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 پوششی

 کاور لتر برای اخذ پذیرش تحصیلی

دانشجویانی که قصد اپالی دارند نیاز دارند تا برخی دستورات را در جهت آماده کردن مدارک خود  | Cover Letter نمونه کاور لتر | نمونه

ر برای اپالی است. در این مقاله در باره اینکه کاورلتر چیست و چه کاربردهایی دارد صحبت انجام دهند. یکی از این دستورات کاور لت

را بیان خواهیم کرد استاندارد نگارش یک کاورلتر رد و نکات مهم جهتخواهیم ک . 

 کاور لتر یا نامه پوششی

اقدام می کند به قوانین متفاوت هر دانشگاه برخورد می کند. با این حال در مسیر  و اخذ پذیرش تحصیلی زمانی که دانشجویی برای اپالی

 .اپالی یکی از گزینه هایی که در اکثر اوقات برای متقاضیان کارشناسی ارشد و دکتری الزم می شود کاورلتر است

و عملی به همراه دالیلی جهت مناسب بودن شما در یک موقعیت کاور لتر توضیحی بر توانایی های متقاضی بر اساس سوابق تحصیلی 

اشتباه بگیرند.  CV ندارند ممکن است با رزومه یا همان تحصیلی است. بنابراین دانشجویانی که اگاهی الزم را در مورد نگارش کاورلتر

در این است که بسیاری از اطالعاتی که در کاورلتر ارائه می شود با رزومه مشابه و یکسان است ولی این  تفاوت کاورلتر با رزومه بنابراین

حالیکه درتفاوت را دارد که متن کاورلتر توانایی و افتخارات و رزومه را توضیح و تشریح می کند در   CV  به صورت تیتر وار این عناوین

 .گفته میشود

یلی موجود عالوه بر این کاورلتر توضیحی در جهت قانع نمودن کمیته انتخاب است که متقاضی را مناسب ترین فرد برای موقعیت تحص

تفاوت را دارد که هر فعالیتی که  وابق علمی، تحقیقاتی و پژوهشی را معرفی میکند ولی اینس معرفی کند. نامه پوششی مانند رزومه 

 .شایستگی متقاضی را برای رسیدن به موقعیت مورد نظر تشریح میدهد

 

شود که در مدارکی که کمیته پذیرش مورد بررسی قرار می دهد زودتر از بقیه مدارک مانند رزومه، زمانی مشخص می اهمیت کاورلتر

مراحل اولیه اهمیت زیادی در رد پذیرش یا قبول پذیرش  توصیه نامه، مقاله و سپس سایر موارد مورد بررسی قرار می گیرد. از آنجایی که 

ورلتر اولین گام در بررسی بنابراین کا داشتن جذابیت باعث کنار رفتن متقاضی از روند اپالی خواهد شد.ترین اشتباه و یا ندارد و کوچک

ک کاورلتر صالحیت متقاضیان است و بدون تردید عدم قبولی در پذیرش در این مرحله بیش از سایر مراحل خواهد بود که با نگارش ی

الی افزایش خواهد یافت. از طرفی کمیته داوران زمانی حاضر می شوند که برای ر ادامه روند اپشانس متقاضی را د مناسب و جذاب 

 .بررسی مدارک متقاضیان وقت صرف کنند که متقاضی دارای صالحیت اولیه که ناشی از بررسی کاورلتر است باشد

.
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 نکات مهم در نگارش کاورلتر

 دانشگاه برای کاور  ز سربرگاگر موسسه و یا دانشگاهی که در در آنجا در حال حاضر در حال تحصیل هستید با اجازه دانشگاه ا

 .لتر خود استفاده کنید

 هم پرهیز کنید تا خوانایی  11های صفحه بیش از یک اینچ نباشد و از بکار بردن فونت های کوچکتر از در نگارش کاورلتر حاشیه

 .متن نمایان باشد زیرا بسیار مهم و تاثیر گذار است

  ر ارتباط با ددارید و قابل اثبات است را بیان کنید و از بیان نظزات شخصی تمام اضحارات شایستگی هایی که از آنها مدرک

 .توانایی های فردی اجتناب کنید

 بیان موارد  چون اثبات مدرک هر یک از جمالتی که در کاورلتر بیان کردید نیازمند مشخص کردن مرجع آن و مدرک آن است، با

