          

          
طور دوره تحصیالت دانشگاهی از موفقیت های ویژه ) کسب رتبه نخست،شرکت در المپیادهای علمی و ... ( برخوردار شده اید ، در ستون مالحظات ب در *در صورتی که

 .کامل ذکر نمایید 
 عنوان پایان نامه دوره کارشناسی :

 رشد :اعنوان پایان نامه دوره کارشناسی 

 دوره دکترا :عنوان پایان نامه 

 ها برای ورود به دانشگاه ، نام سازمان سهمیه دهنده و سطح تحصیلی واگذار شده را ذکر نمایید .در صورت استفاده از سهمیه سازمان
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 های آموزشیدوره -3

 نام دوره
طول 

 دوره

سال آموزشی 

 دوره
 موسسه برگزار کننده

 محل اجرای دوره
 مدرک اخذ شده

 شهر کشور

       

       

       

       

       

 توانائی ها -4

 ضعیف متوسط خوب عالی و گستره کاربرد آن : ITآشنائی با صنعت  میزان -1.2

     توانائی کار با اینترنت و اینترانت
     Emailتوانائی ارسال و دریافت 

     آشنائی با سایت های تخصصی مرتبط با فعالیت
     دیران ارشد و میانی (ماستفاده از سیستم های یکپارچه اطالعات مدیریت ) در سطح توانائی 

  یک فرد انگلیسی زبان باشد (« عالی» در تعیین سطح زبان ، معیار شما برای درجه میزان آشنائی با زبان خارجی : ) لطفاً  -1.1

 زبان
 خواندن

 

 مکالمه در حوزه تخصصی

 

 متون تخصصی (نگارش ) 

 ضعیف متوسط خوب عالی ضعیف متوسط خوب عالی ضعیف متوسط خوب عالی

             

             

 ایید :منمره اخذ شده را قید بفر را گذرانده اید و ... TOEFL  ،IELTSدر صورتی که دوره هایی نظیر  -

 مصاحبه های استخدامی خود را به زبان خارجی که مسلط هستید برگزار کنید ؟      بله         خیر  هستید آیا قادر -

 سوابق شغلی -5

1 
 نشانی و تلفن موسسه نام موسسه تا از

    

 علت ترک خدمت آخرین حقوق و مزایا سمت محل کار نوع فعالیت موسسه

     
 شرح وظایف و امور محوله :

2 
 نشانی و تلفن موسسه موسسهنام  تا از

    

 علت ترک خدمت آخرین حقوق و مزایا سمت محل کار نوع فعالیت موسسه

     
 شرح وظایف و امور محوله :

3 
 نشانی و تلفن موسسه نام موسسه تا از

    

 علت ترک خدمت آخرین حقوق و مزایا سمت محل کار نوع فعالیت موسسه

     
 محوله :شرح وظایف و امور 
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4 
 نشانی و تلفن موسسه نام موسسه تا از

    

 علت ترک خدمت آخرین حقوق و مزایا سمت محل کار نوع فعالیت موسسه

     
 شرح وظایف و امور محوله :

 در مورد اشتغال و نگرش به مسائل -6

 ؟به چه شغلی عالقه دارید و مایل به همکاری هستید 

 وقت       در صورت پاره وقت چند ساعت در ماه :          در صورت تمام وقت چند ماه :                      چند سال :تمام وقت          پاره 

 ریال                              ی ( :             حقوق ماهانه پیشنهادی برای کار تمام وقت ) دوره آزمایشی ( :                                       ریال     ) بعد از دوره آزمایش

 حق الزحمه پیشنهادی برای کار پاره وقت :                             ریال

 چه نوع شیوه کاری را بیشتر می پسندید ؟    گروهی               انفرادی                تفاوتی نمی کند 

 خاورمیانه آشنا شدید ؟از چه طریقی با شرکت ارشیا پترو صنعت 

 آیا قبالً نیز جهت استخدام به این شرکت مراجعه نموده اید ؟ ) در صورت مثبت بودن تاریخ مراجعه و نتیجه را ذکر فرمایید . (

 

 پروژه ای را دارید ؟نوع کاری در چه مدر صورت اشتغال در پروژه ها بیشتر عالقه به ه

 اهی             پتروشیمی                   سایر :.........................................................نفت           گاز            نیروگ

 آیا از سالمتی کامل برخوردار می باشید ؟ ) در صورت منفی بودن سوابق و نوع بیماری را ذکر بفرمایید . (

 

 خیر             آیا آمادگی جابجائی در حین کار را دارید ؟   بله

 (روز در ماه را دارید ؟ ) در صورت منفی بودن علت را ذکر نمایید . 12آیا آمادگی کار دور از خانواده به مدت یک هفته تا 

 

 شناسند خالصه کنید . لطفاً خصوصیات خود را در سه کلمه آنطور که دیگران می

 اطالعات از سایر واحدهای شرکت نیز هستید ؟ علت پاسخ خود را توضیح دهید .آیا هنگام فعالیت در یک واحد مایل به کسب آگاهی و 

 

 

 نظرتان درباره انتقال اطالعات شرکت به شرکت های دیگر چیست ؟ لطفاً در هر مورد توضیح دهید .

 کار اشتباهی می باشد .-2باعث تبادل اطالعات می شود     -1ایجاد رقابت می کند     -2

 

 حال بنا به علل مختلف کاری را نیمه رها کرده اید ؟ در صورت مثبت بودن جواب ، علت آن را توضیح دهید . آیا تا به

 

 بروز مسئله ای ، چه فرایندی را برای حل آن طی می کنید ؟ مدر هنگا

 

 چه شرایطی را برای تمرکز مناسب می دانید ؟

 

 روزه را به چه میزان برای خود در نظر می گیرید ؟ 7دوره میانگین تأخیر زمانی برای انجام اور محوله در یک 

 ........................روز-2.....................ساعت        -1...................... دقیقه       -2

 آیا رقابت در محیط کار را قبول دارید ؟ توضیح دهید .

 

 ده می گیرید ؟در گردش های دسته جمعی معموالً چه نقشی را به عه

 

 مسابقه دهند ، کدام تیم را تشویق می کنید ؟ به چه دلیل ؟« سرعت» مبا تی« دقت» اگر تیم 

 

 لطفاً همکاری را تعریف نموده و اینکه آیا مادیات و معنویات در همکاری تأثیر دارد ؟ چرا ؟ شرح دهید .

 

 

 


