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چگونــه یــک روزمــه کاری حرفــه ای و خــوب بنویســیم؟ بــا مــا همــراه شــوید تــا بــه 

طــور جامــع و کامــل هرآنچــه مــورد نیــاز شــما اســت را بــه شــما آمــوزش دهیــم.

ــل از  ــد، قب ــدام می کنی ــغلی اق ــت ش ــک موقعی ــت ی ــرای دریاف ــما ب ــه ش ــی ک زمان

مصاحبــه بایــد رزومــه خــود را بــرای کارفرمــا ارســال کنیــد. کارفرمــا رزومــه شــما را 

ــی  ــدازه کاف ــه ان ــه شــما ب ــه روزم ــی ک ــد. در صورت ــه می کن ــرده و مطالع ــت ک دریاف

تاثیرگــذار و حرفــه  ای نوشــته شــده باشــد، شــما بــرای مصاحبــه اولیه دعــوت خواهید 

شــد. امــا چگونــه یــک روزمــه کاری حرفــه ای و خــوب بنویســیم؟ بــا مــا همــراه شــوید 

ــه شــما آمــوزش  ــاز شــما اســت را ب ــه طــور جامــع و کامــل هرآنچــه مــورد نی ــا ب ت

دهیــم.
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رزومه چیست؟

ــه  ــزی روزم ــه چــه چی ــا ب ــه دقیق ــم ک ــد بدانی ــه کاری بای در گام اول از نوشــتن رزوم

ــد  ــی می توان ــوابق تحصیل ــخصی و س ــات ش ــتن اطالع ــط نوش ــا فق ــد؟ آی می گوین

ــر! ــده رزومــه باشــد؟ خی نشــان دهن

روزمــه یــک ســند اســت کــه در آن اطالعاتــی از قبیــل اطالعــات شــخصی، ســوابق 

ــه  ــک روزم ــود. ی ــته می ش ــتاوردها نوش ــا و دس ــوابق کاری، مهارت ه ــی، س تحصیل

خــوب بایــد بتوانــد ایــن اطالعــات را بــه بهتریــن و تاثیرگذارتریــن شــکل بــه کارفرمــا 

منتقــل کنــد. در واقــع رزومــه یــک ســند بازاریابــی اســت کــه شــما در آن خودتــان را 

تبلیــغ خواهیــد کــرد! 

شــما بــرای نوشــتن یــک روزمــه کاری بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــته باشــید کــه از 

ــر اســت  ــر و مهم ت ــی پررنگ ت نظــر آن موقعیــت شــغلی چــه مهارت هــا و ویژگی های

و شــما در صــورت داشــتن آن مهــارت در روزمــه خــود تاکیــد بیشــتری بــر آن کنیــد. 

ــا و  ــط کارفرم ــه توس ــد ک ــده باش ــن ش ــش تعیی ــل از پی ــک فای ــد ی ــه می توان رزوم

شــرکت بــه شــما داده می شــود تــا شــما آن را پــر کنیــد. همچنیــن شــما می توانیــد 

صفــر تــا صــد نــگارش یــک روزمــه را خودتــان انجــام دهیــد. نوشــتن رزومــه در حالت 

دوم بســیار ســخت تر از حالــت اول اســت. زیــرا در حالــت اول شــما تنهــا اطالعــات 

یــک فــرم را پــر می کنیــد امــا در حالــت دوم شــما بایــد بدانیــد چــه اطالعاتــی را بــا 

چــه ترتیبــی وارد رزومــه خــود کنیــد.
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انواع رزومه

در بخــش دوم از مقالــه بــا انــواع مختلــف رزومــه آشــنا مــی شــویم. رزومه هــای کاری 

معمــوال در 4 روش و قالــب مشــخص نوشــته می شــوند:

سابقه کاری براساس زمان

همــان طــور کــه از نــام ایــن نــوع روزمــه پیــدا اســت، تاکیــد بیشــتر بــر زمــان و البتــه 

تجربه هــای شــغلی اســت. بــه ایــن ترتیــب کــه شــما از آخریــن تجربــه کاری خــود در 
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روزمــه نوشــته، مهارت هایــی کــه در آن شــغل بــه دســت آورده ایــد را نــگارش کــرده 

ــگارش  ــور آخــر را در ن ــد. حتمــا فاکت ــان می کنی ــا اتمــام شــغل را بی ــرک ی ــت ت و عل

رزومــه زمانــی جــدی بگیریــد، زیــرا عــدم توضیــح علــت اتمــام شــغل قبلــی می توانــد 

تاثیــر منفــی بــر کارفرمــا بگــذارد.

