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از آنجایی که فرایند جذب و آماده سازی نیرو به روش کارآموزی یا همان تربیت نیرو برای سازمانها زمان بر 
و همراه با صرف منابع گرانبهاست، یک راه حل پیشرو برونسپاری این فرآیند به یک تیم متخصص جهت 

 ن است. طراحی، برنامه ریزی و اجرای این بخش مهم از کار تیم منابع انسانی سازما
پوزیشن  8، در مشخصی سازمانبازارکار یا رسالت ما در تیم گلرن، تامین نیروی آماده به کار با توجه به نیاز 

، منتورینگ (کارآموز)سازمان هدف، با جذب منتی بازار کار یا شغلی مشخص با اجرای فرآیند نیاز سنجی در 
 است.منتور های متخصص  همکاریپروژه با تسک/تعریف با  شغلی و فردی آنها

 گـلرن کیست:

سازمان هدف است که با توجه به  ایبازار کار و  ازیمتناسب با ن یانسان یروین نیتام یاختصاص یربست 
 وزهح یهابازار کار و چالش یازهایبا کسب وکارها و ن یخوب ییمختلف، آشنا یسازمانها همکاری باتجربه 

کسب و  کی یبرا ییاجرا یکاربلد به عنوان بازو یانسان یرویگلرن باور دارد ن میت نیدارد. بنابرا یمنابع انسان
ما رسالت  نیممکن است. بنابرا ییدارا نیترمنابع، با ارزش نهیبه تیریمد و یرهبر ،یزیرکار در کنار برنامه

 . میاستوار کرده انیروی آماده  تیترب رب خود را

 گـلرن :چرا  

-شنیدر پوز اختصاصی)فردی و متناسب با شرایط هر شخص( یکارآموز یرا در قالب برنامه ها روین نیما تام 

 فیتعر یو روش منحصر به فرد برا ستمیس کیهمچنین . میده یانجام م مشخصی یو تخصصص یشغل یها
 . میدار اریعملکرد در اخت یابیو ارز نگیپروژه، منتور

تبدیل شدن شخص به یک نیروی  یبرای موجود هاتیظرف یاز تمام میتوانیمبا استفاده از این سیستم، 
 یهمکارشروع  سکیر ،کارآموزان/انیمستقل با سازمان هدف و کارجو یبا بستن قراردادما . میاستفاده کن کار

 .کنیم جادیبه عنوان منتور ا نیاز متخصص یاشبکهایم توانستههمچنین . میشویمتقبل م نیطرف یرا برا
 ست؟یچدر گلرن  یدر قالب دوره کارآموز روین تیمنظور از ترب 

 اشخاص باشد که همزمان یو مشخص م قیدق اتیدوره با جزئ کیگذراندن  یبه معنا در گلرن یکارآموز 
 یو اجرا ی. طراحکندیخود م ریها را درگ ی، منتورها، سازمان هدف و منتگلرن ییاجرا میت مختلف نظیر:
 متناسب با شرایط، اهداف، استعداد، عالیق و سطح هر منتی متفاوت است. یدوره کارآموز

  م؟ییگویم یمنت ایکارآموز   یبه چه کس

 یط یمشخص یشغل تیموقع یدارد که برا یشغل نگیمنتور ای یاست که با گلرن قرارداد کارآموز یشخص 
 ای خاصیسازمان  ازیمورد ن یهامهارتتجارب، تخصص و در کنار منتورها به توسعه  یزمان و فرمت خاص

 .بازار کار مشغول است
 ؟ستیچ نگیمنتور 

 یتجربه، توانمند یارتقا ازمندین نیاز طرف یکیکه در آن،  دیریدو نفر را در نظر بگ انیرابطه فرد به فرد م کی 
منتور کسب  کی قیزمان از طر یو در ط جیاست که الزم است آنها را به تدر یخاص نهیدر زم ییو مهارتها

 .میریگیدر نظر م نگیمنتور ندیرا فرا ریمس نیا یاقدامات در ط یکند. ما تمام

 ؟و از دید گلرن چه ویژگی هایی دارد مییگویمنتور م یبه چه کس

همان کارآموز تازه کار و کم تجربه در مواجهه با  ای یمنت کی یراه بلد را برا کیاست که نقش  یمنتور کس 
نکته  نیمهمتر ،منتور های یکمورد ویژگی. در کندیم یباز یخاص ریکردن مس یدر ط یاحتمال یچالشها

 مهم باشد. تیمسئول نیا انتخاب وی برای لیدل تواندیاست که تخصص و برند بودن شخص هرگز نم نیا
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از مهمترین ویژگی های یک   افراد  ، تجربه کار و تجربه مدیریتکافیخودمدیریتی، پیگیری، جدیدیت، تخصص   
  ب با کارآموزان گلرن است.منتور متناس

کردن و رشد  پیگیری. از پردن کار به آن ها را داشته باشدآدم ها و س تیریمد یتجربه  دیمنتور با کی
و شغل مربوطه باشد تا  تیفعال یتخصص و تجربه در حوزه یدارا یکاف یها لذت ببرد و به اندازهآندادن 

همچنین  .کند به درستی مدیریترا  خواهند شدکه کارآموزان با آن ها مواجه  یختلفم یهابتواند چالش 
انجام فرایند  را حین عملکرد خودکند و  یابیو ارز بررسیکارآموران را  یبه موقع گزارش هاالزم است 

 مستند کند. نیز نگیمنتور

 ؟به چه صورت خواهد بوددر قالب سیستم منتورینگ  ما یمدل همکار

در مثال . منتورها وجود دارد خود برای (1)مطابق شکل تسک و وظایف مشخصی، نگیمنتور سیستمدر  :یک
و   تعداد و نحوه تعریف تسک/پروژه ها،  ی ضروریآموزش ها ،با کارآموزان یجلسات هفتگتعداد و زمان آن 

