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 (www.JamalJob.ir)     یابی شغلمعرفی سامانه 

 هدف

 وکارهایکسب انواعخدمات شغل یابی و تامین نیروی انسانی  افزاری، ارائههدف اصلی توسعه این سیستم نرم

واحد های تولیدی و مجازی به سرعت و سهولت ارتباط بین  فضایتوانیم در است که می خدماتیتولیدی و 

 . را ایجاد نمودجویای کار شهروندان  خدماتی که فرصت شغلی تعریف می کنند و

شاغل تولیدی ماست، اعم از  ازشانیکه مورد نشغلی تا هـر  دهدیامـکان را به کـاربران م ـنیا ،شغل یابی سامانه 

خودرویی، تاسیساتی،  ی مانند تولید کنندگان صنعتی و کشاورزی و همچنین انواع مشاغل خدماتی مانندخدماتو 

داران و حتی خدمات درمانی و ساختمانی، صنعتی، لوازم خانگی و خدمات عمومی و مشاغل مرتبط با رستوران

و صاحبان مشاغل بتوانند نیروهای متخصص خود را و ثبت به سهولت  شنیکیو اپل تیساوب قیرا از طرپزشکی 

  .نمایند انتخاب و تامین

(و واحد jamalshop.irتولیدی صنعتی و کشاورزی از سامانه فروشگاه اینترنتی )در صورت استفاده واحدهای 

در  قطعا تحول بزرگی در بهبود شاخص های کسب و کار ( jamaltik.irسامانه خدمات شهری ) خدماتی ازهای 

ارتقای سطح اشتغال و فرهنگ استفاده و  تولیدی و خدماتی واحدهای  ، تسریع در ارتباط مشتریان با سطح استان 

. نمونه این سامانه در بخش حمل و نقل شهری در  در سطح استان صورت خواهد پذیرفتاز سامانه های موبایلی 

است و قطعا در این چند سال فرهنگ سازی خوبی های تپسی و اسنپ اجرایی شده سطح استان و در قالب سامانه

 گردیده است. فراهم در زمینه استفاده صحیح از سامانه های مبتنی بر موقعیت جغرافیایی

 شرح فرآیند

اتی با ورود به قسمت ثبت نام اصناف خدمواحد های تولیدی صنعتی و کشاورزی و در ابتدا هریک از  -1

با ورود به قسمت ثبت نام متقاضیان کار در اصناف خدماتی و   jamalshop.irفروشندگان در سایت 

خود می نمایند. این  خدماتی به ثبت اطالعات واحد صنفی و یا شرکت اقدام jamaltik.irسایت 

نام پدر،  ،یکد اقتصاد،ینام و نام خانوادگمشخصات شامل اطالعات فردی )برای اشخاص حقیقی( از قبیل 

تصویر مجوز کسب و کار و اطالعات شرکت  تلفن همراه، کد شهر،تلفن ثابت،آدرس محل سکونت ،یکد مل

http://www.jamaljob.ir/
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شرکت، نوع شرکت، نام و نام  یشناسه مل ،یکد اقتصادخدمات دهنده )برای اشخاص حقوقی( از قبیل 

 و آپلود مستندات از قبیل یک عکس از واحد نامهساسا ریرعامل،تصویمد یکد مل رعامل،یمد یخانوادگ

 صنفی )که در صفحه اصلی نمایش داده میشود( 

واحد های تولیدی و خدماتی سطح استان ، در قسمت ایجاد فرصت شغلی در پروفایل دو سامانه فروشگاه  -2

اینترنتی و خدمات شهری اقدام به تعریف و ایجاد فرصت شغلی )با استفاده از کدینگ مشاغل ( و اینکه 

پارامتر هایی باشد ) از قبیل مدرک  و رشته تحصیلی ، تخصص ، حداقل مشخصات افراد جویای کار چه 

حداقل سابقه و سنوات ، محل بکارگیری جویای کار ، پاره وقت یا تمام وقت ، حدود حقوق ، مشخصات 

 و شرح کار و هر گونه اطالعات تکمیلی (

تاپ و یا گوشی تلفن همراه هوشمند از طریق رایانه، لپ شغل یابی پس از ورود به سامانهافراد جویای کار -3

و به همراه  Jamaljobموجود در سامانه  مشاغلاز طریق کدینگ شغل و تخصص خود را خود نوع 

 ینام و نام خانوادگاین مشخصات شامل اطالعات فردی از قبیل  موقعیت مکانی خود مشخص می نماید.

