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 مجتبی بهزادینام و نام خانوادگی : 

 13 74/  11 /  08تاریخ تولد :  

 وضعیت تاهل : مجرد                                     دشتستانمحل تولد :    

 (01/12/1398در حال انجام خدمت نظام وظیفه) اعزام وضعیت نظام وظیفه : 

 -در صورت داشتن  معافیت ، علت را ذکر کنید: 

 2استان بوشهر،شهرستان تنگستان، شهر اهرم، خ آبگرم، شرق بیمارستان امام حسین)ع(، ک زینبیهمحل سکونت فعلی: 

 mojtababehzadi4@gmail.comایمیل:                                           09176449552شماره تماس : 

  

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

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

 - - - دیپلم

 - - - کاردانی

 کارشناسی
رفه ای مهندسی بهداشت ح

 و ایمنی کار

و  دانشگاه علوم پزشکی

 خدمات بهداشتی درمانی

 کاشان

 1398تا  1394

 - - - کارشناسی ارشد

 - - - دکتری

 

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

 شرکت / سازمان
مدت فعالیت 

 )ماه(
 سمت شغلی

آخرین حقوق دریافتی 

 )تومان(

 هامون نایزه کاشان

)صنعت ریخته گری(   
ماه 1  0 کارآموز 

- - - - 

- - - - 

- - - - 
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 -کلیه سوابق بیمه )سال و ماه( : 

 

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

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

HSE-MS 
 ساعت16

20-21 Oct 2016 
 دارم دانشگاه علوم پزشکی کاشان

Internal Audit 
 ساعت16

28-29 Dec 2017 
 دارم دانشگاه علوم پزشکی کاشان

تهییه و تنظیم روش 

 اجرایی مدیریت ریسک
 ندارم کاشان دانشگاه علوم پزشکی ساعت4

- - - - 

- - - - 

 

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

 

 

 محل فراگیری  تجربی / علمی مهارت
مدرک 

 دارم/ندارم

 میزان تسلط 

 متوسط/ عالی

AUTO CAD تجربی 
دانشگاه علوم پزشکی 

 کاشان
 عالی ندارم

GIS تجربی 
دانشگاه علوم پزشکی 

 کاشان
 عالی ندارم

 تجربی PAHSTنرم افزار 
دانشگاه علوم پزشکی 

 کاشان
 متوسط ندارم

- - - - - 

- - - - - 

 درک مطلب خواندن نوشتن مکالمه نوع زبان

 عالی متوسط متوسط ضعیف انگلیسی
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 در صورت عالقه به سواالت زیر پاسخ دهید

 پروژه های شرکت نفت و گاز بهداشت حرفه ای کارشناس پنج سال آینده، شما از لحاظ شغلی کجا هستید؟ -1

  نحو ممکنسخت کوش و انجام دادن کار به بهترین  الق،متعهد به انجام فعالیت، روحیه ای خنقطه قوت شما چیست؟ -2

  - نقطه ضعف شما چیست؟ -3

 هر کاری که بتوانم از تخصص رشته خودم استفاده کنم. دوست دارید به چه کاری مشغول شوید؟ -4

تحقیقات علمی در زمینه بهداشت حرفه ای، آشنایی با  چه فعالیت هایی را در زمان آزاد خود انجام می دهید؟ -5

 اصول و مقررات وزارت کار و تامین اجتماعی و ...

ام کارهای انجو همچنین به دلیل اینکه در حال انجام خدمت سربازی هستم مایل به انجام کارهای غیرحضوری ***

  .می باشم اره وقتپروژه ای و مشاوره به صورت پحضوری 
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