شود که اصال مناسب نیست. بنابراین بفقط موارد مهم و تاثیر گذار را به یالمعارف تبیدیل مجزئی متن کاورلتر به یک دایرة

 .صورت خالصه بیان کنید و از ذکر موارد جزیی و کم اهمیت عبور کنید

 کنید و در  در نگارش هر یک از بخش های کاورلتر که بیان کردیم، از ذکر جزییات اجتناب کنید و فقط به کلیات مهم اشاره

جزییات به سایر مدارک مانند رزومه و یا پروپوزال ارجاع دهید صورت لزوم برای . 

 لی دو صفحه ااین است که از طوالنی شدن آن باید جلوگیری کنید. زیرا نگارش یک  نوشتن کاورلتر یکی دیگر از نکات مهم در

به خواسته خود  تن یک صفحه نیزبرای بیان مطالب شما کفایت می کند. گویای این نکته این است که بسیاری از متقاضیان با نوش

های دیگری به جز مطالعه مدارک شما در طول روز هستندرسیده اند. عالوه بر این کمیته پذیرش مشغول کار . 

 د و کاورلتر شما در نگارش کاورلتر به چگونگی تحقیق خود بیشتر اشاره کنید. زیرا تمام افرادی که در هیئت بررسی مدراک هستن

تر خود را برای فردی با د در زمینه کاری شما تخصص ندارند. بنابراین برای جلوگیری از این اشتباه، ابتدا کاورلکننرا بررسی می

 .دانش کلی راجع به موضوع کاری خود بخوانید و نظرات وی را درباره واضح بودن موضوعات جویا شوید

  نابراین بهتر حال بر روی این موضوع کار نکرده است. ببرای ذکر سوابق خود سعی نکنید طوری نشان دهید که هیچ فردی تا به

اید را ذکر کنیداست این کمبود را با مطالعاتی که در گذشته انجام شده بیان کنید و آنچه شما به این روند افزوده . 

 کاولتر شغلی

ه یکی از مهمترین دغدغه های هر نیروی کار مهاجر، اشتغال و کاریابی است. اشتغال و کاریابی درست همانند فرآیند اپالی دانشجویان نیاز ب

مدارک اولیه می باشد. یکی از این مدارک کاورلتر است. بدون شک کاورلتر، یکی از سخت ترین مدرک الزم برای درخواست شغل است. 

کاور لتر با رزومهزیرا پانطباق   (CV)  و هم جهت کردن آنها با هر یک از مشاغلی که درخواست می دهد، کار سختی است. حتی وقتی که

ای قصد داریم تا کاورلتر را مطابق با خواسته های کارفرمایان نوشته شود، کار دشوارتر خواهد شد. نکته اولی که باید در نگارش کاورلتر بر

از جای دیگری کپی نشود  کاورلتر شغل در داشت این است که کاورلتر را متناسب با توصیف   نکته ی بعد که باید توجه شود این است که .

از مهارت های خود تعریف کنید تا شما را فردی با اعتماد بنفس نشان دهد عالوه براین .شغل مدنظر بنویسید با ذکر این نکات می توان  .
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نگارنده تخصصی در این زمینه ندارد بهتریم کار این این است که به افرادی اعتماد کنند که مسئولیت  کاورلنر شغلی را نگارش کرد ولی اگر

زبانی کفایت نمی کند و نیاز به تجریه کافی در این زمینه می باشد  نگارشش را برعهده بگیرند. زیرا صرف داشتن دانش . 

 ساختار کاورلتر استاندارد

ر و آشناشدن به اهمیت آن برای نگارش آن باید از ساختار یک نمونه استاندارد آگاه باشیم. نخستین نکته در پس از یک تعریف کلی از کاورلت

نگارش کاورلتر این است که یک نمونه استاندارد باید حداکثر دو صفحه و حداقل یک و نیم صفحه باشد. عالوه براین ایجاد فاصله خالی در 

گرددهای متقاضی تلقی می شود و در نتیجه منجر به حذف متقاضی از فرایند پذیرش میتگیمیان متن آن منزله کافی نبودن شایس . 

