
  فرم اطالعات فردی 

 اطالعات شخصی  : 

  178شماره شناسنامه :    3621236325کد ملی :     محمد آیستهنام و نام خانوادگی : 

 ایرانیتابعیت :   1/3/62تاریخ تولد :    زاهدان محل صدور :  غالمحسین نام پدر : 

زن               *     جنسیت :  مرد شیعه مذهب :  اسالم  دین :   زاهدانمحل تولد : 

     1: برادرتعداد   4 تعداد خواهر

 -------------- شغل همسرمتأهل                  *وضعیت تأهل :   مجرد  

   اطالعات تماس : 

 180پ  21دانشکاه  –زاهدان نشانی کامل : 

تلفن محل   09353778107تلفن همراه :   33440570-054 تلفن منزل :   9816863865کد پستی : 

  09156301610تلفن ضروری   33294415 کار : 

 m.ayesteh@gmail.com(  :   Email) پست الکترونیک  برادر  مشخصات فرد و نسبت او با شما : 

 وضعیت نظام وظیفه :  

 ارگان خدمتی :            30/2/90تا تاریخ      1/10/88از تاریخ         *انجام شده    

  استانداری س و ب –امریه 

     کقالتی               تحصیلی                 معاف                 نوع معافیت :

خرید خدمت                پزشکی             علت : 

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

 : سوابق تحصیلی

نام و نوع 

 دانشگاه
 معدل

مدت  از 

.........تا.......

.. 
 مقطع تحصیلی رشته گرایش

 زیردیپلم     

دبیرستان 

نمونه امام 

 جعفر صادق )ع(

 دیپلم ریاضی  80تا  76 

 فوق دیپلم ------    

 لیسانس ریاضی یکاربرد 1385-1380  دانشکاه س و ب

کسب و کار  1394 16 دانشکاه س و ب

 الکترونیک
اوری فن

 اطالعات

 فوق لیسانس

 دکترا     

 

 : سوابق شغلی

نوع 

 فعالیت

دلیل خاتمه  مدت همکاری سمت نام و محل شرکت

 همکاری

 تلفن تماس حقوق

 تا 1/12/88از حسابدار استانداری س و ب وظیفه

31/2/90 

   پایان خدمت

کارمن

د روز 

 مزد

 تا 1/3/90از حسابدار استانداری س و ب

30/7/90  

قبولی در 

آزمون 

استخدامی 

فنی و حرفه 

 ای

  

 تا 17/8/90از مدیر پروژه  شرکت ایمن ساز 

31/6/92  

شروع به 

کار در فنی 

 و حرفه ای

  

 

پیمان

 ی

سازمان آموزش 

 فنی و حرفه ای

کارشناس 

شبکه های 

 کامپیوتری

تا  1/7/92

 کنون

----------

- 

  

 

 

 

 محل

 



 

 کامپیوتر :میزان تسلط به 

نرم افزارهای 

 عمومی

 میزان تسلط نرم افزارهای تخصصی میزان تسلط

خوب                       *عالی      وورد

         متوسط              ضعیف
Network      عالی             خوب*       

         متوسط             ضعیف

خوب                       *عالی      اکسل

         متوسط              ضعیف
Mathlab      عالی             خوب*       

         متوسط             ضعیف

         *عالی              خوب       پاورپوینت

         متوسط             ضعیف

عالی             خوب             

         متوسط             ضعیف

 

 : تسلط به زبانهای خارجی

زبان 

 خارجی

 خواندن و نوشتن  ترجمه  مکالمه 

عالی             خوب                انگلیسی

         ضعیف         *متوسط     

          عالی             خوب    *

         متوسط             ضعیف

       خوب    *             عالی

         متوسط             ضعیف

عالی              خوب               عربی

     *   متوسط              ضعیف

           *عالی             خوب    

         ضعیف             متوسط

     عالی             خوب      *

         متوسط             ضعیف

عالی              خوب                

         متوسط             ضعیف

عالی             خوب               

         ضعیف             متوسط

عالی             خوب            

         متوسط             ضعیف

 

 :  آموزشیدوره های 

نام و محل موسسه  عنوان دوره

 آموزش

 توضیحات اخذ گواهینامه مدت آموزش

Net+ بلی                مجتمع فنی تهران*         

        خیر
 

         *بلی                 امنیت ملی

        خیر
 

CCNA بلی                مجتمع فنی تهران*         

        خیر
 

         *بلی                مخابرات فیبر نوری

        خیر
 

 

توضیح       *آیا سابقه بیماری خاص یا نقص عضو را دارید؟  بلی            خیر    

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

کلیه اطالعات مندرج در پرسشنامه را به صورت کامل و دقیق و صحیح درج نموده و محمد آیسته  اینجانب  

 خیریه نذر اشتغال مجاز به هر گونه تحقیقمسئولیت دقت ، صحت و کامل بودن آن را می پذیرم . ضمنًا 

         امضاء :                                                     درباره اینجانب می باشد .       

 اثر انگشت :                                                           تاریخ :

 

 


