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  طور دقیق و خوانا تکمیل فرمایید.طور دقیق و خوانا تکمیل فرمایید.باشد، لذا خواهشمند است تقاضانامه را بهباشد، لذا خواهشمند است تقاضانامه را بهتذکر مهم: تکمیل دقیق این فرم براي پروندة شما ضروري میتذکر مهم: تکمیل دقیق این فرم براي پروندة شما ضروري می

  داوطلبداوطلباي اي شناسنامهشناسنامهمشخصات مشخصات --11

  محل تولد:محل تولد:    شماره شناسنامه:شماره شناسنامه:      نام پدر:نام پدر:      خانوادگی:خانوادگی:نام و نامنام و نام

  ::تعداد فرزندانتعداد فرزندان  □□متأھلمتأھل  □□وضعیت تأھل: مجردوضعیت تأھل: مجرد      مذھب:مذھب:        تاریخ تولد:تاریخ تولد:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  سوابق تحصیلی:سوابق تحصیلی:--22

  معدلمعدل  ذ مدرکذ مدرکمؤسسۀ اخمؤسسۀ اخ  تاریخ اخذ مدرکتاریخ اخذ مدرک  رشتۀ تحصیلیرشتۀ تحصیلی  مدرک تحصیلیمدرک تحصیلی

          دیپلمدیپلم

          دیپلمدیپلمفوقفوق

          لیسانسلیسانس

          و باالترو باالتر  لیسانسلیسانسفوقفوق

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  سوابق اشتغال:سوابق اشتغال:--33

  نشانی و تلفننشانی و تلفن  تاریخ پایانتاریخ پایان  ریخ شروعریخ شروعتاتا  نام محل کارنام محل کار

  

  

  

      

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  ::داوطلبداوطلباز از مهم مهم ی ی سواالتسواالت--44

  طور دقیق و کامل جواب بدھید.ھا بھالزامی است پس لطفاً بھ آن دادن بھ این سواالتمتقاضیان محترم؛ پاسخ

    چیست؟چیست؟یا شغل یا شغل شما برای گرفتن این کار شما برای گرفتن این کار و اصلی و اصلی انگیزه واقعی انگیزه واقعی --

  

  ھای اطالعاتی آشنا ھستید؟ھای اطالعاتی آشنا ھستید؟تا چه حد با کار بانکتا چه حد با کار بانک  خود را بنویسید.خود را بنویسید.  رزومه و تجربیات کاریرزومه و تجربیات کاری--

  

  

  محل

  الصاق عکس

 (اختیاری)

 .در این قسمت چیزی ننویسید



  در کدام نوع از کار را دارید؟در کدام نوع از کار را دارید؟  انجام فعالیتانجام فعالیتبیشتر تمایل به بیشتر تمایل به   اشید واشید وببمیمیعالقمند به استخدام در کدام بخش از "بانک جامع" عالقمند به استخدام در کدام بخش از "بانک جامع" --

  ))ییاطالعاتاطالعات  کاربرکاربر((  یاب اینترنتییاب اینترنتیاطالعاتاطالعات  --یاب میدانی (ویزیتور)یاب میدانی (ویزیتور)اطالعاتاطالعات  --بازاریاببازاریاب  --منشیمنشی  --کارمند دفتریکارمند دفتری

  مدیر بخشمدیر بخش  --پاسخگوی تلفنیپاسخگوی تلفنی  --و شبکهو شبکه  ، سایت، سایتمسئول کامپیوترمسئول کامپیوتر

  

  ھای مختلف کارِی خود، به کار بگیرد موافقید؟ھای مختلف کارِی خود، به کار بگیرد موافقید؟را در بخشرا در بخش  آیا با این که شرکت به فراخور شرایط، شماآیا با این که شرکت به فراخور شرایط، شما--

  

  لطفاً توضیح دھید.لطفاً توضیح دھید.  تا چه حد به کامپیوتر تسلط دارید؟تا چه حد به کامپیوتر تسلط دارید؟--

PPoowweerrPPooiinntt                                WWoorrdd                              افزارھای دیگر (نام ببرید)افزارھای دیگر (نام ببرید)نرمنرم                    شبکه                    طراحی سایت شبکه                    طراحی سایت                     اینترنت  اینترنت  

  

  تسلط دارید؟تسلط دارید؟  زبان انگلیسیزبان انگلیسیبه به تا چه حد تا چه حد --

  

  دانید؟دانید؟میمیشغلی شغلی   ررھھمقید به انجام درست مقید به انجام درست   تا چه حد خود راتا چه حد خود رادانسته و دانسته و   برای انجام چنین شغلی آماده و عالقمندبرای انجام چنین شغلی آماده و عالقمندتا چه حد خود را تا چه حد خود را --

  

  آیا در این زمینه، محدودیتی دارید؟آیا در این زمینه، محدودیتی دارید؟  ید؟ید؟باشباشموفق موفق   موردنظرِ "بانک جامع"موردنظرِ "بانک جامع"در امور در امور   تا چه حدتا چه حدکنید کنید فکر میفکر می--

