
 

 مشخصات فردی متقاضی

 :محل سکونت :          نام خانوادگی :نام 

 ایمیل:                     :          موبایل تلفن ثابت:                               

 وضعیت تاهل :  (YYYY/M/DD میالدیسال تولد:)

 

 تاریخ اعتبار گذرنامه:

 درصورت تاهل

 سن فرزندان تعداد فرزندان تاریخ ازدواج

 سال گذشته 01سوابق کاری در 

 کشور/محل کار: نام محل کار: عنوان شغلی:

 وضعیت بیمه: تاریخ خاتمه کار/مجوز: تاریخ شروع به کار/مجوز شرکت:

 کارت نظام مهندسی و پزشکی(-مجوز-سایر توضیحات مدارک شغلی)مجوز

 ماهیانه ؟ ) تومان(میزان تقریبی درآمد 

 میانگین مانده حساب بانکی طی سه ماه اخیر )تومان(

 خیر                                       آیا مالیات داده اید ؟                                 بله

 خیر                                       آیا لیست بیمه کارکنان دارید ؟               بله

 خیر                        امکان ارئه ارتباط و قرارداد کاری با شرکت های خارجی یا داخلی بین المللی دارید ؟                                بله

 توضیح و نمونه پروژه های کاری در ایران و سایر کشورها

 سوابق کاری

 شرایط مالی،بانکی،سند ملکی

 مانده حساب بانکی طی سه ماه اخیر) تومان (میانگین 

 میزان سپرده به تومان                                خیر                        آیا سپرده بانکی دارید ؟                                                بله

 تعداد                                خیر                      بله         آیا سند ملکی به نام خور دارید ؟                          

 ارزش تقریبی امالک ) تومان (

 سابقه سوء پیشینه

               آیا سابقه سوء پیشینه دارید ؟

 مطمئن نیستم                                      دارم                             ندارم 



 

 تحصیلی متقاضی

 تاریخ فارغ التحصیل نام دانشگاه/مدرسه رشته تحصیلی آخرین مقطع تحصیلی

 مهارت زبان متقاضی

 زبان دیگر میزان آشنایی با زبان: نوع زبان:

 آزمون بین المللی

 تاریخ آزمون: نمره آزمون: نام آزمون:

writing speaking reading listening 

 توضیحات تکمیلی

 آزمون دیگر

 مشخصات همسر ، فرزند

 موبایل هسمر: نام خانوادگی همسر: نام همسر:

 میزان تحصیالت: درآمد ماهیانه هسر: محل کار همسر: شغل هسمر:

 میانگین موجودی حساب بانکی طی سه ماه )تومان(

 تعداد                       خیر                         نام خودشان دارند ؟                     بلهآیا همسرتان سند ملکی به 

 خیر                          آیا همسرتان قصد ملحق شدن به شما را دارند؟                     بله

 توضیحات تکمیلی

 سن فرزند: تعداد فرزندان:

 خیر                         شدن به شما را دارند ؟                                      بلهآیا قصد ملحق 

 خویشاوندی متقاضی در کانادا / اروپا

 آیا شما یا همسرتان در کانادا / اروپا دارید ؟              

 نسبت خویشاوندی                                      خیر                                              بله 

 در کدام کشور/شهر اروپایی اقامت دارند ؟

 خویشاوند شما دارای کدام مدرک هستند ؟

 توضیحات تکمیلی

 

hakhamanesh_estakhri@yahoo.com 