ایــن رزومــه کاری می توانــد دارای جزئیــات زیــادی باشــد و بــه شــکل زندگــی نامــه 

طــور نوشــته شــود. روزمــه کاری بــر اســاس زمــان یکــی از ســاده ترین انــواع رزومــه 

اســت و می توانــد بــرای دانشــجویانی کــه ســابقه کار دانشــجویی دارنــد یــک گزینــه 

مناســب بــه شــمار آیــد.

روزمه کاری عملکردی

نــوع دیگــر رزومــه کــه بیشــتر بــرای موقعیت هــای شــغلی مدیریتــی مــورد اســتفاده 

قــرار می گیــرد، روزمــه عملکــردی اســت. در نــگارش رزومــه عملکــردی شــما بیــش از 

هــر چیــز بــه مهارت هــا و ســوابق کاری کــه مرتبــط بــه پیشــنهاد کاری اســت تاکیــد 

ــا  ــا کارفرم ــود ت ــگارش ش ــه ای ن ــه گون ــد ب ــما بای ــط ش ــای مرتب ــد. مهارت ه می کنی

بــه ایــن اطمینــان خاطــر برســد کــه شــما می توانیــد بهتریــن فــرد بــرای موقعیــت 

شــغلی بیــان شــده باشــید.
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روزمه کاری ترکیبی

همــان طــور کــه از نــام ایــن روزمــه کاری پیــدا اســت، ایــن رزومــه ترکیبــی از روزمــه 

زمانــی و عملکــردی اســت. یعنــی شــما در نــگارش ایــن رزومــه بــه یــک انــدازه هــم 

ــای  ــب رزومه ه ــد. اغل ــاره می کنی ــود اش ــای خ ــم مهارت ه ــوابق کاری و ه ــه س ب

ــب نوشــته می شــوند. ــوع و قال ــر اســاس ایــن ن شــغلی ب

روزمه کاری هدفمند

آخریــن نــوع روزمــه نــوع هدفمنــد آن اســت کــه می توانــد عملکــردی، ترکیبــی و یــا 

زمانــی باشــد. در نــگارش ایــن روزمــه شــما بایــد مهارت هــا، ســوابق کاری و تحصیلــی 

خــود را براســاس کلمــه کلیــدی موقعیــت شــغلی تنظیــم کنیــد تــا تاثیرگــذاری آن بــه 

انــدازه کافــی باشــد.
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طول روزمه باید چقدر باشد؟

نکتــه مهــم دیگــر در نــگارش روزمــه توجــه بــه طــول آن اســت. یــک روزمــه کوتــاه 

ــس  ــد و برعک ــته باش ــا داش ــر کارفرم ــی ب ــذاری کاف ــد تاثیرگ ــک نمی توان ــدون ش ب

یــک روزمــه طوالنــی نیــز از حوصلــه کارفرمــا خــارج بــوده و احتمــاال آن را تــا انتهــا 

ــتاندارد  ــول اس ــه ط ــد ک ــد بدانی ــه بای ــگارش رزوم ــگام ن ــن رو هن ــد. از ای نمی خوان

آن چقــدر اســت؟ در پاســخ بــه ایــن ســوال بایــد گفــت کــه یــک روزمــه اســتاندارد 

ــود.  ــته می ش ــرگ A4 نوش ــوال در دو ب معم

هنــگام نــگارش روزمــه ممکــن اســت از شــما بخواهنــد آن را در دو قالــب Resume و 

CV بنویســید. آیــا تفــاوت ایــن دو را می دانیــد؟

فایــل Resume یــک فایــل یــک یــا دو صفحــه اســت کــه شــما در آن اطالعــات خــود 

را بــه صــورت مختصــر، بــدون توجــه بــه جزئیــات و معمــوال بــدون در نظــر گرفتــن 

زمــان خواهیــد نوشــت. 

