در صفحه استخدام گروه مپنا دو گزینه به منظور ثبت اطالعات رزومه متقاضیان  ،به نام کلید
کلید

و

در نظر گرفته شده است  ،کلید " تکمیل فرم استخدامی " برای متقاضیانی است که تاکنون فرم

پرسشنامه استخدام مپنا را تکمیل ننموده اند و کلید " ویرایش فرم استخدامی " برای متقاضیانی است که قبال فرم پرسشنامه
استخدامی را پر نموده اند و نیاز به تکمیل اطالعات یا مشاهده اطالعات ثبت شده خود را دارند .
:
با انتخاب کلید " تکمیل فرم استخدامی "  " ،صفحه شرایط عمومی استخدام " مانند شکل زیر ظاهر میشود  .متقاضی پس از
مطالعه شرایط استخدام  ،تیک پذیرش شرایط را فعال می نماید  .در این حالت کلید
انتخاب کلید مزبور  ،صفحه اصلی اطالعات ثبت نام را مشابه شکل ( )1مشاهده می نماید.

فعال میشود .متقاضی پس از

شکل ()1
در این فرم و سایر فرم های پرسشنامه  ،کلیه اقالم اطالعاتی که ستاره قرمز در کنار آنها تعبیه شده است  ،اقالم اجباری
می باشند که متقاضی می بایست حتما ورود اطالعات نماید  ،در غیر اینصورت در هنگام ثبت پیغامی مبنی بر خالی بودن آیتم
اطالعاتی مورد نظر نمایش داده میشود.
کد ملی از اقالم کلیدی محسوب میشود که می بایست با دقت الزم در سیستم ورود اطالعات شود و در صورت وارد نمودن کد ملی
نا معتبر  ،پیغام نا معتبر بودن کد ملی مانند شکل ( )2به متقاضی نمایش داده میشود .

شکل ()2

از طرفی پست الکترونیکی  ،می بایست با فرمت استاندارد  ،مثال  a@b.comوارد شود در غیر اینصورت پیغام نا معتبر بودن
پست الکترونیکی توسط سیستم  ،مانند شکل ( )3به متقاضی نمایش داده میشود.
جهت وارد نمودن ایتم " تکرار پست الکترونیکی " ،می بایست ورود اطالعات از طریق صفحه کلید توسط متقاضی انجام شود و
امکان  copy & Pastوجود ندارد .
آیتم " تکرار رمز عبور " نیز مانند " تکرار پست الکترونیکی " ،قابل  copy & Pastنیست .

شکل ()3
با انتخاب کلید

 ،فرم تغییر رمز ،شکل ( ،)4نمایش داده میشود و متقاضی میتواند با وارد نمودن رمز جاری و رمز

جدید و تکرار آن  ،سپس انتخاب کلید
متقاضی با انتخاب کلید

 ،رمز قبلی را به رمز جدید تغییر دهد .
به فرم اصلی برمیگردد.

شکل ()4

پس از وارد نمودن اطالعات اولیه ثبت نام و سپس انتخاب کلید " ثبت "  ،اطالعات وارد شده ثبت میشود و سپس با انتخاب کلید
 ،فرم نوع همکاری مطابق شکل ( ، )5ظاهر میشود،

شکل ()5
در این فرم  ،انتخاب نوع همکاری اجباری است و متقاضی بر اساس نوع تمایل به همکاری  ،یکی از گزینه های مطرح شده را
می بایست انتخاب نماید ،سپس با انتخاب کلید ثبت و سپس کلید
پرسشنامه  " ،فرم مشخصات شخصی " میشود  ،شکل ()6

 ،وارد مرحله بعدی یعنی تکمیل

شکل ()6
در این فرم کلیه اقالم ستاره دار (*)  ،طبق استاندارد ذکر شده می بایست ورود اطالعات شوند  ،و اقالم از نوع تاریخ  ،با انتخاب
آیکون تقویم

در کنار آنها  ،یک پنجره تاریخ به صورت شکل ( )7ظاهر میشود  ،در این پنجره ابتدا با انتخاب سال مورد نظر

و سپس ماه  ،بر روی روز مورد نظر کلیک کرده و پس از انتخاب روز پنجره تاریخ بسته شده و تاریخ انتخاب شده بر روی قلم
اطالعاتی تاریخ به صورت شکل شماره ( ، )7مقدار میگیرد.

