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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
طراحی ،برنامه ریزی و اجرای این بخش مهم از کار تیم منابع انسانی سازمان است.
رسالت ما در تیم گلرن ،تامین نیروی آماده به کار با توجه به نیاز بازارکار یا سازمان مشخصی ،در  8پوزیشن
شغلی مشخص با اجرای فرآیند نیاز سنجی در بازار کار یا سازمان هدف ،با جذب منتی (کارآموز) ،منتورینگ
شغلی و فردی آنها با تعریف تسک/پروژه با همکاری منتور های متخصص است.

گـلرن کیست:
بستری اختصاصی تامین نیروی انسانی متناسب با نیاز بازار کار و یا سازمان هدف است که با توجه به
تجربه همکاری با سازمانهای مختلف ،آشنایی خوبی با کسب وکارها و نیازهای بازار کار و چالشهای حوزه
منابع انسانی دارد .بنابراین تیم گلرن باور دارد نیروی انسانی کاربلد به عنوان بازوی اجرایی برای یک کسب و
کار در کنار برنامهریزی ،رهبری و مدیریت بهینه منابع ،با ارزشترین دارایی ممکن است .بنابراین ما رسالت
خود را بر تربیت نیروی آماده استوار کرده ایم.

چرا گـلرن :
ما تامین نیرو را در قالب برنامه های کارآموزی اختصاصی(فردی و متناسب با شرایط هر شخص) در پوزیشن-
های شغلی و تخصصصی مشخصی انجام می دهیم .همچنین یک سیستم و روش منحصر به فرد برای تعریف
پروژه ،منتورینگ و ارزیابی عملکرد در اختیار داریم.
با استفاده از این سیستم ،میتوانیم از تمامی ظرفیتهای موجود برای تبدیل شدن شخص به یک نیروی
کار استفاده کنیم .ما با بستن قراردادی مستقل با سازمان هدف و کارجویان/کارآموزان ،ریسک شروع همکاری
را برای طرفین متقبل میشویم .همچنین توانستهایم شبکهای از متخصصین به عنوان منتور ایجاد کنیم.

منظور از تربیت نیرو در قالب دوره کارآموزی در گلرن چیست؟
کارآموزی در گلرن به معنای گذراندن یک دوره با جزئیات دقیق و مشخص می باشد که همزمان اشخاص
مختلف نظیر :تیم اجرایی گلرن ،منتورها ،سازمان هدف و منتی ها را درگیر خود میکند .طراحی و اجرای
دوره کارآموزی متناسب با شرایط ،اهداف ،استعداد ،عالیق و سطح هر منتی متفاوت است.

به چه کسی کارآموز یا منتی میگوییم؟
شخصی است که با گلرن قرارداد کارآموزی یا منتورینگ شغلی دارد که برای موقعیت شغلی مشخصی طی
زمان و فرمت خاصی در کنار منتورها به توسعه تجارب ،تخصص و مهارتهای مورد نیاز سازمان خاصی یا
بازار کار مشغول است.
منتورینگ چیست؟
یک رابطه فرد به فرد میان دو نفر را در نظر بگیرید که در آن ،یکی از طرفین نیازمند ارتقای تجربه ،توانمندی
و مهارتهایی در زمینه خاصی است که الزم است آنها را به تدریج و در طی زمان از طریق یک منتور کسب
کند .ما تمامی اقدامات در طی این مسیر را فرایند منتورینگ در نظر میگیریم.

به چه کسی منتور میگوییم و از دید گلرن چه ویژگی هایی دارد؟
منتور کسی است که نقش یک راه بلد را برای یک منتی یا همان کارآموز تازه کار و کم تجربه در مواجهه با
چالشهای احتمالی در طی کردن مسیر خاصی بازی میکند .در مورد ویژگیهای یک منتور ،مهمترین نکته
این است که تخصص و برند بودن شخص هرگز نمیتواند دلیل انتخاب وی برای این مسئولیت مهم باشد.
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خودمدیریتی ،پیگیری ،جدیدیت ،تخصص کافی ،تجربه کار و تجربه مدیریت افراد از مهمترین ویژگی های یک
منتور متناسب با کارآموزان گلرن است.
یک منتور باید تجربه ی مدیریت آدم ها و سپردن کار به آن ها را داشته باشد .از پیگیری کردن و رشد
دادن آنها لذت ببرد و به اندازهی کافی دارای تخصص و تجربه در حوزهی فعالیت و شغل مربوطه باشد تا
بتواند چالش های مختلفی که کارآموزان با آن ها مواجه خواهند شد را به درستی مدیریت کند .همچنین
الزم است به موقع گزارش های کارآموران را بررسی و ارزیابی کند و عملکرد خود را حین انجام فرایند
منتورینگ نیز مستند کند.

مدل همکاری ما در قالب سیستم منتورینگ به چه صورت خواهد بود؟
یک :در سیستم منتورینگ ،تسک و وظایف مشخصی(مطابق شکل  )1برای خود منتورها وجود دارد .مثال در
آن تعداد و زمان جلسات هفتگی با کارآموزان ،آموزش های ضروری  ،تعداد و نحوه تعریف تسک/پروژه ها و
ارائه گزارشات آورده شده است.
دو :گزارشهایی که منتورها از عملکرد خود ارائه میکنند فرمت خاصی دارند(شکل شماره  )2و بایستی به
صورت مجزابرای هر کارآموز تهیه گردد .همچنین پرداختها هم متناسب با گزارش عملکرد ،در پانزدهم یا
سی ام هر ماه انجام می گردد.

