
 
 

       

 مدارك مورد نیاز آزمون استخدامی شرکت پتروشیمی امیرکبیر

  

  

  با سالم 

  . باشدبراي مصاحبه آزمون استخدامی شما به شرح زیر می ازیموردنمدارك  محترم،  متقاضی

  

  : موردنیازمدارك 

  )autazmoon.irارائه تصویر نتیجه قبولی در آزمون کتبی ( قابل دریافت از طریق  -1

ــه  -2 ــرارائ ــردرخواســت اســتخدام شــرکت  م ف ــکــه با پتروشــیمی امیرکبی ــبالً دا دی ــب از ســامانه مربوطــه در ق ــتیوطل و   اف

 .( فرمی که در صفحه بعدي آمده است)نموده باشدتکمیل 

ــه اصــل و -3 ــهیاز گواه ریتصــو يســر 2ارائ ــ لیفراغــت از تحصــ نام ــدرج در آگه ــار یمن ــارغ خیاســتخدام (ت  یلیالتحصــف

 ) 16/09/98تاریخ  قبل از

 صفحات شناسنامه یتمام از ریتصو يسر 2ارائه اصل و  -4

 یکارت مل يپشت و رو از ریتصو يسر 2ارائه اصل و -5

 دائم  تیمعاف ای وظیفهنظامخدمت  انیکارت پا تصویر از يسر 2ارائه اصل و -6

و  ی، کـد ملــ  یشــده (شـامل نـام و نــام خـانوادگ    نویسـی پشـت  3×4 دیــقطعـه عکـس جد  دو  يارائـه پاکـت عکـس حــاو   -7

 )یلیرشته تحص

( جهــت متقاضــیان احــزار بــومی بــودن بــر اســاس محــل اخــذ مــدرك   پلمیــد یلیتحصــ تصــویر مــدركارائــه اصــل و   -8

 دیپلم )

 صالحیمراجع ذ ای ثارگرانیو امور ا دیشه ادیاز بن يثارگریا تصویر گواهیارائه  اصل و  -9

  ( در صورت دارا بودن) سوابق بیمه  -10

  

 

   نخواهد شد . رفتهیپذ یطیشرا چیو تحت ه عنوانهیچبه: مدارك ناقص  بسیار مهم تذکر

  

  

  

  

  

  



 
 
 
 
 

 

۱ 

شرکت پتروشیمی امیرکبیراستخدام  فرم درخواست  

 دقتبهاید ضمن تبریک لطفاً فرم ذیل را متقاضی محترم نظر به اینکه جنابعالی مرحله کتبی آزمون را با موفقیت گذرانده

  نمایید، تحویل دهید. به واحدي که مراجعه می موردنیازمطالعه و تکمیل نمایید و هنگام حضور در مصاحبه به همراه مدارك 
  

  : اطالعت شخصی

  :  .....................................  شماره شناسنامه :  .................................... نام خانوادگی ...... ..............................  نام :

  ولد : ............................................  نام پدر :  .............................  محل ت محل صدور شناسنامه: ...............................

    متأهل       تاریخ تولد :  ....................... وضعیت تأهل :         مجرد  شماره ملی :  ...........................................

  د تحت تکفل :  ........................................تعداد فرزندان :  ................................  نام و تعداد افرا

  تلفن همراه:........................ : ....................... ثابت  .......................................................................................... تلفن:آدرس

   امشدهمعاف                          امرفته:        وظیفهنظاموضعیت 

  

  تماس گرفت : هاآنبا  توانیمافرادي که در صورت بروز حوادث اورژانس 

  نشانی  تلفن  نسبت  نام و نام خانوادگی  ردیف

1          

2          

3          

  

  ) :  باشدیمسوابق کاري ( ذکر تاریخ الزامی 

  علت ترك کار  تاریخ  سمت  محل فعالیت  ردیف

1          

2          

3          

4          

5          

  

  اطالعات علمی : 

       لیسانسفوق      لیسانس    :     تحصیالتمیزان  

   رشته تحصیلی : 



                            

 
 
 
 

 

٢ 

شرکت پتروشیمی امیرکبیراستخدام  فرم درخواست  

  محل تحصیل و اطالعات مربوطه را براي هر مقطع تحصیلی خود کامل نمایید . ذیللطفاً در جدول 

  توضیحات  معدل کتبی   یافت مدرك تاریخ در  نام دبیرستان/دانشکده/دانشگاه  مقطع تحصیلی   ردیف

          دیپلم  1

          دیپلمفوق  2

          لیسانس  3

          لیسانسفوق  4

  

  ) . قید نماییداطالعات تخصصی ( هرگونه مدرك تخصصی مربوط یا غیر مربوط را 

  توضیحات  تاریخ  نام آموزشگاه  مدرك  ردیف

1          

2          

3          

4          

5          

  

  ) تسلط خود را بنویسیدزبان خارجی : ( نام زبان خارجی که به آن مسلط هستید و سطح 

  ضعیف  متوسط  خوب  عالی  نام زبان خارجی  ردیف

1            

2            

3            

4            

5            

  

  

  

  

  



                            

 
 
 
 

 

٣ 

شرکت پتروشیمی امیرکبیراستخدام  فرم درخواست  

  ها : سایر توانایی

  متوسط                   ضعیف     خوب                              عالی                              تایپ فارسی :                    

  متوسط                 ضعیف    خوب                            عالی                                 تایپ التین   :                     

Office  2003                     :        خوب                     عالی  

EXCELL                          :    عالی                          متوسط  

WORD                              :                           متوسط   عالی  

  :  بنویسیدلطفاً  ایدکارکردهدیگري  افزارنرمبا برنامه یا  کهدرصورتی

...........................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................  

  حقوق و بیمه :

  خیر                   ؟              بلی        ایدبودهبیمه  حالتابهآیا   -1

  سال /ماه .............  سابقه بیمه

  ...................................................................................................................................................توضیحات  : .................

  میزان آخرین حقوق دریافتی  :  ................................................ – 2

  ت فعالیت در این مجموعه :  ............................................................................................میزان حقوق درخواستی جه  -3

  

  ؟ ایدشدهاز چه طریق با این شرکت آشنا 

  یید  ..........................................  )تبلیغات                         معرفی دوستان                              ( نام معرف را قید نما 

  آگهی روزنامه                   اینترنت  

  

............................  دقیق و صحیح   اینجانبکلیه مندرجات فوق در فرم درخواست استخدام توسط  نمایممیاعالم  بدینوسیله

  .  باشدمی جانباینطالعات و یا عدم صحت آن بر عهده و مسئولیت هرگونه مغایرت در ثبت ا باشدمی

  

  نام و نام خانوادگی :                                                                                                                  

  تاریخ :                                                                                                                         

  امضاء :                                                                                                                          


