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SOP 
SOP  یبStatement Of purpose  وِ گبّی ثِ آى(Letter of Motivation ًَشتًِیض هی )ای است گَیٌذ

ّاب  تَیای    هْبست وِ هعوَالً ثب تَضیحبتی دس ساثغِ ثب دّذوِ دس آى فشد هتمبضی اًگیضُ خَد سا ششح هی

الصم ثاشای بجات ًابم     SOP شاَد  شخصیت ٍی  سٍش ٍ ثشًبهِ اٍ ثشای تحمك ّذف ٍ اهثبل آى ّواشاُ های  

 ثبشذ  MS Wordولوِ ٍ دس لبلت فبیل  0111  حذالل فارسیوبًذیذاتَسی ثبیذ ثِ صثبى 

اص جولاِ   SOPت وِ گلِ شذُ است  حمیمت آى اس SOPتبوٌَى چٌذیي ثبس اص ثبال ثَدى حذالل تعذاد لغبت 

-ّبیی لَیSOPوٌٌذ هذاسن هْوی است وِ تمشیجبً دس ّش سٍال پزیششی ٍجَد داسد ٍ افشاد ّویشِ سعی هی

داًٌذ واِ  اًذ ثِ خَثی هیّبی خبسجی الذام وشدُتشی ثٌَیسٌذ  داًشجَیبًی وِ ثشای اخز پزیشش اص داًشگبُ

 هعوَل است وبهالً ولوِ  0111

 اص پبسخ خَد ثِ سؤاالت صیش ووه ثگیشیذ: SOPًَشتي وٌین ثشای پیشٌْبد هی

 یسات ٍ آى سا چگًَاِ   چّبی شبخِ ثِ عٌَاى یه تشىل علوی ثشداشت شوب اص ٍجَد ٍ فعبلیت

 ایذ؟یبفتِ

 داًیذ؟ّذف ٍ سسبلت چٌیي تشىلی سا چِ هی 

 ثیٌیذ؟ّبی هختل  هیّبیی دس گشٍُ ثشق اص جٌجِچِ وبستی 

 وٌیذ؟ّب پیشٌْبد هیشای سفع ایي وبستیچِ سّیبفتی سا ثِ عَس ولی ث 

  فعبلیت دس شبخِ وِ وبهالً داٍعلجبًِ ٍ خبلی اص سَد ٍ هٌفعت هبدی است سا چگًَِ تَجیِ های-

 وٌیذ؟

 ثِ ًظش شوب ٍظبی  اعضبی ّستِ شبخِ چمذس هْن ٍ ولیذی است؟ 

 ّبیی ثبیذ داشتِ ثبشٌذ؟اسبسبً گشداًٌذگبى شبخِ چِ ٍیژگی 

 ّاب  هَلعیات خاَد دس گاشٍُ ٍ     داًیذ؟ تَاًابیی ضَیت دس ّستِ شبخِ هیچشا خَد سا هٌبست ع

 وٌیذ؟سٍاثظ خَد سا چگًَِ اسصیبثی هی

 ًبهِ شبخِ اّذاف آى دس سِ دستِ ولی ثیبى شذُ  دٍسًوبی شوب اص تحمك ایاي اّاذاف   دس اسبس

 چیست؟

ٌَیسایذ ٍ سا د دس چٌاذیي    ٍاس ثآیاذ سا فْشسات  ثِ پبسخ ایي سؤاالت فىش وٌیذ  هَاسدی وِ ثِ رٌّتبى هی

وٌیاذ    "فىش"پبساگشاف ٍ ثب یه سیش هٌغمی ًَشتِ خَد سا تىویل وٌیذ  هغوئي ثبشیذ وِ لجل اص ًَشتي ثبیذ 

 شَد   تش هیاگش خَة فىش وشدُ ثبشیذ ًَشتي ّن خیلی آسبى

 

Resume یا CV 

Resume  یبCV ّبی شوبست ي ثیبى  توبم داشتِتشیّب ٍ ثِ ولیفْشستی اص توبم اهتیبصات  تجشثیبت  فعبلیت

دس هَسد ّستِ شابخِ ٍ وبًذیاذاتَسی آى  تمشیجابً ّاش چیاضی هْان       وِ ثِ شىلی ثب ّذف شوب استجبعی داسد  

ّابی علوای  ٌّاشی  ٍسصشای ٍ     ٍ چاِ دس صهیٌاِ       ّبی سیض ٍ دسشت شوب چِ دس صهیٌِاست! توبم تَاًبیی

  resumeاًذى شبخِ هشثَط خَاّذ شذ! هعواَالً ًَشاتي   اجتوبعی ٍ توبم تجشثیبت شوب ثِ گشدّبی فعبلیت

وٌٌذ صیشا وِ فشد ثشای اًجبم ایي وبس ٍاداس ثِ صیاش ٍ سٍ واشدى صًاذگی    سا ثذٍى ّذف خبص ًیض پیشٌْبد هی

ثسیبسی اص افاشاد دس تاالش اٍل اص    وٌذ تب آًچِ یبفتِ سا هىتَة ٍ هذٍى وٌذ شَد ٍ س د تالش هیخَد هی



یبثٌاذ! ٍلای هعواَالً    خَد های  resumeصیشا الالم ثسیبس ووی سا ثشای اضبفِ وشدى ثِ  شًَذخَد هأیَس هی

 وٌذ ووی دلت ًظش هشىل سا حل هی

خَد سا دس چٌذ دستِ عجمِ ثٌذی وٌیذ ٍ دس ّش دستِ تشتیات تابسیخی سا سعبیات     resumeسعی وٌیذ الالم 

تحَیال   MS Wordٍ دس غبلت فبیل  انگلیسیفارسی یا خَد سا ثِ صثبى  resumeًبم  لغفبً وٌیذ  ثشای بجت

 دّیذ 