  

  وقت برای بانک جامع انجام دھید؟وقت برای بانک جامع انجام دھید؟آیا مایلید کار پارهآیا مایلید کار پاره  شود یا شغل دوم و ...؟شود یا شغل دوم و ...؟شغل اول شما محسوب میشغل اول شما محسوب می  ،،آیا این کارآیا این کار--

  باشید؟باشید؟میمیصورت کنتراتی صورت کنتراتی آیا عالقمند به انجام بخشی از کار "بانک جامع" بهآیا عالقمند به انجام بخشی از کار "بانک جامع" به

  

  بندی کاالھاوخدمات):بندی کاالھاوخدمات):مسئول طبقهمسئول طبقهتوانند در منزل، کارشان را انجام دھند (مثل مسئول گاھنامه و توانند در منزل، کارشان را انجام دھند (مثل مسئول گاھنامه و میمیی بانک جامع ی بانک جامع خیلی از نیروھاخیلی از نیروھا--

  کارھای دفتری در منزل خودتان بدون نیاز به حضور در محل شرکت) عالقه دارید؟کارھای دفتری در منزل خودتان بدون نیاز به حضور در محل شرکت) عالقه دارید؟بعضی بعضی آیا به دورکاری (انجام آیا به دورکاری (انجام 

  

    ید؟ ید؟ خود را انجام دھخود را انجام دھمحولۀ محولۀ کار کار کل کل   ایلید در منزل،ایلید در منزل،آیا شما مآیا شما م--

  

  مایلید در کدام شھرستان خدمت کنید؟مایلید در کدام شھرستان خدمت کنید؟--

  

  توضیح دھید.توضیح دھید.  ؟؟یا تمایل به فعالیت در ھر نقطه از ایران را داریدیا تمایل به فعالیت در ھر نقطه از ایران را دارید  باشیدباشیدخود میخود میو شھر و شھر بۀ محل اقامت بۀ محل اقامت آیا فقط مایل به فعالیت در شعآیا فقط مایل به فعالیت در شع--

  

  تان را برای ادامۀ کار شما در نظر بگیرد، مشکلی دارید؟تان را برای ادامۀ کار شما در نظر بگیرد، مشکلی دارید؟که شرکت طبق صالحدید خود، محلی غیر از شھر محل زندگیکه شرکت طبق صالحدید خود، محلی غیر از شھر محل زندگیآیا با اینآیا با این--

  

  ، تعدادی از سھام شرکت را خریداری کرده و سھامدار شرکت باشید؟، تعدادی از سھام شرکت را خریداری کرده و سھامدار شرکت باشید؟و یا فبل از آنو یا فبل از آن  آیا مایلید در حین کارآیا مایلید در حین کار--

  

  توانید با آن در این مؤسسه کار کنید چقدر است؟توانید با آن در این مؤسسه کار کنید چقدر است؟حداقل حقوقی که میحداقل حقوقی که میشما برای کار موردنظر چقدر است؟ شما برای کار موردنظر چقدر است؟ درخواستی درخواستی ماھیانۀ ماھیانۀ حقوق حقوق --

  

  ؟؟داریدداریدبرای خود برای خود غیر از بیمه، تقاضای چه مزایای دیگری را غیر از بیمه، تقاضای چه مزایای دیگری را   آیا تقاضای بیمه دارید؟آیا تقاضای بیمه دارید؟--

  

  شغل خانوادگی شما چیست؟ به بانک اطالعات چه بخشی از کاالھا و خدمات عالقمندید؟شغل خانوادگی شما چیست؟ به بانک اطالعات چه بخشی از کاالھا و خدمات عالقمندید؟--

  

  دانید؟دانید؟نقش روابط عمومی و اخالق مناسب در برخورد با مشتریان را تا چه حد مؤثر مینقش روابط عمومی و اخالق مناسب در برخورد با مشتریان را تا چه حد مؤثر می--



  ؟؟یستیستدر موقع عصبانیت چدر موقع عصبانیت چالعمل شما العمل شما عکسعکسدانید؟ دانید؟ برخورد میبرخورد میتا چه حد خود را خوشتا چه حد خود را خوش--

  

  عنوان مشترک با آن ھمکاری نمایید؟عنوان مشترک با آن ھمکاری نمایید؟بهبهفقط فقط م کامل شرکت در بیایید یا م کامل شرکت در بیایید یا مایلید به استخدامایلید به استخداآیا آیا --

  

  اید؟اید؟چگونه از این آگھی استخدام آگاه شدهچگونه از این آگھی استخدام آگاه شده--

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  روند استخدامروند استخدام--55

ھا جھت مصاحبۀ حضوری ھا جھت مصاحبۀ حضوری ھای استخدامِی پرشده توسط متقاضیان و یافتن افراد مناسب، از آنھای استخدامِی پرشده توسط متقاضیان و یافتن افراد مناسب، از آنپس از مالحظه و بررسی فرمپس از مالحظه و بررسی فرم  

