
١ SehatDr. Kamran

Mobile: 0912 100 8545 ‐ Info@SehatLearning.ir 
www.SehatLearning.ir 

Without Learning, No Success! 
 

  

  )سوابق كاري(نحوه نگارش رزومه 

Effective Resume Writing  

  

  
  

  دكتر كامران صحت: مدرس

  

  



٢ SehatDr. Kamran

Mobile: 0912 100 8545 ‐ Info@SehatLearning.ir 
www.SehatLearning.ir 

Without Learning, No Success! 
 

  دكتر كامران صحت

  
  

گرايش بازاريابي از انگلستان مي  DBAداراي مدرك دكتراي  1353خردادماه سال  24دكتر كامران صحت متولد 
هاي مرتبط با مباحث بازاريابي، تبليغات، فروش و  عمده فعاليت هاي اجرايي وي آموزش و مشاوره در زمينه. باشد

. همچنين مباحث پيشرفته ارتباطات نيز از جمله زمينه هاي آموزشي او مي باشد. خدمات پس از فروش مي باشد
را در ايران طراحي نموده است و تاكنون  "منشيگري مدرن"مبحث پيشرفته  1382دكتر كامران صحت در سال 

دفتر تحت آموزش هاي پيشرفته او تعليم ديده و در سازمان هاي مختلف مشغول به  هزاران منشي و مسوول
همچنين ده ها عنوان مقاله از او در نشريات معتبر كشور به چاپ رسيده است و ده ها عنوان . فعاليت مي باشند

صوتي  CDو وزشي آم DVDاو داراي بيش از يكصد عنوان . كتاب از او به عنوان تاليف يا ترجمه چاپ رسيده است
  .آموزشي مي باشد

  :عمده مباحث قابل آموزش توسط دكتر كامران صحت عبارت است از

تكنيك هاي  –زبان بدن  –ارتباطات موثر  –تكنيك هاي افزايش فروش  –بازاريابي ديجيتال  –بازاريابي تلفني 
تكنيك هاي  –ندگي حرفه اي فروش و فروش - بازاريابي شبكه اي  –مهندسي فروش  – NLPنفوذ در ديگران با 

مديريت  –تكنيك هاي موثر پذيرايي در مذاكرات فروش  –لباس رسمي مذاكرات فروش  –متقاعد كردن مشتري 
اصول روابط  –مديريت موثر زمان در مذاكرات بازرگاني  –تكنيك هاي موثر مذاكرات  -  CRMارتباط با مشتريان 

اصول گزارش نويسي پيشرفته به  –ي و تجاري به زبان انگليسي مكاتبات ادار - عمومي در سازمان هاي مدرن 
آيين نگارش  - نگارش متن ها و نامه هاي بازاريابي و فروش –نگارش ايميل موثر  –زبان فارسي و انگليسي 

 –مسوول دفتر موثر  –منشيگري مدرن   –اصول  روش هاي بايگاني اسناد و مدارك فروش  –مكاتبات اداري 
  عنوان آموزشي ديگر و ده هانوين در ايران  اصول تبليغات

  :عمده شركت هايي كه از خدمات آموزشي و مشاوره اي دكتر كامران صحت استفاده نموده اند عبارتند از

دانشگاه آب و برق  –زيراكس  –هاكوپيان  –مرسدس بنز ايران  –سايپا  –ايران خودرو  –بانك مسكن  –بانك ملت 
 –دخانيات  –بورس اوراق بهادار  -انستيتو ايزايران  –مركز آموزش بازرگاني  –) رشهيد عباسپو(وزارت نيرو 

نيروگاه  –مركز تحقيقات و آموزش وزارت نيرو  –مبلمان اداري ماندگار   –داده ورزان هامون  –استيل البرز 
شركت پااليش و  –شركت پخش فرآورده هاي نفتي  –نفت مناطق مركزي ايران  –مناطق نفتخيز جنوب  –كازرون 

