
  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

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

  
 

 

  .بالمانع است ذكر منبع  با  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن
  8 از      1 صفحه 

 واحد مشهد

  رزومه دستور العمل نحوه پر نمودن فرم
  :كليدي نكات

كه رضايت خاطر همگان را در پي )  CV( ايده آل رزومه مبا توجه به طيف وسيع رشته هاي تحصيلي اساتيد طراحي يك فر •
اظ شده لح... بخشي ارائه شده نكات بسياري از جمله جامعيت ، سادگي و  16در فرم ، داشته باشد دشوار است با وجود اين 

  .است از اين رو از همكاران محترم تقاضا مي شود رزومه خود را دقيقا بر اساس دستور العمل ارائه شده زير تكميل نمايند
  .در آن نباشد تفاخر و فضلبايد به گونه اي نگاشته و تنظيم گردد كه صرفا نشانگر وضعيت علمي فرد باشد و اظهار  رزومه  •
رزومه به عهده شخص عضو هيئت علمي بوده و وب سايت دانشكده پزشكي در آن هيچگونه مسئوليت مطالب مندرج شده در  •

  .دخل و 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
تاندارد دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد ارائه نشده باشد عينا عودت داده مي رزومه هايي كه بر اساس الگوي اس     •

 .شود
 .الزم است هر دو فرم فارسي و انگليسي به صورت كامل تكميل گردد •
  

  :آيين نامه نحوه نگارش
لذا از ارسال هرگونه رزومه با  فرم نمونه رزومه مورد قبول دانشكده پزشكي بر روي سايت دانشكده به آدرس زير موجود است      

 Website: http://www.med.mshdiau.ac.ir.فرمت ديگر جدا خودداري فرماييد                                            
  .نصب شده است Sevenيا  XPاستفاده گردد كه روي سيستم عامل  Word 2007در تكميل فرم فقط از نرم افزار 
و بخش هاي  12نازك  Nazaninعناوين و تيتر هاي مطالب فقط از فونت به غير از قسمت هايي  براي نوشتن بخش هاي فارسي

  .)فونت ضميمه مي باشد.(استفاده گردد 12نازك  Times New Romanالتين فقط از فونت 
  

 :نحوه ارسال 
ارسي و انگليسي ابتدا نام فايل ها را به صورت التين به نام خود تغيير داده و سپس با گذاشتن پس از تكميل كامل هر دو فرم ف     

  :مثال.را در انتهاي آنها اضافه نماييد Englishو  Farsiبعد از نام و خانوادگي كلمات  )-(عالمت دش 
M.Meshkat-Farsi 
M.Meshkat-English  

 عنوانتوجه نماييد كه .دانشكده پزشكي ارسال نماييد EDCپست الكترونيكي واحد  به آدرس توامسپس اين دو فايل را به صورت 
آمده در انتهاي آن  (CV)نامه الكترونيكي ارسالي همان نام و نام خانوادگي شما بوده كه به صورت انگليسي و همراه با عبارت 

 Subject: M.Meshkat (CV):             مثال.باشد
  .روز نتيجه آن از طريق ايميل ارسال مي گردد 15بررسي و حداكثر ظرف مدت  EDCپژوهشي  رزومه ارسالي در شوراي

Email: EDC@mshdiau.ac.ir :                                     پست الكترونيكي دانشكده پزشكي آدرس  
 

  با تشكر                                                                                
 دانشكده پزشكي EDCمركز پژوهش در آموزش واحد                                                                                              

  



  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

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

  
 

 

  .بالمانع است ذكر منبع  با  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن
  8 از      2 صفحه 

 واحد مشهد

 نحوه تكميل اطالعات مورد نياز در صفحه اول
  
  

آن رتبه دانشگاهي به همراه نام دانشكده ، دانشگاه  و محل  سپس در زير.در ابتدا نام و نام خانوادگي فرد به طور كامل نوشته مي شود
در انتها .در فرم انگليسي بعد از آن مي آيد CV (Curriculum Vitae)عبارت رزومه در فرم فارسي و عبارت . آنها ذكر مي گردد

  .آخرين تاريخ به روز رساني رزومه طبق فرمت مورد نظر نوشته مي گردد
  

  :مثال فارسي 
  فراز يزديمحمد سرا

  
  استاد يار گروه داخلي دانشكده پزشكي

  ايران –دانشگاه آزاد اسالمي مشهد 
  

  رزومه
  

  1389فروردين  30
 

  :مثال انگليسي 
 

Mohammad Sarafraz Yazdi 
 

Assistant Professor, Department of Internal medicine, Faculty of Medicine, 
Islamic Azad University-Mashhad Branch (IAUM), IRAN 