شدگان نھایی جھت گذراندن دورۀ آموزشی، فرا خوانده شده و پس از انجام یک دورۀ آزمایشی یک ماھه شدگان نھایی جھت گذراندن دورۀ آموزشی، فرا خوانده شده و پس از انجام یک دورۀ آزمایشی یک ماھه آید. سپس پذیرفتهآید. سپس پذیرفتهعمل میعمل میدعوت بهدعوت به

  آن شرکت در خواھند آمد.آن شرکت در خواھند آمد.  به استخدامبه استخدام

  نامنامهزینۀ ثبتهزینۀ ثبت--66

بانک ملی ایران و به نام بانک ملی ایران و به نام   ٠١١٠۴٨٩٣٨۶٠٠۶٠١١٠۴٨٩٣٨۶٠٠۶میزان ده ھزار تومان را به حساب میزان ده ھزار تومان را به حساب خود بهخود به  مصاحبهمصاحبهیا یا امتحان و امتحان و ، ، نامنامھزینۀ ثبتھزینۀ ثبت

واریز ھزینۀ واریز ھزینۀ   ریخریخسپس شماره پیگیری و تاسپس شماره پیگیری و تا  وو  ههددررککواریز واریز     wwwwww..CCIIBBIIMM..iirrاز طریق منوی پرداخت ھزینه در سایت از طریق منوی پرداخت ھزینه در سایت   ""گذاری اعتالءگذاری اعتالء"شرکت سرمایه"شرکت سرمایه

  نام را در اینجا درج نمایید:نام را در اینجا درج نمایید:ثبتثبت

    نامنامپیگیری و تاریخ قبض واریز ھزینۀ ثبتپیگیری و تاریخ قبض واریز ھزینۀ ثبت  شمارهشماره

گیرد، برگۀ آن را نزد خود نگاھدارید تا در صورت دعوت به گیرد، برگۀ آن را نزد خود نگاھدارید تا در صورت دعوت به چون مصاحبۀ حضوری فقط با ارائۀ قبض واریزی و مدرک شناسایی معتبر صورت میچون مصاحبۀ حضوری فقط با ارائۀ قبض واریزی و مدرک شناسایی معتبر صورت می

  مواجه نشوید.مواجه نشوید.  ییمصاحبه، با مشکلمصاحبه، با مشکل

  ::هاي داوطلبهاي داوطلبنشانینشانی--77

  جدول زیر مرقوم فرمایید.جدول زیر مرقوم فرمایید.  خود را درخود را دریا منزل یا منزل محل سکونت محل سکونت و تلفن و تلفن نشانی نشانی 

  مدت سکونتمدت سکونت  نشانی دقیق و تلفننشانی دقیق و تلفن  محل سکونتمحل سکونت

      فعلیفعلی

      قبلیقبلی

  برسانید.برسانید.  مؤسسهمؤسسهتذکر: لطفاً در صورت تغییر نشانی محل سکونت، نشانی و تلفن جدید خود را بالفاصله به اطالع مسئول تذکر: لطفاً در صورت تغییر نشانی محل سکونت، نشانی و تلفن جدید خود را بالفاصله به اطالع مسئول 

  تلفن ھمراه:تلفن ھمراه:

  کار:کار:تلفن محلتلفن محل                ::فعلیفعلی  کارکارنشانی محلنشانی محل

  ) خو را اینجا بنویسید.) خو را اینجا بنویسید.EE--MMaaiillآدرس اینترنتی (آدرس اینترنتی (

  در جدول زیر مرقوم فرمایید.در جدول زیر مرقوم فرمایید.را را توان در مواقع اضطراری توسط او با شما تماس گرفت توان در مواقع اضطراری توسط او با شما تماس گرفت نام و نشانی شخصی که مینام و نشانی شخصی که می

  تلفنتلفن  نشانی کاملنشانی کامل  خانوادگیخانوادگینام  و نامنام  و نام

      

  

دانم. دانم. خود را مسئول و متعھد میخود را مسئول و متعھد می  ،،ام و نسبت به آنام و نسبت به آنبا صداقت و دقت کامل به سواالت این پرسشنامه پاسخ گفتهبا صداقت و دقت کامل به سواالت این پرسشنامه پاسخ گفته…… …… ……………………………………اینجانب اینجانب 

  نمایم.نمایم.ل میل میتحویتحویپس از قبولی یا پذیرش نھایی پس از قبولی یا پذیرش نھایی شده را شده را ضمناً تمامی مدارک خواستهضمناً تمامی مدارک خواسته

  شود که از مراجعۀ حضوري به دفتر شرکت و یا اشغال تلفن آن اکیداً خودداري نمایند.شود که از مراجعۀ حضوري به دفتر شرکت و یا اشغال تلفن آن اکیداً خودداري نمایند.نکتۀ مهم: از متقاضیان خواسته مینکتۀ مهم: از متقاضیان خواسته می
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