آخرین مدرک و  خود و تصویر حل سکونتتلفن همراه، کد شهر،تلفن ثابت،آدرس م ،ینام پدر، کد مل ،

و مشخصات شغل درخواستی شامل تمام وقت ، پاره وقت یا هر دو می باشد . ) هنگام  رشته تحصیلی

 ثبت نام با ثبت کد فعال سازی توسط تلفن همراه افراد جویای کار ثبت نام قطعی می گردد (

 د :اطالعات تکمیلی افراد جویای کار به شرح زیر تکمیل میگرد -4

مدرک اخذ  –نام محل آموزش  –تا تاریخ  –تحصیالت دبیرستان و دانشگاهی مشتمل بر از تاریخ  -

معدل  و آدرس محل ، رشته تحصیلی )از روی کدینگ سامانه ( –شده )از روی کدینگ سامانه ( 

 آموزش .

 –تا تاریخ  –آموزش های دیده شده شامل نوع آموزش و تخصص )از روی کدینگ سامانه ( از تاریخ  -

 مدرک اخذ شده و آدرس محل آموزش .  –نام محل آموزش 

سوابق شغلی و تخصصی شامل از تاریخ ، تا تاریخ ، نام شرکت یا واحد صنفی ، عنوان شغل و توضیحات  -

 الزم .

 –اسامی و مشخصات چند نفر معرف از اصناف و کارکنان شرکت های دولتی و خصوصی شامل نام  -

 آدرس محل کار و آدرس محل سکونت . -تلفن همراه  –مدت آشنایی  –بت نس –نام خانوادگی 
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پس از هر بار ثبت نام و درخواست کار ، کد رهگیری و تاریخ ثبت درخواست برای افراد جویای کار ارسال  -5

میگردد تا از طریق آن افراد جویای کار بتوانند تایید درخواست کار خود از طریق صاحبان مشاغل مشاهده 

ند .  افراد جویای کار ، همیشه و هر زمان میتوانند با درج کدملی ، تاریخ تولد وکد فعال سازی از نمای

 طریق تلفن همراه اطالعات وارد شده خود را مشاهده ، اصالح و تکمیل نمایند .

یک یا چند مرجع ذیصالح تایید باید از طرف  افراد جویای کاراطالعات واردشده توسط حتی االمکان  -6

افزاری با مراجع تاییدکننده اند از طریق تبادل سرویس های نرماین فرآیند می توحیت فنی گردد. صال

 نیز انجام شود. 

 افراد جویای کار درخواست نوع بکارگیری و اشتغال خود را مشخص می کند شامل : -7

 تمام وقت  -

 قراردادی -

 پاره وقت  -

 ساعتی  -

 پروژه ای و بنا بر حجم کار -

 دو یا بیشتر( )با انتخاب ترکیبی

افراد جویای کار می توانند به صورت کارآموزی و طرح های آموزشی و اشتغال زیر را در قالب ضوابط و  -8

 قوانین اداره کار و تامین رفاه اجتماعی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای را مشخص نماید :

 حرفه ای کشور آموزش تخصصی اصناف و مشاغل زیر نظر اصناف دارای مجوز سازمان آموزش فنی -

 آموزش تخصصی اصناف با سپردن تعهد خدمت -

 آموزش تخصصی صنفی ، صنعتی و هنری با پرداخت هزینه آموزش  -

 آموزش تخصصی اصناف در قالب طرح هایی استانی مانند استاد شاگردی و . . . . .  -

تولید کنندگان  واگذاری کار و شغل به افراد جویای کار بر اساس مشخصات فرصت شغلی ایجاد شده توسط -9

