بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي صارم
كد فرم F621002-05 :

فرم ارزيابي و گزينش نيروي انساني

صفحه  1از 4

وضعيت تاهل :مجرد 
تاریخ ازدواج:

نام:
نام خانوادگی:

متاركه 
تاریخ متاركه:

متاهل 

محل الصاق

وضعيت نظام وظيفه :پایان خدمت  معافيت پزشكی  معافيت غير پزشكی
نوع معافيت غير پزشكی:
نوع معافيت پزشكی:

نام پدر:
شماره شناسنامه:

عکس

محل سکونت:

شماره ملی:

آدرس:

محل صدور:

منزل شخصی منزل اجاره اي  سایر (مانند منزل پدري و )...

محل تولد:
مشخصات متقاضي

/

تاریخ تولد:

31

/

دین:

در صورت اجاره اي بودن منزل ،ميزان اجاره بها:

نشانی پست الكترونيكی:

شماره تلفن منزل:

شماره تلفن همراه:

نام و نام خانوادگی همسر:

مذهب:
مليت:
نظام پرستاري/مامایی:

تاریخ تولد همسر:

محل تولد همسر:

تحصيالت همسر:

ساعت كار همسر :

شغل همسر:

محل كار همسر:

شماره تلفن همسر:

اطالعات فرزندان

 -1نام :

تاریخ تولد:

وضعيت تحصيلی/اشتغال:

سال تولد:

وضعيت تحصيلی/اشتغال:

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

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

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

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

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

 -4نام :

تاریخ تولد:

وضعيت تحصيلی/اشتغال:

سال تولد:

وضعيت تحصيلی/اشتغال:

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

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

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

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

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

 -5نام :

تاریخ تولد:

وضعيت تحصيلی/اشتغال:

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

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

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

تعداد فرزندان:

 -3نام :
............................

 -2نام :
............................

تماس ضروري

اطالعات فردي كه در مواقع اضطراري با ايشان مي توان تماس گرفت:
نام و نام خانوادگي

مقطع تحصيلي

نسبت

رشته تحصيلي

شغل

گرايش

شماره تلفن همراه

نام مركز آموزشي

شماره تلفن ثابت

شروع

پايان

سوابق تحصيلي

دوره متوسطه
كارداني
كارشناسي
كارشناسي ارشد
دكتري

سوابق شغلي

واحد خدمت:
نام سازمان:
آخرین حقوق دریافتی ...................................... :ریال

سمت شغلی:
علت پایان خدمت:

تاریخ شروع:

تاریخ پایان:

واحد خدمت:
نام سازمان:
آخرین حقوق دریافتی ...................................... :ریال

سمت شغلی:
علت پایان خدمت:

تاریخ شروع:

تاریخ پایان:

واحد خدمت:
نام سازمان:
آخرین حقوق دریافتی ...................................... :ریال

سمت شغلی:
علت پایان خدمت:

تاریخ شروع:

تاریخ پایان:

معدل

بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي صارم
كد فرم F621002-05 :

فرم ارزيابي و گزينش نيروي انساني

صفحه  2از 4
نام موسسه آموزشي

عنوان دوره آموزشي

تاريخ برگزاري دوره

مدت دوره

داراي گواهينامه پايان

سوابق آموزشي

دوره مي باشيد؟

عالي

خوب

متوسط

ضعيف

Access

سایر:
خواندن

ترجمه

عالي

خوب

متوسط

ضعيف

عالي

خوب

متوسط

ضعيف

عالي

خوب

متوسط

ضعيف

عالي

خوب

مهارتهاي فردي

ميزان توانايي

پدر

وضعيت تاهل

وضعيت حيات

شغل

متاهل  متاركه

درقيد حيات فوت

تاريخ فوت

متاهل  متاركه درقيد حيات فوت 

مادر

مشخصات والدين

نام

سن

ميزان تحصيالت

متوسط

شرح مهارت

مشخصات بستگان ( خواهر/برادر)

نام

سن

ميزان تحصيالت

ضعيف

مهارتهاي زبانهاي خارجي

مکالمه
نام زبان خارجي

مکاتبه

عالي

Excel

PowerPoint

خوب

Word

Internet

متوسط

نرم افزار

ضعيف

ميزان اشنايي با كامپيوتر

سطح توانايي
نرم افزار

سطح توانايي

شغل

وضعيت تاهل
مجرد  متاهل  متاركه
مجرد  متاهل  متاركه
مجرد  متاهل  متاركه
مجرد  متاهل  متاركه
مجرد  متاهل  متاركه
مجرد  متاهل  متاركه
مجرد  متاهل  متاركه
مجرد  متاهل  متاركه

