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 اطالعات شخصی

 ابتدا یک عکس پرسنلی قرار دهید

 نام و نام خانودگی کارجو

 تاریخ تولد

 شماره کد ملی

 نشانی منزل )نام شهر حتما ذکر شود(

 نشانی پست الکترونیکی شماره منزل

 

 سوابق تحصیلی

 ارشدکارشناسی 

نام رشته و 

 گرایش

تاریخ فارغ  تاریخ شروع نام دانشگاه

 التحصیلی

 توضیحات:

 نامه پایان موضوع نام نوشتن  

 از افتخارات و مقام های علمی کسب شده دانشگاهی و  ننام برد

 علمی

  در این قسمت می توانید به دروس مهمی که گذرانده اید اشاره

 کنید )اختیاری(

   ارایه شده )اختیاری(نام بردن از مقاالت 

 معدل

 کارشناسی

نام رشته و 

 گرایش

تاریخ فارغ  تاریخ شروع نام دانشگاه

 التحصیلی

 توضیحات:

   نام بردن از افتخارات و مقام های علمی کسب شده دانشگاهی و

 علمی

 اشاره اید گذرانده که مهمی دروس به توانید می قسمت این در 

  اختیاری() کنید

 (اختیاری) شده ارایه  مقاالت از بردن نام 

 معدل

 

 سوابق کاری و حرفه ای
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ترتیب آوردن شغل های قبلی خود به این صورت است که اول جدیدترین شغلی که 

داشته اید را نام می برید و به ترتیب زمانی شغلهای قدیمی تر را ذکر می 

 کنید.

نام  سمت نام شرکت و شغل

 شهر

تاریخ 

شروع به 

 کار

 تاریخ پایان

 کار

 توضیحات:

  توضیحات مختصری در باره مسئولیت های کاری که در حین داشتن

 شغل مورد اشاره به عهده داشته اید، بدهید.

  جمله و به اختصار کارها و اقداماتی که در حین دو در حد یک تا

 بنویسید. اشاره آن ها را انجام داده ایدداشتن شغل مورد 

  اشاره تیتروار و به اختصار دست آوردهای خود را در شغل مورد

 بنویسید.

 

نام  سمت نام شرکت و شغل

 شهر

تاریخ 

شروع به 

 کار

تاریخ پایان 

 کار

 توضیحات:

  توضیحات مختصری در باره مسئولیت های کاری که در حین داشتن

 شغل مورد اشاره به عهده داشته اید، بدهید.

 جمله و به اختصار کارها و اقداماتی که در حین  دو در حد یک تا

 داشتن شغل مورد اشاره آن ها را انجام داده اید را بنویسید.

  دست آوردهای خود را در شغل مورد اشاره تیتروار و به اختصار

 بنویسید.

 

 

 مهارت ها

 مهارت های نرم افزاری

 نام نرم افزار را بنویسید 

  را در کار با نرم افزار مورد بسیار کوتاه میزان مهارت خود

 اشاره بنویسید

 آشنایی با زبان های خارجی

 نام زبان خارجه را بنویسید 

 میزان تسلط و آشنایی با زبان خارجی نام برده شده را در سطوح 

 بیان کنید کاربردی مانند مکالمه و نوشتن

 سایر مهارت ها
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 های فنی  های هنری و تخصصاز قبیل مهارت  سایر مهارت های خود

 را در اینجا بنویسید.  دیگر

 

https://book-pub.ir/