 

CV (Curriculum Vitae) 
 

July 30, 2010 
 
 
 
 
 
 
 



  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

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

  
 

 

  .بالمانع است ذكر منبع  با  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن
  8 از      3 صفحه 

 واحد مشهد

 
 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 : مثال فارسي 

English Example :  Ali Reza –Aliraza – Mojtaba 
  .در اين قسمت نام خانودگي به صورت كامل ذكر گردد: نام خانوادگي

  مشكات:  مثال فارسي 
English Example: Meshkat 

   .در فرم فارسي و تاريخ ميالدي در فرم انگليسي ذكر گرددبر اساس تاريخ شمسي :تاريخ تولد
 1355:مثال فارسي 

English Example: 1977 
   .قسمت محل تولد ذكر مي گردددر اين  :محل تولد

  مشهد -ايران : مثال فارسي
English Example: Mashhad-Iran 

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

English Example: Married ( 2 children ) 
  .و شماره داخلي ذكر مي گردد تلفنشماره - كد شهر- ت تلفن محل كار شامل كد كشوردر اين قسم: تلفن محل كار
  ) +98 511( 2250041- 3) داخلي  104( :مثال فارسي

English Example: (+98 511) 2250041-3 (ext. 104) 
  .كد شهر و شماره فكس ذكر مي گردد- در اين قسمت فكس شامل كد كشور :فكس

  ) +98 511( 2250047 :مثال فارسي
English Example: (+98 511) 2250047 

در صورت امكان بهتر است از آدرس هاي  .در اين قسمت آدرس پست الكترونيكي فرد ذكر مي گردد :پست الكترونيكي
  .باشد )ac(دانشگاهي استفاده شود يعني داراي پسوند 

Example: meshkat@mshdiau.ac.ir 
  .صي فرد ذكر مي گردددر اين قسمت آدرس سايت شخ :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

English Example: 13145-1449, Mashhad, Iran 
 

  .يت قرار نگرفته و قابل دسترسي نمي باشداطالعات شخصي درج شده در رزومه بروي سا : توجه



  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

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

  
 

 

  .بالمانع است ذكر منبع  با  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن
  8 از      4 صفحه 

 واحد مشهد

 
 تحصيالت .2

آخرين مدرك تحصيلي به اولين مدرك از بايد توجه گردد كه ترتيب بيان آنها .درجه مدرك طبق جدول زير كامل گردد          
اريخ ميالدي بيان همچنين تاريخ دريافت مدرك در فرم فارسي به صورت تاريخ شمسي و در فرم انگليسي به صورت ت. تحصيلي باشد

  .گردد
و افراد پس از ... )،فلوشيپ،فرصت مطالعاتي و  PhDنظير فوق دكترا،تكميلي (دانشنامه به برخي از دوره ها تعلق نمي گيرد           

  .دريافت آنها صرفا گواهينامه دريافت مي كنند نبايد در اين قسمت آورده شود
 .آيد مي انتها در تاريخ اينجا در است، آن اخذ تاريخ از تر مهم تحصيلي مدرك خود چون :مهم

 .گيرد نمي بر در را ديپلم فوق و ديپلم مدارك بنابراين و شود مي شروع ليسانس از دانشنامه :1 يادآوري
 علوم، وزارت يا پزشكي وآموزش درمان بهداشت، وزارت مصوبات آنها، ارزشيابي و تحصيلي مدارك سطح تعيين مالك :2 يادآوري

  .است آوري فن و قاتتحقي
 در فرم انگليسي توضيحات  در فرم فارسي

 .Doctorate = Doctor of Philosophy Ph.D  دكترا

 .Medical Diploma  M.D  دكتراي حرفه اي

معادل فوق(يدوره عالي بهداشت عموم
 Master of public health MPH  )ليسانس 

 = Master of Science academic degree = Master's degree  كارشناسي ارشد
postgraduate  M.Sc. 

 = Bachelor of Science degree = Bachelor's degree  كارشناسي
undergraduate academic B.Sc. 

