
 HRM – 0026)()20/01/1391کد فرم )                                                                                                     9 از 1 صفحه

 فردي : مشخصات  1شماره  جدول

 نام:  نام خانوادگي:  شماره ملي: 

 عكس 

4*3 

   

 نام پدر:  )روز/ماه/سال(: تاريخ تولد  محل صدور:  شماره شناسنامه:

    

 وضعيت تأهل:  جنسيت:  مذهب:   / دين مليت: 

 معيل           متأهل            مجرد           زن     مرد             

 : سرپرستي )غير از همسر و فرزند(تعداد افراد تحت  تعداد فرزندان:  شغل همسر:  تحصيالت همسر: 

    

 تحت سرپرستي )نسبت با متقاضي(: افراد 

 

 عيت نظام وظيفه )ويژه آقايان(: وض

 (                             معافيت )تاريخ:   خريد خدمت )تاريخ:                      (                          (                        پايان خدمت )تاريخ:        

 نوع معافيت:                     (                  سرباز )تاريخ پايان خدمت:            (                            مشمول )تاريخ:           

 کدپستي محل سكونت:  شهر محل سكونت:  استان محل سكونت:  کشور محل سكونت: 

    

 نشاني محل سكونت: 

 

 تلفن جايگزين:  شماره فكس:  تلفن همراه:  فن محل سكونت: تل

    

 پست الكترونيكي:  وضعيت محل سكونت: 

خوابگاه دانشجويي                        پدري         استيجاري مالك         

             غيره )نام بريد(:          عمومياه  خوابگ 
 

 آشنايي با جهاد دانشگاهي:  ينحوه

 شرکت در فعاليتهاي پژوهشي جهاد دانشگاهي      راديو                              اينترنت                               خويشاوندي                           

 ي جهاد دانشگاهيشرکت در فعاليتهاي آموزش تلويزيون                             روزنامه بازار کار                  معرفي دوستان                      

 شرکت در فعاليتهاي فرهنگي جهاد دانشگاهي آگهي استخدام )نام بريد(:                                                 ها و نشريات     ساير روزنامه 

 غيره )نام بريد(:                                                          بنگاههاي کاريابي )نام بريد(:                                                       دانشگاه                        

 .اي براي اين منظور باز شود تا صفحهروي آن کليك کرده  (   )قسمتهاي مربع شكل هاي انتخابيپاسخ به گزينهدر هنگام تايپ براي  •

 

 اطالعات تحصيلي : 2 شماره جدول
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 گرايش  رشته تحصيلي  مدرك تحصيلي 
گروه 

 تحصيلي 
 نام محل تحصيل 

 کشور / شهر 

 محل تحصيل 

تاريخ 

شروع 

 تحصيل 

تاريخ 

پايان 

 تحصيل 

معدل  

 مدرك 

         ديپلم 

         فوق ديپلم 

         ليسانس 

         فوق ليسانس 

         دکتري 

         اي دکتري حرفه 

 کليه تاريخها به صورت کامل درج گردد. )روز/ماه/سال(  •

 

 رتبه:    مقطع:             ؟ايدآيا دانش آموخته برتر هر يك از مقاطع فوق بوده 

 

 سال:    رتبه:         مقطع:                      ؟ايدهاي برتر آزمونهاي سراسري بوده آيا رتبه

 ايد:آيا عنوان و يا مقامي در مسابقات قرآني  به دست آورده

 سال رتبه  رشته عنوان / محل مسابقه 

    

    

 

 در صورتيكه در زمينه تحصيلي و علمي داراي افتخارات و يا عناويني هستيد ، ذکر کنيد: 

 شرح سال محل  رتبه  موضوع

     

     

     

 

 

 سوابق کاري : 3 شماره جدول
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 نام مؤسسه  رديف
نوع 

