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 رزومه چيست؟

  

کنيد  هدف شما اين است که نظر مسئوالن استخدام را جلب. ، مانند يک آگهی تبليغاتی است که شما محصول آن هستيد زومهر
که به نگاه کنيد بازاريابی عنوان يک ابزار  برای رسيدن به اين هدف بايد به رزومه به .تا برای مصاحبه با شما ترغيب شوند

ی  آوردن مصاحبه دست حال، فقط داشتن يک رزومه برای به بااين. کند شغل مورد نظرتان را به دست آوريد شما کمک می
 .شغلی کافی نيست

چرا کسی بايد محصول شما را بخرد؟ مسئوالن استخدامی موظفند تا از . ی آن خوب فکر کنيد، هرکسی تبليغاتی دارد درباره
هايی جلب  سمت رزومه راحتی نظرشان به شان مناسب است و به يزی را انتخاب کنند که برای شرکتبين تبليغات رسيده، چ

 .تواند به شما کمک کند هايتان می در اينجا، بازاريابی درست مهارت. شود که قالب خيلی خوب و جزئيات گيرا دارد می

نظر بيايد؟ مسئوالن   تان جذاب به ج کنيد که رزومهتوانيد در آن در چه نکاتی را می. تان خوب فکر کنيد ی رزومه درباره
معموال . ترين آنها را برای شرکت انتخاب کنند و اين کار بسيار دشوار است ها، مناسب ی رزومه استخدام بايد از بين همه

 .کنند ه خود جلب میراحتی نظر مسئوالن استخدام را ب  اند و جزئيات جالبی دارند، به بندی شده خوبی قالب  هايی که به رزومه

. شوند ی اول کنار گذاشته می ثانيه ١٠رزومه، پس از يک نگاه گذرا، در همان  ١٠مورد از هر  ٨دهد که  مطالعات نشان می
 .آييد ی خود درج کنيد که نشان دهد شما از پس شغل مورد نظر برمی هايی را در رزومه بنابراين بايد دقيقا آن دسته از مهارت

حال، برخی نکات و  بااين. ای وجود ندارد شده نويسی هيچ قاعده و قانون ثبت  اين است که در رزومهی مهم  نکته
 .ای شما را بهتر نشان دهد ای بنويسيد که اهداف حرفه توانيد رزومه کردن آنها می ها هستند که با دنبال دستورالعمل

 

  رسان تان می نحوه نوشتن رزومه کاری؛ نکاتی که شما را به شغل رويايی :حتما بخوانيد
  

 نويسی  ب قالب برای رزومهانتخا: ی يک مرحله

ی  توانيد قالب رزومه بندی متفاوت وجود دارد که می نوع قالب ٣. ی خود را مشخص کنيد ی اول بايد قالب رزومه در مرحله
کنيد تا بهترين   طور دقيق مطالعه هر يک از آنها مزايا و معايبی دارند، بنابراين آنها را به. خود را براساس آنها تنظيم کنيد

 .يتان برگزينيد لب را برای رزومهقا

 براساس تاريخ وقوع از جديد به قديم .١

ترين  تجربه به همين دليل حتی کم. پذيری بااليی دارد بندی است و انعطاف ترين نوع قالب بندی براساس تاريخ، متداول قالب
 .توانند از آن استفاده کنند راحتی می نويسی نيز به  افراد در رزومه

 :بندی استفاده کرد توان از اين قالب مواردی میدر چه 

 تان را نشان بدهيد خواهيد پيشرفت کاری که می  هنگامی. 



 ی مشابه درخواست بدهيد خواهيد برای کاری با زمينه که می هنگامی. 
 منظور ارتقای شغلی به. 

 :بندی استفاده کرد در چه مواردی نبايد از اين قالب

 ايد تان داشته ريخ کاریی طوالنی در تا اگر يک وقفه. 
 تان را تغيير دهيد خواهيد مسير شغلی اگر می. 
 کنيد بار شغل خود را عوض می اگر هر چند ماه يک. 

 براساس عملکرد .٢

های شما تمرکز  ها و مهارت قالب تاريخی بر روی پيشرفت شغلی شما تأکيد دارد، اما قالب عملکردی بر روی توانايی
های  که تخصص شود، استفاده از آن برای کسانی های متقاضی تأکيد می بندی روی صالحيت نوع قالب آنجا که در اين. کند می

 .تر است تجربی دارند، مناسب

 :توان از اين قالب استفاده کرد در چه مواردی می

 تان وجود دارد ی کاری ای در تاريخچه اگر وقفه. 
 تان را تغيير دهيد خواهيد مسير شغلی اگر می. 
  تر نشان دهيد تان برجسته خواهيد يک مهارت خاص را در رزومه میاگر. 

