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چگونه برای معرفی سازمان یا فعالیت اجتماعی خود، رزومه بنویسیم؟

از  خود  محصوالت  و  خدمات  معرفی  برای  موفق،  فعالیت های  اکثر 
رزومه استفاده می کنند. این رزومه ها  اغلب به صورت چند صفحه ای 
اسپانسر  جذب  و  خدمات  و  فعالیت  شناساندن  و  تبلیغات  هدف  با 

طراحی می شوند.
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رزومه سازمان چیست و چه اهمیتی دارد؟

به زبان ساده؛ رزومه سازمان، نوشتاری یک یا چند صفحه ای است که به معرفی شما و سازمان تان می پردازد. 
با توجه به اهمیت معرفی اولیه  در نزد همکاران یا مشتریان، یک رزومه حرفه ای می تواند وجه تمایز بزرگی از 

شما در مقابل رقبایتان ایجاد کند.

مواردی که معموال در رزومه سازمان درج می شوند عبارت اند از:
معرفی سازمان 	
اهداف و دستاوردها 	
معرفی محصوالت یا خدمات 	
نام و مشخصات مدیرعامل و اعضای هیات مدیره 	
نام و مشخصات اعضای کلیدی شرکت 	
چارت سازمانی 	
لیست پروژه های موفق 	
تصاویر برخی پروژه ها 	
جوایز و افتخارات 	
 اطالعات تماس و راه های ارتباطی 	
و هر موضوعی که برای معرفی سازمان و جذب مخاطب هدف، مهم باشد. 	

همان طور که اشاره شد، رزومه سازمان با هدف ارایه اطالعات کلی در مورد خدمات، نحوه ارایه و کیفیت آن ها و یک 
سری اطالعات کلی الزم، به مخاطبان )اعم از مشتریان، شرکا، همکاران یا طرف های قرارداد(، ساخته و طراحی می شود.

سعی کنید در هنگام نوشتن اطالعات رزومه، از اطالعات واقعی استفاده کرده و از نوشتن هرگونه مطلب کذب 
خودداری کنید؛ چرا که در صورتی که به هر دلیلی مخاطب شما متوجه این موضوع شود، لطمه جبران ناپذیری به 

سازمان و وجهه خودتان وارد خواهد شد.

برای شروع، پیشنهاد می شود که یک قالب مناسب برای ساخت رزومه 
انجام  خودتان  را  طراحی  می توانید  منظور  این  برای  کنید.  انتخاب  خود 
داده و یا از قالب های آماده رزومه شرکت با قیمت های مناسب استفاده 
آماده وجود  بین قالب های  نمایید. در صورتی که قالب مدنظر شما در 
نداشت )چه به لحاظ رنگ بندی و چه محتوا(، می توانید قالب مورد نظر 

خود را جهت طراحی سفارش دهید.

1. لوگو و نام سازمان را درج کنید
مهم ترین عامل یادآوری شما و فعالیت شما در ذهن مخاطبان،  
نام و لوگو سازمان است. سعی کنید نام و لوگوی خود را در ابتدای 
صفحه به صورت مشخص و در صورت تمایل در تمام صفحات 
در قسمت هدر یا فوتر به صورت کم رنگ یا در اندازه کوچک درج 

نمایید.
نام و لوگو در صورت استفاده صحیح و مناسب، ناخودآگاه 

در ذهن مشتری حک خواهد شد.
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سعی کنید در هنگام نوشتن اطالعات رزومه، از اطالعات واقعی استفاده کرده و از نوشتن هرگونه مطلب کذب 
خودداری کنید؛ چرا که در صورتی که به هر دلیلی مخاطب شما متوجه این موضوع شود، لطمه جبران ناپذیری به 

سازمان و وجهه خودتان وارد خواهد شد.