 مؤسسه

نوع 

 استخدام 

کشور /  

استان /  

شهر محل  

 اشتغال 

شماره 

تماس  

 محل کار 

حقوق  

 دريافتي 

 )ريال( 

 بيمه
علت ترك  

 کار

تاريخ 

شروع 

 کار

تاريخ 

پايان 

 کار

1           

2           

3           

4           

5           

 هاي اصلي کار و فعاليت انجام شده در هر شغل را ذکر کنيد: با توجه به شماره رديفهاي باال ، عنوان شغل و زمينه 

 زمينه کاري  عنوان شغل  رديف

1   

2   

3   

4   

5   

 ( ، خصوصي  غير دولتي ) نهاد، سازمان و ... نوع مؤسسه : دولتي ،  •

 اي ، حق التدريس ، روز مزد ، پيمانكاري ، غيره با ذکر نام.پروژه نوع استخدام : رسمي ، پيماني ، قراردادي تمام وقت ، قراردادي پاره وقت ، ساعتي ،  •

 عالمت بزنيد. شده است قسمت مربوط را در صورتيكه براي شما ليست بيمه تأمين اجتماعي ارسال  •

 در صورت داشتن سابقه بيمه تأمين اجتماعي مدت آن را ذکر کنيد .  ماه :              سال :             شماره بيمه :  •

  ICDLاي رايانه ي مهارتها : 4 شماره جدول

 تاريخ پايان دوره تاريخ شروع دوره نام مؤسسه  مدرك مهارت  ميزان مهارت  مهارت 

ICDL      

Access      

Excel      

Word      

PowerPoint      

 ميزان مهارت : آشنايي ، متوسط ، مسلط •

 

 نويسي و يا نرم افزارهاي تخصصي مهارت داريد، ذکر نماييد(  اي )در صورتيكه در زمينه برنامه ساير مهارتهاي رايانه



 HRM – 0026)()20/01/1391کد فرم )                                                                                                     9 از 4 صفحه

زبان برنامه نويسي /  

 نرم افزار 
 تاريخ پايان دوره يخ شروع دورهتار نام مؤسسه  مدرك مهارت  ميزان مهارت 

      

      

      

      

      

 ميزان مهارت : آشنايي ، متوسط ، مسلط •

 

 

 

 زبان خارجي  : 5 شماره جدول

 زبان 
 ميزان تسلط 

 نام مؤسسه  مدرك  
تاريخ شروع 

 دوره

تاريخ پايان 

 مكالمه نوشتن  خواندن  ترجمه دوره

         انگليسي 

         عربي

         

         

 ميزان مهارت : ضعيف ، متوسط ، خوب ، عالي •

 هاي علمي و تخصصي گذرانده دوره : 6 شماره جدول

 نام دوره
نام مؤسسه برگزار  

 کننده 
 مدرك 

سال 

برگزاري  

 دوره

تاريخ اعتبار   طول مدت دوره 

 مدرك 
 رتبه مدرك

 عملي تئوري 

        

        

        

        

 

 هاي مهم درسي و کاري  پايان نامه و پروژه  : 7 شماره جدول
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 تاريخ پايان تاريخ شروع عنوان در تيم پروژه  نام پروژه/پايان نامه
نام استاد  

 راهنما/مدير پروژه 
 محل پروژه 

 نمره 

 پايان نامه

      
 

      
 

      
 

      
 

 

 صورتيكه سوابق پژوهشي در زمينه اختراع ، انتشار کتاب و مقاله و ... داريد ، ذکر نماييد(پژوهشي ) در فعاليتهاي سوابق   : 8 شماره جدول

 نوع
 )اختراع،کتاب،مقاله، ...( 

 عنوان 
تاريخ نشر /  

 ثبت 
 توضيحات  ناشر / مؤسسه ثبت 

     

     

     

     

 

 آموزشي ) در صورتيكه سوابق آموزشي در زمينه تدريس و ... داريد ، ذکر نماييد( فعاليتهاي سوابق   : 9 شماره جدول

