
 

 

 اطالعات فردی جهت پذیرش در مصاحبه گزینش استخدام پرسشنامه

 در مدرسه معماری دیجیتال

 لطفا حتما مطالعه کنید:

 مجموعه ما استحقاق همکاری با شما را داشته باشد متشکریم از اینکه قصد پیوستن به خانواده کاری ما را دارید و خوشحال خواهیم بود اگر

شما نیز در جهت احترام به وقت و انرژی که ما جهت  لطفا به مجموعه ما طراحی شده است، پس تان قت و هزینه شما جهت تشریف فرمائیاحترام به و با هدفاین فرم 

 .تمامی اطالعات خود را در کمال صداقت وارد نموده و هیچ گزینه ای را خالی نگذارید تا بتوانیم قضاوت درستی داشته باشیمصرف میکنیم  شما مطالعه نوشتار

 .ارسال نمایید archschool.iremp@و فرم را به آدرس  تایپ نمایید فیلدها دراطالعات الزم را فقط کافیست  رینت نیست،فرم نیازی به پاین برای تکمیل 

 ا در هیچ کجا افشا نخواهد شدو مطابق با فرهنگ اخالقی م اطالعات شما نزد ما محفوظ

 بررسی نخواهند شددر آنها پر نشده باشد  فرمهایی که تمامی فیلدها

 حضوری تشریف بیاورید.مصاحبه  بهتا  خواهیم کردپتانسیل های مد نظر ما را دارا میباشید، از شما دعوت اطالعات شما، در صورتیکه دریابیم  بعد از بررسی

 

 

 

 

 

 

 

 مشخصات فردی

 موبايل تلفن ثابت كد ملي محل صدور ماره شناسنامهش تاريخ تولد نام و نام خانوادگي

       

  سكونت محل آدرس

  متاهل         مجرد    وضعيت تاهل

 شرایط تحصیلی

           دانشجو

 نام مؤسسه آموزشي تاريخ پايان تاريخ شروع رشته تحصيلي مدرك تحصيليآخرين 

     

   ليالتحص فارغ

 نام مؤسسه آموزشي تاريخ پايان تاريخ شروع رشته تحصيلي مدرك تحصيليآخرين 

     

 شغلی تجربیات
 علت ترك خدمت آخرين حقوق  تاريخ پايان تاريخ شروع سمت / شغل نام سازمان يا شركت

1       

2       

3       



 

 

 اطالعات فردی جهت پذیرش در مصاحبه گزینش استخدام پرسشنامه

 در مدرسه معماری دیجیتال

 

 

 

 نایی به نرم افزارهاآش

 نرم افزارنام 
یزان م

 تسلط
 نرم افزارنام 

یزان م

 تسلط
 نرم افزارنام 

یزان م

 تسلط

1   4   7   

2   5   8   

3   6   9   

 ؟مطالعه ميكنيددر چه زمينه ای  د؟يدار مطالعه صفحه چند هفته در چه ورزشي؟                                                     ؟ كنيد در هفته چند جلسه ورزش مي

    

  بيشتر در چه زمينه هايي عالقه مند به يادگيری هستيد؟

          شما در حال حاضرموقعیت کاری 

 غير شاغل                                                   شاغل در صدد تغير شغل يا محل كار              

 اگر شاغل هستيد دليل شما برای تغيير موقعيت شغلي فعلي چيست؟

 چیست؟ استخدام در مجموعه ماشما از  و انتظار هدف

1.   

2.   

3.   

 ؟میتوانید برای شروع به کار حضور داشته باشید مدت بعد، از چه شدید فتهرپذی نیز حضوری در مصاحبه اگر
 

 ؟است چه میزان در ماه میزان حقوق درخواستی شما برای همکاری با 
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