ساختار همانطور که گفته شد  Cover Letter گردد. به صورت یک متن همراه با توضیح است و در چند پاراگراف شایستگی ها تشریح می

ادبیات متن نیز بسیار مهم میباشد و دانش زبانی شاید کفایت الزم را برای نگارش آن را نداشته  Cover Letter در این بین برای نگارش

د از ادبیات رسمی و علمی و آکادمیک استفاده شود و از لحن غیر بای مناسب و استاندارد  Cover Letter باشد. بنابراین برای نگارش یک

های ممتاز متقاضی باید رعایت شود. با این وجود ها و ویژگیرسمی به شدت باید پرهیز شود. این ادبیات در حوزه معرفی سوابق، قابلیت

نحوه بیان سوابق و شایستگی متقاضی نباید بصورت شود ولی ممکن است که برخی موارد که در رزومه ذکر می شود در این جا نیز بیان 

از رزومه باشد، بلکه باید به صورت یک تشریحی کامل از شایستگی های متقاضی باشد و دالیلی ذکر شود که شما برای این   کپی برداری

 .جایگاه تحصیلی تمام شرایط را دارید

 

ردازیم. یکبنابراین با بیان این مقدمه به ذکر ساختار یک کاور لتر استاندار که در زمینه اپالی بتواند کمک کننده باشد می پ  Cover Letter 

 :از پنج قسمت زیر تشکیل شده است

 معرفی 

 پایان نامه 

 سوابق تدریس 

 سوابق کاری 

 نتیجه گیری 

 

ولتر شغلی | نمونه کاور لتر برای هنمای نوشتن کاورلتر | راهنمای ویرایش کاورلتر | ساختار استاندارد کاورلتر | روش نگارش کاورلتر | کارا | Cover Letter نمونه کاور لتر | نمونه

 کار

 بخش معرفی کاورلتر – 1

ها و تخصص های تحقیقاتی، معرفی و تشریح شخصیت شامل نام کامل متقاضی، موقعیت فعلی شغلی و علمی، زمینه بخش معرفی کاور لتر

روشن و واضح به یک سری سواالت که بطور نمونه در زیر آمده است پاسخ داده شود متقاضی می باشد. این بخش باید به صورت کامال  : 

 شغل و جایگاه فعلی شما چیست؟ 

.
.
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 ینه تحقیقاتی و نقش اصلی شما در این تحقیق چیست؟تخصص ها و زم  

 باشد؟یترین فرد برای این موقعیت هستید چه مدالیل اینکه شما مناسب  

ان داده در این بخش باید سعی شود که شایستگی خود را برای بدست آوردن فرصت تحصیلی بصورت شفاف و به دور از پیچیدگی ها نش

آکادمیک و چه غیر آکادمیک و همچنین  بخش مشخص نمودن وضعیت فعلی متقاضی در زمینه شغلی چه شود. از نکات بسیار مهم در این 

نامه خود دفاع نکرده است فقط به ذکر این موضوع که در از پایان زمان اپالیوضعیت دفاع متقاضی از رساله خود می باشد. اگر متقاضی در

نامه ذکر کند. همچنین در ذکر تاریخ دفاع صداقت را باید در یک تاریخ تقریبی از دفاع پایان آینده دفاع خواهد کرد بسنده نکند و به عنوان مثال

ضی با تاریخ ذکر شده نظر داشته و آنرا از قبل با استاد راهنمای خود هماهنگ کرده باشید. چون اگر اختالفی در تاریخ ذکر شده توسط متقا

ند پذیرش تمام شودبه قیمت حذف از رو نامه توصیه توسط استاد در  

. 

 

 بخش پایان نامه کاورلتر – 2

قسمت های کاورلتر است. این کار وقتی دشوارتر می شود متقاضی مجبور می شود که پیش از دفاع از  این بخش یکی از سخت ترین 

نامه، روش به کار رفته و یا تاریخ دفاع شرایط مبهمی را نامه کاورلتر خود را آماده کند. چرا که ممکن است در رابطه با جزییات پایانپایان

نامه یک جمله اختصاص داد، که در نهایت بتوان یک باید سعی شود که برای هر قسمت از پایان  بنابراین برای نگارش این بخش ایجاد نماید.