  شده است. آوردهگزارشات ارائه 

به  یستیبا( و 2کنند فرمت خاصی دارند)شکل شماره ارائه مییی که منتورها از عملکرد خود هاگزارش :دو 
 ایدر پانزدهم  عملکرد، هم متناسب با گزارش  هاپرداخت همچنین تهیه گردد.هر کارآموز  یبراصورت مجزا

 گردد. یم انجامماه   هر ام یس

رد. البته این کنمونه ای از تسک منتورینگ )شما متناسب با چنین جزئیاتی اقدام به انجام فرایند منتورینگ با کارآموزها خواهید   1شکل 
 ده شده است.تسک متناسب با هر دوره، کارآموز و شرایط منتور تکمیل و نهایی خواهد شد و این تصویر صرفا به عنوان نمونه درینجا آور 
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  چیست؟ پروژهتسک/منظور از 

 به وی برای کار تعریف به اقدام مراحلی طی از پس است الزم ،کارآموزی دوره قالب در ها منتی کار به شروع از پیش

 این ما بگیرد. خود به تری واقعی شکل نیرو تامین و تربیت به مربوط اهداف تا کرد. واقعی یا و پایلوت صورت

 کل دهیم.می انجام KPI و OKRروش دو تلفیق و استاندارد فرمت طبق هایی پروژهتسک/ تعریف با را موضوع

 نیازش مورد جزئیات با «کار» ابتدا واقع در شود. می اجرایی ها پروژهتسکها/ همین انجام حول نیز منتورینگ فرایند

 .گیردمی صورت نظارت و ها«ارزیابی» نیز آن با متناسب «عملکرد» ایجاد از پس و تعریف

  کیست و چه می کند؟  ناظر تسک

 عملکرد ارزیابی ،ها هماهنگی انجام در همچنین .دارد عهده بر را دوره ارکان تمامی بر نظارت مسئولیت تسک ناظر 

 می نقش ایفای انتظار مورد های خروجی و اهداف با متناسب دوره برگزاری روند از اطمینان  از و ها منتی و منتورها

 اعضای سایر هدف، شرکت منتی، )منتور، نفعان ذی بین نیز را نیاز مورد ارتباطات تمامی ،ایشان بهتر عبارت به .کند

 کند.می تسهیل و...( گلرن تیم

 فرمت ارائه گزارش عملکرد ویژه منتورها 2شکل 
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 در گلرن نگیمنتور ندیفرآ

 یسازمان مربوطه دوره طراح ای، شغل هر کارآموز متناسب با سطح، هدف یبرا دورههمانطور که قبال گفته شد، 
 نکهیالبا در مورد اغکه درآن ها ، یجلسات هفتگ ا برگزاریتسک و پروژه ب یتعدادانجام و بعد از   .شود یم

و در  خواهد شدداشتند بحث  ی احتمالی در حین انجام کارو چه چالش ها استانجام داده  ییچه کار هافرد 
  فت.خواهد گرقرار منتی  اریدر اخت مورد نیاز نیز یصورت ضرورت منابع آموزش

و  ندارند یآموزش یجنبه  برگزار می شود، نگیمنتور ندیدر طول فرآ )منتور با منتی(که دو طرفه ای جلسات 
انجام تسک نیز بعد از . حین یا تمرکز داردکارها و دادن بازخوردهایی جهت پیش برد کار چک کردن بر  شتریب

پس از تایید، و منتور گزارش را  کنند یمگزارش شان به منتور در قالب مشخصی عملکرد خود راکارآموزان 
، تسک ها یابیارزهماهنگی با تیم منابع انسانی گلرن و کند. ناظر تسک بعد از  یناظر تسک ارسال مرای ب

  را به کارآموز یا منتور انتقال خواهد داد. الزم تکمیلی موارد

 یو آمادگ طیکارآموز بتواند حداقل شرا تا بار انجام می گردد، 3فرایند به طور متوسط برای هر کارآموز  نیا
 نییمتناسب با انتظارات نباشد و پا وی یکار خروج نیکند.اکر در ح دایپرا شغل مورد نظر ورود به  یالزم را برا

در صورت تکرار عملکرد ضعیف توسط کارآموز، گلرن ایشان را از ادامه دوره محروم خواهد  ،شدتر از حد انتظار با
 آورده شده است: منتورینگ در ادامه اصلیمرحله و فرایند  10موضوع،  جمعبندیکرد. برای 

 

 

 مصاحبه اولیه با کار آموز -1

 تعریف تسک تعیین سطح)در صورت نیاز( -2

 متناسب با خروجی کارآموز اولیه ارزیابی -3

 اولک یا پروژه تعریف تس -4

 حین/پس از انجام کار کارآموز ارزیابی عملکرد -5

 کارآموز و ارسال برای ناظر گزارشِتایید  -6

 ارسال گزارشِ خود منتور برای ناظر -7

 منتورکارآموز/ عملکرد ارزیابیبررسی و  -8

 برای کارآموز تعریف تسک/پروژه جدید -9

 هر ماه 30ام و  15پرداخت و تسویه حساب  -10
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 سال گذشته 1طی  عملکرد گلرن  

 

 

1950بیش از 
مصاحبه شغلی

280بیش از 
جلسه مشاوره 

فردی

دوره 8تعریف
کارآموزی

همکاری 
با بیش از

منتور30

نفر 105تربیت 
اماده به کارنیروی 

معرفی به 
60کار 

درصدی 
کارآموزان

...ادامه دارد

 ورود به سایت و تکمیل فرم پذیرش
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