ارتباطات سيار  –آب و فاضالب استان تهران  –گروه ملي فوالد  - نفت و گاز گچساران  –پخش فرآورده هاي نفتي 
  و ده ها شركت معتبر ديگرفروشگاه هاي زنجيره اي رفاه   –ال جي  –سازمان ثبت احوال  –) همراه اول(
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  !را بياموزيد نگارش رزومه موثرنكات مهم در 
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  دمهمق

 يمشخص و كامل فيتعر ديبا نمعمول رزومه در. رزومه يكي از مهمترين عوامل معرفي شما جهت ارتقاي كاري است
 سه تا كي خالصه كي رزومه. شماست يكـار شناسنامه در ليمسا نيمهمتر از يكي نيا و ديبده خودتــــان از

  ندهيآ مدير نظر جلب آن هـــدف كه است التيتحص و يكار تجارب دستاوردها، ها، مهارت ،شما از يا صفحه
  . است

  

  :نكته

رزومه هاي بسيار زيادي ديده شده است كه به 
علت عدم آشنايي نگارنده آن با عوامل موثر در 
نگارش رزومه، يا به صورت نامه ارايه شده و يا فرم 

 فراموش. آن داراي ايرادات اساسي بوده است
 و فرم تصور به ديبا رزومه كي قالب كه دينكن

  . باشد شده يبند جدول

  

  

 اطالعات و شود روز به نمداوم ديبا. شـود يم اديز تحوالت و راتييتغ دچار. است يزندگ خود مثل هـم رزومـه
 است بـهتر ـد،يدهـ كـار يتـقـاضـا مختلف ايعصن در شغل چند يبرا ديخواه يم اگر. شود اضافه آن به ديجد

. باشد شده اشاره صنعت آن اب رابطه در شما خاص يهــا مـهارت به كدام هر در هك ديكن درست مختلف يها رزومه
  .   دكن آشنا موثر رزومه كي نيتدو نهيزم در يمهم نكات با را شما كه است نياجاري  مقاله هدف

  

  اول ريتاث

 يبررس را ها رزومه كه ميبگذار كننده استخداممدير  يجا را خود ديبا م،يكن موثر تهيه رزومه كي بخواهيم گاههر
 تر مناسب همه از كه آن رزومه، نيچند انيم از ديبا او. در واقع بايد بتوان از نگاه او به موضوع نگاه كرد. كند يم

 شده درج مطالب همه هم بعد و ديايب خوششان شما رزومه از آنها ابتدا كه ديكن يكار ديبا شما. كند انتخاب را است
به خاطر داشته . در اين حالت طراحي يك رزومه موثر مي تواند بسيار مفيد باشد. ديكن ثابت آنها به را رزومه در
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باشيد كه جهت نگارش يك رزومه موثر، ابتدا بايد بتوان شناخت مناسبي از خود و توانمندي هاي خود داشته باشيد 
  .و سپس بتوان قدرتمندانه، خود را معرفي نمود

  

  نامه پوششي

در اين حالت بايد بتوان نكات مهم رزومه خود را به . پيوست يك نامه پوششي ارسال گردد هر رزومه مي بايست به
 صفحه كي از شتريب دينبا كه د،يبده خودتان از يكوتاه ي خالصه آن در است يكاف فقط. ارايه نمود خالصهصورتي 

ايت جهت نگارش يك نامه موثر مي توانيد به جزوه آموزشي دكتر كامران صحت در س. باشد
www.SehatLearning.ir به طور خالصه نامه مذكور بايد داراي تاريخ، عنوان نامه به نام مدير . مراجعه نماييد

 به پاراگراف سه از قلحدا ديبا نامه نياپس . امضا باشد و دريافت كننده، موضوع نامه، متن نامه در سه پاراگراف
  : باشد شده ليتشك ريز شكل

ارايه نماييد  يكار اهداف و خود مورد در يكوتاه ي مقدمه آن در. باشد جمله سه اي دو از شيب دينبا: اول پاراگراف
 ييآشنا اي باشد روزنامه چه د،يبده يحيتوض شركت آن از شما افتني اطالع ي قهيطر مورد در ستيبا يم نيهمچن

  . شركت همان در

 اييه ييتوانا و يتخصص يها مهارت الت،يتحص زانيم مورد در مربوطه اطالعات ديبا پاراگراف نيا در: دوم پاراگراف
  .گردد هيارا بود خواهد ديمف نظر مورد شركت يبرا كه

 شما با بتوانند ازين صورت در كه دهد هيارا مدير به را شما يشخص اطالعات ديبا آخر پاراگراف نيا: سوم پاراگراف
  . ديكن ذكر را خود فكس ي شماره و نشاني پست الكترونيكي تماس، شماره نحتم .رنديبگ تماس
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  اركان رزومه

 ليتشكاصلي  بخش 5 از نمعمولموثر  رزومه كي. اكنون وقت آن فرا رسيده است كه به نگارش رزومه خود بپردازيد
  :است شده

  

 مشخصات فردي -

 يليتحص سوابق -

 يكار سوابق -

 ساير اطالعات -

   منابع -

  
  

  شخصات فرديم

در اين بخش اطالعات شناسنامه هاي خود شامل نام، نام خانوادگي، نام پدر، سال تولد، محل تولد و محل سكونت 
دقت نماييد اطالعات ارتباطي خود را شامل نشاني، تلفن تماس، موبايل، پست الكترونيكي و وب . خود را ذكر نماييد

  .سايت خود را در اين بخش ذكر نماييد

  

  : نام خانوادگي نام و

  :محل سكونت:                    محل تولد:                    سال تولد:                     نام پدر

  :نشاني

  : تلفن

  : موبايل

  :پست الكترونيكي

  :وب سايت

  



٧ SehatDr. Kamran

Mobile: 0912 100 8545 ‐ Info@SehatLearning.ir 
www.SehatLearning.ir 

Without Learning, No Success! 
 

  

  سوابق تحصيلي

 معكوس بيترت ازلي سوابق تحصي نوشتن يبرا. كرد خواهد دايپ ياديز تياهم قسمت نيادرج سوابق تحصيلي در 
  . ديكن استفاده يخيتار

  

  سال اخذ  محل تحصيل  دانشگاه  گرايش  عنوان مدرك  رديف

  1387  لندن  آكسفورد  بازاريابي  دكتراي مديريت  1

  1383  جزيره كيش  شريف  بازاريابي MBAفوق ليسانس   2

  1375  مركز -تهران   آزاد اسالمي  مترجمي  ليسانس زبان انگليسي  3

  

  سوابق كاري

 كارها نيا يبرا كجا در و چطور و ديده انجام ديتوان يم ييكارها چه كه ديبگو تواند يم ياديز حد تا قسمت نيا
 تواند يم ها مهارت نيا انيب اما د،يباش باخبر شغل كي يبرا ازين مورد يها مهارت از است ممكن. ديا دهيد آموزش

 يها تجربه نحتم كه ديباش داشته ادي به. ديهست رباالت يحت يپست ستهيشا كه دهد نشان شما ندهيآ مدير به
  .ديسيبنو يخيتار نظر از معكوس يبيترت به را تانيكار

  

  تا تاريخ  از تاريخ  سمت  نام سازمان  رديف

  تاكنون  28/03/1379  مدير روابط عمومي  شركت كاوش همايش  1

  31/02/1379  26/03/1378  مدير داخلي  شركت هزاره سوم  2

   

  ساير اطالعات

 يها دانش ،يزبان يها مهارت آموزش هاي متفرقه، مثل مجموعه ريز چند شامل تواند يم رزومه از قسمت نيا
 بخش دو در كه ديكن اشاره تانيها ييتوانا از دسته آن به ديبا قسمت نيا در. باشد ...و ها تيفعال ،قيعال ،يا انهيرا
  . بود نشده ذكر يقبل
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  آموزش هاي متفرقه