 
  : مثال فارسي

تاريخ دريافت  كشور شهر دانشگاه رشته درجه مدرك
 1380 ايران تهران دانشگاه علوم پزشكي تهران جراحي تخصصيدكتراي 

 1373 ايران مشهد دانشگاه علوم پزشكي مشهد پزشكي عمومي تراي حرفه ايدك

English Example: 
Degree Field University City Country Date 

M.D.  Surgery  TUMS  Tehran  Iran  2002  

M.D. Medicine  Mashhad Univ.  Mashhad  Iran  1995  

 
 
 
 



  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

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

  
 

 

  .بالمانع است ذكر منبع  با  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن
  8 از      5 صفحه 

 واحد مشهد

 
 دوره هاي آموزشي گذرانده شده .3

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        
از تاريخ جديد به تاريخ قديم همچنين ترتيب نگارش دوره ها بايد .تاريخ شمسي و در فرم انگليسي از تاريخ ميالدي استفاده گردد

  .باشد
  

 : مثال فارسي

 تاريخ كشور شهر دانشگاه يا موسسه آموزشي 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
  

English Example: 

Courses Duration Institution or University City Country Date 

Research 8 hour Islamic Azad University-Mashhad Branch Mashhad Iran 2000 
  

Workshops Duration Institution or University City Country Date 

power point 16 hour Dibagaran Tehran Institute Tehran Iran 2008 

Infertility Fellowship 18 month Shahid Beheshty University Tehran Iran 2003 
  

 مرتبه علمي دانشگاهي .4

به توضيح است كه ترتيب آنها به الزم .رتبه علمي اساتيد با توجه به جدول زير در فرم هاي فارسي و انگليسي ذكر مي گردد      
  .صورت برعكس خواهد بود يعني آخرين رتبه در باالترين سطر قرار مي گيرد

  رتبه دانشگاهي در فرم انگليسي رتبه دانشگاهي در فرم فارسي
  lecturer/instructor مربي

  assistant professor استاديار
 associated professor  دانشيار
 professor  استاد

  
  
  



  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

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

  
 

 

  .بالمانع است ذكر منبع  با  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن
  8 از      6 صفحه 

 واحد مشهد

 : مثال فارسي

 دانشگاه رتبه دانشگاهي سال

 دانشگاه آزاد اسالمي مشهد دانشيار 1388

 دانشگاه آزاد اسالمي مشهد استاديار 1380
  

English Example: 

Year Academic Rank Institution 

2008 Associated professor Islamic Azad University-Mashhad Branch 

2001 Assistant professor Islamic Azad University-Mashhad Branch 
  

 )بر اساس سبك ونكوور(انتشارات .5

بايد توجه داشت كه در فرم انگليسي عناوين مقاالت .به تفكيك نوشته مي شود )Full text(در اين بخش مقاله هاي كامل        
فرم فارسي كمي تفاوت دارد و بدين صورت است كه در  درفارسي و انگليسي بايد به صورت انگليسي نوشته شود اما نحوه نگارش 

براي شماره گذاري مقاالت و .انگليسي به صورت انگليسي نوشته مي شود مقاالتبه صورت فارسي و در 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
  .مي باشد ضميمهنحوه نگارش ونكوور .مشخص گردد) Bold(معمولي نازك نوشته شده و فقط نام فرد به صورت پررنگ 

 طرح هاي تحقيقاتي .6

در فرم انگليسي از تاريخ .ذكر مي گردد بوده ايدبه عنوان مجري كه شما در آن  يافته فردت طرح هاي تحقيقاتي پايان در اين قسم
ترتيب ذكر طرح ها برعكس زمان آنهاست يعني موردي كه جديدتر است .ميالدي و در فرم فارسي از تاريخ شمسي استفاده مي گردد

 باالتر قرار مي گيرد
 )ر اساس سبك ونكوورب(و پوستر سخنراني .7

بايد توجه داشت كه در فرم انگليسي عناوين مقاالت فارسي و .به تفكيك نوشته مي شود سخنراني ها و پوستر ها در اين بخش        
ين وعنافرم فارسي كمي تفاوت دارد و بدين صورت است كه در انگليسي بايد به صورت انگليسي نوشته شود اما نحوه نگارش 

براي شماره .به صورت انگليسي نوشته مي شودانگليسي و پوستر  سخنراني عناوينفارسي به صورت فارسي و وستر و پسخنراني 
عكس  سخنراني ها و پوسترهاترتيب ذكر .استفاده گردد Wordنرم افزار   Numberingاز قسمت  سخنراني ها و پوسترهاگذاري 

بايد با فونت معمولي نازك  سخنراني ها و پوسترهاهمچنين كليه .مي گيردزمان آنهاست يعني موردي كه جديدتر است باالتر قرار 
  .مي باشد ضميمهنحوه نگارش ونكوور .مشخص گردد) Bold(نوشته شده و فقط نام فرد به صورت پررنگ 

