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 اشکان خدارحمی نام و نام خانوادگی : 

 1372 / 08/  17تاریخ تولد : 

 وضعیت تاهل : مجرد                                          اصفهانمحل تولد :  

 وضعیت نظام وظیفه : معافیت

 کفالتدر صورت داشتن  معافیت ، علت را ذکر کنید: 

 اصفهان محل سکونت فعلی: 

 

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

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

  دبیرستان غدیر/ اصفهان تجربی دیپلم

 - - - کاردانی

 96-92 دانشگاه علوم پزشکی کاشان مهندسی بهداشت حرفه ای کارشناسی

    کارشناسی ارشد

    دکتری

 

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

 شرکت / سازمان
مدت فعالیت 

 )ماه(
 سمت شغلی

آخرین حقوق دریافتی 

 )تومان(

 300000روزانه  مسئول ایمنی و بهداشت تا کنون 96از  شرکت البرز ماشین جی

 35000هر ساعت  مشاور بهداشت حرفه ای تا کنون 97از  شرکت البرز پلیمر جی

 240000روزانه  مشاور بهداشت حرفه ای ماه 5 شرکت میثم کاغذ

    

    

 

 کلیه سوابق بیمه )سال و ماه( : 
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 )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 )ساعت/روز(مدت زمان  عنوان دوره

HSE-MS 16 ساعت QAL دارم 

 ساعت 16 طرح کاج
اداره تعاون،کار و رفاه 

 اجتماعی
 دارم

 

 . . (  ، 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

طب کار و تکمیل پرونده های 

 پزشکی
 تجربی

مرکز تخصصی طب کار 

 نقش جهان
 عالی -

بررسی و تحلیل گزارش 

و ارائه گزارشات  حوادث

 مربوطه

 عالی - - تجربی

ارزیابی ریسک به روش 
FMEA 

 تجربیعلمی و 
حد های درسی طی وا

 دانشگاهی
 خوب -

 به روش های ارزیابی پوسچر
REBA,RULA, RUSA 

 تجربیعلمی و 
حد های درسی طی وا

 دانشگاهی
 خوب -

تدوین دستورالعمل های 

مربوط به ایمنی و بهداشت 

 حرفه ای

 خوب - - تجربی

 خوب - - تجربی رایانه

ارائه مطالب آموزشی به 

 پرسنل
 خوب - - تجربی

 خوب - - تجربی آفیسنرم افزار های 

 درک مطلب خواندن نوشتن مکالمه نوع زبان

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

 ، مشاور حفاظت فنی و بهداشت کارHSEمدیر   پنج سال آینده، شما از لحاظ شغلی کجا هستید؟ -1

 نگیزه به کار و یادگیری، صبر و بردباریا    نقطه قوت شما چیست؟ -2

 نسبت به ایمنی و بهداشت شغلی پرسنل در امور شغلی بی تفاوتی مدیران و  نقطه ضعف شما چیست؟ -3

 مسئول ایمنی، مشاور بهداشت حرفه ای  دوست دارید به چه کاری مشغول شوید؟ -4

 مطالعه کتاب و مشاهده فیلم  چه فعالیت هایی را در زمان آزاد خود انجام می دهید؟ -5
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