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 فرم استخدام در آزمايشگاه پارسه

 محل صدور:   شماره شناسنامه:    نام و نام خانوادگي :    

 تاريخ تولد:                          مذهب:     محل تولد:

 متاهل:                           متارکه :                               تعداد فرزند:                                 :مجرد                                 وضعیت تاهل :                             

 تلفن ثابت :                                                              تلفن همراه:            نشاني محل سکونت :                                                                                   

 نام پدر:                                                    تحصیلات و شغل پدر :

 نام مادر:                                                   تحصیلات و شغل مادر:

 وضعیت خدمت نظام وظیفه يا معافیت

 نوع خدمت:                                       محل خدمت:                                 واحدی که در آن خدمت کرده ايد : 

 تاريخ شروع خدمت:                          تاريخ خاتمه خدمت:                         مدت خدمت:

 معافیت:                                     تاريخ دريافت معافي:                          شماره کارت پايان خدمت:نوع 

 میزان آشنايي به زبان خارجي

 مکالمه  نام زبان 

 

 نوشتن خواندن

 ضعیف متوسط خوب عالي ضعیف متوسط خوب عالي ضعیف متوسط خوب عالي  

1              

2              

 آشنايي با کامپیوتر

 ضعیف متوسط خوب عالي نرم افزارها

     آفیس

     تايپ

 و   .......................................................................................
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 ..................................................سوابق بیمه های قبلي و مدت بیمه : 

 تحصیلات

مقطع  نوع مدرک شهر نام موسسه دوره

 تحصیلي

 معدل گرايش تحصیلي تاريخ خاتمه تاريخ شروع

         ديپلم

         فوق ديپلم

         کارشناسي

کارشناسي 

 ارشد

        

         دکترا

 مشخصات معرف

 آدرس و شماره تماس تحصیلات شغل نسبت خانوادگينام و نام 

     

     

 سوابق کاری

تاريخ  سمت شهر نام موسسه

 شروع

تاريخ 

 خاتمه

 نام

 کارفرما

 آدرس و تلفن علت ترک کار
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 ......................................لطفا هر نکته ديگری را که لازم میدا نید در اين قسمت توضیح دهید ............................................................... 

........................................................................................................................................ 

 میزان تسلط خود را به هر يک از تستهای زير مشخص کنید :

 دستگاه         ضعیف               متوسط          خوب         عالي       عنوان               

      بیوشیمي دستي 1

      بیوشیمي دستگاهي 2

      الکتروفورز 3

      الايزا 4

      کروماتوگرافي 5

      هماتولوژی 6

      سرولوژی 7

      میکروسکوپ فلوئورسانس 8

      انگل شناسي 9

      تجزيه ادرار 11

      باکتری شناسي  11

      قارچ شناسي 12

      ويروس شناسي 13

      ساخت محیط کشت 14

      هیستوتکنیک 15

      جذب اتمي  16

      سیتوژنتیک 17

      فلوسیتومتری 18

      کنترل کیفي 19

      ژنتیک ملکولي 21

 سطح رياضیات آزمايشگاه 21

 )محلول سازی( 

     

 سطح آمار آزمايشگاهي 22

(CV،Sd،Mean) 

     

      نمونه گیری 23
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 عصر              صبح و عصر   در کدام شیفت مايل به کار هستید ؟     صبح          

 میزان حقوقي در خواستي شما جهت يک شیفت کاری چقدر میباشد ؟

 رات و قوانین آزمايشگاهاينجانب...................... تعهد مینمايم به سوالات پرسشنامه در نهايت صداقت، پاسخ صحیح و کامل داده و در صورت استخدام طبق مقر

 در صورت نیاز مدارک لازم را ارائه نمايم .انجام وظیفه نمايم و 

 تاريخ  و  امضاء

 

 در مورد خودتان توضیح بدهید ؟ 1

 چرا شغل قبلیتان را ترک کرده ايد ؟-2

 فکر میکنید برای ما چه کار ی میتوانید انجام بدهید که ديگران نمیتوانند؟-3

 بهترين تفريح  شما در اوقات فراغت  چیست ؟-4

 ضعف و نقطه قدرت شما چیست ؟بزگترين نقطه -5

 اهداف و برنامه های کاری و تحصیلي آيندتون چیست ؟-6

 در مورد اين آزمايشگاه چه میدانید ؟-7

 آيا در حال حاضر در جايي مشغول به کار هستید در صورت مثبت بودن جواب چرا میخواهید شغل فعلي خود را ترک کنید ؟-8

 ي شده ايد ؟ چرا ؟تا به حال هیچ وقت بي نهايت عصبان-9

 چقدر سريع مفاهیم و تکنیک ها را ياد خواهید گرفت ؟-11

 برای توانايي حل مشکل به خود چه نمره ای میدهید؟-11

 آيا نقص عضو يا عمل جراحي يا بیماری خاصي داشته ايد ؟ در صورت مثبت بودن جواب لطفا توضیح دهید؟-12
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 آيا گواهي نامه رانندگي داريد؟-13

 یگار میکشید ؟آيا س-14

 آيا به مواد مخدر اعتیاد داريد ؟-15

 آيا سابقه محکومیت کیفری داشته ايد ؟-16

 آيا سابقه آلرژی به ماده خاصي داريد ؟-17

 علاقه مند به کار در چه بخشي هستید ؟-18

 چرا من بايد شما را استخدام کنم ؟-19

 چرا میخواهید در آزمايشگاه من کار کنید؟-21

 تخصصي بخش فنيسوالات 

1-  

2- 

 تست هوش

 هفت شمع روی کیکی گذاشته شده بود فردی آنها را فوت کرد و سه شمع خاموش شدند ، چند شمع روی کیک باقی مانده است ؟-1

 به نظر شما این اتوبوس به کدام جهت در حرکت است ؟  -2
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 / واحد فنی :نظر مصاحبه کننده

 

 .............................دستور ریاست 

 

http://www.parsehlab.com/
http://www.parsehlab.com/