تاثیر گذار به دست  وپاراگراف مناسب برای تشریح پایانه نوشت، که این کار پس از چندین بار بازنویسی تا رسیدن به متنی مناسب، پیوسته 

 .می آید

نامه و همچنین بندی آن و حوزه تحقیقات مرتبط با موضوع پایاندر این بخش حائز اهمیت هستند موضوع تحقیق پایانامه و بخش نکاتی که

نامه که با هایی از پایاناید می باشد. عالوه بر این بخشهایی را که در گذشته در این زمینه داشتهموقعیت ارائه شده، مقاالت، کتب و یا همایش

ش و بررسی باال برده ارائه شده در زمینه اپالی همخوانی دارد را باید بیشتر برجسته کرد تا جذابیت کار خود را برای کمیته پذیرموقعیت 

ه تمام اعضای کمیته شود. ذکر این نکته مهم است که اگر چه متن این قسمت باید بصورت رسمی و علمی نوشته شده باشد اما توجه باید کرد ک

باشند، بنابراین در کنار لحن علمی توضیحات، سادگی و شفاف بودن ش لزوما در حیطه تخصصی شما مشغول به فعالیت نمیبررسی و پذیر

 .مطالب نباید فراموش شود

توجه  ال پیش رو را نیز باسنکته ی دیگر اندیشیدن به آینده تحقیقاتی خود است، زیرا باید چشم اندازی از آینده تحقیقاتی خود در پنج و یا شش 

هایی همچون برگزیده شدن در های موقعیت ارائه شده را مشخص کنید. در نهایت اگر موفقیتبه عالیق، سابقه و همچنین چهارچوب

نیدهای علمی، دریافت بورسیه و جوایز و یا تقدیر در زمینه علمی مرتبط در حوزه تحقیقاتی ذکر شده دارید از بیان آن اجتناب نکهمایش  

. 



 

 بخش سوابق تدریس نامه پوششی -3

های پیش روی آنها است. اطالع این بخش نیز برای بسیاری از دانشجویان و داوطلبانی که سابقه تدریس کمی برخوردار هستند یکی از چالش

ته در موقعیت کمک کننده است، الب TA از سوابق تدریس به این دلیل ضروری است که در اخذ دریافت بورسیه و یا کمک هزینه به عنوان

شود تا ابتدا سوابق تدریس، به صورت تحقیقاتی محض این مورد استثنا می باشد. برای نگارش در این قسمت هم توصیه میهای ارائه شده 

های تدریس و همچنین نحوه و فلسفه تدریس خود را در چند صفحه به صورت کامل توضیح داده و سپس آن را در یک الی دو پارگراف حوزه

یدبرای ذکر در کاورلتر خالصه نمای . 

های خاصی در تدریس برخی دروس دارید، حتی در صورتی که این موضوعات با حیطه کاری پیشنهادی در حتی اگردر برخی موارد توانایی

ه و شایستگی شما موقعیت ارائه شده فاصله داشته باشد حتما ذکر کنید که برخی به اشتباه عنوان می کنند که این موضوع برعکس عمل کرد

های خود را با موقعیت ارائه یت را کمرنگ می کند. اگر این موضوع شما را می آزارد برای دور شدن از آن سوابق و تواناییبرای این موقع

های مرتبط و مفید آنرا برجسته سازیدشده تطبیق دهید و سپس بخش . 

 

 سابقه کاری در کاورلتر – 4

های کاری متقاضی یا کمیته پذیرش از توانایی شاید این به نظر آید که ذکر سابقه کاری با کاورلتر همخوانی ندارد اما آگاهی هیئت داوران 

تواند به شناخت شخصیت شما و نحوه تعامل شما با گروه کمک کند. توجه به این نکته ضروری است که جایگاه خارج از حیطه دانشگاهی می

در رزومه آکادمیک است، بنابراین در اینجا تنها به مواردی باید پرداخت که شما را به عنوان فرد مفیدی و ارزشمند در   اری کاملسابقه ک

دهد.زیرا که در کل طول دوره باید به دور از انزوا باشید و به همکاران گروه با توانایی همکاری و انجام اموری فراتر از تحقیق نشان می

ر گروه تعامل داشته باشید. بنابراین باید به فکر نشان دادن ابعاد برجسته شخصیت خود در انجام کارهای گروهی با توجه به سابقه علمی خود د
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هایی خاص از الزامات پذیرش است از اهمیت بیشتری خود باشید. این موضوع زمانی حاءز اهمیت خواهد بود که سابقه کاری در زمینه

باشدبرخوردار می . 