 :در چه مواردی نبايد از اين قالب استفاده کرد

 تان را برجسته کنيد خواهيد پيشرفت کاری اگر می. 
 ای در آن نداريد اگر داوطلب ورود به شغلی هستيد که هيچ تجربه. 
 هايی داريد که برای اين ش اگر مهارتyg 

 تندمناسب نيس. 

 

 متمايز  ی يک رزومه نکته طاليی برای تهيه ١٣ :حتما بخوانيد

 

 ترکيبی .٣

بندی، از يک سو  در اين قالب. شوند هايی از قالب عملکردی ادغام می هايی از قالب تاريخی با بخش در قالب ترکيبی، بخش
ای است  بندی شامل تجربيات حرفه ی قالب ديگر، بدنه و ازسوی) عملکردی(شود  میهای خاص فرد تأکيد  روی شايستگی

 .ی زيادی دارند ی خاص، تجربه کنند که در يک حرفه معموال افرادی از قالب ترکيبی استفاده می). تاريخی)

 :توان از اين قالب استفاده کرد در چه مواردی می

 خاص را پررنگ کنيد تان در يک شغل خواهيد پيشرفت مهارت اگر می. 

 خواهيد مسير شغلی خود را عوض کنيد اگر می. 

 اگر از مهارت زيادی برخورداريد. 



 :در چه مواردی نبايد از اين قالب استفاده کرد

 تان را برجسته کنيد خواهيد تحصيالت اگر می. 

 تجربه هستيد اگر بی. 

 اگر متقاضی يک سطح ابتدايی هستيد. 

 

 آيد؟ موفقيت شغلی چيست و چگونه بدست می :حتما بخوانيد

 

 زومهکردن ر ی آماده نحوه: ی دوم مرحله

https://www.chetor.com/82568 

در ادامه، بعضی از . تان را بنويسيد پس از انتخاب قالب مناسب، سوابق. به ياد داشته باشيد که انتخاب قالب بسيار مهم است
 :نويسی الزم است، آورده شده است  سوابقی که در رزومه

 مشخصات فردی .١

 :شخصات فردی الزم است موارد زير را وارد کنيدبرای م. مشخصات فردی، يک بخش کامال شخصی است

  ؛)بودن آن اختياری است چين بزرگ، وسط) قلم(با فونت (اسم 

 آدرس پستی؛ 

 شماره تلفن؛ 

  ؛)تان اسم مناسبی داشته باشد بهتر است ايميل(آدرس ايميل 

 ؛)اختياری استاين گزينه (توانيد لينک آنالين آن را درج کنيد  کار داريد، می که نمونه درصورتی 

 توانيد آن را درج کنيد که حساب کاربری لينکدين داريد، می درصورتی. 

 .پيش نيايد) ابهام(طور واضح و خوانا وارد کنيد تا مشکلی  دقت کنيد که مشخصات فردی خود را به

 ی خود انتخاب کنيد ی خوب برای رزومه يک مقدمه .٢

ها، هدف شغلی و  ی شايستگی خالصه. ی رزومه انتخاب کنند رای مقدمهتوانند سه موضوع اصلی را ب متقاضيان کار، می
ها و تجربياتی جلب شود که برای  هدف از هر سه نوع مقدمه اين است که نظر کارفرمايان به مهارت. ای مشخصات حرفه

 .حال، روش رسيدن به اين هدف در هر مقدمه با ديگری تفاوت دارد بااين. شان مناسب است اهداف شرکت

 ها ی شايستگی خالصه

ترين دستاوردهای  مورد از مهم ۶تا  ۴ها فهرستی متشکل از  ی شايستگی  ايد، خالصه با توجه به قالبی که انتخاب کرده
نحوی فهرست کنيد که  هايتان را به از توضيحات عمومی استفاده نکنيد، سعی کنيد مهارت. ای شما خواهد بود حرفه

 .را نشان دهدفرد شما  های منحصربه ويژگی

 :در چه مواردی بايد از اين روش استفاده کرد

 خواهيد برای شغلی درخواست دهيد که به توانايی خاصی نياز دارد اگر می. 



 اگر در صنعت خاصی بسيار پرتجربه هستيد. 

 اگر چند مهارت مختلف داريد. 

 :در چه مواردی نبايد از اين روش استفاده کرد

 تجربه هستيد اگر بی. 

  متقاضی شغلی هستيد که در آن مهارتی نداريداگر. 

 اگر دستاورد مهمی نداريد. 

