به نام خدا

مرکز کاریابی دانشگاه صنعتی شریف
#مسیرـ آیندهی ـ تو

راهنمای ثبت نام کارجو
 برای استفاده از خدمات مرکز کاریابی شریف ابتدا باید در سایت ثبت نام کنید:

تصویر شماره یک

بعد از ثبت نام ،با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور خود میتوانید از بخشهای مختلف سایت استفاده کنید.
 از نوار باالیی سایت گزینه کارجو را انتخاب کنید.

تصویر شماره دو
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 با باز شدن صفحه کارجو روی گزینه ثبت روزمه کلیک کنید.

تصویر شماره سه

 با کلیک روی ثبت روزمه به این صفحه هدایت می شوید:

تصویر شماره چهار



توجه داشته باشید ثبت رزومه توسط کارجو و ارسال آن به کارفرما رایگان میباشد و تنها در صورت تمایل
به دریافت بستهی مشاوره شغلی مبلغ  ۳۰هزار تومان اخذ میشود.
بسته مشاوره شغلی برای هر یک از کارجویان شامل دو آزمون شخصیت شناسی و مشاوره شغلی به همراه یک
جلسه مشاوره با حضور یک کوچ و یک مشاور منابع انسانی می باشد .هزینه ی این بسته مشاوره شغلی
 2۰5/۰۰۰هزارتومان میباشد که از این هزینه ،مبلغ 175هزار تومان آن از سمت کاریابی شریف پرداخت
میشود و کارجو تنها همان مبلغ  ۳۰هزار تومان را به ازای دریافت بسته مشاوره پرداخت می نماید.
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تصویر شماره پنج 

 با کلیک روی گزینه پرداخت به این صفحه هدایت می شوید:

تصویر شماره شش

 بعد از پرداخت ،کد رهگیری اعالم شده از سمت درگاه را یادداشت کرده و در فرم ثبت رزومه وارد نمایید.
 بعد از پرداخت هزینه کاریابی به صفحه قبل برگردید و روی گزینه ثبت رزومه کلیک کنید.

تصویر شماره هفت 
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 با کلیک روی این گزینه به صفحه ثبت اطالعات شخصی هدایت میشوید.

به اطالع می رساند پر کردن همه ی گزینه های فرم ثبت اطالعات کارجو ضروی بوده و در صورت
تکمیل نبودن فرم ،رزومه شما وارد فرآیندهای بعدی نخواهد شد.

تصویر شماره هشت

 در صورت انتخاب گزینه تمایل به شرکت در جلسات فردی مشاوره شغلی ،همکاران ما در کاریابی
شریف برای هماهنگی آزمون شخصیت شناسی و جلسات مشاوره شغلی ظرف مدت یک هفته ،با شما
تماس خواهند گرفت.
 بعد از تکمیل رزومه ،در بخش جستجو ،موقعیت های شغلی مدنظر خود را جستجو کنید و پس از
یافتن موقعیت شغلی مناسب ،اطالعات شرکت/سازمان ارائه دهنده ی آن موقعیت شغلی به عالوه نام
و نام خانوادگی خود را به آدرس  jobcenter@sharif.irایمیل نمایید تا جهت انجام امور مصاحبه
شغلی ،برای شما از طرف کاریابی شریف معرفی نامه صادر گردد.

4

تصویر شماره نه

به خاطر داشته باشید:
 کاریابی شریف برای هر کارجو یک معرفی نامه به سازمان/شرکت ،جهت انجام امور مصاحبه شغلی
صادر می کند.
 کارفرمایان متعهد می شوند بعد از جذب نیرو ،مبلغ معادل  25درصد از حداقل حقوق تعیین شده
توسط وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در سال جاری را ظرف مدت یک هفته پس از انعقاد قرارداد
با کارجو به حساب اعالم شده از سمت کاریابی شریف واریز نمایند.
 در صورت داشتن سوال و یا بروز مشکل در هر مرحله از ثبت نام میتوانید از طریق گزینه واتس اپ
در صفحه اصلی سایت یا از طریق راههای اعالم شده در سایت با ما در ارتباط باشید.

تصویر شماره ده

با تشکر از همراهی شما
کاریابی دانشگاه صنعتی شریف
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