
باسمه تعالي    

   

  )CV( مهارت ها و اي، حرفه علمي هاي فعاليت پيشينه

  

  اطالعات شخصي  -1

  ]خانوادگي نام[    خانوادگي نام

  ]ديگر هاي نام ، لزوم صورت در ، و ، نام[    نام 

  ]كشور ، شهر ، پستي كد ، خيابان آدرس[    نشاني منزل

      نشاني محل كار

      تلفن ثابت

      تلفن همراه 

      شماره نمابر

      الكترونيكي پست

      مليت 

  ]سال ، ماه ، روز[    تاريخ تولد 

  

  ]دهيد شرح از انتها تا ابتدا را تحصيلي و مطالعاتي مسير كل لطفا[تحصيالت و دوره هاي آموزشي  -2

  

  ]را بنويسيد موفقيت آميز پايان و سال آغازو فعاليتها شروع كنيد مرتبط با اطالعات آخرين با[    )تا -  از( تاريخ

      آموزشي سازمان نوع و نام

  ]برنامه استاندارد طول[    طول مدت تحصيل 

 مهارتهاي/ اصلي موضوعات

  كارآموزيپوشش/  تحت شغلي

  ]شود مي داده) اصلي( مدرك آن در كه) هايي( رشته[  

  2اطالعيه شماره 

  1400 ي طراحي صنعتيدكترفرم رزومه ويژه داوطلبان مقطع 

  دانشگاه تهران پرديس هنرهاي زيبا گروه مستقل طراحي صنعتي

  . وارد نمايندفرم  دراين را درخواستي اطالعات كليه بايد يدكترداوطلبان مقطع  

  )مستند بودن صورت در( منتشرشده آثارعلمي مهمترين ليست  -1

  جديد داوطلب عكس  -2

ر سامانه به صورت جداگانه د بايد آن هاي پيوست فهرست فعاليتها و  -3

 .ا اطالعات ارائه شده در رزومه داوطلب تطبيق داشته باشدبارگذاري شده و ب

 

 محل عكس پرسنلي

 (حداكثر حجم

كيلوبايت) 200   



  ]، كارشناس فني، مهندس، ... كارشناس[    شده اعطا عنوان

 اگر. كنيد بيان را) امتياز حداقل( شده استفاده امتياز مقياس و آمده دست به نهايي درجه لطفاً[  هآمد دست به نهاييدرجه 

 را دستيابي براي شده بيني پيش تاريخ تا كنيد استفاده كادر اين از لطفاً ، نيامده دست به هنوز

درجه  هيچ": بنويسيد ، به اين صورت شود مدرك داده نمي به نهايي درجه هيچ اگر. كنيد مشخص

 ]."است نشده داده اي

  عنوان مدرك ديپلم دبيرستان 

  سال و محل اخذ، معدل 

   

     

  كارشناسي ارشد نامه پايان - 3

  

      عنوان 

  ]شده است استفاده نگارش پايان نامه  براي كه زباني[    زبان 

  ]نام دانشگاه يا موسسه  –درجه علمي  -نام كامل استاد[    استاد راهنما 

  ]نوشته شود كلمه 250 حداكثربا  هچكيد[    پايان نامه  چكيده

     

  كارشناسي  نامه پايان - 4

  

      عنوان 

  ]شده است استفاده نگارش پايان نامه  براي كه زباني[    زبان 

  ]نام دانشگاه يا موسسه  –درجه علمي  -نام كامل استاد[    استاد راهنما 

  ]نوشته شودكلمه  250 با حداكثر هچكيد[    ه پايان نامه چكيد

 

 مقاالت و انتشارات - 5

  شده ائهار

برنده جوايز  هاي پروژه كتاب، ،داخلي و خارجي علمي هاي كنفرانس و ژورنال ها منتشرشده در مقاالت[  

  ]ارائه شود در اين قسمت APA به شيوه رفرنس دهي غيره و ملي و بين المللي درمسابقات

  

  

  



ساير مدارك دوره هاي  -6

  فرعي آموزشي 

    

      

  ] اخذ شده را مشخص كنيد نمره و تاريخ ، گواهينامه نوع[    مدرك زبان خارجي  -6-1

  ]اخذ شده را مشخص كنيد نمره و تاريخ ، گواهينامه نوع[   مدرك دوره آموزشي...  -6-2

  ]اخذ شده را مشخص كنيد نمره و تاريخ ، گواهينامه نوع[    مدرك دوره اموزشي ... -6-3

  

، در ايران كار تجربه - 7

  كشور از خارج دوره هاي

    

      

  ]كنيد ليست جداگانه طور به را مربوطه موقعيت هر و كنيد شروع اطالعات جديدترين با[    )تا - از( تاريخ - 1- 7

      موسسه دانشگاه/  نام و آدرس

      بخش و يا وكار كسب نوع

استخدام نوع         

       مسئوليت اصليو  فعاليت

  

    شخصي ها و عالئق مهارت -8

  ندارد رسمي ديپلم و گواهينامه نيازي به لزوماًو  شده كسب كار و زندگي دركه  هايي توانايي

  

  ]كنيد مشخص را خود مادري زبان[    زبان مادري  -8-1

      

      ساير زبان ها  – 8-2

      كنيد مشخص را زبان -2-1- 8

  ]ابتدايي ، خوب ، عالي: سطح كردن مشخصهمراه با [    خواندن 

 ]ابتدايي ، خوب ، عالي: سطح كردن همراه با مشخص[    نوشتن 

 ]ابتدايي ، خوب ، عالي: سطح كردن همراه با مشخص[    صحبت كردن  

      كنيد مشخص را زبان -2-2- 8

 ]ابتدايي ، خوب ، عالي: سطح كردن همراه با مشخص[    خواندن

 ]ابتدايي ، خوب ، عالي: سطح كردن همراه با مشخص[    نوشتن

كردن صحبت   ]ابتدايي ، خوب ، عالي: سطح كردن همراه با مشخص[    

  

  مهارت هاي اجتماعي -8-3

  و ظرفيت ها 

 افراد با كار و زندگيي ها توانايي

 چند هاي محيط در ديگر،

 كه هايي موقعيت در فرهنگي،

 موقعيت و است مهم ارتباطات

  ]آنها كسب محل كردن مشخص و ها مهارت اين توصيف[  



 است ضروري تيمي كار كه هايي

امور  و يفرهنگمراسم  مثالً(

  .غيره و) ي ورزش

  

   سازماني مهارتهاي  -8-4

 و هماهنگي. مثال عنوان به

 و ها پروژه ،افراد مديريت

 در كار، محل در. ها بودجه

 به( داوطلبانه خانه و يا امور

 و يفرهنگمراسم  مثال عنوان

  غيره و) يورزش

  ]آنها كسب محل كردن مشخص و ها مهارت اين توصيف[  

  

  فني توانمنديهاي  -8-5

 انواع رايانه، مهارت كار با

 ماشين تجهيزات، از خاصي

  غيره و آالت

  ]آنها كسب محل كردن مشخص و ها مهارت اين توصيف[  

  

  هنري  ايه مهارت  -8-6

 و نقاشي ، نوشتن ، موسيقي

  غيره

  ]آنها كسب محل كردن مشخص و ها مهارت اين توصيف[  

  

  و ديگري ها مهارت -8-7

 باال در كه هايي شايستگي

 .است نشده اشاره آنها به

      

  ]آنها كسب محل كردن مشخص و ها مهارت اين توصيف[  

  

 اضافي اطالعات - 8-8

  

  ]بنويسيد اينجا در باشد مرتبط است ممكن كه را ديگري اطالعات[  

  

  پيوست ها  -8-9

  

  ]كنيد ليست به ترتيب رامدارك مرتبط و پيوست شده [  

  ]رسمي فراخوانمطابق با  ذكرشده در فرم: مدارك  7تا  1بند ( اجباري هاي پيوست[

  