 درس  /عنوان دوره
محل   دانشگاه /مؤسسه

 تدريس 
 تاريخ پايان تاريخ شروع

نوع 

 استخدام 

 توضيحات 
 )شرح مختصر محتواي دوره يا درس(

      

      

      

 لتحصيل نوع استخدام : رسمي ، پيماني ، قراردادي ، حق ا •

 فرهنگي ) در صورتيكه سوابق فعاليتهاي فرهنگي و هنري داريد ، ذکر نماييد(فعاليتهاي سوابق   : 10 شماره جدول

 سال فعاليت  محل فعاليت  عنوان فعاليت 
طول مدت  

 فعاليت 
 توضيحات 
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 عضويت در انجمنهاي علمي ، فرهنگي ، اجتماعي:  11 شماره جدول

 سمت تاريخ عضويت فعاليتها  انجمن / گروه نام 

    

    

    

 

 همكاري )مشاغل مورد عالقه خود را به ترتيب اولويت ذکر کنيد( جهت مشاغل مورد عالقه :  12 شماره جدول

 علت عالقه مندي  عنوان شغل 
مطالعات و پژوهشهاي  

 انجام داده در اين زمينه

هاي آموزشي گذرانده در اين دوره

 زمينه 

يزان تجربه  م

 )سال( 

   
 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

دانشجويي ،   مشاغل : آموزشي ، پژوهشي ، فرهنگي ، اداري ، مالي ، پشتيباني ، مديريتي ، حقوقي ، فني و مهندسي ، روابط عمومي ، تأسيسات و خدمات ، •

 غيره با ذکر نام 

 (و غير جهادي  )غير خويشاوند  مشخصات معرف:  13 شماره جدول

 شماره تماس  محل کار  شغل نام نوادگي نام خا
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 خويشاوندي ) در صورتيكه خويشاوند و يا دوستي داريد که در جهاد دانشگاهي يا مراکز تابعه آن اشتغال دارد ، اعالم نماييد( :  14 شماره جدول

 شماره ملي  نسبت با متقاضي  نام نام خانوادگي 
 شغل 

 ( پست سازماني)
 ل محل اشتغا

شماره تماس 

 محل اشتغال 

       

       

       

 

 ايثارگري ) در صورتيكه سابقه ايثارگري داريد، ذکر نماييد( :  15 شماره جدول

 مدت  نوع ايثارگري 
 از تاريخ 

 )روز/ماه/سال(

 تا تاريخ 
 )روز/ماه/سال(

 تاريخ شهادت  نسبت با شهيد  درصد جانبازي 

       

       

 عضويت در بسيج ، حضور در جبهه. نواده شهيد ، جانباز ، آزاده ، رزمنده ، نوع ايثارگري: خا •

 باشد.دو ستون آخر مربوط به خانواده شهدا مي •

 ييد( ايد، ذکر نماسابقه همكاري قبلي با جهاد دانشگاهي ) در صورتيكه پيش از اين سابقه همكاري با جهاد دانشگاهي يا مراکز تابعه آن را داشته:  16 شماره جدول

  عنوان پست

 سازماني
 تا تاريخ  از تاريخ  حوزه فعاليت  نام واحد 

علت پايان 

 همكاري 
 شرح مختصر وظايف 

       

       

       

       

       

 حوزه فعاليت : رياست ، پژوهشي ، آموزشي ، فرهنگي ، پشتيباني  •

 



 HRM – 0026)()20/01/1391کد فرم )                                                                                                     9 از 8 صفحه

 به موارد زير با دقت پاسخ دهيد: 

 ايد؟ )به صورت خالصه بنويسيد( هآيا سابقه فعاليتهاي سياسي داشت  •

 ايد ؟ )به صورت خالصه بنويسيد( آيا سابقه فعاليتهاي اجتماعي داشته •

 