سال

ماه

روز

شکل ()7

در صورتیکه تاریخ تولد توسط متقاضی وارد نشود  ،با توجه به اجباری بودن تاریخ تولد در هنگام ثبت  ،پیغام " تاریخ تولد نا معتبر
است "  ،به متقاضی نمایش داده میشود و متقاضی ملزم به وارد نمودن تاریخ تولد درست خواهد بود.
قلم اطالعاتی آدرس  ، linkedinجهت وارد نمودن آدرس  linkedinمتقاضی در نظر گرفته شده است ،اگر ایشان مایل به دسترسی
به اطالعات  linkedinخود توسط شرکت مپنا باشد  ،آدرس خود را در این قسمت وارد می نماید.البته ورود این ایتم اجباری نیست .
پس از وارد نمودن اطالعات این فرم  ،و انتخاب کلید ثبت  ،کلید

فعال شده و متقاضی مجاز به

ادامه مراحل ثبت نام خواهد بود  ،باید توجه داشت با توجه به اینکه تکمیل مشخصات شخصی و تحصیلی اجباری می باشند  ،لذا
تا زمانیکه اطالعات این صفحات کامل نشده باشد  ،امکان رفتن به صفحه بعد وجود ندارد و کلید "ادامه ( ")--فعال نخواهد بود و
متقاضی قادر به ادامه ثبت نام نمی باشد.
پس از ثبت اطالعات و انتخاب کلید " ادامه(مشخصات تحصیلی) "  ،فرم مشخصات تحصیلی مطابق با شکل شماره ( )8قابل
دسترس خواهد بود .

شکل ()8
در این فرم با انتخاب کلید

فرم مشخصات تحصیلی مطابق با شکل ( )9نمایش داده میشود ،

شکل ()9

در این فرم پس از وارد نمودن کلیه اقالم اجبازی و سپس انتخاب کلید ثبت  ،اطالعات در سیستم ثبت شده و متقاضی فرم لیست
مشخصات تحصیلی  ،شکل ( )8را مشاهده مینماید  .در صورت نیاز به وارد نمودن سابقه تحصیلی دیگری  ،متقاضی مجددا کلید
را انتخاب مینماید و فرم مشخصات تحصیلی ،شکل ( )9جهت وارد نمودن سابقه تحصیلی
بعدی در اختیار متقاضی قرار داده میشود .شایان ذکر است همانطور که در باالی فرم مشخصات تحصیلی ذکر شده است  ،بهتر
است سوابق تحصیلی به ترتیب از باالترین سابقه تحصیلی در سیستم ثبت شود.

ویرایش
شکل ()01
در صورت نیاز به ویرایش ردیفهای تحصیلی وارد شده با انتخاب آیکون

در اولین ستون سمت راست  ،متقاضی فرم مشخصات

تحصیلی  ،شکل ( )9را مجددا با اطالعات ردیف انتخاب شده مشاهده مینماید  ،در آن صورت اطالعات ثبت شده توسط متقاضی قابل
ویرایش خواهد بود.
در صورت انتخاب کلید
متقاضی قرارداده میشود.

تیک  ،انتخاب ردیف  ،جهت حذف

در این فرم پس از انتخاب کلید

در شکل ( ،) 11صفحه  ،لیست سوابق شغلی مطابق شکل ( )11در اختیار

شکل ()11
ردیفی خالی جهت وارد نمودن اطالعات سوابق شغلی  ،ایجاد شده و

متقاضی پس از وارد نمودن اطالعات و انتخاب کلید ثبت  ،اطالعات را در سیستم ثبت می نماید .
جهت ایجاد سابقه شغلی دیگر ،مجددا کلید

قابل انتخاب بوده و ردیف یا ردیف های دیگری جهت

ورود سوابق شغلی قابل ورود خواهد بود..
جهت حذف ردیف سابقه وارد شده ،ابتدا متقاضی می بایست  Check Boxستون اول  ،سمت راست را انتخاب نموده  ،سپس کلید
 ،را انتخاب نماید .
جهت ویرایش اطالعات وارد شده  ،متقاضی بر روی ردیف مورد نظر  ،ویرایش را انجام داده  ،سپس کلید ثبت را انتخاب می نماید.
جهت ورد اطالعات سطح معلومات زبانهای خارجی  ،با انتخاب کلید
شکل ( )12قابل دسترس خواهد بود ،

فرم زبانهای خارجی ،

شکل ()01
در این فرم نیز  ،مانند سایر فرم ها  ،با انتخاب کلید " ایجاد ردیف مهارت زبان " و یا " حذف ردیف "  ،ردیف سطوح اطالعاتی
زبان خارجی قابل ورود و یا حذف خواهد بود.
جهت ادامه مراحل ثبت نام،با انتخاب کلید

،فرم مهارتهای کامپیوتر،شکل ( )13قابل دسترس خواهد بود.

