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ثسوِ تؼبلی
ششکت تَصیغ ًیشٍی ثشق سیستبى ٍ ثلَچستبى
تعرفه مخصوص پرسنل پیمانکار
آقبی
خبًن

خَاهشوٌد است هٌگبم پبسخ به سئَاالت تَجه کبفی به ًکبت ذیل داشته ببشید:
 -1جَاة سئَاالت را کبهلٍ ،اضح ٍ حتی الوقذٍر ثذٍى قلن خَردگی ثٌَیسیذ.
 -2چٌبًچههِ سههئَالی در هههَرد قههوب کههذی ًوههی کٌههذ یههب جههَاة قههوب ثههِ وى سههئَاب هٌ ههی اسهه

ثههب َضههیح هٌبسههت

هشخص کٌیذ.
 -3در هَاردی کِ قهلل ارهداد خَاسهتِ قهذُ اسه
ًَع قلل ٍ هحل خذه

ثهِ ٌهبٍیي کلهی هبًٌهذک کهبرگد ،کبرهٌهذ ،قهلل وتاد ٍ  ...اکت هب ًٌوهَدُ،

را ثِ طَر دقیق هشخص ًوبییذ.

 -4چٌبًچههِ هحههل ًَقههتي هبسههخْب ثههدای درط کلیههِ هنبلههت کههبری ًجههَد ثههب ًَقههتي «ثقیههِ هنبلههت در ثدگْههبی ضههویوِ»
ثبقیوبًذُ هنبلت را در ثدگْبی هیَستی ثٌَیسیذ.
 -5ارایِ یک قنعِ کس جذیذ ٍ رتَکپی کبهل قٌبسٌبهِ خَد ٍ ّوسد ثِ ّوداُ ایي عدرِ الزاهی هی ثبقذ.
 -6صَید کبرت هلی قخص ٍ ّوسد (دٍطدرِ)
 -7کویل ردم عْذ
 -8ارائِ هعدری ًبهِ رسوی ات هداجع هتقبضی

هٌدرجـبت ایي تعرفـه خیلی هحرهـبًه است .حفبظت ٍ ًگهـداری آى تضـویي هی گردد.
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«هحشهبًِ»
 -1هشخصبت فشدی

ًبم خبًَادگی:

ًبم:
تبسیخ تَلذ :سٍص

هبُ

ًبم پذس:

سبل

دیي:

هحل تَلذ:

هزّت:

شوبسُ شٌبسٌبهِ:

هحل صذٍس:

کذهلی:

ًبم هستعبس:

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی قجلی:

تبثعیت:

سًگ هَ:

سًگ چشن:

عالئن ثبسص دس ثذى:

ٍضعیت تبّل/هجشد:

صثبى هبدسی:
قذ:

آخشیي هذسک ٍ سشتِ تحصیلی:

آدسس هحل تحصیل آخشیي هذسک:
تلفي ّوشاُ:

شغل فعلی:
آشٌبیی ثب صثبًْبی خبسجی

هیضاى آشٌبیی:

ًَع صثبى:
تلفي ٍ آدسس هحل سکًَت فعلی:
تلفي ٍ آدسس هحل سکًَت قجلی (دس دُ سبل اخیش):
ٍضعیت جسوبًی :سبلن

ًَع ثیوبسی:

ثیوبس

سبثقِ ثیوبسی:

 -2هشخصبت ّوسش

ًبم:

تبسیخ تَلذ:

شوبسُ شٌبسٌبهِ:

هزّت:

ًبم خبًَادگی:

هحل تَلذ:

هحل صذٍس:

تبسیخ اصدٍاج:

ًبم پذس:

آخشیي هذسک تحصیلی:
شغل:
تلفي ٍ آدسس هحل کبس:

 -3دس صَستیکِ اص خَیشبًٍذاى ٍ یب آشٌبیبى شوب دس ایي ششکت شبغل هی ثبشذ رکش کٌیذ( :ثستگبى سججی ٍ ًسجی)
سدیف