 آيا تحت پوشش سازمانهاي حمايتي مانند کميته امداد ، سازمان بهزيستي و ... هستيد؟ )نام بريد(  •

 نويسيد( آيا بيماري خاص ، معلوليت جسمي ، نقص عضو  يا ... داريد؟ )به صورت خالصه ب •

 ايد؟ )به صورت خالصه بنويسيد(  آيا تاکنون تحت عمل جراحي قرار گرفته  •

 آيا بنا به دستور پزشك بايد رژيم غذايي خاصي را رعايت کنيد؟ )به صورت خالصه بنويسيد(   •

 آيا بنا به دستور پزشك بايد در شرايط کاري خاصي فعاليت کنيد؟ )به صورت خالصه بنويسيد(  •

 خانيات داريد؟ )به صورت خالصه بنويسيد( آيا سابقه مصرف د •

 آيا سابقه مصرف مواد مخدر داريد؟ )به صورت خالصه بنويسيد(   •

 آيا سابقه کيفري داريد؟ )به صورت خالصه بنويسيد(   •

 آيا سابقه فعاليت ورزشي داريد؟ )به صورت خالصه بنويسيد(  •

 نام بريد؟ )فعاليتهاي اوقات فراغت(هاي فرهنگي ، هنري، ورزشي و اجتماعي مورد عالقه خود را زمينه  •

 خير  بلي        آيا در حال حاضر در سازمان ديگري تعهد خدمت داريد؟    •

 تعهد:                        : نام سازمان :                            مدت تعهد:                تاريخ پايانفرماييددر صورت داشتن تعهد اين موارد را اعالم   •

 توانيد مشغول کار شويد:از چه تاريخي مي  •

 حداقل:                                             حداکثر:   ، )ريال(  مبلغ حقوق مورد نظر •

   در صورتيكه دانشجو هستيد تاريخ فراغت از تحصيل خود را ذکر کنيد:  •

 -3                                 -2                            -1  استان / شهر ( :   ) به ترتيب  محل اشتغال مورد نظراولويت  •

   توانيد در شهرهاي اطراف تهران و يا مراکز صنعتي خارج شهر کار کنيد: آيا مي •

  توانيد به مأموريتهاي کوتاه مدت )چند روزه( خارج از استان برويد؟آيا مي •

  لند مدت )چند ماهه( خارج از استان برويد؟توانيد به مأموريتهاي بآيا مي •
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   توانيد در مناطق محروم کار کنيد؟آيا مي •

 زياد متوسط           کم           آشنايي ندارم        تا چه ميزان با قوانين و مقررات استخدامي آشنايي داريد؟   •

تا چه ميزان با قوانين و مقررات ، ساختار سازماني ، شرايط شغلي ، امكانات رفاهي و حقوق و مزاياي جهاد دانشگاهي آشنايي   •

 زياد  متوسط                     کمآشنايي ندارم       داريد؟    

 پرسنلي هيأت علمي       : باشيد در کدام رسته مي  متقاضي استخدام •

    تمام وقت قراردادي                     (    )تاريخ اعزام:                     امريه سربازي نوع همكاري مورد نظر شما کدام است:   •

 پيمانكاري          اي    مشاوره        اي     پروژه        حق التدريس           پاره وقت قراردادي  

 در صورتيكه متقاضي امريه سربازي هستيد:  •

 :        ماه          سال            قبلي  خير                                   مدت خدمت          بله قبلي داريد؟   نظام وظيفه آيا سابقه خدمت 

              نيروي انتظامي             سپاه          ارتش :  قبلي   ارگان محل خدمت

 وضيحات: ) در صورتيكه مطلب ديگري براي افزودن وجود دارد ذکر نماييد (ساير ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گردم. دار مي را عهده  جدولمسئوليت صحت کليه مندرجات اين                                                                                          اينجانب

 

 امضاء 

 تاريخ 

 


