» ﻓﺮم ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ «
» ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ «
اﻟﻒ ـ ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﮔﺮاﻣﯽ ،ﻧﻈﺮ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ در ﺧﺼﻮص درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻨﯽ ﺗﻬﺮان ﺟﻬﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد
درﺧﻮاﺳﺖ ،ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ اوﻟﯿﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﺤﻞ در ﺻﻮرت اﺣﺮاز
ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ،ﺑﻌﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
ب ـ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدی ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ
ﻧﺎم :
وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺄﻫﻞ:

ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ:

ﺳﺎل ﺗﻮﻟﺪ:

ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ:

وﺿﻌﯿﺖ ﻧﻈﺎم وﻇﯿﻔﻪ:

ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ:

ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ:

آدرس و ﺗﻠﻔﻦ:

ﻧﺎم دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن  /داﻧﺸﮕﺎه

T

ج ـ ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ

ﺗﺎرﯾﺢ اﺧﺬ ﻣﺪرک

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﻧﻮع ﻣﺪرک

F
M

در ﺻﻮرت ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺪارک اﺧﺬ ﺷﺪه آﻧﻬﺎ را ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت در اﺳﺮع وﻗﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ و
ارﺳﺎل ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺪارک اﻗﺪام ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
د ـ ﺳﻮاﺑﻖ ﮐﺎری ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ
در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮی از ﺳﻮاﺑﻖ ﮐﺎری ﺧﻮد را ﻣﺮﻗﻮم ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.
ردﯾﻒ

ﻧﺎم ﻣﺆﺳﺴﻪ  /ﺷﺮﮐﺖ

ﺳﻤﺖ

ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع و ﺧﺎﺗﻤﻪ

1
2
3
4
5
6
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ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

ﺗﻠﻔﻦ

در ﺻﻮرت ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻦ ﺑﺮﮔﮥ ﺳﺎﺑﻘﮥ ﮐﺎ ر در ﻣﺤﻞ ﻫﺎی ﻓﻮق ،آﻧﻬﺎ را ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت در اﺳﺮع وﻗﺖ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ و ارﺳﺎل ﻣﺪارک اﻗﺪام ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
ه ـ ﺳﻮاﺑﻖ آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ
در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮی از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻣﻮزش ،ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺧﻮد را ﻣﺮﻗﻮم ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ،اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺪرﯾﺲ ،ﺗﺄﻟﯿﻒ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﺮح

ردﯾﻒ

1

2

3

4

T

5

6

M



F

•

ﻣﯿﺰان آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎی ﺧﺎرﺟﯽ
 اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ :
ﺳﺎﯾﺮ:

•

ﻣﯿﺰان آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت :IT

•

در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺪرک ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در زﻣﯿﻨﮥ  ITﻣﺮﻗﻮم ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ:

•

در ﺻﻮرت ﮔﺬراﻧﺪن ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ دوره ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ از ﻗﺒﯿﻞ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﻏﯿﺮه را ﻣﺮﻗﻮم ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.
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•

ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد.

و ـ اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ:
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﻓﻌﺎﻟﯽ دارﯾﺪ ،ﺟﺪاول زﯾﺮ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
در راﺳﺘﺎی آﻣﻮزش در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ در زﯾﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ:
•

» ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﻠﯽ «
دوﻟﺘﯽ

ﻧﺎم ﻣﺮﮐﺰ  /ﻧﺎم ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ :
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮداﮔﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺆل :

ارﮔﺎن  /ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﻣﺠﻮز ﺗﺄﺳﯿﺲ:

T

ﻧﻮع ﻣﺠﻮز ﺗﺄﺳﯿﺲ:

آﻣﻮزﺷﮕﺎه

ﺷﻤﺎره ﻣﺠﻮز ﺗﺄﺳﯿﺲ:

ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ

ﻧﻮع اول

ﻧﻮع ﺳﻮم

ﻧﻮع دوم

ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺠﻮز ﺗﺄﺳﯿﺲ:

ﺗﻠﻘﻦ،ﻓﺎﮐﺲ

ﻧﻮع ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺤﻞ :
آدرس:

F

» ﻣﺸﺨﺼﺎت دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ اﺟﺮاﺷﺪه ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻧﻔﺮ ﺳﺎﻋﺖ «

-11

-2

-7

- 12

-3

-8

- 13

-4

-9

- 14

-5

- 10

- 15

M

-1

-6

» واﺣﺪﻫﺎی اداری «
ـ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮐﻨﺎن واﺣﺪﻫﺎی اداری:

ـ ﻣﺠﻤﻮع ﻓﻀﺎی واﺣﺪﻫﺎی اداری )ﺑﻪ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(:

» واﺣﺪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ «
ـ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮐﻨﺎن واﺣﺪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ:

ـ ﻣﺠﻤﻮع ﻓﻀﺎی واﺣﺪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ )ﺑﻪ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(:

» ﮐﻼس ﻫﺎ «
ﺷﻤﺎره ﮐﻼس

زﯾﺮﺑﻨﺎ

ﮐﻤﮏ آﻣﻮزﺷﯽ و ﺳﺎﯾﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت

ﺗﻌﺪاد ﺻﻨﺪﻟﯽ

» آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه  /ﮐﺎرﮔﺎه «
ﺷﻤﺎره

ﻧﺎم آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه/ﮐﺎرﮔﺎه

زﯾﺮﺑﻨﺎ
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ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﯽ

اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷﯽ

ﺳﺎﯾﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷﯽ
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ  /آرﺷﯿﻮ ﮐﺘﺎب:

ﺳﻤﻌﯽ و ﺑﺼﺮی:

اﺗﺎق اﺳﺎﺗﯿﺪ:

ز ـ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ:
در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻫﺮ در زﻣﯿﻨﮥ ﺷﺮﮐﺎء ،ﭘﺮﺳﻨﻞ و اﺳﺎﺗﯿﺪ ،ﯾﮑﯽ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .از اﯾﻦ رو در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر دﻗﯿﻖ و واﺿﺢ ،ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﯾﺪ ،در ﺟﺪول زﯾﺮ ﻣﺮﻗﻮم ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ:
ردﯾﻒ

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ

ﻣﺪرک و رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

*ﻧﺤﻮۀ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺷﻤﺎ

ﺳﻮاﺑﻖ اﺟﺮاﯾﯽ

1
2
3
4

T

5

6
7

F

•

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺤﻞ :

M

* اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﺳﺘﻮن ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ :ﺷﺮاﮐﺖ  ،اﺳﺘﺨﺪام ،ﻗﺮاردادی ،ﺳﺎﻋﺘﯽ ،ﺣﻖ اﻟﺘﺪرﯾﺴﯽ و ...
ح ـ اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺎری از ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ
داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺎری و ﺑﺮآورد ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﺑﺴﯿﺎری از اﻃﻼﻋﺎت ،ﮐﻤﮏ ﻓﺮاواﻧﯽ در اراﺋﻪ ﻃﺮح ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻔﯿﺪی را ﺑﺪﺳﺖ آورﯾﺪ.
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻮان

داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ:
•

وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺤﻞ از ﺟﻬﺖ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ:

•

وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺤﻞ از ﺟﻬﺖ وﺟﻮد ﺻﻨﺎﯾﻊ:

•

وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺤﻞ از ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺎرت و ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎری:

•

وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺤﻞ از ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزو اﺑﻨﯿﻪ :

•

ﺗﻌﺪاد ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪ ای و ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ:
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ﺟﻤﻌﯿﺖ

•

ﺗﻌﺪاد ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ:

•

ﺗﻌﺪاد و وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻟﯿﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻫﺎ:

•

ﻓﺎﺻﻠﻪ و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی اﻃﺮاف ﻣﺤﻞ:

•

وﺿﻌﯿﺖ آﻣﻮزﺷﮕﺎﻫﻬﺎی راﯾﺎﻧﻪ ای ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻞ از ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺪاد ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ،ﺷﻬﺮت و ﻓﻀﺎی آﻣﻮزﺷﯽ،
ت ـ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ
ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری اوﻟﯿﻪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺗﺪرﯾﺠﯽ در ﺳﺎل اول ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺟﺬب اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ
در راه اﻧﺪازی و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎی واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﮥ ﺧﻮد را )ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ در آﻣﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ از
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ( ﻣﺮﻗﻮم ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.
ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻧﻘﺪی اوﻟﯿﻪ:

T

ﺑﺮآورد ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﺠﻬﯿﺰ واﺣﺪ آﻣﻮزﺷﯽ:

ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در اﻣﺮ ﺟﺬب اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺎﻧﮑﯽ:

F

ﺑﺮآورد ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺟﻬﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ اﺟﺎره ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز:

M

ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺗﺪرﯾﺠﯽ در ﯾﮑﺴﺎل اول:

ک ـĤﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
ـ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ در راﺳﺘﺎی اﻣﻮر ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﻧﺠﺎم داده اﯾﺪ ،ﻣﺮﻗﻮم ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ:

ـ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻮز ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ از اداره ارﺷﺎد درﯾﺎﻓﺖ داﺷﺘﻪ اﯾﺪ ﻣﺮﻗﻮم ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.

ـ ﻣﺨﺘﺼﺮی از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ:
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ل ـ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز:
ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮﻣﺪارک زﯾﺮ را در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺗﻬﯿﻪ و ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ ،ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪن
ﻣﺪارک ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد).ﻣﺪارﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺘﺎره ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﻧﺪ در ﺻﻮرت ذﮐﺮ در ﺟﺪاول ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ(.
ـ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
ـ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ـ* ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ـ* ﺟﻮاز ﺗﺄﺳﯿﺲ آﻣﻮزﺷﮕﺎه

»ﭘﺎﯾﺎن«

T
F
M
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