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی

ًبم پذس

شغل ٍ هسئَلیت

ًسجت

 -4هختصشی اص تبسیخچِ ٍ ٍضؼیت صًذگی خَد سا اص ثذٍ تَلذ تب صهبى ٍسٍد ثِ خذهت ثٌَیسیذ:

 -5هشبغل ٍ آدسسْبی هحل کبس لجل اص ٍسٍد ثِ خذهت ٍ تخصص ّبیی کِ آشٌبیی داسیذ سا رکش ًوبئیذ.
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تلفي ٍ آدسس هحل کبس

ّ -6ش گًَِ فؼبلیت یب ػضَیت دس گشٍّْبی سیبسی ،احضاة ٍ جشیبًبت لجل اص ٍسٍد ثِ خذهت سا رکش ًوبئیذ:

ّ -7ش گًَِ فؼبلیت ٍ ّوکبسی دس اسگبًْبی اًمالثی (ثسیج ،اًجوي اسالهی ٍ  )...سا ثب ًبم هحل ٍ هسئَلیت رکش ًوبئیذ:

 -8هشخصبت ثستگبى (پذس ،هبدس ،ثشادس ،خَاّشّ ،وسش ٍ فشصًذاى) خَد سا هشلَم ًوبئیذ:
سدیف

ًسجت

شْشت

ًبم

فؼلی

ًبم پذس

لجلی

هحل تَلذ

تبسیخ تَلذ

آدسس

شغل

 -9چٌبًچِ خَد ٍ ثستگبى سججی ٍ ًسجی (پذس ،هبدس ،خَاّشاى ،ثشادساىّ ،وسش ،پذس ّوسش ٍ هبدس ّوسش) شوب ثخبسج اص کشَس هسبفشت ًوَدُ اًذ ٍ یب
همین آًجب ّستٌذ جذٍل صیش سا تکویل ًوبئیذ:
سدیف

ًسجت

ًبم پذس

ًبم ٍ ًشبى

تبسیخ

ًبم کشَس

ػضیوت

هشاجؼت

ػلت ٍ

ًحَُ

اًگیضُ البهت

استجبط

ًَع شغل

ًحَُ
خشٍج

 -11چٌبًچِ خَد ٍ ثستگبى سججی ٍ ًسجی شوب لجل ٍ یب ثؼذ اص پیشٍصی اًمالة اص طشیك هشاجغ لضبییً ،یشٍّبی ًظبهی ٍ اًتظبهی احضبس ٍ یب تحت تؼمیت
لشاس گشفتِ اًذ جذٍل صیش سا تکویل ًوبئیذ:
سدیف

ًسجت

ًبم ٍ ًشبى

ًبم پذسش

تبسیخ

هشاجغ
احضبس کٌٌذُ

احضبس

سّبیی

سشاًجبم کبس

ػلت ٍ اًگیضُ

 -11چٌبًچِ خَد ٍ ثستگبى سججی ٍ ًسجی شوب ّش گًَِ استجبط ،ػضَیتّ ،وکبسیَّ ،اداسی ثب تشکل (حضة ،گشٍُ ٍ  )...دس گزشتِ ٍ حبل داشتِ ایذ
سا ثیبى ًوبئیذ:
سدیف

ًسجت

ًبم ٍ ًشبى

ًبم پذس

ًبم تشکل

سوت یب
ًَع فؼبلیت
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هحل فؼبلیت

ػلت ٍ اًگیضُ
َّاداسی یب ّوکبسی

تبسیخ

ششٍع

خبتوِ

ػلت ٍ اًگیضُ

 -12دس صَستی کِ خَد ٍ ثستگبى سججی ٍ ًسجی شوب ثب سفبستخبًِ یب هَسسِ ٍاثستِ ثِ کشَس خبسجی هستمش دس داخل ٍ خبسج اص کشَس دس گزشتِ ٍ حبل
داسای استجبط ٍ یب اشتغبل هی ثبشٌذ جذٍل صیش سا تکویل ًوبئیذ:
سدیف

