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:تابعیت :تاریخ ازدواج : نام و نام خانوادگی 

:شغل:مذهب :میزان تحصیل همسر 

: آدرس و تلفن محل کار 

:رشته تحصیلی : مدرک تحصیلی 

سالهای تحصیلی از                                    تا:نام موسسه آموزشی 
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متوسطکمعالیخوب : میزان آشنایی با زبان- 6

متوسطکمعالیخوب میزان آشنایی با کامپیوتر - 7

شغل آزادشاغل خصوصیدولتیشاغلوضعیت فعلی-8

غیرهروزمزدپیمانیآزمایشینوع استخدام 

. الزامی می باشد4*3ارسال عکس 

پذیرایی  گَپ-  پرسشنامه عالقمندان به همکاری با مجموعه فرهنگی 

مشخصات فردی- 1

.در صورت تاهل مشخصات همسر را در جدول زیر دقیق بنویسید- 2

سوابق تحصیلی - 3

سوابق خدمت - 4

: سوابق کار - 5



پاره وقتنیمه وقتتمام وقت شیوه همکاری 

عصرصبحشنبه

عصرصبحیکشنبه

عصرصبحدوشنبه 

عصرصبحسه شنبه

عصرصبحچهار شنبه

عصرصبحپنج شنبه

عصرصبحجمعه

نام سازماننام و نام خانوادگی

سمت 

نسبتسازمانی

گرایش و نوع همکاری با مجموعه گَپ

(رقم مشخص اعالم نمایید ): میزان حقوق درخواستی 

:لطفا در صورت عالقه به کار نیمه وقت یا پاره وقت، روز و ساعت آن را در هفته مشخص نمایید- 10

:اسامی و مشخصات سه نفر از افرادی که نسبت به سوابق و فعالیت های شما آگاهی دارند- 11

تلفن منزل/نشانیتلفن محل کار/نشانی



میزان تخصیالتشغلنسبتنام و نام خانوادگی

اینجاب 

با مشخصات ذکر شده در این پرسشنامه با شناخت کامل از اهداف و فعالیت های مجموعه فرهنگی، پذیرایی حمام گپ عالقمندی 

.خود را اعالم  و درخواست همکاری می نمایم

:سایر مواردی را که فکر می کنید ضروری است را بنویسید

: تاریخ و امضاء 

: خود را بنویسید  (پدر، مادر، برادر، خواهر، فرزندان )مشخصات اعضای خانواده - 12

آدرس محل سکونت و تلفن 

:نشانی کامل و دقیق محل سکونت و تلفن را بنویسید - 13

نام و نام خانوادگی



:امضاء: سمت 

امضاء

: اظهارنظر مقام مسئول 

www.GapComplex.ir: وبسایت

karyabilorestan@: کانال تلگرام

Bae.Co.Info@gmail.com: ایمیل 

09163972057:   شماره تماس 

                                 09303832327    

:اظهار نظر مصاحبه کننده 

:نام و نام خانوادگی 