شکل ()01
در این فرم مانند فرم زبانهای خارجی  ،با انتخاب کلید

 ،یک ردیف خالی جهت ورود مهارتهای

کامپیوتری  ،ایجاد شده و متقاضی با وارد نمودن مهارت های کامپیوتری خود و انتخاب کلید " ثبت "  ،اطالعات را در سیستم ،ثبت
می نماید .جهت حذف ردیف وارد شده نیز  ،با انتخاب کلید
نموده  ،میتواند حذف نماید.

ردیفی را که با تیک در اولین ستون سمت راست  ،انتخاب

 ،فرم دوره های آموزشی  ،شکل ( )14قابل دسترس

جهت ادامه مراحل ثبت نام  ،با انتخاب کلید
خواهد بود.

شکل ()14
 ،یک ردیف خالی جهت ورود اطالعات

در این فرم مانند فرم زبانهای خارجی  ،با انتخاب کلید

دوره های آموزشی گذرانده شده توسط متقاضی  ،ایجاد شده و متقاضی با وارد نمودن اطالعات مور نیاز و انتخاب کلید " ثبت " ،
اطالعات را در سیستم ثبت می نماید .جهت حذف ردیف وارد شده نیز  ،با انتخاب کلید

 ،ردیفی را که با تیک در

اولین ستون سمت راست  ،انتخاب نموده  ،میتواند حذف نماید.
جهت ادامه مراحل ثبت نام  ،با انتخاب کلید

 ،فرم عکس متقاضی  ،شکل ( )15قابل دسترس خواهد بود.

شکل ()05

در این فرم با انتخاب کلید

پنجره انتخاب فایل تصویر متقاضی مورد نظر  ،مانند شکل ( )11به متقاضی نمایش داده

میشود .متقاضی پس از انتخاب فایل مورد نظر و انتخاب کلید " ، "OPENتصویر مورد نظر را  UPLOADمی نماید.

شکل ()06
الزم به ذکر است  ،حجم فایل انتخاب شده  ،حداکثر تا  200 kbمیتواند باشد.
پس از تکمیل اطالعات  ،جهت مشاهده کلیه اطالعات ثبت شده  ،با انتخاب کلید
اطالعات مانند شکل ( )17خواهید شد.

وارد صفحه بازبینی کلی

مشاهد و یا تغییر جزئیات

مراجعه به صفحه مشخصات
تحصیلی جهت مشاهده اطالعات
کامل و یا بروزرسانی اطالعات ثبت
شده

شکل ()17

پس از مشاهده (بازبینی) کلیه اطالعات ثبت شده  ،جهت تایید اطالعات ثبت شده  ،کلید

را انتخاب نموده

فرم امضای الکترونیکی نمایش داده میشود  ،شکل ()18

شکل ()08
در این فرم با انتخاب کلید " تایید "  ،صحت اطالعات ثبت شده توسط متقاضی  ،مورد تایید قرار میگیرد.
الزم به ذکر است  ،در صورتیکه متقاضی برای اولین بار فرم پرسشنامه استخدامی را تکمیل نموده و تاکنون تایید ننموده باشد  ،کلید
تایید فعال بوده و متقاضی قابلیت تایید اطالعات خود را دارد.
در صورتیکه متقاضی قبال یک بار صحت اطالعات ثبت شده را تایید نموده باشد و فقط جهت بازبینی و یا ویرایش اطالعات وارد
فرم پرسشنامه شده باشد  ،این کلید قابل مشاهده نیست و ملزم به امضای الکترونیکی به این طریق نمی باشد.وصفحه امضاء
الکترونیکی مطابق با شکل ( )19قابل مشاهده می باشد.

شکل ()09

الزم به ذکر است در کلیه فرم ها (صفحات)  ،انتخاب کلید های بازگشت  ،منجر به مشاهده صفحه قبلی و کلیدهای ادامه  ،همانطور
که توضیح داده شد  ،منجر به مشاهده صفحات بعدی خواهد شد .

