
 

Curriculum Vitae 

رزومه نوشته اي جامع درباره فرد است كه در آن تمام اطالعات شخص اعم از مشخصات فردي، سطوح تحصيالت، سوابق علمي و 
پژوهشي، افتخارات، مهارت ها، دوره هاي علمي و آموزشي، سوابق شغلي و حرفه اي و سوابق تدريس و عاليق فرد با جزئيات مفيد به 

صورت دسته بندي نوشته مي شود و الزم است در صورت لزوم هر ماه به روز گردد تا آخرين اطالعات آن در آن ثبت گردد. در زير نمونه 
 اي از رزومه به صورت ماتريسي آورده شده است. هر شخص مي تواند بخش هاي آن را در صورت نياز و وجود اطالعات پر نمايد.

 ....................................................رزومه آقاي/خانم 

 ي:تحصيلآموزشي و سوابق - 2

 معدل
كشور/ شهر 
 محل تحصيل

 نام دانشگاه /
  واحد آموزشي

 مدت تحصيل
 مقطع تحصيلي رشته تحصيلي گرايش

 از سال تا سال
 ديپلم و زير ديپلم       
 فوق ديپلم       
 ليسانس       
 فوق ليسانس/دكتري حرفه اي       

 PhDدكتري        

 چه سوابق تحقيقاتي در طول دوره تحصيل تا كنون داشته ايد؟علمي/پژوهشي/تحقيقاتي: سوابق - 3

        توضيحات بيشتر
 محل ارائه تاريخ ارائه

 نام پروژه/ طرح/ مقاله
 سمينار دانشگاه ساير سال ماه

     
     
     
     
     
     
     
     

- مشخصات فردي: 1

 شماره ملي:
 

 نام و نام خانوادگي:  تاريخ تولد: نام پدر:

 محل تولد:  شماره شناسنامه: 

     متاهل وضعيت تاهل:  مجرد تعداد فرزندان:    نوع معافبت: ...................................  معاف دائموضعيت نظام وظيفه: پايان خدمت

 نشاني محل سكونت: ..................................................................................................... تلفن منزل:  تلفن همراه:
 ):E-Mail(آدرس پست الكتورنيكي ........................................................................................................................................



 سوابق شغلي خود را به جز تدريس بنويسيد. و شغلي: سوابق حرفه اي- 4

 نام سازمان/ شركت
  نوع همكاري

محل شركت/ 
 سازمان

 سمت

  نوع همكاري

مشاوره تمام وقت پاره وقت  مجموع به  تا از
ماه  سال ماه سال ماه

         

         

         

         

  سوابق آموزشي و تدريس خود را بنويسيد.تدريس:سوابق - 5

 نام دوره/ درس
 مدت همكاري

 ارائه دهنده نام سازمان/شركت
 تدريس

 سطح دوره
مجموع به  تا از تعداد ساعات دوره

 ماه
 پيشرفته مقدماتي

ماه  سال ماه سال
         

         

         

         

         

 در چه دوره هاي كامپيوتر، علمي و زبان شركت كرده ايد؟: كامپيوتر- دوره ها /گواهينامه ها/مدارك علمي، زبان و 6

 / مدرك/گواهينامهنام دوره
 مدرك پايان دوره ميزان ساعات دوره سال  آموزشمحل  دورهسطح

 خير بله    پيشرفته مقدماتي
        

        

        

        

 چه زبان هايي با در چه مهارت هايي و در چه حدي تسلط داريد؟ :/ غير بوميزبان خارجيهاي مهارت  -7

  مادري/ملي/ خارجيزبان
0B 1نوع توانائيBميزان تسلط 

2B 3خواندنB عالي خوب آشناييمكالمه      نوشتن 
       

       

       

       

       

 با چه نرم افزارهايي كار كرده ايد يا چه مهارت هاي مرتبط با كارمپيوتر داريد؟ - مهارت كامپيوتري:8

 / نوع مهارتنام برنامه
  مهارتسطح

5Bميزان تسلط 
 عالي خوب آشنايي پيشرفته مقدماتي

      

      

      
      
      



 

  عالقه مندي هاي خود مانند موسيقي، ورزش، مطالعه و .... را به ترتيب نام ببريد.عالقه مندي ها: -9
  عالقه مندي هاساير  (چه تفريحاتي)تفريحات  (زمينه ها)مطالعه  (نوع موسيقي)موسيقي  (نام ورزش )ورزش

     

     

     

  در طول دوران اجتماعي و تحصيلي(مدرسه و دانشگاه) در چه فعاليت هاي گروهي فعاليت كرده ايد يا عضو بوده ايد؟كارهاي گروهي: -10

 مكان انجام نوع/نام فعاليت
مدت / انجام به  تاريخ

 ماه
 هدف از انجام/عضويت

 ماه سال
      

      

      

      

      

      


	ميزان تسلط
	نوشتن
	خواندن
	ميزان تسلط
	نوع توانائي
	     مکالمه