برای شروع، پیشنهاد می شود که یک قالب مناسب برای ساخت رزومه 
انجام  خودتان  را  طراحی  می توانید  منظور  این  برای  کنید.  انتخاب  خود 
داده و یا از قالب های آماده رزومه شرکت با قیمت های مناسب استفاده 
آماده وجود  بین قالب های  نمایید. در صورتی که قالب مدنظر شما در 
نداشت )چه به لحاظ رنگ بندی و چه محتوا(، می توانید قالب مورد نظر 

خود را جهت طراحی سفارش دهید.

1. لوگو و نام سازمان را درج کنید
مهم ترین عامل یادآوری شما و فعالیت شما در ذهن مخاطبان،  
نام و لوگو سازمان است. سعی کنید نام و لوگوی خود را در ابتدای 
صفحه به صورت مشخص و در صورت تمایل در تمام صفحات 
در قسمت هدر یا فوتر به صورت کم رنگ یا در اندازه کوچک درج 

نمایید.
نام و لوگو در صورت استفاده صحیح و مناسب، ناخودآگاه 

در ذهن مشتری حک خواهد شد.
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2. اطالعات کلی سازمان را درج کنید
در صفحات آغازین رزومه، نام و لوگو، خالصه ای از خدمات ارائه شده توسط سازمان، 
تاریخ تاسیس، و اطالعات تماس را وارد نمایید. )شما می توانید بنا بر سلیقه خود، اطالعات 

تماس را در ابتدای رزومه، انتها و یا هر دو درج نمایید.(
اهداف سازمان از موارد مهمی است که باید در صفحات آغازین رزومه درج شود. برای 
این منظور می توانید یک یا چند پاراگراف در مورد اهداف و چشم اندازهای فعالیت هایتان 

بنویسید.

3. به توصیف خدمات خود بپردازید
مهم ترین قسمت یک رزومه، معرفی محصوالت و 

خدمات ارایه شده توسط سازمان می باشد. این که 
شما چه محصوالتی را تولید یا چه خدماتی را با چه کیفیتی ارایه می دهید، برای مشتری 
یا مخاطب رزومه شما از اهمیت باالیی برخوردار است. سعی کنید به دور از اغراق، لیست 
خدمات یا محصوالت خود را با درج اطالعاتی که احساس می کنید برای مخاطب الزم و 
جذاب است، درج نمایید؛ به طور مثال تصاویر محصول، عنوان فارسی و انگلیسی و... .

اگر ویژگی خاص و قابل توجهی در مورد محصول موردنظر وجود دارد، حتما آن را ذکر 
کنید. به طور مثال اگر محصول شما هنر دستی جامعه خاصی مانند زنان یا افرادی از 

گروه های اقلیت است حتما آن را ذکر کنید.

4. لیست مشتریان منتخب شرکت
برخی از بخش های یک رزومه، ضروری نیست که حتما درج شوند؛ لیست مشتریان نیز جزو همین 
بخش هاست. با این همه شما می توانید برای اطالع مشتریان و همکاران خود از مشتریان صاحب نامی 

که داشته اید، این لیست را در رزومه خود درج نمایید. پیشنهاد می شود 
قرارداد  نقض  بدون  داشته اید،  همکاری  معتبری  شرکت های  با  اگر 
که  چرا  نشوید.  غافل  خود  رزومه  در  بخش  این  درج  از  مابین،  فی 
همکاری شما با شرکت های موفق، قطعا جزو موارد مهمی ست که باید 

به اطالع مشتریانتان برسد.
که  مواردیست  از جمله  فعالیت،  و حوزه  نام  مربوطه،  لوگوی شرکت 

می توانید در این بخش درج نمایید.