و نوع شغل  کدینگ (بر اساس )تخصص و تحصیالت  ،صنعتی و کشاورزی وبنا بر اولویت های نوع شغل

 ( صورت می گیرد . و . . . )پاره وقت ، تمام وقت 

واحد های تولیدی و خدماتی هر لحظه و زمان بنا بر مشخصات فرصت شغلی تعریف شده ، می توانند  -10

 همان شرایط را مشاهده ، انتخاب و درخواست مصاحبه نمایند .افراد جویای کار با 
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به محض ثبت درخواست مصاحبه ، پیامک نشانی محل مصاحبه ، تاریخ و ساعت مصاحبه به تلفن همراه  -11

 افراد جویای کار ، پیامک می گردد .

چون در انتظار برای هریک از افراد جویای کار که قبال درخواست کار خود را ثبت کرده اند وضعیتهایی  -12

تایید اطالعات ثبت نامی، مشاهده در کارتابل واحدهای تولیدی و صنفی، نشان )رزرو مصاحبه ( توسط 

واحد های تولیدی و خدماتی ، در انتظار جواب قطعی مصاحبه، مورد تایید واحد صنفی و اشتغال قطعی 

 افراد جویای کار قابل تعریف و مشاهده است. 

 خواهند بود رزومه و مستندات خود را ثبت و ذخیره نمایند . افراد جویای کار قادر -13

 

 ثبت نام متقاضیان کار – 1پیوست شماره

ثبت نام نماید و بعد از ثبت نام با کلمه کاربری  متقاضی کار، ابتدا باید به عنوان کاربر  متقاضیان کاردر این قسمت 

 متقاضی کارشود و در این پروفایل باید مراحل تکمیل کردن اطالعات پرونده و رمز عبور وارد پروفایل ثبت نام می

 و امضای قرارداد انجام شود.

نامی را ثبت متقاضیان کارنامی، اطالعات پرونده ثبت متقاضیان کاردر مراحل بعد ادمین در قسمت مدیریت 

باید مجددا وارد پروفایل ثبت نام  کارمتقاضی کند . که اگر وخضعیت تایید نشد، مشاهده و تعیین وضعیت می

 شده و نسبت به تکمیل و تصحیح اطالعات اقدام نماید.

 شود:گردد که دو مورد زیر فعال می، پروفایل وی فعال میمتقاضی کاردر صورت تایید 

  فعال که در این  متقاضیان کارفعال در قسمت مدیریت  متقاضیان کاربه لیست  متقاضی کاراضافه شدن

را مشاهده و کنترل نماید و در صورت  متقاضی کارت ادمین می تواند این اطالعات و وضعیت قسم

 را فعال یا غیر فعال نماید. متقاضی کارصالحدید وضعیت 

 وارد پانل کاربری خود شده و امکانات محدودی از قبیل مدیریت خدمات خود را مشاهده  متقاضی کار

 می نماید.

نکته قابل توجه در تحلیل و طراحی این فرآیند، انعطاف الزم و وجود فرم ساز در تمامی مراحل ورود اطالعات 

های ورودی بوده تا این قابلیت وجود داشته باشد که برای صنف های مختلف توسط ادمین این فرم متقاضی کار

 قابل تغییر دادن باشد.
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 می باشد: مراحل این فرآیند در سامانه به صورت زیر

 در سامانه متقاضی کارفرم اولیه ثبت نام 

  متقاضی کند و با ثبت نام به عنوان کاربری با نقش ثبت نام می متقاضی کاردر این فرم کاربر به عنوان

 شود. ثبت نامی شناخته می  کار

 

 کند.، اطالعات اولیه، نام کاربری و کلمه عبور را تعیین می متقاضی کارسپس در فرم زیر، کاربر به عنوان 
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 متقاضیان کارپروفایل ثبت نام 

که در آن  متقاضی کارشامل مراحل توافق نامه، مشخصات )اطالعات  متقاضی کارمراحل ورود اطالعات 