 پايان نامه هاي دانشجويي .8

ي موردي كه جديدتر است باالتر قرار مي در اين قسمت نيز همانند بخش هاي گذشته ترتيب ذكر عكس زمان آنهاست يعن            
 .همچنين در فرم انگليسي از تاريخ ميالدي و در فرم فارسي از تاريخ شمسي استفاده مي گردد.گيرد



  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

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

  
 

 

  .بالمانع است ذكر منبع  با  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن
  8 از      7 صفحه 

 واحد مشهد

 :طرح هاي تحقيقاتي در دست اجرا .9

شته مي نوو در دست اجراست  پايان نيافتهكه ... اين بخش كليه طرح هاي تحقيقاتي فرد شامل كتاب،طرح تحقيقاتي و در 
 .شودبايد با توجه به نوع آن به صورت تفكيكي بيان شود و 

 تجربيات .10
a. آموزشي 

) بر حسب سال(اين بخش شامل كليه سوابق تدريس فرد مي باشد كه شامل عنوان درس ، محل تدريس ، تعداد واحد ، مدت تدريس
 .، رشته تحصيلي و مقطع مي باشد

b. كلينيكي و عملي 

 .بيات باليني و يا تكنيك هاي عملي كه شخص تا كنون موفق به انجام آنها شده است اشاره كرددر اين قسمت مي توان به تجر

c. ساير 

الزم به ذكر است كه .در اين قسمت ذكر مي گردد... تجربيات ديگري كه غير موارد باال باشد نظير تدريس در كارگاه هاي آموزشي و 
 .ددنبايد در اين قسمت ذكر گر... شركت در كارگاه ها و 

 اداري - پست علمي  .11

علمي ، سوابق اجرايي و مسئوليت ها در مراكز آموزشي ، درماني و تحقيقاتي ، عضويت در شورا ها و كميته ها  –مناصب اداري       
در اين قسمت نيز همانند بخش هاي .در اينجا ذكر مي شود... نظير شوراي نويسندگان يا داوران يك مجله يا كميته پژوهشي و 

همچنين در فرم انگليسي از تاريخ ميالدي .يعني موردي كه جديدتر است باالتر قرار مي گيردبر عكس است ه ترتيب ذكر زمان گذشت
 .و در فرم فارسي از تاريخ شمسي استفاده مي گردد

 :تقدير نامه،جوايز و امتيازات ويژه .12

در  .مي باشد) دانشگاهي –منطقه اي  –كشوري  –المللي  بين(مشخص كردن آن از نظر سطح  نوع تقديرنامه يا جايزهمنظور از      
اين قسمت نيز همانند بخش هاي گذشته ترتيب ذكر عكس زمان آنهاست يعني موردي كه جديدتر است باالتر قرار مي 

 .همچنين در فرم انگليسي از تاريخ ميالدي و در فرم فارسي از تاريخ شمسي استفاده مي گردد.گيرد

 ا و مجامع علمي رسميعضويت در انجمن ه .13

همانند بخش هاي گذشته ترتيب ذكر عكس زمان آنهاست يعني موردي . عضويت در انجمن ها و مجامع علمي ذكر مي گردد         
 .همچنين در فرم انگليسي از تاريخ ميالدي و در فرم فارسي از تاريخ شمسي استفاده مي گردد.كه جديدتر است باالتر قرار مي گيرد
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  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

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

  
 

 

  .بالمانع است ذكر منبع  با  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن
  8 از      8 صفحه 

 واحد مشهد

عالئق تحقيقاتي فرد بايد مبتني بر زمينه تحصيلي ، مطالعات ،تحقيقات و تجربيات قبلي فرد باشد و هر مورد بايد كامال كلي و        
  .در چند كلمه بيان شود

 

 فعاليت هاي اجتماعي و فرهنگي .15

فعاليت همانند بخش هاي گذشته ترتيب ذكر .داجتماعي حائز اهميت مي باش –اين بخش در بر گيرنده فعاليت هاي فرهنگي        
همچنين در فرم انگليسي از تاريخ .عكس زمان آنهاست يعني موردي كه جديدتر است باالتر قرار مي گيردهاي اجتماعي و فرهنگي 

 .ميالدي و در فرم فارسي از تاريخ شمسي استفاده مي گردد
 توصيه نامه علمي .16

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

  

 تسلط به زبان .17

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

  
  تهيه و تنظيم

  واحد پژوهش در آموزش
 مركز توسعه آموزش پزشكي دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد مشهد

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


