
 فرصت های شغلی –اطلس کسب و کار 
 

 همکاری به دعوت شرایط واجد افراد از و رسانده نبازدیدکنندگا عموم اطلاع به را خود شغلی نیازهای ماژول این طریق از توانند می ها شرکت

 .شود می ها شرکت و کار متقاضیان دهنده ارتباط واسطی، عنوان به شما b2b پرتال طریق این به .آورند عمل به

 ود،خ کاربری پنل بخش از بتوانند نیز سایت اعضای سمپا، کاربران بر علاوه تا دارد وجود نیز اینجا در امکان این b2b های ماژول سایر مشابه

 .نمایند معرفی را خود شرکت فرصت های شغلی موجود در شرکت، ثبت از پس

 : فرصت های شغلی کار و کسب اطلس کار روش

 متس منو از یا و کرده کلیک محتوا مدیریت سامانه نخست صفحه درفرصت های شغلی  آیکون روی است کافی ماژول این به دسترسی جهت

 .نمایید انتخاب را فرصت های شغلی – کار و کسب اطلس راست

 

ت فرص یافتن برای ماژولی درون جستجوی کادر یک تنها که شد خواهید مواجه خالی ای صفحه با شوید ماژول این وارد بار اولین برای چنانچه

 ماژول به ورود از پس اینصورت غیر در. دارد وجود جدید فرصت درج برای "جدید" کلید یک و شده ثبت های فرصت میان از خاص شغلی

 .دید خواهید آنها وضعیت همراه به را اند شده ثبت که فرصت های شغلی از فهرستی



 

 ردمو پارامترهای و مشخصات با ای صفحه،  راستاز منو سمت  "فرصت شغلی جدید"در بالای صفحه و یا  "جدید"دکمه  روی بر کلیک از پس

 :داد مخواهی توضیح را سربرگ هر روی بر موجود پارامترهای یل،صتف به زیر در که شود می بازشغلی  های فرصت اطلاعات ثبت و درج برای نیاز

  



 :"نوع شغل"سربرگ 

 

 برای درج اطلاعات به زبان های مختلف، باید آن زبان را انتخاب نمود باشد زبانه چند شما پورتال چنانچه :زبان. 

 :شرکت درخواست دهنده را انتخاب نمایید  انتخاب شرکت . 



 

 :نوشته می شودنام فرصت شغلی در این قسمت  عنوان. 

 :قسمت مشخص نمایید دراین را مورد نیاز برای این موقعیت شغلیرشته تحصیلی  رشته تحصیلی. 

 :سطح تحصیلات مورد نیاز برای این فرصت شغلی را در این قسمت باید تعیین کرد. سطح تحصیلات 

 :مورد نیاز این فرصت شغلی است بصورت کامل لازم است لذا باید آنچه  ر شغلی مهارت ها و تخصص هاییبرای ه مهارت ها و تخصص

 بیان گردد.

 :است میبایست میزان آن را مشخص نمایدی شرکتی جهت جذب نیروی کار مهم برا سابقه کاراگر  سابقه کار. 

 جنسیت فرد متقاضی مهم می باشد باید آن را بیان نمود. ،درصورتی که برای شغلینیاز:  مورد جنسیت 

 می شود. ذکرتعداد نیروی کار مورد نیاز برای شغل موجود در این قسمت : نیاز مورد تعداد 

 :را مشخص  ین قسمت آناشغل، میتوان در برای بیان حداقل میزان حقوق در نظر گرفته شده برای  صورت تمایلدر  حداقل حقوق

 نمود.

  :تعریف می گردند به همین دلیل نوع قرارداد  پروژه ایو  تمام وقت، نیمه وقتقراردادهای کاری عموما به سه صورت نوع قرار داد

 گردد. فته شده برای این شغل باید مشخصدرنظر گر

  :بیان نمود. ستفاده از ویرایشگر موجودبا امی توان شرایط و توضیحات تکمیلی را توضیحات 

  



 گروهبندی:

  را در سایت نمایش داد. آنها ،بر همین اساس ا گروهبندی گردند تا بتوانفرصت های شغلی می بایست حتم

صاویر ت مشخص شده است کلیک کرده و طبق در تصویر بالادر منو سمت راست که  "فهرست گروهبندی ها"بر روی  کافیست برای افزودن گروه

