
 

اکثر دانشگاه ها از شما درخواست ارائه رزومه  ،یلیتحص رشیاخذ پذ یزمان اقدام برا در

شما  یلی. رزومه تحصندینما یم رشیاخذ پذ یاز مدارک الزم برا یکیبه عنوان  یلیتحص

مانند  یمختلف و موارد یشرکت در دوره ها یالزم برا یبه منظور نشان دادن مهارتها

به  یاچ د یپ یبه عنوان دانشجو قاتیگرفتن فرصت تحق اریتدر اخ یبرا تیاحراز صالح

رود یکار م . 

کردن شغل و  دایپ یبا رزومه معمول و استاندارد که برا رشیاخذ پذ یبرا یلیتحص رزومه

 قیدق حاتیشامل توض دیشما با یلیرود متفاوت است. رزومه تحص یاستخدام به کار م ای

کامالً ساده و  یلیو مدارک اخذ شده باشد. ساختار رزومه تحص یلیدرباره سابقه تحص

 نیآنها ا ازیدانشگاه ها بنا به ن ایکشورها و  یبعض یبرا تممکن اس یباشد ول یروشن م

بهتر است با واحد  یلینگارش رزومه تحص یقبل از اقدام برا نیساختار متفاوت باشد بنابرا

الزم  یمورد نظر درباره موارد الزم الذکر در رزومه خود هماهنگ مربوطه در دانشگاه

 .انجام شود

تا آن لحظه )مقطع،  دهیبه اتمام رس یلیمقاطع تحص اتییشامل جز دیشما با یلیتحص رزومه

از  یخالصه ا انیاز متقاض یباشد، ممکن است بعض…( رشته، دانشگاه، معدل و 

اگر  یول کنندیدر رزومه خود ذکر نم زیخود مانند مقطع متوسطه را ن ییابتدا التیتحص

آن را ذکر  دیتوان یشما مرتبط است م رشیدرخواست پذ بهموارد  نیا انیب دیکن یاحساس م

دیینما . 

 

یلیتحص رشیپذ ساختار : 

https://t.me/joinchat/JcD3qBNmDtDTwenK9der8g


 

باشد یم ریشامل موارد ز یلیرزومه تحص یصورت کل به : 

 

1⃣ و  ردیگ یعنوان رزومه قرار م ریقسمت ز نیتماس فرد: ا اتییو جز یاطالعات شخص

باشد یم یشامل اطالعات شخص . 

2⃣  بیقسمت به ترت نیکه اطالعات ا دیحاصل کن نانیو مدارک اخذ شده: اطم التیتحص

و  زیشود ( ارائه شوند و شامل اطالعات مرتبط و جوا یمدرک اول ذکر م نی) آخر یزمان

باشد یفرد یها تیموفق . 

3⃣  ایقسمت شامل سوابق مرتبط به صورت تمام وقت  نیمرتبط: ا یقاتیو تحق یبقه شغلسا

سوابق مرتبط با  دیباشد. به خاطر داشته باش یم یانتفاع ریو غ یپاره وقت، انتفاع

شما باشد رشیدرخواست پذ  

4⃣  یمهارتها گریو د یت یبا آ ییآشنا ،یو تخصص یفن یقسمت شامل مهارتها نیمهارتها: ا

باشد یم رشیدرخواست پذ نهیمرتبط با زم . 

 دیکه در آنها شرکت کرده ا ییو کنفرانس ها نارهایسم ستیو کنفرانس: ل ناریدر سم شرکت

دیبه آنها دعوت شده ا ایو  . 

5⃣ مرتبط با  یها مانند ژورنال ها یو سرگرم قیقسمت شامل عال نی: ایو سرگرم قیعال

باشد یم دیکه مطالعه کرده ا رشیپذ نهیزم . 

6⃣ معرف: حداقل دو استاد به عنوان معرف که اجازه ذکر نام خود را در رزومه  دیاسات

شما داده باشند. لذا نام، رتبه، درجه تحصیلي، آدرس یا تلفن و كالً اطالعات  یلیتحص

مربوط به معرفین خود ) كه معموال اساتید شما هستند ( را در این بخش بیاورید . این 

ست همان معرفیني باشند كه توصیه نامه هاي شما را تكمیل نموده اندمعرف ها مي بای . 

 

❗️❗️  یرزومه شما را م یموضوع که چه کس نیدرک ا ،یلیدر هنگام نگارش رزومه تحص

با در نظر گرفتن  یلیهر برنامه تحص یباشد. بهتر است که برا یم یاتیح اریخواند بس

تا شانس  دیکن هیرزومه مرتبط ته کیکشور و دانشگاه مورد نظر،  ازیمورد ن یها تیفیک

دیده شیافزا یقبول یخود را برا . 



 

 

 :نکات مهم�💡�

 

به صورت مستقل  لیبه تحص لیتما”  رشیپذ تهیکم نیانجام شده، مسول قیتحق کیبر اساس 

انتخاب  یلیرزومه تحص کی تیموفق یفاکتورها نیگذارتر ریاز تاث یکیرا به عنوان ” 

 .کردند

نشود شتریصفحه ب 2حد امکان رزومه شما از  تا . 

 ریمناسب تاث یلیرزومه تحص کیدر مقطع دکترا ارائه  رشیپذ یهنگام درخواست برا در

کار اختصاص  نیا یبرا یزمان کاف نیدرخواست شما خواهد داشت بنابرا یدر قبول یادیز

دیبده . 

دوم  سینو شیسپس پ د،یآن را چند روز کنار بگذارو  دیسیرا بنو هیاول سینو شیابتدا پ در

ً ی) ترج دینشان ده کیفرد آکادم نیو آن را به چند دیسیرا بنو اشتباهات  انیکه از ب یکسان حا

دیکن حیرا تصح یو دستور ینداشته باشند (. در انتها اشتباهات نگارش ییشما ابا  

 

 

 

 