ــما  ــات ش ــه اطالع ــن روزم ــت. در ای ــتر اس ــات بیش ــا جزئی ــل ب ــک فای ــل CV ی فای

می توانــد از 2 تــا چنــد صفحــه باشــد. در ایــن روزمــه شــما بایــد اطالعــات شــخصی، 

تحصیلــی و کاری خــود را بــا ذکــر جزئیــات و بــا تاکیــد بــر توالــی زمانــی بنویســید. در 

ایــن روزمــه شــما بایــد از دســتاوردهای خــود از چــاپ مقالــه و کتــاب تــا اختراعــات 

را نیــز بنویســید.
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یک رزومه کاری دارای چه اطالعاتی است؟

ــه  ــه رزوم ــم ک ــم بدانی ــه می خواهی ــگارش روزم ــای ن ــه راهنم ــن بخــش از مقال در ای

ــت؟  ــی اس ــا و اطالعات ــه بخش ه دارای چ

اطالعات شخصی

ــت.  ــخصی اس ــات ش ــه کاری، اطالع ــگارش رزوم ــا در ن ــن فاکتوره ــی از مهم تری یک

ــل و  ــام خانوادگــی، آدرس، شــماره تمــاس، ایمی ــام و ن اطالعــات شــخصی شــامل ن

تاریــخ تولــد اســت. بهتــر اســت در روزمــه کاری از قــرار دادن عکــس شــخصی خــود 

ــرایط  ــه ش ــادی ب ــد زی ــا ح ــه ت ــس در رزوم ــرار دادن عک ــه ق ــد. البت ــودداری کنی خ

ــود.  ــوط می ش ــوری مرب ــغلی و کش ش

بــرای مثــال در کشــور انگلیــس و آمریــکا در روزمــه کاری از عکــس اســتفاده نمی شــود 

ــز  ــا فرانســه از شــما معمــوال عکــس نی ــک، آلمــان ی ــد بلژی ــا در کشــورهایی مانن ام
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ــت شــغلی شــما از شــما عکــس  ــر موقعی ــن اگ ــه خواســته می شــود. بنابرای در روزم

درخواســت نکــرد، آن را در روزمــه کاری خــود قــرار ندهیــد.

تحصیالت 

اطالعــات مهــم دیگــر در نــگارش روزمــه کاری، تحصیالت اســت. در نــگارش تحصیالت 

ــی، گرایــش و دانشــگاه خــود را  ــق رشــته، مقطــع تحصیل ــه طــور دقی ــد ب شــما بای

بنویســید. 

 

سوابق کاری

ــت.  ــوابق کاری اس ــود، س ــما آورده ش ــه کاری ش ــد در رزوم ــه بای ــری ک ــور دیگ فاکت

شــما بایــد ســوابق کاری خــود را در روزمــه نوشــته و وظایــف خــود در آن هــا را شــرح 

دهیــد. در نــگارش ایــن بخــش از رزومــه بــه ایــن مســاله توجــه داشــته باشــید کــه 

ــه کار گروهــی  ــد. ب ــال نشــان دهی ــردی فع ــد خــود را ف ــا حــد ممکــن ســعی کنی ت

تاکیــد کنیــد و نشــان دهیــد کــه در ســوابق کاری خــود تجربــه خوبــی بــا کار گروهــی 

داشــته اید. همچنیــن همــان طــور کــه در بــاال نیــز اشــاره شــد، حتمــا علــت اتمــام 

پــروژه و کار قبلــی خــود را بیــان کنیــد.
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مهارت ها و توانمندی  ها

بخــش مهــم دیگــر در نــگارش رزومــه کاری، مهارت هــا و توانمندی هــای شــما 

ــری،  ــزاری، کامپیوت ــرم اف ــای ن ــامل مهارت ه ــا ش ــن مهارت ه ــن ای ــت. مهم تری اس