5. لیست پروژه های انجام شده توسط شرکت
این بخش از رزومه معموال برای اکثر کسب و کارها از اهمیت بسیاری 
حتما  است،  پروژه-محور  سازمان  فعالیت  حوزه  اگر  است.  برخوردار 

لیست پروژه های انجام شده موفق را در رزومه خود وارد نمایید. 
اطالعاتی از قبیل عنوان پروژه، کارفرما، تاریخ انجام پروژه، ویژگی های 

پروژه و تصاویری از آن می تواند در این بخش ذکر شود.
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4. لیست مشتریان منتخب شرکت
برخی از بخش های یک رزومه، ضروری نیست که حتما درج شوند؛ لیست مشتریان نیز جزو همین 
بخش هاست. با این همه شما می توانید برای اطالع مشتریان و همکاران خود از مشتریان صاحب نامی 

که داشته اید، این لیست را در رزومه خود درج نمایید. پیشنهاد می شود 
قرارداد  نقض  بدون  داشته اید،  همکاری  معتبری  شرکت های  با  اگر 
که  چرا  نشوید.  غافل  خود  رزومه  در  بخش  این  درج  از  مابین،  فی 
همکاری شما با شرکت های موفق، قطعا جزو موارد مهمی ست که باید 

به اطالع مشتریانتان برسد.
که  مواردیست  از جمله  فعالیت،  و حوزه  نام  مربوطه،  لوگوی شرکت 

می توانید در این بخش درج نمایید.

5. لیست پروژه های انجام شده توسط شرکت
این بخش از رزومه معموال برای اکثر کسب و کارها از اهمیت بسیاری 
حتما  است،  پروژه-محور  سازمان  فعالیت  حوزه  اگر  است.  برخوردار 

لیست پروژه های انجام شده موفق را در رزومه خود وارد نمایید. 
اطالعاتی از قبیل عنوان پروژه، کارفرما، تاریخ انجام پروژه، ویژگی های 

پروژه و تصاویری از آن می تواند در این بخش ذکر شود.
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6.  ساختار یا چارت سازمانی شرکت
چارت سازمانی از جمله مواردیست که شاید عالقه چندانی به انتشار 
زمانی  معموال  سازمانی  چارت  یا  ساختار  باشد.  نداشته  وجود  آن  
در رزومه درج می شود که مجموعه قرار است با یک اسپانسر برای 
جذب منابع مالی وارد مذاکره شود یا در یک پروژه با مجموعه ای دیگر 
همکاری داشته باشد. به هر ترتیب درج این بخش در رزومه شرکت 
طراحی  مسئول  یا  مدیرعامل  نظر  به  بستگی  و  اختیاری ست  کامال 

رزومه دارد.

7.  مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و اعضای کلیدی سازمان
اشاره  آن  به  شرکت  رزومه های  اکثر  در  که  بخش هایی  جمله  از 
می شود، نام مدیرعامل، نام اعضای هیات مدیره و اعضای کلیدی 
و  تحصیالت  میزان  پرسنلی هر شخص،  تصویر  می باشد.  سازمان 
در  که  مواردیست  جمله  از  شغلی،  ِسَمت  البته  و  تحصیلی  رشته 
دریافت  به  موفق  اعضا  از  یک  هر  اگر  می شوند.  درج  بخش  این 
گواهینامه های معتبر یا جوایزی از سوی نهادهای رسمی شده اند، 

می توانید این موارد را نیز برای هر یک از آن ها لحاظ نمایید.
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8. جوایز، افتخارات و گواهینامه ها
اگر در طول زمان فعالیت، موفق به دریافت جوایز، تندیس 
یا دیپلم افتخار و یا هرگونه گواهینامه ای شده اید، حتما این 
بخش از رزومه را تکمیل نمایید. درج عنوان و تصویر جایزه 

یا گواهینامه می تواند ارزش رزومه  شما را افزایش دهد.

9. شعب و راه های ارتباطی شرکت
اگر مجموعه یا سازمان شما دارای شعب است، در یک یا دو 
صفحه از رزومه می توانید به تصویر، شماره تماس و آدرس 

آن ها اشاره کنید.
به  مربوط  اطالعات  شد  اشاره  نیز  پیش تر  که  همان طور 
در  می توانید  رزومه،  ابتدای  بر  عالوه  را  ارتباطی  راه های 

انتهای رزومه نیز درج نمایید.
آدرس، شماره های تماس، فکس، ایمیل، آدرس وبسایت، 
آیدی شبکه های اجتماعی و... از جمله مواردی هستند که 

می توانید در بخش راه های ارتباطی  درج نمایید.
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