
  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

  )EDC (مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
   پژوهش در آموزشمركز 

  
 

 

  .بالمانع است ذكر منبع  با  الب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آنكليه حقوق اين مط
  5 از      1 صفحه 

 واحد مشهد

  دانشجويي رزومه دستور العمل نحوه پر نمودن فرم
  :كليدي نكات

  
  .در آن نباشد تفاخر و فضلبايد به گونه اي نگاشته و تنظيم گردد كه صرفا نشانگر وضعيت علمي فرد باشد و اظهار  رزومه  •
يچگونه دخل و بوده و وب سايت دانشكده پزشكي در آن هدانشجومسئوليت مطالب مندرج شده در رزومه به عهده شخص  •

  .تصرفي نمي كند
آن قسمت را خالي گذاشته و سپس بخش وجود ندارد چنانچه در قسمتي از رزومه موردي براي نوشتن اطالعات خواسته شده  •

  .جديد را شروع نماييد
  :آيين نامه نحوه نگارش

       
  .نصب شده است Sevenيا  XPاستفاده گردد كه روي سيستم عامل  Word 2007در تكميل فرم فقط از نرم افزار 
  .استفاده گردد 12نازك  Nazaninعناوين و تيتر هاي مطالب فقط از فونت به غير از قسمت هايي  براي نوشتن بخش هاي فارسي

  
 :نحوه ارسال 

پس با گذاشتن پس از تكميل كامل هر دو فرم فارسي و انگليسي ابتدا نام فايل ها را به صورت التين به نام خود تغيير داده و س     
  :مثال.را در انتهاي آنها اضافه نماييد Farsi هبعد از نام و خانوادگي كلم )-(عالمت دش 

M.Meshkat-Farsi 
توجه نماييد كه .ارسال نماييد  ssarvghadmoghadam@yahoo.comسپس اين فايل را به آدرس پست الكترونيكي 

آمده در انتهاي آن  (CV)ادگي شما بوده كه به صورت انگليسي و همراه با عبارت نامه الكترونيكي ارسالي همان نام و نام خانو عنوان
 Subject: M.Meshkat (CV):             مثال.باشد

  .به ادرس ذكر شده ارسال گردد dfPبا فرمت  scanالزم است كليه مستندات  پس از :نكته مهم 
  با تشكر                                                                                

 دانشكده پزشكي EDCمركز پژوهش در آموزش واحد                                                                                              
  

 نحوه تكميل اطالعات مورد نياز در صفحه اول
  
  

   .امل نوشته مي شوددر ابتدا نام و نام خانوادگي فرد به طور ك
  :مثال فارسي 

  محمد سرافراز يزدي
  

  ايران –دانشگاه آزاد اسالمي مشهد 
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  .بالمانع است ذكر منبع  با  الب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آنكليه حقوق اين مط
  5 از      2 صفحه 

 واحد مشهد

  دانشجويي رزومه
  

  1390فروردين 30
 

 
 نحوه تكميل اطالعات شخصي .1

  .نوشته شود (Capital)در نگارش انگلسي حرف اول بايد با حروف بزرگ.در اين قسمت نام به صورت كامل ذكر گردد: نام
  علي رضا - مجتبي : ي مثال فارس

  .در اين قسمت نام خانودگي به صورت كامل ذكر گردد: نام خانوادگي
  مشكات:  مثال فارسي 

   .ذكر گرددبر اساس تاريخ شمسي :تاريخ تولد
 1355:مثال فارسي 

   .در اين قسمت محل تولد ذكر مي گردد :محل تولد
  مشهد -ايران : مثال فارسي
  .در اين قسمت وضعيت تاهل و تعداد فرزندان ذكر مي گردد):تعداد فرزندان( وضعيت تاهل
 ) فرزند 2( متاهل :  مثال فارسي

  .و شماره داخلي ذكر مي گردد تلفنشماره - كد شهر- شامل كد كشور منزلدر اين قسمت تلفن : منزل و موبايلتلفن 
  ) +98 511( 2250041- 3) داخلي  104( :مثال فارسي

