پرسشنامه متقاضيان تاسيس دفتر كاريابي بيه المللي
(ٍيژُ اشخبص حقيقي ٍ حقَقي)
(لغفبً پبسخ سئَاالت سا تبيپ شذُ ثِ ّوشاُ سصٍهِ خَد تحَيل ًوبييذ).
ً -1بم ًٍبم خبًَادگي هتقبضي:
عكس 4*3

(دس طَست داشتي شخظيت حقَقي ًبم ششمت يب هَسسِ ًيض رمش گشدد):
 -2تبسيخ تَلذ (سبل):
-3هحل تَلذ:
ٍ-4ضؼيت تبّل :هتأّل

هجشد

 -5هذسك تحظيلي:
-6سشتِ تحظيلي:
ٍ-7ضؼيت ًظبم ٍظيفِ (ٍيژُ آقبيبى) :داساي مبست پبيبى خذهت
ٍ -8ضؼيت ايثبسگشي :جبًجبص  £خبًَادُ هؼظن شْذاء

هؼبفيت دائن
آصادُ

سصهٌذُ

 -9شغل فؼلي:
 -10آدسس پستي ٍ تلفي (هتقبضي يب ششمت):
-11پست النتشًٍيني ( ٍ)e-mailتبسگبُ (:)web site
 -12هيضاى آشٌبيي ثِ صثبى خبسجي:
هنبلوِ

خَاًذى

ًَشتي

ػبلي خَة هتَسظ ضؼيف ػبلي خَة هتَسظ ضؼيف ػبلي خَة هتَسظ ضؼيف
ًبم صثبى
اًگليسي
ػشثي
فشاًسِ
سبيش ثب رمش ًبم صثبى
-13استبى ،شْشستبى ٍ شْش هَسد ًظش جْت تبسيس دفتشمبسيبثي:
استبى :شْشستبى :شْش:
 -14لغفبً دس يل طفحِ جذاگبًِ ثِ عَس هششٍح اًگيضُ ٍ عشح تَجيحي خَد سا اص تبسيس دفتش مبسيبثي خبسجي ثيبى ًوبييذ.
 -15اعالػبت شوب دس صهيٌِ قبًَى مبس ٍ تأهيي اجتوبػي ايشاى ٍ قَاًيي مٌسَلي ثييالوللي دس چِ حذ هي ثبشذ ،تَضيح دّيذ .آيب دس ايي
صهيٌِ دٍسُ خبطي سا گزساًذُ ايذ( ،دس طَستي مِ جَاة هثجت هيثبشذ ًبم دٍسُ سا رمش ًوبييذ).
 -16اص قبًَى مبس ،هْبجشت ٍ ٍيضاي مذاهيل اص مشَسّبي خبسجي اعالػبت داسيذ؟ تَضيح دّيذ.
 -17دس خظَص ثبصاس مبس جْبًي اص چِ عشيقي مست اعالع هي ًوبئيذ؟

 -18قشاسداد مبس ثيي الوللي چگًَِ هٌؼقذ هي گشدد ٍ دس ثشگيشًذُ چِ هَاسدي هي شَد؟
 -19تجبسة ٍ تَاًبيي خَد سا دس صهيٌِ مبسيبثي ثيي الوللي ششح دّيذ؟
 -20پس اص مست هجَص مبسيبثي ثِ هٌظَس اخز فشطت ّبي شغلي چِ ثشًبهِ ٍ ساّنبسّبيي سا ثشاي استجبط ثب مبسفشهبيبى خبسجي ،هذ ًظش
داسيذ؟ تَضيح دّيذ:
 -21جْت فؼبل سبصي مبسيبثي هجلغ اٍليِ سشهبيِ گزاسي اص عشيق آٍسدُ ششمت/هؤسسِ سا رمش ًوبييذ.
 -22ثب چِ تؼذاد مبسهٌذ فؼبليت خَد سا آغبص خَاّيذ ًوَد؟( ثب رمش هذاسك تحظيلي ٍ تخظض آًْب)
 -23اهنبًبت ٍ لَاصهي مِ ثشاي ايجبد مبسيبثي ٍ هحل مبس دس ًظش داسيذ چيست ٍ اص چِ سيستن ًشم افضاسي ٍ ثبًل اعالػبتي ثْشُ هي ثشيذ؟
 -24مشَسّبيي هَسد ّذف شوب ثشاي اػضام ًيشٍي مبس مذاهٌذ ٍ داليل اًتخبة خَد سا ثيبى ًوبييذ؟
-25آيب تبمٌَى سفشّبي خبسج اص مشَس داشتِ ايذ ًبم مشَس ٍ هذت اقبهت سا رمش ًوبييذ.
 -26ثِ ًظش شوب چِ تفبٍتي ثيي هْبجشت ٍ اػضام ًيشٍي مبس ٍجَد داسد؟
-27ثِ ًظش شوب اػضام ًيشٍي مبس ثب فشاس هغضّب چِ تفبٍتي داسد؟ (لغفبً تَضيح دّيذ).
 -28ثِ ًظش شوب دس صهيٌِ اػضام ًيشٍي مبس ثِ خبسج اص مشَس ثب چِ هسبئل ٍهشنالتي هَاجِ هي ثبشين ٍ ثشاي سفغ يب مبّش ايي هشنالت
چِ پيشٌْبداتي داسيذ؟
 -29پيش ثيٌي شوب ثشاي ثِ مبس گوبسي ًيشٍي مبس ايشاًي دس ثبصاس مبس خبسج اص مشَس سبالًِ چٌذ ًفش ٍ دس چِ سشتِ ّبيي هي ثبشذ؟
ايٌجبًت ثب آگبّي مبهل اص هسبئل ٍ هشنالت اهش مبسيبثي ٍ ثب تَجِ ثِ ًنبت اشبسُ شذُ دس ايي پشسشٌبهِ ،اقذام ثِ تأسيس مبسيبثي هي
ًوبين ٍ دس طَست ػذم هَفقيت ٍ احتوبل ضشس ٍ صيبىّ ،يچگًَِ ادػب ٍ اػتشاضي ًخَاّن داشتّ .وچٌيي هتؼْذ هي گشدم مِ ثِ طَست
توبم ٍقت دس صهيٌِ مبسيبثي ثييالوللي فؼبليت ًوبين.
ًبم ٍ ًبم خبًَادگي هتقبضي
تبسيخ ٍ اهضبء

