بسمه تعالي
(شيوه اجرايي) مكانيسم جذب كارآموزان موردنياز واحدهاي تابعه شركت گاز استان سيستان و بلوچستان
مقدمه :

شركت گاز استان سیستان و بلوچستان با باور بر اين كه همواره در جهت گیريهاي اساسي عملیاتي و اجتماعي سهم بسزايي را ايفا نموده است در
راستاي تعامالت فیمابین دانشگاه و صنعت نیز نسبت به پذيرش دانشجويان داراي مهارتها و رشته هاي متعدد دانشگاهي بصورت كارآموز و كارورز
مساعي خود را بكار گرفته است .لذا به منظور ايجاد وحدت رويه در واحدهاي زيرمجموعه شركت گاز استان سیستان و بلوچستان و رعايت الزامات
به منظور دستیابي به مقاصد فوق االشاره مكانیسم جذب كارآموزان موردنیاز واحدهاي تابعه به شرح ذيل تدوين شده است .
مراحل جذب كارآموزان :

در مرحله اول(آمادگي و تمهیدات مقدماتي) ،واحدهاي تابعه شركت گاز استان سیستان و بلوچستان براساس مكاتبه نیازسنجي توسط واحد
آموزش نسبت به كارآموزان موردنیاز خود اقدام الزم را به عمل مي آورند  .درخواستهاي موردنیاز واحدها جمع آوري و نسبت به ايجاد بانك
اطالعات در واحد آموزش اقدام مي گردد  .دانشجويان معرفي شده از سوي دانشگاه ها  ،موسسات و مراكز آموزش عالي پس از تحويل معرفي نامه
ملزم به تكمیل اطالعات درخواستي واحد آموزش و حراست خواهند بود .دانشجويان طي مذاكره توجیهي نسبت به رعايت ارزشهاي سازماني ،
انتظارات و مقاصد توسط واحد آموزش ملزم خواهند شد  .در مرحله جذب كارآموز برحسب بانك اطالعاتي از قبل تهیه شده و تناسب رشته
دانشگاهي و مهارت موجود به واحدهاي تابعه معرفي خواهند شد  .ضمناً فرم تحلیل كارآموزي به كارآموز تحويل تا در خاتمه كارآموزي به همراه
شاخص هاي ارزيابي به واحد آموزش تحويل دهد  .در مرحله ارزيابي،
واحدهاي تابعه موردنظر كارآموزي مي بايست نسبت به اخذ گزارش عملكرد كارآموزي و تكمیل شاخص هاي ارزيابي كه توسط دانشگاه تدوين
شده است ملزم و مستندات الزم را به واحد آموزش ارسال نمايند .كارآموزان در خاتمه كارآموزي(اقدام نهايي) ملزم به تحويل فرم تحلیل كارآموزي
و ارائه مستندات مي باشند  .براساس گزارشات دريافتي ارزيابي نهايي از سوي واحد آموزش اعمال و گواهي كارآموزي جهت دانشگاه و مراكز
آموزش عالي صادر خواهد شد .
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