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بسمه تعالی
رزومه کاري

:مشخصات فردي-1
: نام پدر : نام مستعار : نام و نام خانوادگی

: شماره شناسنامه : محل تولد :تاریخ تولد
: ملیت : مذهب : محل صدور

:وضعیت نظام وظیفه : تعداد فرزندان :   وضعیت تاهل

:تلفن تماس :نشانی محل سکونت

: محل سکونتتلفن  : نشانی محل کار فعلی

: پست الکترونیکی :تلفن تماس ضروري

:وب سایت 

سوابق تحصیلي: -2
معدل شهر محل / کشور

تحصیل
نام واحد آموزشی مدت تحصیل گرایش رشته تحصیلی مقطع تحصیلی

تا از



٢

:سوابق حرفھ ای-3
.داشتن سابقھ کار، شرح شغل وظایف محولھ در ھریک از سمت ھای ذکر شده را در انتھای رزومھ مرقوم فرماییدلطفا در صورت * 

شرکت/ نام سازمان 
مدت ھمکاري

امکان ارائھ گواھی سابقھ رابطھعلت قطع حقوق و مزایاسمت
کار دارید؟

/ تمام وقت/ پاره وقت
مشاوره مجموع ازتا

بھ ماه ماهسالماهسال

خیر بلی

خیر بلی

خیر بلی

خیر بلی

خیر بلی

:دوره ھاي آموزش زبان خارجي وکامپیوتر-4

امکان ارائھ گواھی دوره را دارید؟میزان ساعات دورهسالآموزشمحلسطحنام دوره

خیر بلی

خیر بلی

خیر بلی

:مھارت درزبان خارجي-5
میزان تسلط)خواندن ،نوشتن ومکالمھ(نوع توانائيخارجيزبان



٣

:مھارت کامپیوتري-6
میزان تسلطسطحنام برنامھ

:شدهاخذعلمي–گواھینامھ ھاي تخصصي-7
میزان ساعات اخذسالمحل اخذنوع مدرك

امکان ارائھ گواھی دوره را دارید؟دوره

:)عمومي و اختصاصي ........... ( ارتباطي ، اجتماعي ، شخصي ، سایر توانمندیھاي ویژه آموزشي ، اداري ، دفتري -8



۴

سایر اطالعات ، توضیحات شخصي ، عالیق ،-9

بھ چھ صورت تمایل بھ ھمکاری دارید؟-10
پروژه ایکوتاه مدت، تمام وقتلند مدت، تمام وقتب

کوتاه مدت، پاره وقتبلند مدت، پاره وقت

:شغلھا و پستھایي كھ مایلید در آن كار كنید -11

: زمان پیشنھادي شروع بھ کار-12

: حقوق پیشنھادی –13

:تلفنھاي تماس :                                                                  طریقھ آشنایی با شرکت یا نام معرف -14

:بقھ آشنایي نسبت یا سا:                                    سمت:                                   محل خدمت :                                      شغل 

مسئولیت صحت اطالعات مندرج در فرم را میپذیرم وآمادگی کامل براي ارائه مستندات ................................................................................................... اینجانب 
رزومه اینجانب با اطالعات مندرج در این فرم اعالم می دارم و میپذیرم که تکمیل این فرم رضایت خود را مبنی بر ثبت اطالعات مورد نیاز را دارم و

.هیچگونه حقی براي من ایجاد نمیکند و هیچگونه ادعاي بعدي نخواهم داشت 
نام و نام خانوادگی           امضا                                           