  .كد شهر و شماره فكس ذكر مي گردد- د كشوردر اين قسمت فكس شامل ك :فكس
  ) +98 511( 2250047 :مثال فارسي

  . در اين قسمت آدرس پست الكترونيكي فرد ذكر مي گردد :پست الكترونيكي
Example: meshkat@mshdiau.ac.ir 

  .در اين قسمت آدرس سايت شخصي فرد ذكر مي گردد :وب سايت
Example: www.meshkat.com 

  .در اين قسمت صندوق پستي شخصي ذكر مي گردد كه شامل شهر و كشور نيز مي باشد: صندوق پستي 
  1449-13145 -مشهد  –ايران : مثال فارسي

 
  .درج شده در رزومه بروي سايت قرار نگرفته و قابل دسترسي نمي باشد*با عالمت اطالعات شخصي  : توجه
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  5 از      3 صفحه 

 واحد مشهد

 
 

 دوره هاي آموزشي گذرانده شده .2

ر فرم فارسي از دكه  نكته قابل توجه آن.براي دوره ها و كارگاه هاي آموزشي جدول هاي زير به طور كامل تكميل مي گردد        
  .باشد تاريخ جديد به تاريخ قديماز همچنين ترتيب نگارش دوره ها بايد .تاريخ شمسي استفاده گردد

  
 : مثال فارسي

 تاريخ كشور شهر يدانشگاه يا موسسه آموزش طول مدت نام كارگاه

 1380 ايران مشهد دانشگاه آزاد اسالمي مشهد ساعت 8 روش تحقيق
 

 تاريخ كشور شهر دانشگاه يا موسسه آموزشي طول مدت نام دوره

power point 16 1385 ايران تهران  موسسه ديباگران تهران ساعت 

  1380  ايران  تهران  دانشگاه شهيد بهشتي تهران  ماه 18 فلوشيپ نازايي
  
          

 )بر اساس سبك ونكوور(انتشارات .3

فرم فارسي بدين صورت است كه در در نحوه نگارش . به تفكيك نوشته مي شود )Full text(در اين بخش مقاله هاي كامل        
الت و براي شماره گذاري مقا.انگليسي به صورت انگليسي نوشته مي شود مقاالتبه صورت فارسي و فارسي قسمت فارسي مقاالت 

كه  مقاله ايترتيب ذكر كتب و مقاالت عكس زمان آنهاست يعني .استفاده گردد Wordنرم افزار   Numberingكتب از قسمت 
همچنين كليه مقاالت بايد با فونت .و مقاالت قديمتر در رديف هاي بعدي قرار مي گيرد است باالتر قرار مي گيردچاپ شده  جديدتر

  .ونكوور باشد براساس  نحوه نگارش.مشخص گردد) Bold(معمولي نازك نوشته شده و فقط نام فرد به صورت پررنگ 
 انجام شده طرح هاي تحقيقاتي .4

خ شمسي استفاده مي و از تاري. ذكر مي گردد ايد همكاري داشتهكه شما در آن  يافته فرددر اين قسمت طرح هاي تحقيقاتي پايان 
  ترتيب ذكر طرح ها برعكس زمان آنهاست يعني موردي كه جديدتر است باالتر قرار مي گيرد.گردد

  
 
 :طرح هاي تحقيقاتي در دست اجرا .5

نوشته مي و در دست اجراست  پايان نيافتهكه ... اين بخش كليه طرح هاي تحقيقاتي فرد شامل كتاب،طرح تحقيقاتي و در 
 شودتوجه به نوع آن به صورت تفكيكي بيان بايد با شود و 

 )بر اساس سبك ونكوور(و پوستر سخنراني .6
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  .بالمانع است ذكر منبع  با  الب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آنكليه حقوق اين مط
  5 از      4 صفحه 

 واحد مشهد

فارسي به و پوستر ين سخنراني وعنابايد توجه داشت كه .به تفكيك نوشته مي شود سخنراني ها و پوستر ها در اين بخش        
از  سخنراني ها و پوسترهابراي شماره گذاري .دبه صورت انگليسي نوشته شوانگليسي و پوستر  سخنراني عناوينصورت فارسي و 

