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هاي کاري را جهت استخدام  بسیار زیادي از رزومه داین روزها مدیران استخدام کننده تعدا

ندارند و به  را ها اما این عزیزان وقت کافی براي بررسی دقیق تمام این رزومه. کنند دریافت می

کنند که اشخاص را بپذیرند یا  روي بررسی هر رزومه وقت صرف میثانیه  6طور میانگین تنها 

ممکن است که شما از هر لحاظ براي کار مورد نظر مناسب باشید، اما وجود غلط تایپی، . نپذیرند

 .کند می محرومبراحتی شما را از این کار  ،و یا فونت بدفرمت نادرست رزومه 

 :خود قرار ندهید سعی کنید موارد زیر را هرگز در رزومه کاري

اگر شما براي استخدام در کاري تقاضا کرده باشید، کامال واضح است که : از قبول کار هدف -1

شما بدنبال کار مورد نظر هستید، پس نیازي به توضیح زیاد در مورد اینکه شما بهترین شخص 

اید بد نیست  ر گذاشتهیکباره کنا تنها در حالتی که صنعتی را به .براي انجام این کار هستید، نیست

 .تان بنویسید توضیحی مختصر در مورد تصمیم

اید  یک شرکت درخواست دادهاگر براي سمت مدیریت فروش : بوطتجربیات کاري نامر -2

سعی کنید تا حد امکان از . کارواش را ندارید یک در در گذشته نیازي به نوشتن تجربه کار

 .شلوغی در نگارش رزومه پرهیز نمائید

مشخص نمودن خود مواردي از قبیل، وضعیت تاهل،  کاري هرگز در رزومه :موارد خصوصی -3

البته در گذشته . مذهب و بسیاري از موارد دیگر که هیچ ربطی به استخدام کننده ندارد را ننویسید

 .نوشتن این موارد دیگر مفید و اصولی نیستاین امر کامال مرسوم بوده ولی اخیرا 



نکنید، چون تنها  ي نامربوطها هرگز در رزومه کاري خود صحبت از سرگرمی :ها سرگرمی  -4

 . هدر رفتن فضاي برگه خود و وقت شرکت استخدام کننده استباعث 

بین شما و سایر تان در استخدام یک شغل و موقعیت کاري  خواهید به خاطر سن اگر می : سن -5

 .را از رزومه کاري  حذف نمائیدافراد تبعیض قائل نشوند وقت آن رسیده که سن خود 

اگر استخدام کننده شما بخواهد با منابع شما صحبت کند از قبل با شما هماهنگ خواهد  :منابع -6

کردن فرد استخدام کننده با   اگر شما منابع را ننویسید، فرصت این را دارید که قبل از صحبت. کرد

 :همچنین در پایان رزومه خود ننویسید .دیعمل آور هاي الزم را به ایشان، هماهنگی

 "د شدنارائه خواه و درخواست منابع در صورت نیاز"

 .با انجام این کار خط بسیار ارزشمند پایانی را از دست خواهید داد

به . هرگز در رزومه خود از جمالت، من، مال من، او و غیره استفاده نکنید :ضمائر شخصی -7

با انجام این کار ممکن است خواننده . سوم شخص مفرد ننویسیدرزومه را در اول و طور کلی  

 .تان است برداشت کند که هر چیزي در رزومه درباره شما و تجربیات

که از آنها براي انجام هر کاري  را هاي قدیمی خود هرگز ایمیل :اي هاي غیر حرفه ایمیل -8
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وجود ندارد که قبل از شماره تلفن خود لغت دلیلی  :تلفن لغات غیر ضروري و واضح مانند -9

داند که این شماره، شماره تلفن شما  هر کسی می. در مورد ایمیل هم همچنین. را بنویسید "تلفن"

 .آدرس ایمیل شماست ،و این آدرس

که  خواهید آیا واقعا می. این تنها خطرناك نیست، احمقانه است :اطالعات تماس شغل فعلی -10