بق كاري گذشته يا خارج از آن در دوره ها يا سمينارهاي آموزشي حضور داشته ايد يا با موفقيت به اگر در حين سوا
پايان رسانيده ايد، مي توانيد ليست كاملي از آن را به همراه نام موسسه آموزشي برگزار كننده، نام مدرس، سال اخذ،  

       ست باعث مي شود تا مدير آتي شما به اين لي. مدت و شهر محل برگزاري را در اين قسمت معرفي نماييد
  .اطالعات اين بخش نيز مي بايست به صورت معكوس ذكر گردد. عالقه مندي آموزشي شما واقف گردد

  

  محل  مدت  سال  مدرس  نام موسسه  عنوان سمينار  رديف

  تهران  32  1387  دكتر كامران صحت  مركز آموزش بازرگاني  تكنيك هاي افزايش فروش  1

  تهران  20  1386  دكتر خسرو صحت  كاوش همايش  ت منابع انسانيمديري  2

  

  يزبان يها تخصص

 يتخصص هر اي را دارا مي باشيد خود زبان از ريغ ييها زبان به توانايي نوشتن، خواندن، صحبت كردن و شنيدن اگر
  .   ديكن اشاره آنها به قسمت نيا در ديبا ديدار يخارج يها زبان از يكي در

  

  يوتريمپكا اطالعات

 اگر. هستند وتريكامپ يها برنامه يبعض نهيزم در ييها يآگاه و ها دانش داشتن ازمندين مشاغل از ياريبساكنون 
  . ديكن ذكر قسمت نيا در ديتوان يم ديدار نهيزم نيا در ياطالعات

  

  قيعال

 گريد ورزش نوع هر اي يارسو دوچرخه به اگر. ديباش داشته يا اشاره يزندگ در قيعال به ديتوان يم قسمت نيا در
 تينها يزندگ از كه ديهست يفرد كه شد خواهد متوجه شما مدير كار نيا با د،يكن ذكر ديتوان يم د،يدار عالقه

  . ديبر يم را لذت و استفاده
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  ها تيفعال

  .ديكن اشاره خود يكار ريغ يدستاوردها و ها تيفعال به ديتوان يم نهيزم نيا در

   

  منابع

 درتان سابق سيير با مثال طور به تواند يم شما مدير آتي نكار،يا با اما ستين يضرور رزومه در افراد امن بردن اگرچه
  قسمت نيا در ديتوان يم ديكن ذكر را يكس نام كه ديستين ليما اگر. كند كسب ياطالعات و كند گفتگو شما مورد
 نام خود رزومه در افراد از ديخواست اگر. ديهست منبع هيارا به قادر تقاضا اي ازين صورت در كه ديباش داشته يا اشاره
.  ديكن اجازه كسب و ديباش داده انجام را الزم يها يهماهنگ آنها خود با از پيش كه ديباش داشته ادي به نحتم د،يببر

  نماييد به خاطر داشته باشيد كه بخش منابع كاملن اختياري است و در صورت تمايل مي توانيد اين اطالعات را درج

  

  .ديكن آماده مصاحبه يبرا را خود د،يشد آشنا موثر رزومه كي نيتدو نحوه با كه اكنون
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  رزومه

  

  مشخصات فردي

  : نام و نام خانوادگي

  :                    محل تولد:                    سال تولد:                     نام پدر

  :كد ملي:                              شناسنامه شماره                       :محل سكونت

 :نشاني

  

  : تلفن

  : موبايل

  :پست الكترونيكي

  :وب سايت

  

  سوابق تحصيلي

  سال اخذ  محل تحصيل  دانشگاه  گرايش  عنوان مدرك  رديف

1            

2           

3            
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  سوابق كاري

  تا تاريخ  از تاريخ  سمت  نام سازمان  رديف

1          

2          

3          

4          

   

  ساير اطالعات

 :سمينارها و دوره هاي آموزشي متفرقه -

  محل  مدت  سال  مدرس  نام موسسه  عنوان سمينار  رديف

1              

2              

3              

4              

  

 :آشنايي به زبان هاي خارجه -

 

 :مسلط به نرم افزارهاي -

 

  :عاليق -
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