عكس زمان آنهاست يعني موردي كه  سخنراني ها و پوسترهاترتيب ذكر .استفاده گردد Wordنرم افزار   Numberingقسمت 
فرد به  بايد با فونت معمولي نازك نوشته شده و فقط نام سخنراني ها و پوسترهاهمچنين كليه .جديدتر است باالتر قرار مي گيرد

  .ونكوور باشدمي بايست بر اساس نحوه نگارش .مشخص گردد) Bold(صورت پررنگ 
 پايان نامه هاي دانشجويي .7

 .از تاريخ شمسي استفاده مي گرددپايان نامه خود را در صورت دفاع و يا تصويب ذكر فرماييد ودر اين قسمت             
. 

 اموزشي تجربيات .8
a. آموزشي 

در ، رشته تحصيلي و مقطع ) بر حسب سال(امل عنوان درس ، محل تدريس ، تعداد واحد ، مدت تدريساين بخش سوابق تدريس ش
  .را ذكر كنيدديمي باش صورتيكه دارا 

 اداري - پست علمي  .9

ها علمي ، سوابق اجرايي و مسئوليت ها در مراكز آموزشي ، درماني و تحقيقاتي ، عضويت در شورا ها و كميته  –مناصب اداري       
يعني بر عكس است در اين قسمت نيز همانند بخش هاي گذشته ترتيب ذكر زمان .در اينجا ذكر مي شود... نظير كميته پژوهشي و 

 .فرم از تاريخ شمسي استفاده گردداين در . موردي كه جديدتر است باالتر قرار مي گيرد
 :تقدير نامه،جوايز و امتيازات ويژه .10

مي ) دانشگاهي –منطقه اي  –كشوري  –بين المللي (مشخص كردن آن از نظر سطح  يا جايزه نوع تقديرنامهمنظور از      
دانشجويي  كسب رتبه درامتحان جامع علوپايه  و پره انترني و نيز كسب رتبه در المپياد علميازجمله .باشد

دي كه جديدتر است باالتر قرار مي در اين قسمت نيز همانند بخش هاي گذشته ترتيب ذكر عكس زمان آنهاست يعني مور.مي باشد
 .گيرد

 عضويت در انجمن ها و مجامع علمي رسمي .11

همانند بخش هاي گذشته ترتيب ذكر عكس زمان آنهاست يعني موردي . عضويت در انجمن ها و مجامع علمي ذكر مي گردد         
 .كه جديدتر است باالتر قرار مي گيرد

 
 عالئق تحقيقاتي .12

ي فرد بايد مبتني بر زمينه تحصيلي ، مطالعات ،تحقيقات و تجربيات قبلي فرد باشد و هر مورد بايد كامال كلي و عالئق تحقيقات       
  .در چند كلمه بيان شود
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  .بالمانع است ذكر منبع  با  الب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آنكليه حقوق اين مط
  5 از      5 صفحه 

 واحد مشهد

 

 فعاليت هاي اجتماعي و فرهنگي .13

فعاليت ذكر همانند بخش هاي گذشته ترتيب .اجتماعي حائز اهميت مي باشد –اين بخش در بر گيرنده فعاليت هاي فرهنگي        
 . عكس زمان آنهاست يعني موردي كه جديدتر است باالتر قرار مي گيردهاي اجتماعي و فرهنگي 

 توصيه نامه علمي .14

اشاره مي شود كه عضو هيئت علمي طي دوران تحصيل و تحقيق از محضر آنها ) نفر 5تا  2(در اينجا به نام و مشخصات افرادي        
  .وصيه نامه علمي براي شما بنويسندآنها بتوانند يك تدر صورت ضرورت كه طوري به كسب فيض كرده باشيد 

  

 تسلط به زبان .15

در اين قسمت با ذكر زمان ،مكان و نمره ... و   IELTS ،TOEFLدر صورت داشتن هرگونه مدرك معتبر از جمله            
  .كسب شده ذكر گردد

  
  تهيه و تنظيم

  واحد پژوهش در آموزش
 ش پزشكي دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد مشهدمركز توسعه آموز

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 