ًسجت

ًبم ٍ ًشبى
لجلی

فؼلی

ًبم پذس

تبسیخ

ًبم هَسسِ یب
سفبستخبًِ

شغل سبصهبًی

ششٍع

خبتوِ

دس هَسسِ یب
سفبستخبًِ

ٍضؼیت

ػلت اشتغبل ٍ

فؼلی

استجبط

 -13هسبفشتْب ٍ هبهَسیتْبی خبسج اص کشَس خَد ٍ ثستگبى دسجِ اٍل:
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی

ًسجت

تبسیخ ٍ هذت هسبفشت

ًبم کشَس

ّوشاّبى

هٌظَس اص هسبفشت

 -14هشخصبت دٍ ًفش ثؼٌَاى هؼشف:
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی

ًسجت

شغل

اهضبء:

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی کٌتشل کٌٌذُ:

4

آدسس هحل سکًَت یب هحل کبس ٍ شوبسُ تلفي

تبسیخ تٌظین:

تؼْذًبهِ

ایٌجبًت:

شوبسُ شٌبسٌبهِ:

ًبم پذس:

هتؼْذ هی گشدم:
ّ -1یچ گًَِ اسٌبد ٍ هذاسک (کتبة – جضٍُ – ًقشِ ٍ  )...سا ثذٍى ّوبٌّگی ثب هسئَلیي هشثَعِ اص هحل ششکت خبسج ًٌوبین.
ّ -2یچ گًَِ اعالعبتی هشثَط ثِ حَصُ هسئَلیت ٍ اعالعبتی کِ دس استجبط ثب سبیش ثخشْب اص آى هغلع هی شَم افشبء ًٌووَدُ ٍ اص
ًشم افضاسّب ٍ سبیش اعالعبتی کِ دس اختیبس داسم سَء استفبدُ ًٌوبین.
 -3اص تْیِ عکس یب فیلن اص هحل کبس ٍ کپی ثشداسی اص ًشم افضاسّبً ،بهِ ّب ٍ یب ّش گًَوِ اعالعوبتی کوِ دس اختیوبس داسم ثوش سٍی
 ٍ CD,FlASHهبًٌذ آًْب ثذٍى ّوبٌّگی خَدداسی ًوبین.
 -4دس صَست ثشٍص ّش گًَِ هشکل ،ثشخَسد ثب هَاسد هشکَک هشاتت سا سشیعبً ثِ هسئَلیي خَد ٍ دفتوش حشاسوت گوضاسم ًووَدُ
ٍ اص ثشخَسد هستقین ثب هَاسد هغشٍحِ دٍسی خَاّن جست.
 -5دس هحیظ ششکت توبهی شئًَبت اسالهی سا سعبیت ًوبین.
ً -6سجت ثِ پَشش صحیح اسالهی پبیجٌذ ثبشن ٍ اص پَشیذى لجبس ّبیی کِ خبسج اص شئَى اداسی هی ثبشذ خَدداسی ًوبین.
 -7دس خصَص هَاسد فَق ٍ ایجبد فضبی سبلن ثب حشاست ّوکبسی صوویوبًِ داشوتِ ٍ دس صوَست تخغوی اص هوَاسد رکوش شوذُ
عَاقت سَء آى ثِ عْذُ خَدم خَاّذ ثَد.
 -8ضوٌبً هتع ْذ هی گشدم کِ کلیِ هغبلت ًَشتِ شذُ تَسظ ایٌجبًت دس تعشفِ پشسٌلی حقیقت ثَدُ ٍ دس صَست اثجبت خوال آى
دس هشاجع ریصالح قبًًَی پبسخگَ خَاّن ثَد.

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی:

تبسیخ:
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اهضبء:

