
 

 بسمه تعالی

 ((A.K.Lفرم درخواست همکاری با 

 عبدالرحمن خوجه وکیل دادگستری
 

  (به سواالت زير دقیق و کامل پاسخ دهید "لطفا)  پرسشنامه

 

 اطالعات فردیالف( 

 31/   /       ولد: تاريخ ت           نام پدر:                       نام خانوادگي:                                  نام:         
 

        شماره شناسنامه:                           :    تولدمحل 
 

   كد ملي:     تعداد افراد تحت تكفل:        تعداد اوالد:     متاهل     مجرد وضعيت تاهل: 
 

        صيلي:آخرين مدرك تح            نوع معافي:   معاف     وضعيت نظام وظيفه: انجام داده    
 

 :شماره تلفن منزل                                             شماره تلفن همراه:      

     پست الكترونيكينشاني 

                   نشاني:                                                                         

 

 
 محل الصاق عكس

)لطفا عكسلطفا 

خابی دارای عكس انت

 کیفیت و به روز باشد(

 

 

 

 ) به ترتیب از آخرين مدرک( وضعیت تحصیلی( ب

 مقطع تحصيلي
 گرايش                      تحصيلي سال

 رشته تحصيلي 

 مدرك نوع
 معدل

 نام مركز آموزش

 ه(گا/ دانشکده)مدرسه / دانش

شهر محل 

 اخذ مدرك
 نامهپایان عنوان 

 معادل رسمي آغاز پایان

          

          

          
 

 ) به ترتیب از آخرين سمت (سوابق شغلیج( 

 كار ماهيت / موسسه كارفرما رديف
آخرین 

 سمت

تاریخ 

 شروع

تاریخ 

 خاتمه
 نوع بيمه

علت                      

كناره 

 گيري

 و نشاني كارفرما نام
آخرین حقوق 

 دریافتي)ریال(

3          

2          

1          

4          

5          

 

          )به ترتیب از آخرين گواهینامه(و پژوهشی سوابق آموزشی (د

 تاریخ خاتمه تاریخ شروع وسسه / سازمان برگزاركنندهم /پژوهشيعنوان دوره آموزشي رديف
مدت دوره 

 )ساعت(

3      

2      

1      

4      

 ايد، سوابق آن را مرقوم فرماييد.تراع و يا فعاليت برجسته علمي داشتهدرصورتي كه تأليف، پژوهش، اخ

 تأليف كتاب و جزوه كمک آموزشي در زمينه آموزش عالي برای شركت كنندگان در آزمون های حقوقي مي باشم. 31سابقه بيش از 

 



 

 

 

 
 

 آشنايی با زبان خارجی  (ه

 مهارت

 زبان

 ترجمه متون تخصصي شنيدار گفتار نوشتن خواندن

 متوسط خوب عالي متوسط خوب عالي متوسط خوب عالي متوسط خوب عالي متوسط خوب عالي

                

                

                
 

 

 

 

 

 

 آشنايی با کامپیوتر  (و

 ميزان آشنایي شرح ردیف

 متوسط                              ضعيف                        عالي                       خوب  ICDLگانه های هفتمهارت 3

 افزارها و ميزان تسلطساير نرم 2

 

 

       

 که در صورت لزوم با آنها تماس گرفته شود معرف دونفر( ز

 شماره تماس  نشاني نسبت نام و نام خانوادگي 

    

    

 

 نحوه آشنايی با شرکت( ح

 آقای / خانم                                   سايت شركت      روزنامه        معرفي آشنا      استخدام در  آگهي

 نسبت:                                             در صورتي كه با هريک از كاركنان شركت آشنايي يا نسبتي داريد مرقوم فرمائيد:
 

 خ دهید به سواالت زير دقیق و کامل پاس "لطفا( ط

 توضيحات خير  بلي شرح

 مرقوم فرماييد:درصورتي كه پاسخ مثبت است، نام موسسه مربوطه را    آيا در حال حاضر به كار ديگری اشتغال داريد؟

 

    ايد؟را داشته حقوقآيا تاكنون تجربه كار در حوزه 
  ای آمادگي همكاری داريد؟با توجه به سوابق شغلي و تحصيلي در چه زمينه

 باشيد؟    از چه زماني حاضر به همكاری با اين شركت مي

  لطفا حقوق درخواستي خود را حتما قيد فرماييد .

وكالت و عبدالرحمن خوجه وكيل دادگستری ؛   (A.K.L) دفتر  چه خالف آن ثابت گردد، بهنمايم و چنانصحت كليه مندرجات فوق را تائيد مي                  اينجانب  

از  ، ی برای عبدالرحمن خوجه گونه تعهددهم ضمن جبران خسارت، طبق مقررات و ضوابط خود با اينجانب رفتار نمايد. بديهي است تكميل پرسشنامه هيچالت ميوك

 نمايد.بابت جذب اينجانب ايجاد نمي
 

 

 

 

 

 