شکل  1نمونه ای از تسک منتورینگ (شما متناسب با چنین جزئیاتی اقدام به انجام فرایند منتورینگ با کارآموزها خواهید کرد .البته این
تسک متناسب با هر دوره ،کارآموز و شرایط منتور تکمیل و نهایی خواهد شد و این تصویر صرفا به عنوان نمونه درینجا آورده شده است.
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شکل  2فرمت ارائه گزارش عملکرد ویژه منتورها

منظور از تسک/پروژه چیست؟
پیش از شروع به کار منتی ها در قالب دوره کارآموزی ،الزم است پس از طی مراحلی اقدام به تعریف کار برای وی به
صورت پایلوت و یا واقعی کرد .تا اهداف مربوط به تربیت و تامین نیرو شکل واقعی تری به خود بگیرد .ما این
موضوع را با تعریف تسک/پروژه هایی طبق فرمت استاندارد و تلفیق دو روش OKRو  KPIانجام میدهیم .کل
فرایند منتورینگ نیز حول انجام همین تسکها/پروژه ها اجرایی می شود .در واقع ابتدا «کار» با جزئیات مورد نیازش
تعریف و پس از ایجاد «عملکرد» متناسب با آن نیز «ارزیابی»ها و نظارت صورت میگیرد.

ناظر تسک کیست و چه می کند؟
ناظر تسک مسئولیت نظارت بر تمامی ارکان دوره را بر عهده دارد .همچنین در انجام هماهنگی ها ،ارزیابی عملکرد
منتورها و منتی ها و از اطمینان از روند برگزاری دوره متناسب با اهداف و خروجی های مورد انتظار ایفای نقش می
کند .به عبارت بهتر ایشان ،تمامی ارتباطات مورد نیاز را نیز بین ذی نفعان (منتور ،منتی ،شرکت هدف ،سایر اعضای
تیم گلرن و )...تسهیل میکند.
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فرآیند منتورینگ در گلرن
همانطور که قبال گفته شد ،دوره برای هر کارآموز متناسب با سطح ،هدف ،شغل یا سازمان مربوطه دوره طراحی
می شود .و بعد از انجام تعدادی تسک و پروژه با برگزاری جلسات هفتگی ،که درآن ها غالبا در مورد اینکه
فرد چه کار هایی انجام داده است و چه چالش های احتمالی در حین انجام کار داشتند بحث خواهد شد و در
صورت ضرورت منابع آموزشی مورد نیاز نیز در اختیار منتی قرار خواهد گرفت.
جلسات دو طرفه ای که(منتور با منتی) در طول فرآیند منتورینگ برگزار می شود ،جنبه ی آموزشی ندارند و
بیشتر بر چک کردن کارها و دادن بازخوردهایی جهت پیش برد کار تمرکز دارد .حین یا بعد از انجام تسک نیز
کارآموزان در قالب مشخصی عملکرد خود را به منتورشان گزارش می کنند و منتور گزارش را پس از تایید،
برای ناظر تسک ارسال می کند .ناظر تسک بعد از هماهنگی با تیم منابع انسانی گلرن و ارزیابی تسک ها،
موارد تکمیلی الزم را به کارآموز یا منتور انتقال خواهد داد.
این فرایند به طور متوسط برای هر کارآموز  3بار انجام می گردد ،تا کارآموز بتواند حداقل شرایط و آمادگی
الزم را برای ورود به شغل مورد نظر را پیدا کند.اکر در حین کار خروجی وی متناسب با انتظارات نباشد و پایین
تر از حد انتظار باشد ،در صورت تکرار عملکرد ضعیف توسط کارآموز ،گلرن ایشان را از ادامه دوره محروم خواهد

کرد .برای جمعبندی موضوع 10 ،مرحله و فرایند اصلی منتورینگ در ادامه آورده شده است:

 -1مصاحبه اولیه با کار آموز
 -2تعریف تسک تعیین سطح(در صورت نیاز)
 -3ارزیابی اولیه متناسب با خروجی کارآموز
 -4تعریف تسک یا پروژه اول
 -5ارزیابی عملکرد کارآموز حین/پس از انجام کار
 -6تایید گزارشِ کارآموز و ارسال برای ناظر
 -7ارسال گزارشِ خود منتور برای ناظر
 -8بررسی و ارزیابی عملکرد کارآموز/منتور
 -9تعریف تسک/پروژه جدید برای کارآموز
 -10پرداخت و تسویه حساب  15ام و  30هر ماه
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ورود به سایت و تکمیل فرم پذیرش

عملکرد گلرن طی  1سال گذشته

تعریف 8دوره
کارآموزی

تربیت  105نفر
نیروی اماده به کار

ادامه دارد...

همکاری
با بیش از
 30منتور

معرفی به
کار 60
درصدی
کارآموزان
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بیش از 1950
مصاحبه شغلی

بیش از 280
جلسه مشاوره
فردی