ــرای تاثیرگــذاری بیشــتر ایــن مهارت هــا ســعی  زبان هــای خارجــی و غیــره اســت. ب

کنیــد مهارت هــای خــود را همــراه بــا مــدارک حرفــه ای ارائــه کنیــد. یعنــی اگــر ادعــا 

می کنیــد کــه زبــان انگلیســی شــما در ســطح حرفــه ای اســت، مــدرک رســمی آن را 

نیــز داشــته باشــید.
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عالیق و اولویت ها

ــه  ــد از آن ک ــت. بع ــا اس ــق و اولویت ه ــه کاری، عالی ــگارش رزوم ــر در ن ــش دیگ بخ

ــه آن  ــت ب ــد، نوب ــت کردی ــود صحب ــای خ ــا و توانمندی ه ــه مهارت ه ــع ب ــما راج ش

ــان  ــاید برایت ــد. ش ــاره کنی ــود اش ــای کاری خ ــق و اولویت ه ــه عالی ــه ب ــد ک می رس

جالــب باشــد کــه بدانیــد بســیاری از کارفرماهــا برایشــان اهمیــت دارد کــه بداننــد 

ــا نشــان  ــه آن ه ــن مســاله ب ــد. ای ــه می گذرانی ــت خــود را چگون ــات فراغ شــما اوق

ــد؟ ــخصیتی داری ــه ش ــما چگون ــه ش ــد ک می ده

ــال اگــر شــما در بخــش عالیــق و فعالیت هــای اوقــات فراغــت از عباراتــی  ــرای مث ب

ماننــد تماشــای تلویزیــون، خوانــدن کتــاب و یــا جمــع کــردن تمبر نــام ببریــد، احتماال 

در نــگاه کارفرمــا فــردی آرام و گوشــه گیــر جلــوه خواهیــد کــرد. در صورتــی کــه عالیــق 

ــا  ــد و ی ــوری می روی ــال کوهن ــرای مث ــد، ب ــاوت داری ــاص و متف ــرگرمی های خ و س

ورزشــکار و هنرمنــد هســتید، حتمــا آن را در رزومــه کاری خــود را بیــان کنیــد، چــرا 

کــه می توانــد بــر طــرز فکــر کارفرمــا دربــاره شــما تاثیــر بگــذارد.

ارجاعات 

بخــش مهــم دیگــر در نــگارش رزومــه کاری، ارجاعــات آن اســت. در صورتــی کــه شــما 

ایــن بخــش از روزمــه را داشــته باشــید، احتمــال پذیــرش رزومــه شــما افزایــش پیــدا 

خواهــد کــرد. ارجاعــات بــه معنــی معرفــی شــما از طــرف یــک شــرکت، دانشــگاه یــا 
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یــک اســتاد اســت. بــه ایــن نکتــه توجــه کنیــد کــه منظــور از ارجــاع پارتــی بــازی 

و معرفــی شــما از طــرف یــک شــخص ذی نفــوذ نیســت! بلکــه کارفرمــای قبلــی و یــا 

اســتاد دانشــگاهی شــما، میــزان مهــارت و توانایــی شــما را تاییــد کــرده تــا کارفرمــای 

جدیــد شــما بتوانــد اعتمــاد بیشــتری بــه شــما کنــد.

 

چگونه نگارش رزومه کاری را آغاز کنیم؟

بعــد از آن کــه بــا اطالعــات مهــم و کاربــردی بــاال آشــنا شــدیم، می خواهیــم نــگارش 

رزومــه کاری خــود را آغــاز کنیــم. بــرای تاثیرگــذاری بهتــر و مرتــب بــودن رزومــه بهتــر 

اســت اطالعــات مــورد نیــاز در جــدول نوشــته تــا باعــث ســردرگمی ذهــن کارفرمــا 

نشــود.
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•    رزومه را با اطالعات شخصی آغاز کنید.

•    سپس راجع به مدارک تحصیلی خود صحبت کنید.

•    در بخش بعدی سوابق کاری خود را بیان کنید.

