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                      شرايط و تعهد به آن است.   تمام ، امضای فرم به منزله پذيرش  متقاضي گرامي لطفاً موارد ذكر شده را بدقت خوانده و پر نماييد

   ..................................: نام پدر تاريخ تولد:        /       /               ..................................... كد ملي:    ...............................................................: نام و نام خانوادگي

 ☐متاهل     ☐مجرد  :وضعيت تاهل  ..................: التحصيلي از دانشگاه غ سال فار........  ..........................................................و رشته تحصيلي:  مقطع

   .................................. ......................: موبايلو شماره تلفن  ...............................................................................................: آدرس ايميل ☐زن   ☐مرد: جنسيت

  ......................................................................................................................................................................................................................................آدرس محل سكونت: 

 خود را بنويسيد.   حضورنام آزمايشگاه و مدت زمان  دارا بودن سابقه كار،در صورت 

 چه سالي  چه مدت نام آزمايشگاه 

   

   
 

 مشخص نماييد.   با عالمت   ؟در چه بخشهايي آموزش ديده ايد

 پذيرش  نمونه گيري  انگل شناسي  كامل ادرار  سرولوژي  هماتولوژي  هورمون  بيوشيمي  شناسي   ميكروب بخش

          
 

 شرايط كارآموزي در آزمايشگاه :

 هفته ابتدايي تنها برای آشنايي بوده و پس از آن با تاييد مدير آزمايشگاه دوره ادامه پيدا مي كند.  ➢

 ماه مي باشد.   6مدت زمان كارآموزی   ➢

 باشد. ها مي رج شدن كارآموزهای قبلي از بخش ها با نظر مديريت بوده و با توجه به سطح يادگيری و خا بين بخش جايي جابه ➢

 گردد. زماني كه مدير آزمايشگاه تشخيص دهد دوره قطع مي  در هر  در طول دوره آموزشي، ➢

 كارآموز بايد مانند پرسنل آزمايشگاه در ساعت مشخص ورود و خروج نمايد.  ➢

 كارآموز ميبايست ترجيحاً تمام روزهای هفته در آزمايشگاه حضور داشته باشد.  ➢

 باشد. كارآموز مي  بر عهده خودِ  قبيل شكستن لوازم ، خرابي تجهيزات و غيره  از های وارد شده به آزمايشگاهت جبران خسار ➢

 موز بايد روپوش مناسب و استاندارد تهيه كرده باشد. كارآ  ➢

 . باشدمي احترام و حرف شنوی از پرسنل آموزش دهنده ،   ترتيبمقررات آزمايشگاه ، نظم و كامل  به رعايت  ملزمكارآموز   ➢

 باشد. و ... بر عهده كارآموز مي)برای بخش خونشناسي( تهيه لوازم مصرفي از قبيل دستكش ، ماسک ، الم  ➢

و كارآموز تنها بعنوان يادگيری  ه آزمايشگاه نداردهيچگونه تعهدی اعم از بيمه و حقوق برعهدموافقت با حضور كارآموز در آزمايشگاه  ➢

 باشد. های آزمايش مشغول بكار مي تكنيكها و روش 

 ☐خير                           ☐بلي        آيا معرف جهت كار در آزمايشگاه داريد؟ ➢

 شماره تماس معرف:              معرف:                                                      نام و نشان   ➢

 تفاوتي ندارد           (20يا  19الي   13) عصر             ( 14الي   7) صبح   ؟مي باشيددر چه شيفتي القه مند به حضور ع ➢

    عالي                خوب              متوسط            ضعيف       نايي با زبان انگليسي:ميزان آش ➢

 ............................................................................................................... .... در صورتي كه در دوره های آموزشي شركت كرده ايد ذكر نماييد:   ➢

 

  :امضا و اثر انگشت/      /                                                                تاريخ مراجعه:  