توانید این تماس را مدیریت کنید تا  ؟ آیا میاستخدام کننده شما در محل کار با شما صحبت کند

ممکن  هاي شما را کنترل کند و تواند تماس استخدام کننده فعلی شما، می کسی متوجه شما نشود؟

س پس اطالعات تما .تان را هم از دست بدهید قبل از بدست آوردن شغل جدید، شغل فعلی است

 .تان را در رزومه ننویسید شغل فعلی

هرگز آدرس وبالگهاي شخصی که عقایدتان و  :هاي اجتماعی نامربوط با شغل آدرس شبکه -11

و سایر موارد دیگر که به شغل مورد درخواست مرتبط ، فیسبوك مسائل، آدرس اینستاگرامسایر 

مورد تقاضا هست اي است و مرتبط با شغل  توانید آدرس لینکداین که حرفه می. نیست را ننویسید

 . را بنویسید

هاي قبلی خود را ننویسید،  مبلغ دریافتی به ازاي هر ساعت در شغلهرگز  :اطالعات حقوقی -12

همچنین حقوق مورد درخواست خود را نیز . هاي غلط باشد حامل پیغاماست  ممکنچون این امر 

 .یند مصاحبه عنوان نمائیدآوق را بعدا در فرحق. ننویسید

همچنین . هاي به اصطالح از مد افتاده و قدیمی استفاده نکنید از فونت :هاي غیر رایج فونت -13

دست و زیبا  خوب، یکهاي شما  هدف این است که نوشته. به اندازه فونت هم توجه داشته باشید

 . باشند



استخدام کننده آمریکایی سئوال شد که بدترین لغاتی که باعث مدیر  2201از  :لغات زننده -14

بهترین دریافت کننده، خارج از بهترین گونه،  :آنها لغات شود چیست؟ رد کردن رزومه افراد می

از طرفی بهترین لغات . دندرا عنوان نمو مجموعه فکر کردن، همکاري و متقاعد کننده افراد

طور کلی در انتخاب کلمات و لغات  به. ...کسب شده، مدیریت شده، حل شده و : اند از عبارت

 .  بسیار محتاط باشید

کنند که اگر علت ترك شغل و یا  متقاضیان فکر می :علت ترك یک شرکت یا موقعیت -15

اما این اشتباه . یابد موقعیت قبلی خود را توضیح دهند، شانس آنها براي کسب کار افزایش می

رزومه این را بنویسید، براي این کار از جلسه مصاحبه وقت و جاي آن نیست که در . است

 .استفاده کنید

اید،  اگر چند سالی از دبیرستان و یا دانشگاه فارغ التحصیل شده :معدل دبیرستان و دانشگاه -16

تان را  باشد، در غیر این صورت معدل 20تا  19بین تان خیلی مهم نیست مگر اینکه  معدل

 . ننویسید

نیاز نیست، البته تان نیاز به عکس باشد، ولی فعال  است که در آینده کاري ممکن :عکس -17

اگر استخدام کننده به صراحت بیان . باشد الصاق عکس یک روش قدیمی در نگارش رزومه می

 .کرده باشد که رزومه شامل عکس باشد، این کار را انجام دهید

 :در پایان الزم به ذکر است

رزومه کاري باید حداکثر در دو صفحه تنظیم شود و براي هر شغل یک رزومه متناسب با آن ارائه 

کنند که این  برخی از افراد یک نمونه رزومه دارند و براي هر شغل از این نمونه استفاده می. شود

 .روشی غلط است



د تمام فعالیتهاي کاري توانن رزومه کاري با رزومه کامل متفاوت است، در رزومه کامل، افراد می

  .زندگی خود را از ابتدا بنویسند و هیچ محدودیتی در تعداد صفحات وجود ندارد

 . داشته باشد صداقتدر نگارش رزومه خود : و نکته پایانی
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