 

 گذارد شما ارتقای شغلی بگيريد دليلی که نمی ۴ :حتما بخوانيد

 

 هدف شغلی

ها و  ديدگاه کلی از مهارت جمله است که يک ٣تا  ٢، شامل )شود ای نيز ناميده می يا حرفه هدف شغلیکه (يک هدف رزومه 
 .اين مقدمه برای داوطلبان ورود به يک سطح ابتدايی بسيار عالی است. کند تجارب شما ارائه می

 :در چه مواردی بايد از اين روش استفاده کرد

 اگر شما داوطلب يک سطح ابتدايی هستيد. 

 ی زيادی نداريد اگر در صنعت خاصی تجربه. 

 ايد گرفتهتازگی مدرک تحصيلی  اگر به. 

 :در چه مواردی نبايد از اين روش استفاده کرد

 اگر دارای مهارت در صنعت خاصی هستيد. 

 تان هستيد اگر درحال تغيير مسير شغلی. 

 خواهيد يک کاورلتر اگر می (cover letter) شود که به  ای گفته می کاورلتر به نامه – توضيح. (به رزومه ضميمه کنيد
 .(حال مختصری از متقاضی است  شامل شرحشود و  رزومه پيوست می

 ای مشخصات حرفه

پذيرتر  اين نوع مقدمه از دو نوع ديگر انعطاف. ها است ی شايستگی ای ترکيبی از هدف شغلی و خالصه مشخصات حرفه
 .تواند يک پاراگراف کوتاه از فهرست کارهای مهم باشد است و می

 :در چه مواردی بايد از اين قسمت استفاده کنيد

 ايد های قبلی خود به موفقيت بزرگی دست پيدا کرده اگر در تجربه. 

 دهيد اگر برای موقعيت شغلی مشابهی درخواست کار می. 

 ی شغلی خودتان، تخصص خاصی داريد اگر در زمينه. 

 :در چه مواردی نبايد از اين بخش استفاده کنيد

 اگر داوطلب يک سطح ابتدايی هستيد. 

 ايد شدهالتحصيل  اگر تازه فارغ. 



 اگر دستاورد خاصی نداريد. 

از ذکر (هايتان  هدف مهارت هايتان را در قسمت هدف شغلی بنويسيد، از نوشتن بی که تصميم گرفتيد مهارت درآخر، هنگامی
خودداری کنيد و سعی کنيد مطالب مرتبط با صنعت مورد درخواست ) هايی که ارتباطی به شغل درخواستی ندارند مهارت

 .يسيدخود را بنو

 ای تجارب حرفه .٣

 مناسب نيستند. 

 

 متمايز  ی يک رزومه نکته طاليی برای تهيه ١٣ :حتما بخوانيد

 

 ترکيبی .٣

بندی، از يک سو  در اين قالب. شوند هايی از قالب عملکردی ادغام می هايی از قالب تاريخی با بخش در قالب ترکيبی، بخش
ای است  بندی شامل تجربيات حرفه ی قالب ديگر، بدنه یو ازسو) عملکردی(شود  های خاص فرد تأکيد می روی شايستگی

 .ی زيادی دارند ی خاص، تجربه کنند که در يک حرفه معموال افرادی از قالب ترکيبی استفاده می). تاريخی)

 :توان از اين قالب استفاده کرد در چه مواردی می

 تان در يک شغل خاص را پررنگ کنيد خواهيد پيشرفت مهارت اگر می. 

 خواهيد مسير شغلی خود را عوض کنيد می اگر. 

 اگر از مهارت زيادی برخورداريد. 

 :در چه مواردی نبايد از اين قالب استفاده کرد

 تان را برجسته کنيد خواهيد تحصيالت اگر می. 

 تجربه هستيد اگر بی. 

 اگر متقاضی يک سطح ابتدايی هستيد. 

 

 آيد؟ موفقيت شغلی چيست و چگونه بدست می :حتما بخوانيد

 

 زومهکردن ر ی آماده نحوه: ی دوم مرحله

در ادامه، بعضی از . تان را بنويسيد پس از انتخاب قالب مناسب، سوابق. به ياد داشته باشيد که انتخاب قالب بسيار مهم است
 :نويسی الزم است، آورده شده است  سوابقی که در رزومه

 مشخصات فردی .١



 :را وارد کنيد برای مشخصات فردی الزم است موارد زير. مشخصات فردی، يک بخش کامال شخصی است

  ؛)بودن آن اختياری است چين بزرگ، وسط) قلم(با فونت (اسم 

 آدرس پستی؛ 

 شماره تلفن؛ 

  ؛)تان اسم مناسبی داشته باشد بهتر است ايميل(آدرس ايميل 

 ؛)اين گزينه اختياری است(توانيد لينک آنالين آن را درج کنيد  کار داريد، می که نمونه درصورتی 

 توانيد آن را درج کنيد ربری لينکدين داريد، میکه حساب کا درصورتی. 