ــد  ــه داری ــی ک ــدارک مرتبط ــا و م ــا، توانمندی ه ــارم از مهارت ه ــش چه •    در بخ

ــد. ــت کنی صحب

•    در بخش پنجم ارجاعات و یا معرف خود را اضافه کنید.

در بخــش نهایــی نیــز اطالعــات دیگــری کــه در بــاال بــه شــما توضیــح داده شــده را 

اضافــه کنیــد.

ــا  ــه رزومــه را روان و گوی ــه توجــه داشــته باشــید ک ــن نکت ــه ای ــگارش روزمــه ب در ن

بنویســید. تمــام حواســتان را جمــع کنیــد کــه غلــط امالیــی نداشــته باشــید. انــدازه و 

فونتــی خوانــا و مناســب انتخــاب کنیــد. از گزافــه گویــی خــودداری کنیــد. 
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رزومه در چه فرمتی ذخیره کنیم؟

بعــد از نــگارش رزومــه شــما بایــد آن در یــک فرمــت خــاص ذخیــره کنیــد. متاســفانه 

بســیاری از افــراد اهمیــت رزومــه را جــدی نگرفتــه و آن را در یــک فایــل تکســت بــه 

کارفرمــا تحویــل می دهنــد. همچنیــن اگــر قــرار اســت شــما رزومــه خــود را ایمیــل 

کــرده و یــا در یکــی از شــبکه های اجتماعــی بفرســتید، برخــی بــه جــای ارســال یــک 

ــد.  ــال می کنن ــرده و ارس ــپ ک ــود را تای ــه خ ــت رزوم ــه چ ــان صفح ــل در هم فای

ــن شــیوه از  ــز داشــته باشــید، ای ــوی نی ــه ق ــر شــما رزوم ــی اگ ــن باشــید حت مطمئ

ــر کارفرمــای شــما بگــذارد. ــل توجهــی ب ــر مناســب و قاب ــد تاثی ارســال نمی توان

فایل هــای رزومــه معمــوال در فرمــت ورد و یــا پــی دی اف ذخیــره و ارســال می شــود. 

بهتریــن فرمــت بــرای رزومــه پــی دی اف اســت، چــرا کــه فایــل ورد ممکــن اســت در 

سیســتم اشــخاص دیگــر دچــار بهــم ریختگــی شــود.

ــما  ــت از ش ــن اس ــد، ممک ــت دارن ــت فعالی ــوزه اینترن ــه در ح ــرادی ک ــن اف همچنی

بخواهنــد رزومــه خــود را در قالــب HTML ارســال کنیــد. در ارســال ایــن رزومــه دســت 

شــما بــرای قــرار دادن صداهــا و عناصــر گرافیکــی بــاز اســت.
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نکات مهمی که در نگارش رزومه حرفه ای به شما کمک می کند

بعــد از آن کــه بــا کلیــات در نــگارش رزومه آشــنا شــدیم، بــه شــما نــکات و ترفندهایی 

خواهیــم گفــت کــه باعــث تاثیرگــذاری بیشــتر و موفقیــت رزومه شــما خواهد شــد.

یک ایمیل رسمی با نام خودتان ایجاد کنید

ــمی و  ــر رس ــای غی ــد ایمیل ه ــد 75 درص ــه بدانی ــد ک ــب باش ــان جال ــاید برایت ش

ــرای  ــود. ب ــه می ش ــده گرفت ــان نادی ــط کارفرمای ــای کاری توس ــارف در رزومه ه نامتع

تاثیرگــذاری بیشــتر رزومــه، حتمــا یــک ایمیــل رســمی بــا نــام خودتــان ایجــاد کــرده 

ــد. ــخصی وارد کنی ــات ش ــش اطالع و آن را در بخ
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کلیدواژه های حوزه کاری را پیدا کرده و از آن ها استفاده کنید

نکتــه دیگــری کــه تاثیرگــذاری رزومــه کاری شــما را چنــد برابــر می کنــد، اســتفاده از 

کلیدواژه هــای حــوزه کاری اســت. زمانــی کــه شــما بــرای یــک موقعیت شــغلی مربوط 

بــه صنعــت، مدیریــت، هنــر و یــا هــر جایــگاه شــغلی دیگــر رزومــه می نویســید، از 

کلماتــی اســتفاده کنیــد کــه در آن حــوزه بیشــترین کاربــرد و تاثیرگــذاری را دارنــد.

