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 فائزه دهقان بنادکی نام و نام خانوادگی : 

 3077/      2  /  03تاریخ تولد :    

 وضعیت تاهل : مجرد                                                   کرجمحل تولد :    

 وظیفه : نگذرانده ام / دارای پایان کارت خدمت / معافیت وضعیت نظام

 در صورت داشتن  معافیت ، علت را ذکر کنید: 

 کرج محل سکونت فعلی: 

 faezeedehghaan@gmail.comایمیل:  30300807097شماره تماس:

 لطفا سوابق تحصیلی خود را در جدول زیر تکمیل نمایید.        سوابق تحصیلی

 از سال تا سال آموزشگاه محل / شهر تحصیل رشته و گرایش تحصیلی تحصیلیمقطع 

  09تا  03 استان البرز  علوم تجربی  دیپلم

    کاردانی

 00تا  09 علوم پزشکی قزوین ای مهندسی بهداشت حرفه کارشناسی

    کارشناسی ارشد

    دکتری

 

 زیر تکمیل نمایید. در صورت بیشتر بودن سوابق به جدول زیر اضافه نمایید.لطفا سوابق کاری خود را در جدول سوابق کاری     

 شرکت / سازمان
مدت فعالیت 

 )ماه(
 سمت شغلی

آخرین حقوق دریافتی 

 )تومان(

    

    

    

    

    

 

 کلیه سوابق بیمه )سال و ماه( : 
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 )مثال: ارزیابی ریسک، آموزشی ایمنی و . . . ( در این قسمت ذکر کنید.دوره های آموزشی را که گذرانده اید          دوره های آموزشی

 مدرک دارم/ندارم محل/سازمان برگزاری دوره مدت زمان )ساعت/روز( عنوان دوره

 ساعت  spss  9آموزش 
کمیته تحقیقات دانشگاه علوم 

 پزشکی قزوین 
 دارم 

 ساعت  6 اسپیرومتری
انجمن علمی بهداشت حرفه ای 

 پزشکی قزوینعلوم 
 دارم

 ساعت 9 ادیومتری 
انجمن علمی بهداشت حرفه ای 

 علوم پزشکی قزوین 
 دارم

HSE 8  دارم دانشگاه علوم پزشکی قزوین ساعت 

 ساعت 6 ارزیابی حادثه 
انجمن علمی بهداشت حرفه ای 

 علوم پزشکی قزوین
 دارم

 ساعت 2 مقاله نویسی 
کمیته تحقیقات دانشگاه علوم 

 قزوینپزشکی 
 دارم

 ساعت 2 پروپوزال نویسی 
کمیته تحقیقات دانشگاه علوم 

 پزشکی قزوین
 دارم

آمادگی در برابر 

 مخاطرات
 دارم جمعیت هالل احمر قزوین  ساعت  8

 ساعت 2 روش تحقیق پیشرفته
کمیته تحقیقات دانشگاه علوم 

 پزشکی قزوین
 دارم

کمک های اولیه 

 نوزادان و کودکان
-- 

المللی هالل احمر مدرک بین 

 و صلیب سرخ
 دارم

اطالعات بنیادی و 

اقدامات پیشگیری کرونا 

 ویروس

-- 
مدرک بین المللی هالل احمر 

 و صلیب سرخ
 دارم

چرا و چگونه پژوهشگر 

 شویم
 ساعت 2

کمیته تحقیقات دانشگاه علوم 

 پزشکی قزوین
 دارم
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 ، برنامه نویسی و یا نرم افزار تخصصی و .  . . (ICDL)مثال:  تکمیل نمایید.مهارت های خود را در جدول زیر مهارت ها        

 

 

 برای هر بخش )ضعیف / متوسط / عالی( را قرار دهید. در صورت داشتن مهارت در زبان های خارجی ، جدول زیر را تکمیل نمایید.زبان خارجه     

 

 

 

 در صورت عالقه به سواالت زیر پاسخ دهید

در مقطع دکترا  تحصیل می کنم و در یک شرکت معتبر هم کار می  پنج سال آینده، شما از لحاظ شغلی کجا هستید؟ -3

 کنم.

 تسلط بر روی مباحثی که یاد گرفتم ، روابط عمومی باال  نقطه قوت شما چیست؟ -2

  نقطه ضعف شما چیست؟ -0

عالقه زیادی به کار کردن در دریک شرکت پتروشیمی/ نفت  کار کنم و   دوست دارید به چه کاری مشغول شوید؟ -9

 و همچنین هدفم هیئت علمی شدن هست . شرکت های دانش بنیان یا مراکز رشد دارم

 کار کردن نرم افزار، زبان خواندن، کتاب خواندن  را در زمان آزاد خود انجام می دهید؟ چه فعالیت هایی -9

 محل فراگیری  تجربی / علمی مهارت
مدرک 

 دارم/ندارم

 میزان تسلط 

 متوسط/ عالی

 عالی  ندارم   تجربی  officeنرم افزار 

 متوسط  ندارم  تجربی اتوکد 

 متوسط ندارم  تجربی اینونتور

نرم افزارهای ارزیابی ریسک 

 ارگونومی 
 ندارم  تجربی

 متوسط 

WISER عالی  ندارم  تجربی 

CAMEO عالی  ندارم  تجربی 

 درک مطلب خواندن نوشتن مکالمه نوع زبان

 متوسط  متوسط  ضعیف ضعیف  انگلیسی 
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