،  متقاضی کارشوند که هر نوع از این حقیقی، حقوقی و فاقد مجوز مشخص می متقاضیان کارانواع 

باشند که این اطالعات و فیلدها به صورت داینامیک توسط ادمین تعریف اطالعات خاص خود را دارا می

 باشد.شود و شامل اطالعات شناسایی، آدرس و تعیین نقطه جغرافیایی میمی

 مرحله به صورت زیر تشکیل شده است: 5از  متقاضی کارپروفایل ثبت نام 

 توافقنامه:تایید  - 1مرحله

نمایش داده می شودکه این متن در قسمت تنظیمات ثبت نام  متقاضی کاردر این مرحله، متنی به 

 شود. قابل تغییر است که بعد از تایید این مرحله وارد مرحله بعد می متقاضی کار

 
 مشخصات شناسایی – 2مرحله 

مشخصات شناسایی و پرونده آنها، بر اساس اینکه در کدام صنف فعالیت  متقاضیان کارنام در فرآیند ثبت

، در قسمت تنظیمات متقاضی کارتواند بعد از مشخص شدن نوع و نام کند. لذا کاربر میکند فرق میمی

را تعریف  متقاضی کاردار و تصویر براساس نوع ها و انواع فیلدهای ساده، گزینهفرم متقاضی کارثبت نام 

نمایش داده شود و وی  متقاضی کارو فرم ورود اطالعات وی را بسازد تا در این مرحله این فرم ها به  کند

  اطالعات خود را وارد نماید.
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 مشخصات مدرک و رشته تحصیلی 

 
 

 
 

 
 یکسان است: متقاضیان کارفیلدهای زیر نیز برای تمامی انواع 

  از روی نقشه متقاضی کارتعیین آدرس 

 
 

 دسته بندی 
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 سامانه شغل یابی ماهان

 14010485292شناسه ملی : 

 69204شماره ثبت : 

 

 G22واحد  –مجتمع اداری هفت نگین )آتایار(  –سپاهان شهر  –آدرس: اصفهان 

 09136308248 , 09126504531تلفن همراه :   031 – 36519278تلفن ثابت : 

 

خود دارد، طبق تصویر زیر ثبت  حوزه فعالیت ها و نوع کسب و کار باید انواع  متقاضی کاردر این مرحله 

 نماید.

 

 

 

 

 ثبت قرارداد – 4مرحله

کند که این فایل قرارداد که  براساس فرم هایی که در این مرحله کاربر ابتدا فایل قرارداد را دانلود می

ساخته است و همچنین  مشخصات واردشده توسط  متقاضی کارادمین در قسمت تنظیمات ثبت نام 

 شود. ینامیک تولید میمتقاضی کار در مراحل قبل به صورت پویا و د

 باید قرارداد را امضا و آن را آپلود نماید. متقاضی کاربعد از دانلود 

 تکمیل قرارداد: – 5مرحله
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 سامانه شغل یابی ماهان

 14010485292شناسه ملی : 

 69204شماره ثبت : 

 

 G22واحد  –مجتمع اداری هفت نگین )آتایار(  –سپاهان شهر  –آدرس: اصفهان 

 09136308248 , 09126504531تلفن همراه :   031 – 36519278تلفن ثابت : 

 

تایید میشود که بعد از آن ادمین باید از پنل ادمین در  متقاضی کاردر این مرحله اتمام ثبت نام توسط 

 اطالعات وی را مشاهده و تایید نماید. متقاضیان کارقسمت مدیریت 

 

 متقاضیان کارپنل ورود اطالعات 

توانند با نام ثبت نامی، آنها می متقاضیان کاردر قسمت مدیریت  متقاضیان کارپس از تایید وضعیت ثبت نام 

 نماید. کاملخویش را  سوبابقکاربری خود وارد شده و 

 
 

 خود را داشته باشند. اطالعاتتوانند مدیریت فقط می متقاضیان کاراین پنل از نظر امنیتی محدود شده است و 

 پیاده سازی است .نمونه اپلیکیشن تلفن همراه هوشمند در حال 