 .پيش نيايد) ابهام(طور واضح و خوانا وارد کنيد تا مشکلی  دقت کنيد که مشخصات فردی خود را به

 ی خود انتخاب کنيد ی خوب برای رزومه يک مقدمه .٢

ها، هدف شغلی و  ی شايستگی خالصه. ی رزومه انتخاب کنند توانند سه موضوع اصلی را برای مقدمه متقاضيان کار، می
ها و تجربياتی جلب شود که برای  هدف از هر سه نوع مقدمه اين است که نظر کارفرمايان به مهارت. ای مشخصات حرفه

 .حال، روش رسيدن به اين هدف در هر مقدمه با ديگری تفاوت دارد بااين. شان مناسب است اهداف شرکت

 ها ی شايستگی خالصه

ترين دستاوردهای  مورد از مهم ۶تا  ۴ها فهرستی متشکل از  ی شايستگی  ايد، خالصه قالبی که انتخاب کردهبا توجه به 
نحوی فهرست کنيد که  هايتان را به از توضيحات عمومی استفاده نکنيد، سعی کنيد مهارت. ای شما خواهد بود حرفه

 .فرد شما را نشان دهد های منحصربه ويژگی

 :از اين روش استفاده کرددر چه مواردی بايد 

 خواهيد برای شغلی درخواست دهيد که به توانايی خاصی نياز دارد اگر می. 

 اگر در صنعت خاصی بسيار پرتجربه هستيد. 

 اگر چند مهارت مختلف داريد. 

 :در چه مواردی نبايد از اين روش استفاده کرد

 تجربه هستيد اگر بی. 

 نداريد اگر متقاضی شغلی هستيد که در آن مهارتی. 

 اگر دستاورد مهمی نداريد. 

 

 گذارد شما ارتقای شغلی بگيريد دليلی که نمی ۴ :حتما بخوانيد

 

 هدف شغلی

ها و  جمله است که يک ديدگاه کلی از مهارت ٣تا  ٢، شامل )شود ای نيز ناميده می فهيا حر هدف شغلیکه (يک هدف رزومه 
 .اين مقدمه برای داوطلبان ورود به يک سطح ابتدايی بسيار عالی است. کند تجارب شما ارائه می

 :در چه مواردی بايد از اين روش استفاده کرد



 اگر شما داوطلب يک سطح ابتدايی هستيد. 

  ی زيادی نداريد خاصی تجربهاگر در صنعت. 

 ايد تازگی مدرک تحصيلی گرفته اگر به. 

 :در چه مواردی نبايد از اين روش استفاده کرد

 اگر دارای مهارت در صنعت خاصی هستيد. 

 تان هستيد اگر درحال تغيير مسير شغلی. 

 خواهيد يک کاورلتر اگر می (cover letter) شود که به  ای گفته می به نامه کاورلتر – توضيح. (به رزومه ضميمه کنيد
 .(حال مختصری از متقاضی است  شود و شامل شرح رزومه پيوست می

 ای مشخصات حرفه

پذيرتر  اين نوع مقدمه از دو نوع ديگر انعطاف. ها است ی شايستگی ای ترکيبی از هدف شغلی و خالصه مشخصات حرفه
 .هم باشدتواند يک پاراگراف کوتاه از فهرست کارهای م است و می

 :در چه مواردی بايد از اين قسمت استفاده کنيد

 ايد های قبلی خود به موفقيت بزرگی دست پيدا کرده اگر در تجربه. 

 دهيد اگر برای موقعيت شغلی مشابهی درخواست کار می. 

 ی شغلی خودتان، تخصص خاصی داريد اگر در زمينه. 

 :در چه مواردی نبايد از اين بخش استفاده کنيد

  داوطلب يک سطح ابتدايی هستيداگر. 

 ايد التحصيل شده اگر تازه فارغ. 

 اگر دستاورد خاصی نداريد. 

از ذکر (هايتان  هدف مهارت هايتان را در قسمت هدف شغلی بنويسيد، از نوشتن بی که تصميم گرفتيد مهارت درآخر، هنگامی
سعی کنيد مطالب مرتبط با صنعت مورد درخواست خودداری کنيد و ) هايی که ارتباطی به شغل درخواستی ندارند مهارت

 .خود را بنويسيد

 ای تجارب حرفه .٣

  

. 

 Monster : منبع Kent دانشگاه: منبع

 

 




