بسمه تعالي

موسسه خدمات تحصيلي رويش و دانش
)R&D Study Services (RDSS
info@rdss.org

www.rdss.org

تاريخ انتشار :شهريور ١٣٩٨
شماره شيوه نامه٩٨٠١ :

شيوه نامه :موارد ﻻزم براي درج در رزومه هاي علمي جهت اخذ پذيرش يا بورس تحصيلي
 (1مشخصات فردي :نام و نام خانوادگي ،جنسيت ،تاريخ تولد به ميﻼدي ،وضعيت تاهل و تعداد فرزندان
 (2جزئيات مربوط به تماس :ايميل ،تلفن همراه ،تلفن ثابت منزل )با كد شهرستان( ،تلفن محل كار )با كد شهرستان ،در صورت وجود(
 (3نشاني محل سكونت :واحد ،پﻼك ،كوچه ،خيابان ،شهر ،كشور و كد پستي  1٠رقمي
 (4نشاني محل كار )در صورت اشتغال( :نام محل كار ،شهر
 (5مشخصات تحصيلي )حداقل  ٢مدرك آخر ،از آخر به اول( :رشته تحصيلي ،شروع )ماه و سال ميﻼدي( ،پايان )ماه و سال ميﻼدي( ،رشته
تحصيلي ،مدرك )درجه( ،دانشگاه يا مدرسه محل تحصيل ،معدل كل ،تعداد واحد گذرانده و واحدهاي باقيمانده )در مورد افراد شاغل به
تحصيل( ،عنوان پايان نامه يا پروژه به انگليسي )در صورت وجود(
 (6سابقه اشتغال )از آخر به اول( :نوع كار يا مسئوليت ،محل كار و شهرستان ،شروع و پايان كار )ماه و سال ميﻼدي(
 (7دوره ها و كارگاههاي آموزشي :عنوان دوره ،محل برگزاري ،روز و ماه و سال ميﻼدي برگزاري ،مدت زمان دوره ها )ساعت يا روز(
 (8سابقه تدريس )در صورت وجود( :عنوان يا عناوين دروس ،محل ارائه ،مدت و....
 (9مقاﻻت در مجﻼت علمي )در صورت وجود( :اسامي نويسندگان ،عنوان مقاله ،نام مجله ،سال انتشار ،دوره ،صفحات
 (1٠ارائه مقاﻻت در كنگره ها )در صورت وجود( :اسامي نويسندگان ،عنوان مقاله ،نام كنگره ،محل برگزاري )شهر و كشور( ،تاريخ ميﻼدي
 (11فهرست كتابها )در صورت وجود( :كتابهاي ترجمه يا تاليف شده به صورت كامل يا فصل در كتاب با ذكر مشخصات به صورت بيبليوگرافيك
)ناشر ،شهر محل انتشار ،كشور ،سال ميﻼدي( و ذكر زبان كتاب
 (12ثبت اختراعات )در صورت وجود( :اسامي ثبت كنندگان ،عنوان اختراع ،تاريخ ثبت به ميﻼدي ،شماره ثبت ،محل ثبت در داخل يا خارج از
كشور
 (13پروژه هاي تحقيقاتي )در صورت وجود( :عنوان پروژه ،محل انجام آن و تاريخ شروع و پايان )ميﻼدي(
 (14ذكر افتخارات :هر گونه موفقيت مانند رتبه هاي باﻻ ،دانشجوي نمونه و امثال آن با جزئيات )عنوان ،تاريخ و(...
 (15مهارت هاي خاص :مانند نرم افزارهاي خاص ،روش هاي آزمايشگاهي پيشرفته و...
 (16تسلط به زبان :شامل زبان بومي و خارجي با ذكر ميزان تسلط )گفتاري و نوشتاري( و مدرك )نوع مانند آيلتس ،نمره و تاريخ آن(
 (17عﻼيق شخصي :مانند ورزش ،سينما ،مطالعات ،مسافرتها و نظاير آن
 (18مشخصات حداقل  ٢و ترجيحا  ٣نفر از معرفين از اساتيد و افراد ذيربط :نام و نام خانوادگي ،درجه علمي ،گروه آموزشي و دانشگاه
مربوطه )يا مركز تحقيقاتي ،كارخانه ،آزمايشگاه و ،(....ايميل )حتي اﻻمكان آكادميك( ،شماره تلفن با كد شهرستان
 (19و هر چيز ديگري كه احساس ميكنيد نشان دهنده شايستگي هاي علمي و اجتماعي شماست!
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