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 خلج   سیمانام و نام خانوادگی : 

 13 76 / 01 /   14تاریخ تولد :    

 / متاهل  مجردوضعیت تاهل :                                         قزوینمحل تولد :  

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

 در صورت داشتن  معافیت ، علت را ذکر کنید:  

 بویین زهرا -قزوین محل سکونت فعلی: 

 sima0114@yahoo.com ایمیل:                                 09197405049شماره تماس :                

  

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

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

 -  شهرستان بویین زهرا   تجربی  علوم  دیپلم

 1399-1395 دانشگاه علوم پزشکی قزوین   ی بهداشت حرفه ای مهندس کارشناسی 

 

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

 شرکت / سازمان 
مدت فعالیت  

 )ماه( 
 سمت شغلی

آخرین حقوق دریافتی  

 )تومان( 

 -  -  -  - 

 

 - 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 

 دارم  کی قزوین  دانشگاه علوم پزش 6 ادیومتری  

 دارم دانشگاه علوم پزشکی قزوین   6 اسپیرومتری  

 دارم  علوم پزشکی قزوین  دانشگاه   6 ارزیابی حادثه  

 

لطفا عکس خود را در  

 این قسمت قرار دهید 
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 . . ( ، 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     

 

 

 

 در صورت عالقه به سواالت زیر پاسخ دهید 

 پنج سال آینده، شما از لحاظ شغلی کجا هستید؟  -1

   نقطه قوت شما چیست؟ -2

 نقطه ضعف شما چیست؟  -3

 ئول ایمنی و بهداشت حرفه ای  مس مشغول شوید؟دوست دارید به چه کاری  -4

 ه آرایی نشریه صفح- مطالعه کتاب  چه فعالیت هایی را در زمان آزاد خود انجام می دهید؟ -5

 محل فراگیری   تجربی / علمی  مهارت 
مدرک 

 دارم/ندارم 

 میزان تسلط 

 متوسط/ عالی 

 طمتوس ندارم  -  تجربی   افزار فتوشاپ  نرم 

 متوسط ندارم  دانشگاه علوم پزشکی قزوین   علمی   GISنرم افزار 

 عالی  ندارم  -  تجربی  نرم افزار آفیس 

 درک مطلب خواندن  نوشتن  مکالمه نوع زبان 
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