 

 نتیجه گیری در کاورلتر – 5

به مدارکی که در  جمع بندی کوتاه در رابطه با کل موضوع باید داشت و  این بخش ، قسمت پایانی نگارش کاورلتر است. در این قسمت یک 

ی دسترسی به می توان اشاره کرد. عالوه بر این اگر وب سایت شخصی یا آدرسی برا… پیوست خواهد آمد مانند رزومه ، توصیه نامه و 

ا فارغ از هر گونه تشکر یا انند لینکداین و غیره دارید در این بخش معرفی کنید. نکته پایانی این است که متن کاورلتر خود رپروفایل آنالین م

یدتملق اضافی به طوری که نشان دهد شما منتظر لطف کمیته پذیرش یا هیئت بررسی برای اخذ پذیرش هستید به اتمام برسان . 

 

 

 نمونه نامه پوششی

 

 

 

Your Name 

Street Address 

City, State Zip 

Phone Number 

 

 

 

        Today’s Date 

Hiring Person 

Hiring Person’s Job Title 

Hiring Person’s Company 

Company Mailing Address 

City, State Zip 
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Dear Mr./Mrs. Hiring Person, 

 

In the first paragraph, tell how you heard about the job opening * (or about the company, if this 

is not an advertised job but rather one you are trying to discover or create by making direct 

contact).  Mention the actual job title, and say that you’re sending a resume that shows how 

you’re qualified for that particular job. 

 

(*Try to find somebody who personally knows the Hiring person, and ask if you may say 

in your cover letter “Bill Smith suggested I write to you directly”.  A name the hiring 

person recognizes helps tremendously in getting you noticed.) 

 

In the second paragraph show some enthusiasm and interest in the company, and appreciation 

for their products.  If you know of a problem or opportunity facing the company, mention it – 

without in any way criticizing the company.  Give an example of something you could do to help 

resolve the problem or help take advantage of the opportunity. 

 

(The best example would be something similar that you did for a previous employer to 

improve the situation.) 

 

In the third paragraph, tell how you will follow through.  “I’ll call your office early next week to 

see if we could meet soon and discuss this job opening.” 

 

(Of, if you’re exploring for unadvertised jobs that may come up: “I’ll call your office next 

week to see if we could meet soon to discuss your company’s need for help in the near 

future.”) 

 

(Or, if you’re answering a blind ad in the newspaper, and CAN’T call them – just end on 

an upbeat note and provide a phone number with an answering machine where you can 

be reached.) 

 

 

       Sincerely, 

 

 

 

Joseph Job Hunter 

Enclosed: CV 

 

John Doe 

4545 Home Street  

Berkeley, CA  94707 

(510) 515-5151 

 

 

 

         January 23, 2009 



 

Jean Cabrillo 

V.P., Operations, South America 

International Widget Corporation 

222 Union Street 

San Francisco, CA  94110 

 

Dear Jean Cabrillo, 

 

This letter is to express my interest in the position as Systems Engineer for International Widget 

Corporation in South America, announced in the December job listing at the UC Berkeley 

Placement Center.  I am also sending a resume, showing that my expertise exactly matches the 

requirements listed in the position announcement.   

 

This position particularly caught my eye, as I recently read in the Wall Street Journal that 

International Widget is considering converting all in-house computers to Windows for DOS.  I 

have a strong software background, and have just returned from a two-year stint in Argentina 

where I functioned as an independent computer specialist/programmer for a variety of 

businesses.  Among other tasks, I installed and utilized Microsoft products, including Windows 

for DOS, and I have been developing applications in Microsoft Quick C for Windows.  I earned a 

reputation among my clients for ensuring product satisfaction, and I would be happy to supply a 

list of client references. 

 

I have always admired the success of International Widget, particularly in South America, where 

I find the technical developments challenging and rewarding.  I would very much enjoy 

discussing the possibility of our working together.  I look forward to hearing from you. 

 

 

In the third paragraph, tell how you will follow through.  “I’ll call your office early next week to 

see if we could meet soon and discuss this job opening.” 

 

 

       Sincerely, 

John Doe 
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Enclosed: CV 
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