
 

 بسمه تعالی

 گروه بهپرور راهنماي گام به گام ثبت نام در سامانه جذب

ضیح داده می        صنایع بهپرور به طور کامل تو سعه  سترش و تو سامانه جذب گروه گ شمن   در این فایل نحوه ثبت نام در  د شود. خواه

 .شودمطالعه به دقت نام حتماً این نکات پیش از ثبت است

  شـود که تمامی مراحل  باشـد و تنها به درخواسـت افرادي پاسـخ داده می   بصـورت مکانیزه می نحوه جذب در گروه بهپرور

 سایت تکمیل نمایند.وباین نام را از طریق ثبت

        .با توجه به سرعت اینترنت شما و ترافیک سرور ممکن است باز شدن مراحل مختلف ثبت نام اندکی با کندي همراه باشد

 .شکیبایی خود را حفظ نماییدلذا در تمامی مراحل ثبت نام 

    مرحله است و در مرحله چهارم به شما کد رهگیري داده می شود. توجه داشته باشید که تنها       چهارمراحل ثبت نام شامل

 .بر روي تقاضاي افرادي اقدام می شود که تمامی این مراحل را با موفقیت ثبت نموده و کد رهگیري خود را دریافت نمایند

    ثانیه)    10کلیک نموده و بعد از مدتی (حدوداً      "ذخیره و ارجاع به مرحله بعد    "ریک از مراحل بر روي دکمه    چنانچه در ه

شده       صفحه مراجعه نمایید تا خطاي خود را که در هنگام ثبت اطالعات مرتکب  صورت نپذیرفت به باالي همان  اتفاقی 

صالح نمایید. مثالً ثبت صحیح کد ملی در     ست و چنانچه مقدار آن را وارد نکنید   اید مشاهده نموده و ا مرحله دوم الزامی ا

 .شویده بعد انتقال داده نمیبه مرحل

               سوال شما  صی و زبان هاي خارجه از  ص صیلی، دوره هاي تخ سوابق تح ست. در ارتباط با  صیلی الزامی ا سوابق تح ثبت 

شما مثبت با        سخ  ستید و یا خیر. چنانچه پا سوابق ه شد که آیا داراي  شد حتماً باید حداقل یک ردیف اطالعات در  خواهد 

 .جدول مربوطه وارد نمایید

  در صــورت اشــکال به هیچ عنوان با شــماره هاي ســازمان تماس نگیریدچنانچه در حین ثبت نام به مشــکلی برخوردید .

 .ایمیل زده و پاسخ خود را دریافت کنید Jazb@Behparvar.com توانید به آدرسمی

      ــت و نگهداري نمایید   پس از ثبت نام، کد رهگیري خود را یادد ــما می  .اشـ ــعیت    شـ توانید از طریق کد رهگیري از وضـ

 درخواست خود مطلع شوید. 

  



 

 ثبت نام در سامانه جذب مراحل

و بر  نمایید عنوان فراخوان را انتخاب و سپس شغل درخواستی خود را انتخاب ابتدا ) انتخاب فراخوان و شغل( اول در مرحله. 1

صورت عدم انتخاب عنوان فراخوان    "ذخیره و ارجاع به مرحله بعد"روي گزینه  ست در  هايشغل ، کلیک نمایید. الزم به ذکر ا

 .نمایش داده نخواهد شد پیشنهادي

 

 

  

  



صات فردي   "ر مرحله د. 2 شخ صات خود را به طور کامل وارد نمایید. تکمیل     "ثبت م شخ ستاره دار الزامی  م ست تمامی موارد  . ا

ستقیم حتما به فرمت       ضمناً  صورت تایپ م ستفاده نموده و یا در  تاریخ را  13../../..جهت درج تاریخ از تقویم موجود در کنار فیلد ا

 الزم به ذکر است آپلود کردن رزومه شخصی و یا عکس پرسنلی اختیاري است. .درج نمایی

  

  

  



شغلی     "در مرحله . 3 شی و  سوابق آموز ستی وارد       "ثبت  صیلی حتما باید یک ردیف اطالعات به در سوابق تح  ولی  کنیددر گام 

تکمیل سایر سوابق (شغلی، تخصصی و زبان) منوط به پاسخ شما در خصوص داشتن سوابق است. اگر پاسخ شما مثبت باشد حتماً                 

دار الزامی است. چنانچه شما داراي   یید. توجه داشته باشید که تکمیل فیلدهاي ستاره   باید حداقل یک ردیف براي آن سابقه ایجاد نما 

ستی به تعداد آنها بر روي دکمه افزودن ردیف کلیک نموده تا به          شرکت مختلف کار کرده اید بای سه  ستید مثالً  سوابق مختلفی ه

 تعداد آن سطر ایجاد شود.

 

  

  



شت  را شده  اعالم "رهگیري کد"  ر این مرحلهد. 4 ستخدامی بر روي گزینه   به دادن پایان جهت و یاددا تکمیل و خروج "فرایند ا

 .کلیک نمایید "از فرایند

  

 

شما می    شان می گردد که  شده و با ثبت کد ملی و کد رهگیري از    در پایان خاطر ن سامانه  توانید پس از ثبت نام در هر زمان وارد 

شوید. با  وارد سایت  و کد امنیتی با ثبت کد ملی با کافی است همانند ثبت نام اولیه  براي این کار . مطلع شوید نام خود وضعیت ثبت 

 بصورت خودکار به صفحه پیگیري ارجاع داده می شوید.توجه به اینکه قبالً ثبت نام کرده اید شما پس از ورود 


