موسسه انتشار یات آذرگان

مشخصات فردی:
در نظر داشته باشید که ابتدا و در باالی صفحه عکس شما قرار داده می شود و در ادامه این
قسمت می تواند به شکل زیر باشد.
*عکس پرسنلی
*مشخصات فردی
نام و نام خانوادگی

نام پدر

تاریخ تولد

کد ملی

شماره شناسنامه

محل تولد

نشانی محل سکونت
نشانی پست الکترونیکی

شماره تلفن

سوابق تحصیلی
این بخش باید به ترتیب باشد.
*سوابق تحصیلی
مقطع
تحصیلی

رشته

دیپلم
فوق
دیپلم
کارشناسی
کارشناسی
ارشد
دکتری

سوابق حرفه ای

گرایش

تاریخ
شروع

تاریخ
پایان

نام واحد
آموزشی

معدل

موسسه انتشار یات آذرگان
در این قسمت سوابق حرفه ای و شغلی شما آورده می شود .توجه داشته باشید که مشاغلی را
در این قسمت بیاورید که مربود با شاخه تحصیلی مورد درخواست باشد و از آوردن موارد
اضافی خود داری کنید .اگر سابقه تدریس در هر زمینه ای را دارید در این قسمت حتما
بیاورید.
سوابق حرفه ای و شغلی
نام سازمان
یا شرکت

تاریخ شروع به
کار(ماه و سال)

تاریخ پایان
( ماه و سال)

نوع فعالیت

سمت

سوابق علمی و پژوهشی
سوابق علمی و پژوهشی خود را که شامل پایان نامه  ،مقاالت چاپ شده در مجالت و کنفرانسها
و همچنین کتاب های چاپی خود استدر این بخش اورده می شود .در رزومه های تحصیلی این قسمت
از اهمیت باالتری برخوردار است و باید با دقت پر شود.
 -1پایان نامه
عنوان پایان نامه های
کارشناسی ارشد و دکتری

نام و نام خانوادگی
اساتید راهنما و مشاور

زمان ارایه

 -2مقاالت و کتاب ها

نام مقاله و یا
کتاب

نام مجله /
نشر /کنفرانس

 -3اختراع یا تحقیق

زمان انتشار (یا زمان
پذیرفته شدن برای مقاالت )ISI

نام
نویسندگان

موسسه انتشار یات آذرگان
نام تحقیق و یا اختراع

زمان ثبت اختراع یا
انجام تحقیق

در صورت داشت نام
کارفرما و یا شرکتی که
کار برای او انجام شده
است

عناوین و افتخارات
افتخارات و عناوینی که تا لحظه نوشتن رزومه به دست آورده اید را می توانید در این
قسمت بنویسید


اگر جزو رتبه های برتر کنکورهای کارشناسی  ،کارشناسی ارشد و یا دکتری هستید در
این قسمت آن را قید کنید.



اگر در دوره های تحصیلی کارشناسی و یا کارشناسی ارشد خود جزو رتیه های برتر
هستید می توانید در این قسمت آن را ذکر کنید



در صورت کسب افتخارات در جشنواره ها و المپیادهای داشجویی و دانش آموزی ،نام
آنها را همراه باسطح مقامی که آورده اید به تفکیک بنویسید.

توجه داشته باشید که برای تمامی مطالبی که در این بخش می آورید باید در هنگام مصاحبه
مدرک ارایه دهید.

دوره های آموزشی و کارگاه ها
دوره های آموزشی و کارگاه هایی را که شرکت کرده اید در این قسمت
بنویسید.
دوره های آموزشی و کارگاه ها
نام دوره یا
کارگاه

تاریخ
برگزاری

مکان
برگزاری

میزان ساعت
گذرانده شده

سطح

معرف ها
در انتها نیز مشخصات کامل معرف های خود را می توانید بیاورید .نامه معرفی نامه این
افراد را نیز می توانید در هنگام مصاحبه حضوری ارایه دهید.