 .زیر اقدام نمایید

 



 
 .نمایید انتخاب را پدر گروه مناسب، زبان انتخاب از پس جدید صفحه در

 .نمایید ذخیره و نوشته را جدید گروه نام ، گروه نام قسمت در

 .باشند می اختیاری فیلدها سایر و است ضروری نام درج و پدر گروه انتخاب جدید گروه افزودن جهت که است توضیح به لازم

. نمایید مرتب را گروهبندی فهرست دارید مدنظر که اولویتی براساس یا و نموده وارد دلخواه به را توضیحاتی ها گروه برای توانید می شما

 .نمایید اضافه تصویری موجود های گروهبندی برای توانید می همچنین

 نچهچنا اما شود می داده نمایش سایت روی بر نیز آن به مربوط محتوای و باشد می فعال گردد می ایجاد گروهی که زمانی فرض پیش بصورت 

 .نمایید فعال غیر را گزینه این توانید می گردد خارج سایت از خاص گروه یک به مربوط اطلاعات بخواهید

  



 :"محل شغل"سربرگ 

 
به همین دلیل اطلاعات مربوط به مکان شغل را با استفاده از پارامترهای موجود  شهر یا کشور دیگری هستند،در مراکز گاهی اوقات برخی مشاغل 

 در این قسمت می توان مشخص نمود. 

 :"تنظیمات"سربرگ 

 

 :را نمایش می دهد تاریخ ثبت فرصت شغلی تاریخ ثبت. 

  :ت اس متقاضیان را با شرکتاریخ اعتبار مشخص نمود تا مدت زمان تمبرای نمایش فرصت های شغلی در سایت می توان تاریخ اعتبار

 د.محدود کر

  :را مرتب نمود. ترتیب نمایش فرصت هابا عددی که در اینجا وارد می شود می توان اولویت 

  ا عدم یتنها برای کاربران سمپا قابل رویت می باشد تا بتوانند نمایش  "در سایت نمایش داده شود فرصت شغلیاین "عبارت

 نمایش درخواست های وارد شده توسط بازدیدکنندگان سایت را مدیریت نمایند.



 :سایت در اطلاعات نمایش نحوه

 ، اطلاعات نمایش برای. رسد می سایت در مندرج اطلاعات نمایش به نوبت ،فرصت های شغلی کار و کسب اطلس ماژول با کار اتمام از پس

 مدیریت قسمت در و کرده انتخاب را گردد درج آن در مطالب است قرار که ای صفحه محتوا، مدیریت ماژول از باید دانید می که همانطور

 .نماییم انتخاب را ماژول این به مربوط پویای کادر صفحه، کادرهای

 

 ویاپ کادرهای با کار برای. نماییم می بررسی را آخرین موارد فرصت های شغلیپارامترهای موجود در کادرپویای  تمامی قدم به قدم اینجا در

 در که است پارامتر بخش تنها و هستند یکسان کادرها تمامی در افکت و مرتبط رسانه نمایش، نحوه عنوان، های تب باشید داشته خاطر به

  .پردازیم می پارامترها بخش توضیح به تنها اینجا در نیز ما دلیل همین به. است متفاوتی مقادیر شامل مختلف، کادرهای

  



 :"آخرین موارد فرصت های شغلی "کادر پویای

 با تعیین گروه، فرصت های شغلی همان گروه را در سایت نمایش دهید.می توانید  در اینجاسربرگ مشخصات دیتا: 

 
ی تمامی فرصت های شغلآیکون آرشیو تمام فرصت های شغلی برای دسترسی به  "ادامه لینک نمایش"پارامتر  با فعال کردن سربرگ ابزار:

 موجود در پورتال نمایش داده می شود.

 
جدیدترین فرصت های وارد شده و یا اولویتی که هنگام درج به آنها  داده  براساس فرصت های شغلی نمایش مدیریت سربرگ مرتب سازی:

 .شود می مدیریت سربرگ این طریق از شده است

 



 تعداد آیتم هایی که میخواهیم در یک صفحه نمایش داده شوند نیز دراینجا مشخص می گردد. سربرگ صفحه بندی:

 
 

 .شغلی در سایت به صورت زیر می شوددرنهایت با تنظیم پارامترهای بالا نمایش فرصت های 

 