از عناوین و Header استفاده کنید.

یــک رزومــه کاری یــک تکــه و پشــت ســر هــم نــه تنهــا خواننــده را خســته می کنــد، 

بلکــه تاثیرگــذاری آن را تــا حــد زیــادی کاهــش می دهــد. بــرای تاثیرگــذاری بیشــتر 

رزومــه حتمــا از عناویــن و هدرهــا اســتفاده کنیــد. بهتــر اســت در ایــن عناویــن نیــز 

از کلمــات کلیــدی کــه در بــاال اشــاره شــد نیــز اســتفاده کنیــد.

هرگز دروغ نگویید

متاســفانه بســیاری از افــراد بــرای آن کــه رزومــه کاری آن هــا پذیرفتــه شــود، اطالعــات 

ــه ایــن مســاله توجــه داشــته باشــید کــه بعــد  ــر واقعــی را در آن می نویســند. ب غی

ــن  ــد. در ای ــد ش ــده خواهی ــه فراخوان ــه اولی ــرای مصاحب ــما ب ــه ش ــرش رزوم از پذی

مصاحبــه کــه معمــوال تخصصــی اســت اگــر شــما اطالعــات غیــر واقعــی راجــع بــه 

مهارت هــا و یــا ســوابق کاری خــود نوشــته باشــید، کارفرمــا بــا پرســیدن چنــد ســوال 
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ســاده متوجــه آن خواهــد شــد و مطمئــن باشــید در ایــن حالــت موقعیــت شــغلی را 

قطعــا از دســت خواهیــد داد!

 

 

بخش های رزومه را از یکدیگر جدا کنید

ــه رزومــه  ــگاه کلــی حــس خوبــی نســبت ب ــد در یــک ن ــرای آن کــه کارفرمــا بتوان ب

شــما داشــته و راغــب شــود آن را بخوانــد، بایــد بخش هــای آن را از یکدیگــر تفکیــک 

کنیــد. یعنــی بخــش اطالعــات شــخصی، تحصیلــی، کاری و اطالعــات دیگــر بایــد بــه 

صــورت مجــزا و تفکیــک شــده از یکدیگــر نوشــته شــوند.
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 از استفاده از لوگوها و یا گرافیک های خاص خودداری کنید

ــتفاده از  ــود. اس ــته ش ــن نوش ــت ممک ــاده ترین حال ــت در س ــر اس ــه کاری بهت رزوم

لوگوهــا و طرح هــای گرافیکــی خــاص نــه تنهــا تاثیــر مثبتــی بــر کارفرمــا نمی گــذارد، 

بلکــه می توانــد باعــث ایجــاد حــس ســردرگمی و کالفگــی نیــز شــود.

بر مهارت های ارتباطی تاکید کنید

تمامــی کارفرمایــان دوســت دارنــد شــخصی را اســتخدام کننــد کــه بتواننــد بــه خوبــی 

بــا دیگــران ارتبــاط برقــرار کــرده، بــر روی مشــتریان تاثیــر مثبــت گذاشــته و بتوانــد 

در کارهــای گروهــی موفــق ظاهــر شــود. موقعیــت شــغلی مــورد نظــر شــما هرچــه 

کــه باشــد، تاکیــد بــر ایــن بخــش از ویژگی هــای شــخصیتی شــما می توانــد احتمــال 

موفقیــت شــما را افزایــش دهــد.
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جمع بندی

نوشــتن رزومــه شــغلی حرفــه ای می توانــد میــزان موفقیــت شــما در کســب موقعیــت 

شــغلی را چنــد برابــر کنــد. رزومــه شــما بایــد مختصــر و مفیــد بــوده و دارای اطالعــات 

کاربــردی بــوده و بــا ترفندهــای خــاص نوشــته شــود. در ایــن مقالــه بــه طــور جامعــی 

نــگارش رزومــه بــه شــما آمــوزش داده شــده اســت.
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