
 

Саволҳои асосӣ 

Дар кадом вазифа кор кардан мехоҳед?  

Дар кадом шаҳру ноҳияҳо шароити кор кардан доред?  

Маълумоти шахсӣ 

1. Ному насаб  

2. Сана ва ҷои таваллуд  

3. Суроға аз рӯи қайд  

4. Суроға (ҷои зисти воқеи)  

5. Маълумоти шиноснома 
Силсила ва ракам Мақоме, ки шиносномаро додааст          Сана 

   

6. Шаҳрвандӣ  

7. Мавҷудияти билети ҳарбӣ  

8. Вазъи оилавӣ 
Оиладор 

Муҷаррад 

Фарзанд  
Сину сол  

9. Маълумот дар бораи оила Санаи таваллуд Ҷои кор, вазифа Рақами телефон 

10. Падар     

11. Модар    

12. Ҳамсар    

13. Телефон барои робита (тамос) 
мобилӣ хонагӣ 

+992 __________________ +992________________________ 

14. Суроғаи электронӣ  

Таҳсилот 

15. Олӣ / Олии нопурра / Миёнаи техникӣ (хат кашед) 

16. 
Номи донишгоҳ ва ҷои таҳсил 

(факулта) 

 

17. Солҳои таҳсил  

18. Ихтисос  

 

19. 
Курсҳои иловагӣ 

 

 

 

 

20. 
Малакаи компутерӣ (word, excel..) 

 

Оғозкунанда / истифодабаранда / барномасоз  (хат кашед) 

21. 
Донистани забонҳои хориҷи 
(бо нишон додани забони хориҷи ва 

 дараҷаи дониш) 

Забон  Сатҳи дониши забон 

  

  



 
 

 Маълумоти иловагӣ 

22. Собиқаи корӣ (чанд сол)  

23. Ҷои охирини кор  

24. Санаи қабулшавии ба кор  

25. Вазифа   

 

26. 
Маълумоти мухтасар оид ба вазифа 

 

 

 

 

27. Барои чи аз кор рафтед/меравед?  

28. 
Собиқаи корӣ (ҷойи корҳои қаблӣ, вазифа 

 ва соли кориро қайд кунед) 

Ҷои кор             Вазифа      Соли кор 

   

   

   

   

   

   

29. Тавсиядиҳанда – ҳатмӣ (ному насаб) 
 

 Ҷои кори тавсиядиҳанда  

 Вазифа  

 Телефони тавсиядиҳанда  

30. Хусусиятҳои шахсӣ ва касбии Шумо  

31. 
Муносибат ба нушокиҳои  

спиртӣ/ нашъа 

 

32. 
Оё Шумо ё хешовандони наздики  

Шумо доғи суди доранд? 

 

33. 
Дар Бонк Шумо шинос/хешованд  

доред? Агар “Ха”, кист Ӯ? 

 

34. 
Ҳаҷми интизории музди меҳнат? 

(сомонӣ) 

 

35. 
Шумо барои гӯзаштани мӯҳлати  

санҷишӣ рози ҳастед? 

 

36. 
Аз кай ба кор шуруъ карда 

метавонед? (сана) 

 

37. 
Шумо аз сомонаҳои иҷтимои  

истифода мебаред? (хат кашед) 

Facebook, instagramm, odnoklassniki, vkontakte. 

дигар__________________________________________ 

38. 
Агар истифода баред, чи тавр  

Шуморо аз ончо ёфтан мумкин аст?  

Тахаллус (ник) 

 

39. 
Доир ба ҷойи холии корӣ аз кадом  

расонаҳо маълумот гирифтед? (номи 

васоити ахбори оммаро хат кашед) 

Телевизион, радио, рузномаҳо, маҷалаҳо, сомонаҳо, маркази шуғли аҳолӣ,  

аз наздиконатон, аз дигар сарчашма____________________________________ 

40. 
Шумо розӣ ҳастед, ки Бонк бо мақсади ба кор қабул намудан дар бораи  

Шумо маълумоти иловагӣ ҷамъ намояд? Рози ҳастам / Рози нестам  (хат кашед)                   имзо 

Эзоҳ: Пур кардани ҳамаи бандҳои анкета, гузоштани имзо ва расм ҳатмӣ аст. Дар сурати нопурра будани маълумотҳо, қабул 

нашудани анкетаи Шумо ба вазифаи пешниҳодкардаатон аз эҳтимол дур нест. Танҳо довталабоне, ки аз интихоби пешакӣ 

мегузаранд, ба марҳилаҳои минбаъдаи озмун даъват карда мешаванд. 

Дар ҳолати пинҳон кардан ё бардурӯғ пешниҳод намудани маълумотҳои анкета, довталаб масъулияти пурра бар дӯш дорад. 

Сана____________________Ному насаби довталаб______________________________________________________имзо________________ 

Аз ҷониби шӯъбаи кадрҳо ба қайд гирифта шуд.                    Сана_______________________________________имзо________________ 