:
در صورتیکه متقاضی قبال پرسشنامه استخدامی مپنا را پر نموده باشد و مجددا کلید " تکمیل فرم استخدامی " را انتخاب نماید  ،پس
از وارد نمودن اطالعات شخصی و کد ملی ،هنگام ثبت ،سیستم پیغامی مبنی بر اینکه شما قبال پرسشنامه ای  ،با پست الکترونیکی
" "XX@Xثبت نام نموده اید را نمایش می دهد و اتوماتیک فرم ورود جهت ورود به سیستم  ،به منظور ویرایش یا مشاهده اطالعات
ثبت شده  ،مانند زیر نمایش داده میشود  .در اینصورت پس از مشاهد پیغام  ،با انتخاب کلید " ، "okفرم ورود فعال شده و
متقاضی کد ملی و رمز عبور خود را وارد نموده  ،سپس کلید " ورود به سیستم " را انتخاب می نماید و وارد صفحه اول فرم
پرسشنامه میشود  .شکل ()11

شکل ()11
در هنگام ورود به سیستم  ،در صورتیکه متقاضی رمز عبور خود را فراموش نموده باشد  ،با انتخاب کلید
پیغامی مانند شکل ( )21در باالی فرم به متقاضی نمایش داده میشود ،این پیغام مبنی بر این است که
رمز عبور متقاضی مورد نظر با کد ملی  .....به آدرس ایمیل ایشان  ،که هنگام ثبت نام در سیستم وارد نموده بودند  ،ارسال شد .و
در صورت هر گونه تغییر در پست الکترونیکی با مسئول جذب نیروی انسانی از طریق ایمیل info@mapnagroup.com
تماس حاصل فرمایند .

شکل ()10

پس از ورود به سیستم  ،جهت ویرایش و یا مشاهده اطالعات  ،در صورتیکه متقاضی بخواهد  ،رمز عبور خود را تغییر دهد ،
با انتخاب کلید
تکرار آن  ،سپس انتخاب کلید

 ،فرم تغییر رمز ،شکل ( ،)22نمایش داده میشود و متقاضی با وارد نمودن رمز جاری و رمز جدید و
،رمز قبلی به رمز جدید تغییر می دهد و با انتخاب کلید

به فرم

اصلی بازمیگردد.

شکل ()11
پس از  Loginشدن  ،فرم ثبت نام شکل ( ، )21با اطالعات از قبل ثبت شده متقاضی جاری نمایش داده شده و در صورت نیاز به
ویرایش و یا مشاهده اطالعات  ،از طریق کلید "ادامه( ")XXدر هر صفحه وارد صفحه بعدی میشود و در صورت انتخاب کلید
"بازگشت ( ، " )XXبه صفحه قبلی بازمیگردد.

شکل ()11
الزم به ذکر است  ،اطالعات پرسشنامه تا زمانی قابل ویرایش می باشند که این اطالعات توسط منابع انسانی شرکت مپنا مورد
تایید واقع نشده باشد به عبارت دیگر متقاضی استخدام نشده باشد  ،پس از استخدام هیچ کدام از اقالم اطالعاتی قابل ویرایش نخواهند
بود و پیغام عدم امکان ویرایش به متقاضی نمایش داده میشود و اطالعات تنها جهت مشاهده در دسترس همکار خواهد گرفت .
جهت ویرایش اطالعات صفحاتی که  ،ابتدا به صورت لیست نمایش داده میشوند ،مانند لیست سوابق تحصیلی شکل ( ،)23پس از
مشاهد لیست  ،همانگونه که در بخش ثبت اطالعات توضیح داده شد  ،با انتخاب آیکون

در اولین ستون سمت راست  ،فرم

مشخصات تحصیلی  ،شکل ( )24با اطالعات ردیف انتخاب شده مشاهده میشود  ،در آن صورت اطالعات ثبت شده توسط متقاضی
قابل ویرایش و ثبت خواهد بود .و در صورت نیاز به حذف ردیف ثبت شده نیز  ،زمانی که وارد فرم شکل ( )24میشود  ،با انتخاب
کلید

 ،اطالعات مورد نظر حذف خواهد شد.

شکل () 23

شکل ()12
جهت خروج از سیستم  ،متقاضی آیکون
صفحه استخدام شرکت مپنا  ،باز خواهد گشت .

در پنجره باالی تمامی فرم ها را انتخاب نموده و مجدد به سایت مپنا ،