تلفن تماس

بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي صارم
كد فرم F621002-05 :

فرم ارزيابي و گزينش نيروي انساني

صفحه  3از 4

در صورتيكه با فرد یا افرادي در این بيمارستان آشنایی یا نسبتی دارید نام ببرید.
در صورت معرفی از طرف فرد یا سازمان ،مشخصات معرف خود را در جدول ذیل دقيقاً ذكر نمائيد.
نام و نام خانوادگي

شغل

نشاني

شماره تماس

مشخصات دو نفر كه شما را به خوبی می شناسند در جدول ذیل بنویسيد.
نام و نام خانوادگي

شغل

نسبت

شماره تماس

نشاني

در چه شغلی می توانيد همكاري نمائيد؟
در چه شيفت هایی می توانيد همكاري نمائيد؟ صبح  صبح و عصر 

شب 

عصر و شب 

لطفاٌ توانایی ها و ضعف هاي خود را از دید خود و دیگران ليست كنيد (پركردن این بخش الزامی است).

در حال حاضر مهمترین دغدغه هاي ذهنی شما چيست؟
آیا سابقه مصرف دارو دارید؟

در صورت استفاده از دارو ،نام و علت تجویز دارو را ذكر نمایيد؟

درصورت انجام هر گونه عمل جراحی ،داشتن نقص عضو و یا بيماري ،موارد آن را بيان نمائيد.
علت نقص عضو/جراحی:
آیا محكوميت كيفري داشته اید؟ بلی

خير 

در صورت مثبت بودن با ذكر دالئل و مدت آن:

آیا قبالً در این بيمارستان اشتغال به كار داشته اید؟ بلی خير 

علت قطع رابطه كاري را ذكر كنيد.

مطالعات غير شغلی شما به چه ميزان و در چه زمينه اي است؟
كدام یك از مشاغلی كه تاكنون داشته اید براي شما جالب تر بوده و رضایت شما را تأمين كرده است؟
آیا در هنگام تحصيل و كار موفقيتی كسب كرده اید و در این مورد مقاله یا مطلبی تهيه نموده اید؟
به چه ورزش هایی عالقمندید و كدام را انجام می دهيد.
آیا به عنوان یك مرجع ميتوان با كارفرماي فعلی شما تماس گرفت؟
آیا داراي سابقه پرداخت حق بيمه هستيد؟
از چه تاریخی می توانيد شروع به كار نمائيد؟

در صورت مثبت بودن چند سال و شماره بيمه:

با چه مبلغ حقوق و مزایا ميتوانيد مشغول به كار شوید؟
تكميل این پرسش نامه الزامی هيچ گونه تعهدي نسبت به استخدام در این بيمارستان ایجاد نمی نماید و اینجانب تعهد می نمایم كه كليه
پاسخهاي داده شده مطابق با واقعيت است و چنانچه در هر زمان خالف اظهارات مندرج در این پرسشنامه اثبات گردد ،بيمارستان صارم حق
بركناري و پيگيري قانونی را خواهد داشت.
نام و نام خانوادگي متقاضي:
تاريخ:

امضاء:

بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي صارم
فرم ارزيابي و گزينش نيروي انساني

كد فرم F621002-05 :

صفحه  4از 4
شرح نتيجه مصاحبه انجام شده

تيم مصاحبه كننده( نام و نام خانوادگي و سمت سازماني)

نتايج مصاحبه و ارزيابي هاي عمومي

نقاط قوت

نقاط ضعف

با توجه به نتایج مصاحبه انجام شده به شرح فوق ،مراتب مورد تأیيد اعضاء تيم می باشد 

سمت پيشنهادي سازماني

نمی باشد 

امضاء اعضاء تيم ( با ذكر نام  ،نام خانوادگي و تاريخ ):

شرح مصاحبه انجام شده

تيم مصاحبه كننده ( نام و نام خانوادگي و سمت سازماني)

نتايج مصاحبه و ارزيابي هاي تخصصي

نقاط قوت

نقاط ضعف

با توجه به نتایج مصاحبه انجام شده به شرح فوق ،مراتب مورد تأیيد اعضاء تيم می باشد 

سمت پيشنهادي سازماني

نمی باشد 

امضاء اعضاء تيم ( با ذكر نام  ،نام خانوادگي و تاريخ ):

رياست بيمارستان

-

با جذب نامبرده به صورت آزمایشی  ...........ماه با سمت شغلی ..............................از تاریخ  ...........................موافقت می گردد.

-

با جذب نامبرده به صورت قراردادي  ...........ماه با سمت شغلی ..............................از تاریخ  ...........................موافقت می گردد.

-

با جذب نامبرده موافقت نمی شود .
تاريخ:

امضاء:

