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 مقدمه

 به هاموفقیت سازمان شود،می تررقابتی سرعتبه و رودمی پیش شدنجهانی سوی به که امروزی در دنیای

 در سازمانی هر شکست یا و موفقیت .بستگی دارد سازمان استراتژیک دارایی عنوان به شایسته انسانی نیروی

 رو، این از. است آن اعضای کارکرد به منوط بعد، مرحله در و کارکنان صحیح انتخاب گرو در نخست، وهله

 به انسانی منابع مدیریت در مهمی گام سازمانی، اهداف به یابیدست برای متخصص و متعهد کارکنان انتخاب

با چنین  .شد خواهد متحمل بسیاری معنوی و مادی ضررهای سازمان آن، فقدان صورت در و آیدمی شمار

ه گذاری گردیدپایه 1361امام خمینی )ره( در سال حضرت که با دوراندیشی نگرشی، ساختار گزینش کشور 

تا در حد توان به این مهم یعنی انتخاب کارگزاران متعهد و متخصص اقدام نموده و ساختار  است، مکلف است

 . رساندتر یاری و خدمتگزاری مطلوب یر کارآمدیساداری کشور را در م

های اجرایی را با تا کارکنان دولت و دستگاه داردروی که در دو فصل تهیه گردیده، تالش جزوه پیش

 آشنا سازد.اجمال به ،ساختار و فرایند گزینش نیروی انسانی در کشوراهم قوانین و مقررات، تاریخچه، 

 

 هیأت عالی گزینش

 مرکز آموزش و پژوهش
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 فصل اول:

 انسانی سرمایهگزینش و جایگاه جذب و  اهمیت
 

 اهمیت و ضرورت گزینش -1

احادیث و سیره  ،اهمیت و ضرورت گزینش و جذب نیروی انسانی، موضوعی است که از یکسو هم در آیات، روایات

بودن آن را صحه گذاشته السالم( مورد تأکید قرار گرفته و هم تجربه زندگی بشری نیز صحیح و منطقیمعصومین )علیهم

پذیر، خالق و کوشا، موجبات بهبود عملکرد نظام اداری را تیمتخصص، کارآمد، مسئولاست. چراکه حضور کارکنان متعهد، 

هایی که از ناحیه کارکنان معضالت و آسیبنماید. کارآمدی جمهوری اسالمی را تضمین میبات آن موجتبع و به هآوردفراهم 

 ،به همین دلیل در اکثر کشورهای دنیا است؛ناپذیر تبع سازمان مربوطه وارد نماید، اغلب جبرانمحیط کار و به بهتواند می

 برای دالر میلیارد 15 ساالنه کار، محل در دزدی . به عنوان نمونهداردموضوع جذب و گزینش کارکنان اهمیت زیادی 

 انگلستان در .است کارکنان سرقت از ناشی ،تجاری هایشکست %30 حدود و کندمی ایجاد هزینه متحده ایاالت کارفرمایان

 شامل این که شوندمی محکوم کیفری جرائم به سالگی 35 سن به رسیدن زمان تا زنان تمامی از %8 و مردان تمامی از 35%

 سازدمی آشکار است، داده انجام (Halifax Building Society) مؤسسه که تحقیقی همچنین. شودنمی رانندگی جرایم

 و کنند کالهبرداری توانندمی که کردندمی تصور اگر :داشتند اظهار بودند گرفته قرار الؤس مورد که مردمی درصد %70 که

 هاهزینه متقلب، کارمند توسط کالهبرداری یک صورت در .دادندمی انجام را کار این کنند، فرار و رفته در کاری زیرِ از یا

 که است شده گزارشدر کشورهای غربی  کار محیط در تخلف انواع از متعددی موارد اخیر هایسال در. شد خواهد برابر چند

 .باشد می استخدام از قبل گزینش ضرورت دهندهنشان

بینند که بیش از هزار نفر از آنها کشته های محل کار در ایاالت متحده صدمه مینفر در خشونتسالیانه دو میلیون 

 میلوحیف آمریکا در .ه استداشت هزینه دالر میلیون 243 سازمان، 230 برای تنها حساس، اطالعات سرقت شوند.می

 از کار نیروی درصد 10 که است اینگونهاحتماالت  اعتیاد، مورد در همچنیناست.  دالر هزار 125 از بیش کارمند هر متوسط

تا جایی . است پرهزینه و مخرب بسیار شرکت، بازده و عملکرد بر افراد این تأثیرکه  کنندمی استفاده غیرقانونی مخدر مواد

 و مخدر مواد از استفاده به دالر میلیارد 60 .دارد هزینه ،ایحرفه مؤسسات و هاشرکت برای دالر میلیارد 120 ساالنهکه 

 برابر 5/2 متوسط طوربهسالم،  کارمند یک با مقایسه در معتاد کارمند یک .است منتسب الکلاز  استفاده به مقدار همین

 شود، حاضر دیر کار سر در که دارد احتمال بیشتر برابر 3 باشد، غایب کار سر در بیشتر روز هشت که دارد احتمال بیشتر

 هایهزینه و کند خسارت ادعای که دارد احتمال بیشتر برابر 5 شود، درگیر کار محل در که دارد احتمال بیشتر برابر 5/3

  .است بیشتر درصد 300 اشپزشکی

شده محسوب موضوعی کامالً پذیرفتهنیز ، در نظام اداری سایر کشورها شود اهمیت و ضرورت گزینشبنابراین مالحظه می

شود. با این تفاوت که در پذیرش کارکنان در هر حکومت و نظام، بر مبنای فرهنگ، معیارهای ارزشی و نیازهای خاص می

های جذب و گزینش در کشورهای مختلف، این است که غایت شود و در عین حال نقطه مشترک در تمام نظامخود، عمل می

 سال ماه فروردین دربه همین دلیل  باشد.ی نیل به اهداف سازمانی میفراد براترین اتالش برای جذب شایسته هاآنهمه 

 هدف با کشور اداری سیستم اصالح اصلی محورهایضمن بیان  ای،ابالغیه طی( العالیمدظله) رهبری معظم مقام ،1389

 ؛اختصاص دادند کشور گزینش سیستم به مستقیماً آن را سوم بند ،کشور روز نیازهای با آن نمودن همگام و نواقص رفع

 .باشدمی انتخاب و جذب به مرتبط نحوی به هم بندها سایر که هرچند
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 گزینش لزوم مبانی -2

 مدیریتی مبنای -1-2

 و هاروش و هاسیستممنابع انسانی و  ،تشکیالت و ساختار ،و مقررات قوانین ؛شامل اساسی رکن چهار دارای هاسازمان

 نیروی و باشندمی سازمان اهداف به دستیابی در منبع ترینارزش با انسانی منابع. است انسانی منابع ین رکن آنترمهم

 همگان امروزه .است سازمان هر استراتژیک منبع تریناصلی بهتر عبارتی به و سرمایه باالترین ،اساسی رکن کارآمد؛ انسانی

 اینگونه تنها و باشند سالم اداری نظام به مجهز که آیدمی بر هاییسازمان عهده از کارها درست انجام که دارند اذعان

 مسلم آنچه. یابندمی دست سازمانی هایموفقیت به و هستند مناسب و جاهب ،درست هایگیریتصمیم به قادر هاسازمان

 که امروزی هایسازمان در لذا ؛دارند نیاز اداری نظام حافظ و سازنده انسانی نیروی به چیز هر از بیش سالم هایسازمان است

 اهداف به متعهد و انسانی ،اخالقی هایارزش به پایبند که خالق و متخصص انسانی نیروی هستد نیز پیچیده نوعی به

 .شوندمی محسوب سازمانی توسعه و رشد و حیات ادامه و بقا برای عوامل ترینمهم از ،باشند سازمانی

 (فقهی) اعتقادی مبنای -2-2

 و گزیندبرمی بشر نوع بین از را انبیاء ،حق حضرت. است گرگزینش اولین خود خداوند و است الهی امری گزینش

 در ،الهی بصیرت و آگاهی واسطه به قوی و دقیق گزینش نظام یک جریان در که هستند برگزیدگانی واقع به الهی پیامبران

 جمله از ما اعتقادی مبانی در. اندشده برگزیده و شده شناخته الهی فرامین اجرای برای موجودات برترین و بهترین مقام

 اداره برای( فراوان هایویژگی با) هاانسان ترینشایسته آیات این در و است آمده گزینیزبده درباره بسیاری آیات ،قرآن

از جمله در  .است شده مطرح قرآن در بارها گزینیزبده و انتخاب ،گزینش امر کیفیت و ماهیت. شوندمی برگزیده جامعه

 دستور خدا :«اهلها الی االماناتِ ادوؤَـتُ نأَ کمرُأمُیَ اهلل انَّ»طور ویژه مورد توجه واقع شده است: این موضوع به 58 هیآ نساء سوره

 اندرز با خدا هک دیبران مکح عدل به دینک یداور مردم نیب چون و دیبرگردان آنان به را مردم امانت هک دهدمی شما به دکمؤ

 .است شما ارک ینایب و شنوا لحظه هر در او چون دهدیم پند را شما یخوب

 داشتن الهی، استعانت از پس( ع) موسی حضرت مورد در 34 تا 29 آیات در و طه مبارکة سورة در کریم قرآنهمچنین 

 مِنِّی أَفْصَحُ هُوَ هارُونُ أَخی وَ» فرمایدمی ایشان. دهدمی قرار نظر مورد محوله هایمأموریت انجام در را زبده نیروی و همکار

 بیان قدرت و فصاحت از و است افصح هارون چون :(34 :قصص) «یکذِّبُونِ أَنْ أَخافُ إِنِّی یصَدِّقُنی رِدْءاً مَعی فَأَرْسِلْهُ لِساناً

 فصاحت و است حقایق و دالیل به نیاز که دین تبلیغ امر در من وزیر عنوان به تواندمی است برخوردار من به نسبت بیشتری

 سَنَشُدُّ قالَ»: فرمایدمی چون پذیردمی را آن نیز خداوند که شود انتخاب است مأموریت این در شایستگی هایمالک از

 کریم قرآن در همچنین( 35 :قصص) «الْغالِبُونَ اتَّبَعَکمَا مَنِ وَ أَنْتُما بِآیاتِنا إِلَیکما یصِلُونَ فاَل سُلْطاناً لَکما نَجْعَلُ وَ بِأَخیک عَضُدَک

 کردن انتخاب و برگزیدن معنای به که است برده کارهب را« اصطفی» واژة طالوت انتخاب در 247 آیه بقره مبارکه سوره در

 باشدمی پاک و صاف معنای به و شده گرفته« صفو» ریشه از« اصطفاء» فرمایدمی( علیه اهلل رحمة) طباطبایی عالمه. است

 (11 ص ،16 ج و 301 ص ،2 ج المیزان، طباطبایی،. )است کردن انتخاب را ترینپاک و بهترین اصطفاء نتیجه در

 وَ عَلَیکمْ اصْطَفاهُ اللَّهَ إِنَّ قالَ»... : کندمی بیان چنین اسرائیلبنی اعتراض قبال در را طالوت انتخاب و گزینش مالک خداوند

 را او و برگزیده شما بر را او خداوند: گفت( 247 :بقره) «علیم واسِعٌ اللَّهُ وَ یشاءُ مَنْ مُلْکهُ یؤْتی اللَّهُ وَ الْجِسْم وَ الْعِلْمِ فِی بَسْطَةً زادَهُ

 از) و وسیع خداوند احسان و بخشدمی بخواهد که هر به را ملکش خداوند و. است بخشیده فراوان جسمانی قدرت و علم

 .است آگاه( هامنصب تصدی برای افراد لیاقت

 برترین و بهترین انتخاب الهی هایبرنامه نقصبی و درست اجرای در و الهی سنت این از تبعیت به نیز دینی رهبران

فرمایند: ، می(ع) علی حضرت .اندنموده تصریح ناپذیراجتناب ضرورت یک عنوان به را آفرینش و هستی نظام در موجودات

 دارند درخشانی سابقه مسلمانی در که باتقوا و پاکیزه خاندانی از ،حیا با و تجربه با مردمانی میان از را دولتی کارگزاران
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نهج) .است بیشتر آنان نگریآینده و کمتر شانورزیطمع و ترمحفوظ آبرویشان و ترگرامی آنان اخالق زیرا کن انتخاب

 (53 نامه ،البالغه

 (قانونی) حکومتی مبنای -3-2

 قابل. باشدمی کشورها اکثر در معمول و خرد صاحبان برای معقول امری ،هامسئولیت تصدی برای شایسته هایانسان گزینش

می مربوط مردم عموم به که حکومتی هایفعالیت در هاآن به کاری مختلف امور واگذاری برای افراد اخالقی سالمت و بودن اعتماد

. ندهست( منفی /مثبت) گوناگون عملکرد دارای متفاوت هایگرایش و هابینش با افراد که چرا ؛دارد فراوانی اهمیت و ضرورت شود

 در آنان روی گذاریارزش و افراد به نگاه لذا .بگیرند قرار عملکردشان و ارزش مناسب جایگاه در حکومتی نظام در باید افراد

 یک وجود واسطه به مهم اصل این و باشد آنان عملکردهای و سوابق و واقعی هایارزش اساس بر باید دولتی و حکومتی تشکیالت

 معمول و خرد صاحبان برای معقول امری ،هامسئولیت تصدی برای شایسته هایانسان گزینش. شودمی اجرا خوب گزینش نظام

 .دارند نیاز آن به اجتماعیشان نظام قوام جهت هاحکومت همه که است اموری از و باشدمی کشورها اکثر در

 

 گزینیشایستهو  گزینش -3

 در افراد به نگاه. است ینیگزستهیشا هم آن ارکراه تنها و است یاسالم ومتکح در اصل نیترمهم یساالرستهیشا

. ردیگ انجام آنان مثبت ردکعمل و سوابق و یواقع ارزش اساس بر دیبا هاآن یرو یگذارارزش و یدولت و یومتکح التکیتش

 و یتیریمد از اعم) نظام ارگزارانک و رانیمد و درآمده اجرا به یقو نشیگز نظام یک وجود واسطه به مهم اصل نیا اگر

 به ،جامعه و نظام بخود خود شوند، گمارده ارکب اصلح انتخاب ضوابط و یساالرستهیشا و یارزش یارهایمع اساس بر( ییاجرا

 رقم را نظر هر از سربلند و سرافراز یاجامعه و نموده تالش یاعتقاد و یاخالق یتعال و جانبههمه شرفتیپ و ییوفاکش سمت

عالوه بر  تواندمی ،ای که با فرهنگ سازمان هماهنگی دارندبه عنوان مثال استخدام کارکنان توانمند و با انگیزه .زد خواهند

که از  هاییسازمانجابجایی و جایگزینی پرسنل شود به همین دلیل  هایهزینهموجب کاهش  ،کاهش مسائل انضباطی

نظام اداری و  وریبهره. دارندسودآوری و رشد باالتری  ،کنندمیمناسب برای گزینش منابع انسانی خود استفاده  هایروش

به کارآمدی و  تواندمیو انتخاب نیروی انسانی به درستی  دارا بودن نیروی انسانی شایسته است مرهونپاسخگو بودن آن 

 شایانی بنماید. اثربخشی این نظام کمک

ریزی دقیق مدیریت منابع انسانی، که بخش مهمی از مسائل و موضوعات مدیریت را به خود اختصاص داده، متکفل برنامه

 توانمیریزی شود، ای طرحکردن این امر است و هرگاه نظام جذب و گزینش در سازمان به نحو شایستهبرای نهادینه

 . نخواهد رنجید هانابسامانیرفتاری کارکنان یا  هایناهنجاریکه سازمان از  اطمینان داشت

 

 جایگاه گزینش در فرایند استخدام -4

 یانسان یروینطام جذب ن -1-4

ن یترستهین و شایترطیارگرفتن واجد شراکارداشتن و بهین و در اختیتأم یبه معنا یانسان یرویام جذب نظنیا استخدام 

نش( و ی، انتخاب )گزیابیارمندک، یانسان یروین یزیرات برنامهیباشد و شامل مجموعه عملیان مشاغل سازمان میمتقاض

رد، افراد قادر به انجام یصورت نپذ یستگیت اصل شایو با رعا یدرستبه یات استخدامیعمل اگرانتصاب در سازمان است. 

د و از نظر یل به اهداف سازمان خواهد گردیدر ن یامکباشند و استمرار آن باعث نایخود نم یف سازمانیف و وظایالکت

ن، یترستهیوشند شاکمیها ن جهت سازمانیاز ا .شودیار قشر مولد جامعه مک یرویز باعث استفاده نامطلوب از نین یاجتماع

و  یدولت یهاخدمت در دستگاه یژه برایوان مشاغل در اجتماع )بهین متقاضین افراد را از بین و بهترین، متعهدتریترصالح

 ح انجام دهند.یصح یهایمشها و خطات مورد نظر را بر اساس برنامهینند و عملکدا ی( پیخدمات عموم
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 مراحل فرایند نظام جذب -2-4

 ر است:ی( به نحو مطلوب و مناسب شامل مراحل زیانسان یروین نیند نظام جذب )تأمیا فرای یات استخدامیعمل

 ینیبشی( و سپس پیافکارشکتجربه شغل ) ط احراز شغل پس ازیه شرح شغل و شرایته :یانسان یروین یزیربرنامه -

  ؛هاآنن یو منابع تأم یپرسنل یآت یازهاین

 ؛به قبول شغل در سازمان هاآنق و دعوت یسته و تشویشف افراد شاکو  یاوش در منابع انسانکات یانجام عمل :یابیارمندک -

ورود به سازمان و قبول  ین براین داوطلبیترن و مناسبیترستهین شاییتع یاتخاذ روش مناسب برا )گزینش(: انتخاب -

 ؛خدمت در سازمان

ن، یترستهیه شاک یطورار، بهکان ین و متقاضیمراجع یا رد تقاضاهایرفتن یپذ یاست برا یاانتخاب مرحلهگزینش و 

د ین مرحله بایدر ااست.  یابیارمندکننده مرحله کلیمکار تکن ین شوند. اییده و تعیبرگز هاآنن ین و با استعدادتریترمناسب

ن یشتریه بک یسانک هاآنان یو از م یابیده است، افراد ارزین گردیاحراز شغل مع یه براک ییارهایبر اساس ضوابط و مع

 به شرح زبر موجود است:از مفهوم گزینش در معنای عام آن تعاریف مختلفی  شوند.یده میت را دارند برگزیصالح

ن یط احراز مشاغل به منظور انتخاب بهتریبا شرا یان شغلیط متقاضیسه شرایص و مقایتشخ یبرا یانش مرحلهیگز -

 است. شغل مربوطه یتصد یمورد نظر برا یان نامزدهاینامزد از م

  باشد.یاستخدام م یبرا هاآنن یترو انتخاب مناسب ییان شغل به منظور شناسایردن متقاضکند غربالینش فرآیگز -

قت هدف یان شغل دانست. در حقیات متقاضیشف، شناخت و سنجش مشخصات و خصوصکان یتوان جریانتخاب را م -

 است. «اردان متعهدکار به کسپردن »از انتخاب  ییغا

 ر؛شغل مورد نظ یارگماردن افراد منتخب براکبه :انتصاب -

  انتخاب یهامراحل و روش -3-4

استخدام  یبه طرف سازمان جذب و تقاضا یانسان یروهایه نکگردد یشروع م یاز زمانانتخاب و گزینش مرحله در واقع 

معموالً روش انتخاب نسبت به وسعت و  .است یان شغلیمتقاض یاستخدام یا عدم قبول تقاضایند و خاتمه آن قبول و ینما

شود. لذا روش انتخاب ین مییسازمان تع یازهایند و منطبق با نکیر مییت مشاغل تغیت سازمان، تعداد داوطلبان و اهمیظرف

ار را کن ین است اکوتاه و ساده ممکمصاحبه  یکا سرپرست با یس ی، رئکوچک یهاها متفاوت است. در سازماندر سازمان

 شود.یاستفاده منه است، یه گاه مفصل و پرهزک یگرید یهابزرگ از روش یهادر سازمان ولیانجام دهد، 

و  یرش متقاضیپذ -1ر در امر انتخاب وجود دارد: یها و مراحل زنواخت در امر انتخاب، قدمیکروش  یکبه رغم فقدان 

، یمصاحبه استخدام -4، یمختلف استخدام یهاانجام آزمون -3ل فرم درخواست شغل، یمکم و تیتنظ -2، یمقدمات مصاحبه

 .کینات پزشیو معا یشات جسمانیزماآ -6سوابق،  یو بررس یقات محلیتحق -5

شود، موضوع احراز صالحیت اعتقادی، اخالقی و سیاسی افراد اما آنچه در اینجا از گزینش در معنای اخص آن یاد می

اجرایی کشور بدین  هایدستگاهدر واقع فرایند کنونی انتخاب در  تفصیل آن در قانون گزینش کشور درج شده است.است که 

گردد و سپس ، آزمون استخدامی برگزار میهای مشمول قانون گزینشاستخدام در دستگاه انمتقاضیبرای منوال است که ابتدا 

گردند. پس آن واحدهای های متقاضی معرفی میچند برابر ظرفیت به دستگاه حدنصاب الزم را کسب کرده باشند باافرادی که 

کنند تا صالحیت آنها به لحاظ اعتقادی، اخالقی و سیاسی مورد ها معرفی میها، افراد فوق را به گزینشهمنابع انسانی دستگا

ها افراد واجد شرایط را مشخص و ادارات کارگزینی بقیه مراحل جذب و استخدام شامل احراز قرار گیرد. در نهایت گزینش

 دهند. آزمایشات و معاینات پزشکی را انجام می

 

 

 

 



6 

 نشیگز درجود مو فرایند -5

 و گزینش کارگزاران صالحیت ،هاآن از گیریبهره با که هستند هاییروش و هارویه) ها،نشیگز در عمل مورد یهاروش

 خود از سوی فرم لیمکت عبارتند از:( شودمی احراز گزینش، قانون مشمول هایدستگاه مجموعه در استخدام داوطلبان

در صورتی که واجد شرایط شناخته نشود  ،ینظرده و یابیارز ق،یتحق مصاحبه، ،یانتظام و یتیامن زکمرا از استعالم داوطلب،

 پیگیری نماید.  ،یادار عدالت وانید وهسته، هیأت مرکزی  دررا  دنظریتجدتواند مراحل می

 

 نمایش داده شده است.و اجمال کلی صورت به، فرایند گزینش در کشور زیردر نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 خیر 

 بلی

 خیر

 خیر  بلی 

آیا با درخواست متقاضی 
 شود؟موافقت می

در صورت تشخیص )انجام مذاکره حضوری 
 اعضای هسته( در حضور اعضای هسته

طرح پرونده در جلسه هسته )مرحله 
 تجدید نظر اول( و صدور رأی الزم

اعالم رأی تجدید نظر به 
 دستگاه و متقاضی

 ارجاع پرونده به بایگانی

ارجاع پرونده جهت بایگانی انتظار به منظور 
 اعالم نظر نتیجه هیأت مرکزی گزینش

ابالغ حضوری رأی به متقاضی و ارسال رونوشت آن به دستگاه و اعالم مهلت 
 هیأت مرکزی گزینش() دومقانونی ارائه اعتراض و مرجع تجدید نظر 

 مثبت است؟آیا رأی صادره 

ابالغ رأی منفی به داوطلب و دستگاه اداری و 
 اعالم نظر مهلت قانونی و مرجع تجدید نظر اول

اعالم رأی به دستگاه اداری و  
 داوطلب و اخذ حکم کارگزینی

 ارجاع پرونده به بایگانی ارجاع پرونده به بایگانی

ارجاع پرونده به واحد تحقیقات جهت انجام 
 های الزمقیق و استعالمتح

 ارجاع پرونده به واحد مصاحبه

های واصله توسط ارزیابی تحقیقات و استعالم
 مسئول واحد تحقیقات

 انجام مصاحبه و ثبت نتیجه مصاحبه
 و ارجاع به واحد ارزیابی

طرح پرونده در جلسه و صدور رأی توسط 
 اعضای هسته

 بدوی اعتراض دارد؟ آیا متقاضی به رأی

 معرفی داوطلب از طریق
 دستگاه اداری جهت سیر مراحل گزینش

مراجعه داوطلب و ارائه مدارک مورد نیاز و تکمیل 
 در صورت لزوم() فرم مشخصات فردی

 بلی
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 فصل دوم:

 گزینش آشنایی اجمالی با قوانین، ساختار و عملکرد

 
 تاریخچه گزینشمروری بر  -1

 خود برکت پر عمر چهارم دهه وارد حالی در( ره) امام حضرت ارزشمند یادگارهای از یکی عنوان به کشور گزینش نظام

 . است بوده مواجه گوناگونی هاینشیب و فراز با هاسال این طی که شودمی

 و دولتی دوایر ها،وزارتخانه تصفیه و پاکسازی برای هاییتالش اسالمی انقالب پیروزی از پس روزهای نخستین از

 و ضدانقالب به وابسته عوامل و عناصر از مراکز سایر و تلویزیون و رادیو تولیدی، کارخانجات مؤسسات، ها،دانشگاه حکومتی،

 توسط عمدتاً ساواک عضو یا و وابسته افراد ها،وزارتخانه و حکومتی و دولتی ادارات از بسیاری در. شد آغاز ساواک ویژهبه

 مراجع مطبوعات، تلویزیون، و رادیو کلی طوربه. بودند شده تکلیف تعیین پیشاپیش و شده شناخته کارمندان و کارکنان

 طوربه آنها در پاکسازی موضوع که هاییوزارتخانه و هادستگاه مراکز، ترینمهم دادگستری، وکالی کانون و هادادگاه قضایی،

 هایارگان و دهاهان برخی در ضدانقالب عوامل سایر و ساواک وابستگان و اعضا نفوذ خطر حال عین در. شدمی پیگیری جدی

 نفوذ از خود نظرهای اظهار طی نیز امر مسئوالن و انقالب رهبران از برخی دلیل همین به. داشت وجود نیز تأسیستازه

 اسالمی، انقالب هایکمیته وزیری،نخست نظیر دولت و حکومت از هاییبخش در پهلوی رژیم و ساواک وابسته عوامل

 از پس هایماه آغازین در یافته انسجام تشکیالت فقدان که کردندمی تصریح و آوردنذمی میان به سخن غیره و دادستانی

 نیز صدربنی جمهوری ریاست دوران سپس و موقت دولت هایتسامح و هاگیریآسان برخی با که اسالمی انقالب پیروزی

 از مردم نارضایتى بر مبنى گزارشاتى روزههمه همچنین .است آورده فراهم را نفوذها و رخنه این موجبات بود شده توأم

 نیروهاى با ارتباط در خصوصاً که هایىکارشکنى و رایج هاىبازى کاغذ از عموماً و رسیدمى مسئولین به ادارات وضعیت

 و ادارى کارهاى در جمله از شد،می میسر که جا هر هم انقالب ضد عوامل. داشتند شکایت شد،مى آنها هاىخانواده و انقالبى

  .کردندمى کارشکنى خارجى، و داخلى تبلیغات و مردم نیازهاى توزیع و خدمات تولیدى،

 تا بود شده تشکیل دولتی مختلف هایدستگاه و هاخانهوزارت در پاکسازی شورای عنوان تحت شوراهایی مبنا نهمی بر

 امام اطالع به هانارضایتى اظهار و هاگزارش از بخشى. کنند عملی و اجرایی مطلوب طوربه افراد تصفیه و پاکسازی روند

 شهداى خانواده جمع در خود سخنان از یکی در که طورىبه. کردندمی نارضایتی ابراز وضعیت از نیز ایشان و رسیدمى

 منحوس رژیم هاىآرم از استفاده حتى و ضدانقالب تصفیه عدم و ادارات در طاغوتى وضعیت وجود از 1359 تیر 5 در انقالب

 مسئوالن به و کردند ناراحتى اظهار گرفت،مى انجام انقالب پیروزى از نیم و یکسال به نزدیک گذشت از بعد که شاهنشاهى

 تأکید روزه، ده فرصتى تعیین با و دادند قرار خطاب را جمهوررئیس و انقالب شوراى هم بعد. دادند اخطار شدیداً کشور

 . شود اصالح وقت اسرع در باید مسائل این که کردند

 جبهه در اسالمی انقالب دشمنان با مبارزه حال در اسالمی نظام که شرایطی در 1361 دی 15 در امام حضرتدر نهایت 

 این با دوراندیشانه نگاهی با ایشان. نمودند صادر را گزینش جدید ساختار تشکیل دستور فرمانی طی بود، خارجی و داخلی

 اسالمی، نظام مخالف سیاسی هایگروه و ضدانقالب عناصر وجود از انقالب، پیروزی از پس را کشور اداری نظام تصمیم،

 ایران، اسالمی جمهوری نظام آینده در افراد این مجدد حضور برای را شرایط حال عین در و نمودند پاکسازی و تصفیه

 .نمودند محدود
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 جمهوری نظام مسئولین ساله 30 تالش حاصل واقع در آن، کنونی شکل به کشور گزینش نظام گیریشکل و تکوین روند

 سه به توانمی را روند این اجمالی، نگاهی در که است کشور نقاط اقصی در گزینش کارگزاران و مختلف سطوح در اسالمی

 :نمود تفکیکبه شرح زیر  تاریخی مقطع

 ؛(ره) خمینی امام حضرت 61 سال دی 15 فرمان صدور تا اسالمی انقالب پیروزی زمان از -1

 کشور؛ گزینش قانون تصویب از قبل تا امام فرمان زمان از -2

 تاکنون؛ کشور گزینش قانون تصویب زمان از -3

 (ره) خمینی امام حضرت 61 سال دی 15 فرمان صدور تا اسالمی انقالب پیروزی از: اول دوره

 آغاز را خود تیفعال گزینش یهاأتیه و هاهسته قالب در ،یاسالم انقالب یروزیپ ابتدای همان از کشور گزینش نهاد

 با افرادی ورود امکان بود، مواجه آن با گیری،شکل ابتدای در گزینش که هاییچالش ترینمهم از یکی طبیعی طوربه. نمودند

 به کشور حساس نهادهای و اجرایی هایدستگاه به اسالمی انقالب هایارزش با متعارض ایدئولوژیک و سیاسی هایهویت

 و طلبسلطنت هایگروه قبیل از متعددی هایدسته و هاگروه اسالمی، انقالب پیروزی اوایل در که چرا. رفتمی شمار

 یا و مارکسیستی یا لیبرالیستی هایایدئولوژی به وابسته احزاب و هاگروه به وابسته افرادی یا و گذشته رژیم از بازمانده

 .داشتند را اسالمی نوپای انقالب به زدن ضربه جهت کشور اجرایی هایدستگاه به نفوذ قصد التقاطی

 پیش را ایگیرانهسخت کامالً سیاستی و مشیخط نیرو، و امکانات کمبود وجود با کشور گزینش سیستم روی این از 

 مواجه تفریط و افراط چون هاییضعف با حال عین در و داشت سنتی شکلی گزینش، ساختار دوره، این در همچنین. گرفت

 داوطلبان از هامصاحبه در بعضاً مثال عنوان به. شدینم انجام حییصح نشیگز شور،ک ییاجرا یهادستگاه از یبعض در و بود

 وارد و یافت دیگر تولدی گزینش،( ره) امام حضرت نظر با هکنیا تا. نبود حیصح عرفاً و شرعاً هک شدیم دهیپرس یسؤاالت

 و یقضائ تخلفات یریگیپ ستاد به یفرمان یط ران،یا یاسالم جمهوری انگذاریبن 15/10/61 خیتار در و شد جدیدی مرحله

 فرمان از یقسمت در ایشان. نمودند منحل بودند، شده لکیتش شورک سراسر در نشیگز نام به هک را ییهاأتیه تمام ،یادار

 :فرمودند نیچن خود
 نیا در آنچه از شدم متأسف اریبس و نمودم مالحظه را یاسالم یدئولوژیا و ینید سؤاالت عنوان به تابک چند راًیاخ»

 زانیم را هاآن و است شده مطرح یعموم نشیگز یبرا یاله سازانسان نید نیا اسالم، اسم به لیقب نیا از یجزوات و هاتابک

 آوراسف و مستهجن اناًیاح و انتید و اسالم به رمربوطیغ سؤاالت از مشحون هک هانوشته نیا اندداده قرار افراد یقبول و رد

 یجمهور و اسالم تیثیح یبرا هک است یانحراف جزوات و تبک از است شده منتشر اسالم و انتید اسم به هک آنجا از است

 هاآن نشر و دیخر و فروش و یآورجمع وقت اسرع در را تبک نیا امثال هک نمودم هیتوص ارشاد ریوز به و است مضر یاسالم

 نکل اند؛بوده تین حسن یدارا اندداشته دخالت هاآن نیتدو در هک یافراد از یاریبس دیشا ندینما اعالم یشرع ممنوع را

 امر نیبد یاسالم یجمهور ای اسالم ینوران چهره نمودن مشوه یبرا هک است یقو مسائل نحو نیا در نیاطیش نفوذ احتمال

 1 .«اندنموده اقدام

 نظر،تنگ افراد، نیا تا شود دقت و باشند متعهد و صالح آن افراد هک شود لکیتش ییهاأتیه دادند دستور زین نامه لیذ در

 مناسب ییهاتابچهک گر،ید زکمرا ای وزارتخانه هر یبرا تا نمودند موظف را ستاد نیا و نباشند انگارسهل و ارکمسامحه تندخو،

  .باشد عمل کمال تا ندینما هیته یاسالم و معقول یصورتبه آنان ارک با

 در لتأم و دقت و یبررس ازمندین هک 1361دی  15در تنقیح گزینش در ( ره) امام فرمان در شده مطرح یاصول یارهایمع

 :است قرار نیا از ،باشدیم هاآن

 .باشند روز مسائل متوجه و فاضل کریمه، اخالق صاحب عاقل، متعهد، صالح، افراد از باید گزینش هایهسته و هاهیأت اعضای -

 .ندینما اقدام ،روابط ةمالحظ بدون صالح افراد نشیگز در -

 .نباشند انگارسهل و ارکمسامحه تندخو، نظر،تنگ( هاأتیه و هاهسته یاعضا) افراد تا شود دقت -

                                                           
 .221و  220، 219 ص، ص17صحیفه امام، جلد  -1
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 و ییجومفسده هاآن یفعل حال ای باشند هاکگروه و نیمفسد از هکآن مگر ،است افراد یفعل لاح ،نشیگز در زانیم -

 .باشد یگراخالل

 .اسالم دستور مخالف و است ظلم نیا هک نشود یسک حق در جاهالنه یهایتندرو -

 .است لیاص نظر منظور جاهالن تیهدا هک باشد یانسان و اسالم نیمواز قبول، و رد زانیم -

 .است ممنوع مطلقاً ارکخراب یهاکگروه و نیمفسد ریغ در اشخاص احوال از تجسس -

وانید وقت سیرئ حضور با 16/10/61 خیتار در( ره) امام فرمان یریگیپ مرکزی ستاد عنوان با ستادی پیام، این از پس

 :شد مقرر جلسه این از پس و شد لکیتش ،ینیخم داحمدیس االسالمحجت و وقت ریوزنخست شور،ک یعال

 .گردند منحل شورک سراسر در نشیگز یهاأتیه -1

 پورگل محمد ترکد و یرضو منصور مهندس ،یآبادنجفیدر یقربانعل االسالمحجت از لکمتش نشیگز یعال أتیه -2

 .گردد لکیتش

 .ندینما عمل یعال أتیه نظر ریز و گردد لکیتش ستیبایم روز 10 مدت ظرف نشیگز یزکمر یهاأتیه -3

 .شود میتنظ( ره) امام فرمان اساس بر وقت اسرع در هانشیگز اراتیاخت و فیوظا حدود -4

 گزینش قانون تصویب تا( ره) امام حضرت فرمان صدور زمان از: دوم دوره

 رشد کشور گزینش مدت، این در که ایگونهبه شد، خود سیستمی مرحله وارد گزینش،( ره) امام حضرت حکم از بعد

 سوی از( ره) امام فرمان شدن اجرایی جهت در اقداماتی گزینش، قانون تصویب از قبل تا مجموعاً. کرد پیدا مطلوبی نسبتاً

 :درآمد اجرا به زیر شرح به عالی هیأت

 گزینش؛ عالی هیأت وظایف شرح تدوین -1

 مرکزی؛ هایهیأت اعضای گزینش ضوابط تدوین -2

 ها؛هسته وظایف شرح تدوین -3

 ها؛هسته نامهآئین تدوین -4

 ها؛هسته اعضای گزینش ضوابط تدوین -5

 مرکزی؛ هیأت دبیرخانه وظایف شرح تدوین -6

 ها؛هسته و مرکزی هایهیأت سازمانی هایپست و تشکیالت نمودن مشخص -7

 عمومی؛ امور اداره پیگیری، و طرح اداره ارزشیابی، و آموزش از اعم هاهیأت داخلی ادارات وظایف تدوین -8

 ارزیابی؛ و تحقیقات واحد و امتحانات واحد عمومی، روابط و اداری امور واحد از اعم هسته، واحدهای اختیارات و وظایف تدوین -9

 گزینشی؛ هایپرونده انتقاالت و نقل به مربوط مسائل و مصاحبه و تحقیق شکایات، به رسیدگی به مربوط هاینامهآئین تدوین -10

 :تاکنون گزینش قانون تصویب از: سوم دوره

 نظام در دادن قرار عمل مالک برای را مدونی و مشخص قانون تا گرفتند تصمیم 75 سال اوایل در گزینش مسئولین

 تاریخ در قبالً که پروش و آموزش کارکنان و معلمان گزینش قانون تا شد مقرر روی این از. کنند تعیین کشور، گزینش

 ها،وزارتخانه سایر کارکنان به بود، شده ابالغ 4/7/74 تاریخ در جمهور رئیس توسط و رسیده تصویب به مجلس در 14/6/74

 .یابد تسری دولتی، هایشرکت و هاسازمان

 از پس تبصره 3 با پرورش، و آموزش کارکنان و معلمان نشیگز قانون واحده ماده 26/2/75 مورخ در امر، این از تأسی به

 به نیز 30/2/75 تاریخ در و دیرس یاسالم یشورا مجلس بیتصو به نگهبان یشورا توسط آمده، عمل به اصالحات بیتصو

 .دیگرد ابالغ شورک یهادستگاه هیلک به اجرا جهت ایشان جانب از 2/3/75 خیتار در و ابالغ وقت جمهور سیرئ

 امر شور،ک یهانشیگز در واحد استیس اعمال و( ره) امام حضرت فرمان املک یاجرا منظور به فوق واحده ماده اساس بر

 هاآن بر قانون شمول هک یدولت یهاتکشر و هاسازمان ها،وزارتخانه هیلک در آن به مربوط مقررات و ضوابط یاجرا و نشیگز

 زین و شودیم نیتأم یعموم بودجه از هاآن بودجه از یقسمت ای تمام هک ییهاتکشر و مؤسسات است، نام رکذ مستلزم
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 از پس. گرفتند قرار ورکمذ قانون در مقرر امکاح تابع ،یاسالم انقالب ینهادها و رکالذفوق یهادستگاه به نیمنتقل و نیمأمور

 کشور اجرایی مقام باالترین آن، رأس در که گردید مشخص نیز هاآن وظایف و کشور گزینش ارکان گزینش، قانون تصویب

 . گرفتند قرار گزینش هایهسته نهایتاً و مرکزی هایهیأت گزینش، عالی هیأت ترتیب به و داشت قرار جمهور رئیس یعنی

 اجرایی نامهآئین تصویب آن، کردن اجرایی جهت در گرفته انجام اقدامات ترینمهم از یکی گزینش قانون تصویب از پس

 ییاجرا نامهنیآئ هک دیگرد موظف نشیگز یعال أتیه ،75 سال مصوبه نشیگز قانون 18 ماده اساس بر که بود گزینش

 25/5/1377 مورخه در و دینما هیته پرورش و آموزش وزارت و شورک یاستخدام یادار امور سازمان یارکهم با را قانون

 مجلس یاستخدام و یادار امور و پرورش و آموزش کمشتر ونیسیمک بیتصو به نیز شورک نشیگز قانون ییاجرا نامهنیآئ

 و هاسازمان از اعم شورک ییاجرا یهادستگاه به وقت جمهور سیرئ توسط 11/7/77 مورخه در و دیرس یاسالم یشورا

 بر مکحا یارهایمع و ضوابط دستورالعمل نسبت به تدوین آن اساس بر. دیگرد ابالغ گزینش، قانون مشمول هایوزارتخانه

 مسئولین و مدیران نصب و عزل دستورالعمل و یرأ صدور و یابیارز ،قیتحق مصاحبه، هایدستورالعمل شور،ک نشیگز

 و آن فشرده لوح همراه به گرانگزینش و داوطلبان نیاز مورد احکام سرفصل و اعتقادی اصول کتابچه گزینش، واحدهای

 .اقدام گردید گزینش، پرسنل آموزش جهت آموزشی متون هایسرفصل اصالح باالخره

 

 آنهاظایف وو  آشنایی با ارکان گزینش کشور -2

های مرکزی هیأت -3هیأت عالی گزینش،  -2رئیس جمهور،  -1ارکان گزینش کشور را به ترتیب  ،به لحاظ سازمانی

اکنون مسئولیت اصلی نظام گزینش کشور طبق قوانین مصوب، بر عهده دهد. همهای گزینش، تشکیل میهسته -4گزینش 

ریزی رئیس سازمان مدیریت و برنامه به ایشان نیز اختیارات خود راجمهور است که باالترین مقام اجرایی کشور یعنی رئیس

 اند.تفویض نموده کشور

 امر به مربوطه ضوابط، هایمشخط، هااستیس نییجمهور در امر گزینش شامل: تعترین وظایف رئیساز جمله مهم

 یعال مرجع به عنوان، های گزینشستههای مرکزی و هکلیه کارگزاران گزینش اعم از اعضای هیأت تیصالح احراز نش،یگز

 یابیارزش، پژوهش و آموزش، اتیاکش به یدگیرس، یهماهنگ، یبازرس و نظارت، فیوظا شرح، هانامهنیئآ حیتوض و ریتفس

شور و... است که کلیه این وظایف از طریق دبیرخانه هیأت عالی گزینش، انجام ک نشیگز در ینولوژکت از استفاده، ردکعمل

رود گیری در گزینش کشور به شمار میپذیرند. در ضمن دبیرخانه هیأت عالی گزینش به عنوان بازوی نظارتی و تصمیممی

شود. دبیر هیأت عالی، مسئول اجرای که مستقر در نهاد ریاست جمهوری بوده و زیر نظر دبیر هیأت عالی گزینش اداره می

 مقررات و تصمیمات هیأت عالی است.

مرکزی گزینش به عنوان بخش دیگری از ساختار گزینش کشور، مسئولیت نظارت و هماهنگی در اجرای قانون های هیأت

توان به: مرجع ها میهای مشمول قانون را بر عهده دارند. از جمله وظایف این هیأتگزینش و مقررات مربوطه در دستگاه

.. اشاره نمود. همچنین امور .ها وخاب و معرفی اعضای هستههای گزینش، بررسی، انتتجدیدنظر در مرحله دوم، ایجاد هسته

 پذیرد.باشد انجام میاجرایی هیأت مرکزی توسط دبیرخانه هیأت، که دارای یک مسئول و مستقر در حوزه ستادی دستگاه می

ذکور در قانون های گزینش نیز به عنوان مرجع ابتدایی بررسی صالحیت داوطلبان استخدام و سایر موارد مهمچنین هسته

ها و سایر امور محوله از سوی هیأت ها، بخشنامهها اجرای دستورالعملشوند. از جمله وظایف هستهگزینش محسوب می

 باشد. مدیر هسته مسئولیت اداره امور اجرایی هسته را بر عهده دارد.مرکزی و هیأت عالی گزینش می

 جمهور رئیس -

 :است شده تعیین لیذ شرحبه شورک نشیگز یاجرا در جمهور سیرئ فیوظا گزینش، قانون در

 و توبه احراز مرجع و ضوابط نییتع ،یشرع نیمواز با نشیگز امر به مربوط ضوابط قیتطب ها،یمشخط ها،استیس نییتع -

 .مربوطه راتییتغ

 .شورک ینشیگز امور انجام حسن جهت الزم یهافرم ها،بخشنامه ها،دستورالعمل ها،نامهنییآ بیتصو و نیتدو -
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 و شورک نشیگز یهاهسته اعضاء و ریمد رخانه،یدب نیمعاون و مسئول ،یزکمر یهاأتیه اعضاء تیصالح احراز و یبررس -

 .مربوطه موارد ریسا در عنداللزوم

 و آموزش ات،یاکش به یدگیرس ،یهماهنگ ،یبازرس و نظارت ف،یوظا شرح ها،نامهنییآ حیتوض و ریتفس یعال مرجع -

 در ینولوژکت از استفاده ،یبندزمان ،یاطالعات کبان نش،یگز ادرک ونصبعزل رد،کعمل یابیارزش ت،یصالح احراز پژوهش،

 .شورک نشیگز

 و یزکمر یهاأتیه ازین مورد یانسان یروین الت،کیتش بودجه، ،ینشیگز صادره یآرا به نسبت یینها نظر اعالم -

 بیتصو جهت ربطیذ مراجع به ارسال و ینشیگز یهاهسته

 .نشیگز یعال أتیه ازین مورد بودجة و یلیتفص التکیتش ،یالتکیتش نمودار نییتع -

 أتیه( ره) امام حصرت فرمان در مندرج ضوابط و موارد به توجه با و قانون نیا در مذکور فیوظا انجام یبرا جمهور سیرئ

 :دهدیم لکیتش ریز بکیتر با را نشیگز یعال

 ه؛یقضائ قوه سیرئ انتخاب به هیقضائ قوة ندةینما -1

 شور؛ک یاستخدام و یادار امور سازمان لک ریدب -2

 مورد؛ حسب ییاجرا دستگاه مقام نیباالتر ای ریوز -3

 ناظر؛ عنوان به یاسالم یشورا مجلس انتخاب به ندهینما دو -4

 وظایف بایستمی و گردیده جمهور رئیس وظایف دارعهده گزینش عالی هیأت عمالً شود،می مالحظه که همانگونه

 .است االجراالزم جمهور، سیرئ دییتأ از پس نشیگز یعال أتیه مصوبات ضمناً. برساند انجام به را الذکرفوق

 ماًیمستق را شورک نشیگز امور اداره تواندیم قانون نیا مفاد تیرعا با جمهور سیرئ که است شده بینیپیش قانون در

 .بگذارد یگرید عهده به ای و شود دارعهده

 دبیرکل به ترتیب به را فوق مسئولیت کشور، گزینش قانون از بعد جمهور رؤسای همه معموالً حکم، این اجرای در

 .اندنموده تفویض کشور ریزیبرنامه و مدیریت سازمان رئیس و کشور استخدامی و اداری امور سازمان

 در که است شده بینیپیش نشیگزیعال أتیه برای نیز دیگری موردی وظایف آن، اجرایی نامهآئین و گزینش قانون در

 .شد خواهد اجمالی مروری آن بر ادامه

 امور انجام و ضیتبع اعمال ،یتندرو ،یارکمسامحه از اعم تخلف هرگونه و صادره امکاح از مورد هر به نسبت عالی، هیأت

 با برخورد د،یجد یرأ یاجرا به ملزم را یرأ نندةکصادر أتیه آراء، ابطال ای اصالح از پس و نموده یدگیرس شرع خالف

 .دینمایم اقدام رأساً صورت نیا ریغ در و نموده ربطیذ مراجع به ارجاع ای و نشیگز واحد انحالل ای و میترم متخلف،

 گزینش عالی هیأت دبیر -

 :از عبارتست جمهور سیرئ ضیتفو صورت در نشیگز یعال أتیه ریدب فیوظا

 .أتیه نظر با آن رخانةیدب و یعال أتیه یاجرا امور اداره -

 .مقررات طبق انتصابات امکاح صدور -

 نظارت، پژوهش، و آموزش لیقب از شورک نشیگز ییاجرا امور هیلک انجام و یعال أتیه مصوبات یاجرا و یریگیپ -

 .نشیگز ادرک عزل شنهادیپ و یابیارزش ،یهماهنگ ،یریگیپ و یبازرس

 .باشدمی بودجه مستقل فیرد یدارا باشد،یم یجمهور استیر نهاد در و أتیه ریدب نظر ریز هک نشیگز یعال أتیه رخانهیدب

 نشیگز یزکمر هایأتیه -

 مرجع عنوان به و گرددیم لکیتش گزینش قانون مشمول هایدستگاه کلیه در نشیگز یعال أتیه توسط هیأت این

 شوند،یم منصوب نشیگز یعال أتیه ریدب مکح با هک ورکمذ أتیه یاعضا. بود خواهد اجرایی هایدستگاه در نشیگز

 :از اندعبارت

 گزینش؛ قانون مشمول هایدستگاه مقام باالترین یا ریوز ندةینما -
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 (کشور ریزیبرنامه و مدیریت سازمان اکنون) شورک یاستخدام و یادار امور سازمان ندةینما -

 نش؛یگز یعال أتیه ندهینما -

 به نش،یگز یعال أتیه ریدب مکح و یزکمر أتیه اعضاء شنهادیپ با هک بود خواهد ریدب یک یدارا نشیگز یزکمر أتیه

 أتیه رخانهیدب. باشدمی یعال أتیه بیتصو با دبیر رییتغ. است بالمانع او مجدد انتخاب و گرددیم منصوب سال 4 مدت

 أت،یه ریدب مکح با و یعال أتیه دییتأ و یزکمر أتیه شنهادیپ به آن مسئول گردد،یم لکیتش أتیه آن نظر ریز یزکمر

 .شد خواهد منصوب

 :بود خواهد ریز شرح به نشیگز یزکمر أتیه فیوظا

 .نشیگز یعال أتیه یهادستورالعمل طبق ازین مورد نشیگز یهاهسته انحالل و ادغام ،کیکتف جاد،یا -

 .نشیگز یعال أتیه به رخانهیدب نیمعاون و ولئمس نش،یگز یهاهسته اعضاء یمعرف انتخاب، ،یبررس -

 .دنظریتجد دوم مرحله در اتیاکش به یدگیرس -

 .گرددیم ابالغ نشیگز یعال أتیه یسو از هک محوله امور ریسا ها،بخشنامه ها،دستورالعمل مصوبات، یاجرا -

 .مربوطه یهابخشنامه هیته و نشیگز یهاهسته ةیلک ردکعمل یابیارزش و نظارت ،یبازرس آموزش، ،یهماهنگ جادیا -

 .ربطیذ مراجع و هادستگاه با الزم یهماهنگ و ارتباط -

 .وزارتخانه به تابعه نشیگز یهاهسته و یزکمر أتیه بودجه و یالتکیتش نمودار شنهادیپ -

 :است زیر قرار به گزینش مرکزی هیأت دبیر وظایف

 .نشیگز یعال أتیه یهادستورالعمل طبق رخانه،یدب و یزکمر أتیه ییاجرا امور ادارة -

 .یقانون مراحل یط از پس انتصاب امکاح صدور -

 .نشیگز یعال أتیه و یزکمر أتیه مصوبات یاجرا و یریگیپ -

 گزینش هایهسته -

 یهاپست امتداد در باشد،یم نفر پنج تا سه از بکمر اجرایی هایدستگاه مختلف یواحدها در هک نش،یگز یهاهسته

 یزکمر أتیه یمعرف و دیصالحد با نشیگز یهاهسته یاعضا. گرددیم لکیتش عنداللزوم یزکمر أتیه توسط و یسازمان

 .شوندیم منصوب یزکمر أتیه ریدب مکح با هک بود خواهند ریمد یک یدارا نشیگز یهاهسته. شوندیم منصوب نشیگز

 :باشندمی زیر وظایف دارعهده مربوطه، یزکمر أتیه نظر ریز گزینش، هایهسته

 .نشیگز یعال أتیه و یزکمر أتیه از محوله موارد ریسا و هابخشنامه ها،دستورالعمل یاجرا -

 تیقطع مرحله تا ورود از قبل قانون، نیا مشمول انِیمتقاض یاسیس و یاعتقاد ،یاخالق تیصالح نییتع و یبررس -

 (.استخدام ای لیتحص به) اشتغال

 هسته نانکارک تیصالح دییتأ -

 دنظریتجد اول مرحله در اتیاکش به یدگیرس -

 هسته مدیر وظایف

 :باشدیم لیذ شرح به هسته ریمد فیوظا

 .نشیگز یعال أتیه و یزکمر أتیه یهادستورالعمل طبق نشیگز هسته یواحدها امور یهماهنگ و ییاجرا امور ادارة -

 .نشیگز هسته دییتأ و یبررس از پس نانکارک انتصاب امکاح صدور -

 .نشیگز یعال أتیه و یزکمر أتیه نش،یگز هسته مصوبات هیلک یاجرا -
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 گزینشی ضوابطآشنایی با اهم قوانین و  -3

 شورک نشیگز قانون مشمول افراد و هادستگاه -1-3

 و گسترش سازمان ،یمیپتروش و گاز نفت، یمل یهاتکشر ،یدولت یهاتکشر و مؤسسات ،هاسازمان ها،وزارتخانه هیلک

 مؤسسات ،هابانک ،یاجتماع نیتأم سازمان ها،یشهردار احمر، هالل تیجمع ران،یا یمل عیصنا سازمان ران،یا عیصنا ینوساز

 بودجه از یقسمت ای تمام هک ییهاتکشر و مؤسسات است، نام رکذ مستلزم هاآن بر قانون مشمول هک یدولت یهاتکشر و

 منتقل ای نش مأموریگز قانون مشمول یهادستگاه به هک ینانکارک نشیگز نیهمچن و شودیم نیتأم یعموم بودجه از هاآن

 .بود خواهند ورکمذ قانون در مقرر امکاح تابع یاسالم انقالب ینهادها و گردند

 معیارهای گزینشها و مالک -2-3

 در استخدام داوطلبین کلیه جذب( یروان و یجسم یتوانائ و یعلم تیصالح) عمومی معیارهای گزینش، قانون طبق

 :از اندعبارت گزینش قانون مشمول هایدستگاه

 .رانیا یاسالم یجمهور یاساس قانون در مصرح یرسم انیاد از یکی ای و اسالم نیمب نید به اعتقاد -1

 اسالم؛ امکاح به یعمل التزام -2

 ؛یاساس قانون و یاسالم یجمهور نظام ه،یفق تیوال به التزام و اعتقاد -3

 فسق؛ به تجاهر و یاخالق فساد به اشتهار عدم -4

 مقامات طرف از هاآن بودن یرقانونیغ هک ییهاگروه و هاسازمان و احزاب از یهوادار ،یالتکیتش یوابستگ سابقه عدم -5

 شود؛ محرز شانیا توبه هکآن مگر شودیم ای و شده اعالم صالحه

 ثر؛ؤم یفرکی تیومکمح سابقه عدم -6

 مخدر؛ مواد به ادیاعت عدم -7

 نش،یگز یعموم ضوابط بر عالوه خاص، یا حساس مشاغل در یا و ظرفیت محدودیت و تقاضا کثرت موارد در همچنین

 به نسبت گیریموضع: گرددمی اعمال زیر شرح به داوطلبان مورد در «اصلح انتخاب هایمالک» عنوان با دیگری هایمالک

 در شرکت جماعات، و جمعه نماز در شرکت مذهبی، هایفعالیت انقالبی، نهادهای در داوطلبانه فعالیت فقیه، والیت

 کسب مناسب، دوستان انتخاب به تقید اسالمی، پوشش رعایت به تقید خواهران، برای چادر پوشش انتخابات، و راهپیمایی

 ...و فرهنگی مذهبی، علمی، هایرتبه

له آزمون یه به وسک یو روان یجسم یهاییو توانا یعلم یهاتیاستخدام شامل صالح یعموم طیعالوه بر لزوم احراز شرا

 ز باشند.ی، انتخاب اصلح( نینش )عمومیست حائز ضوابط گزیبایان میگردد، متقاضیو توسط دستگاه مشخص م

 ست حائز آن باشد.یبایجهت استخدام م یه فرد متقاضکاست  یحداقل ضوابط یضوابط عموم

، التزام یمصرح در قانون اساس یان رسمیاز اد یکیا ین اسالم و ین مبیتوان از اعتقاد به دیم یق ضوابط عمومیمصاد از

و قانون  یاسالم یه، نظام جمهوریت فقیام اسالم )عمل به واجبات و اجتناب از محرمات(، اعتقاد به التزام به والکبه اح یعمل

شان احراز ی)مگر توبه ا کیو گروه یالتکیتش یتجاهر به فسق، عدم سابقه وابستگ و ی، عدم اشتهار به فساد اخالقیاساس

 اد به مواد مخدر نام برد.یمؤثر و عدم اعت یفرکیشود.( عدم سابقه 

 ضوابط انتخاب اصلح -3-3

ن استخدام در مشاغل حساس )مانند یثرت تقاضا، همچنکرش( و یت )پذیت ظرفیموارد محدوددر ه کاست  یضوابط

ت اعالم ی( به عنوان اولو…و شور کت ثابت خارج از ی( و موارد خاص )مانند اعزام به مأمور…و  یتیو امن یمشاغل آموزش

، از خانواده شهدا، ی، آزادگیه باطل، جانبازیحق عل یها)حضور داوطلبانه در جبهه یثارگریق آن ایگردد. از جمله مصادیم

خواهران، خدمت در مناطق  ی، پوشش چادر برایو عباد ی، اجتماعیاسیس یهاتیت در فعالکن بودن( شریاسراء و مفقود

 عبارتند از: اصلح انتخاب ضابطه اعمال موارد توان نام برد.یرا م …محروم و 

 (امنیتی ـ آموزشی) حساس مشاغل در کار به اشتغال -
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 مدیریتی مشاغل در کار به اشتغال -

 ظرفیت محدودیت و استخدام تقاضای کثرت -

 (خاص موارد) کشور از خارج ثابت مأموریت به اعزام -

 (قرآن و دینی معلم) امورتربیتی -

 

 ات داوطلبانیاکبه ش یدگینحوه رس -4

د نظر )به یدر هر مرحله، به مراجع اول و دوم تجد یثر دو ماه پس از ابالغ رأکتوانند تا حداینش مین به آراء گزیمعترض

ست صرفاً از یبایند. اعالم اعتراض میم نمایخود را تسل یتبکه یوائک( مراجعه و شیزکأت مرینش و هیب به هسته گزیترت

رد. داوطلب در یدر مهلت مقرر انجام گ یله پست سفارشیا ارسال به وسید و یو با اخذ رس یتبکطرف داوطلب و به صورت 

 د.ید نمایل را قیات ذکد نیخود با یتبکه یوائکش

 خی، نام پدر، شماره شناسنامه و امضا و درج تارینام و نام خانوادگ -

 ونت و شماره تلفن تماسکار و سکآدرس محل  -

 هیوائکا آراء صادره در شی یا مستندات اعتراض با درج رأیل یارائه جهات، دال -

 یوان عدالت اداری، به دیثر تا دو ماه پس از ابالغ رأکتوانند حداید نظر مین به آراء تجدید نظر دوم، معترضیپس از تجد

 رد.یقرار گ ین و مقررات مورد بررسیث نقض قوانیند تا پرونده آنان از حیت نمایاکش

ت یاکش یکتوانند نسبت به یبار م یکفقط  یوان عدالت ادارین دید نظر اول و دوم و همچنیاز مراجع تجد یکهر 

 ند.ینما یو اقدام به صدور رأ یدگیرس

ننده و کد نظریز مرجع تجدید نظر بودن و نیصادره قابل تجد یدر رأ اندمکلفد نظر دوم( یر از تجدیأت )در غیهسته و ه

 ند.یر نماکجهت اعتراض را ذ یمهلت قانون

( امضاء شده ینده قانونیر از داوطلب )باستثناء نمایغ یفرد یا از سویواصل  یت بعد از مهلت قانونیاکه شک یدر صورت

 اعالم خواهد شد. کیبه شا یبوده و مورد به نحو مقتض یگدیأت فارغ از رسیباشد، هسته و ه

 یات حضوریز استماع دفاعیأت پس از مالحظه پرونده و نیأت انجام خواهد شد، هیه در هکد نظر دوم یدر مرحله تجد

از  نفع در مهلت مقرر مانعیاقدام خواهد نمود. در هر حال عدم حضور ذ یداوطلب )در صورت درخواست( نسبت به صدور رأ

 شود.ینم یدگیرس

ه داوطلب با علم به ک ین در صورتکباشد لیمجاز نم قانون یینامه اجرانیآئ 43ها به استناد ماده پرونده یمحتوا یافشا

 ید، با اطالع قبلیا شاهد به صورت همراه استفاده نمایبه عنوان مطلع  یگریاز فرد د ین موضوع بخواهد در جلسه حضوریا

 ات پرونده را نخواهند داشت.یمحتو یاز افراد حاضر در جلسه حق افشا یکچ یداشت. به هر حال ه نخواهد یأت منعیه

رش )اعم از عدم احراز ضوابط یداوطلب موارد عدم پذ یتبکدر صورت درخواست  اندموظفنش یگز یهاأتیها و ههسته

 ند.یاعالم نما یبه و یتبک، محرمانه و یلکا انتخاب اصلح( را به صورت ی یعموم

 نشود، احراز هاآن صالحیت که داوطلبانی گزینش، عالی هیأت مصوب گزینش، قانون 14 ماده دستورالعمل موجب به

 شکایات به رسیدگی نحوه به مربوط مطالب اهم. نمایند اعتراض گزینش، مرکزی هیأت یا هسته رأی به نسبت توانندمی

 :است زیر قرار به داوطلبان

 در. نمایند نظر تجدید تقاضای هیأت، یا هسته رأی ابالغ زمان از ماه دو ظرف حداکثر توانندمی داوطلبان اینگونه -1

 .است االجراالزم و قطعی صادره رأی مقرر، مهلت در کتبی اعتراض عدم صورت

 و نماید تجدیدنظر تقاضای هیأت، از دوم مرحلة در باریک و هسته از اول مرحلة در باریک فقط تواندمی داوطلب -2

 . باشدنمی مجاز مزبور مراجع از هریک در( باریک از بیش) مجدد رسیدگی
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 کتبی دفاعیات بررسی با قبلی اعضاء از عضو یک حضور با که داشت خواهند حضور جدید عضو دو اول، نظر تجدید در -3

 .نمود خواهند اقدام رأی صدور به نسبت پرونده، مالحظه و داوطلب

 بررسی کمیته گزارش بررسیِ پروندة مالحظة از پس هیأت شد، خواهد انجام هیأت در که دوم نظر تجدید مرحلة در -4

 اقدام رأی صدور به نسبت درخواست، صورت در داوطلب حضوری دفاعیات استماع نیز و( باشد شده تشکیل که مواردی در)

 .نمود خواهد

 وثوق، مورد و جدید تحقیقاتی منابع از االمکانحتی اندموظف( دوم و اول تجدیدنظر در) کنندهرسیدگی مراجع -5

 .نمایند نظر اعالم و بررسی امر جوانب همه و شاکی استنادات و دالیل به توجه با و نموده استفاده

 در صادره آراء به نسبت مرجع، ترینعالی عنوان به تواندمی گزینش عالی هیأت گزینش، قانون در مقرر مراجع بر عالوه -6

 .نماید رأی صدور و رسیدگی مرحله هر

 .شورک نشیگز ندیفرا یسازشفاف منظوربه داوطلبان به قیدق یرساناطالع بر دکیتأ -7

 .کند شکایت اداری عدالت دیوان به مرکزی هایهیأت و هاهسته صادرة آراء از تواندمی داوطلب -8

 :بود خواهد لیذ یهازمان از یکی داوطلبان، اتیاکش به یدگیرس یبرا مزبور مادة در مقرر زمان کمال -9

 با) آزمون برگزارکننده مراجع توسط یینها و یعلم شدگانرفتهیپذ یبرا( باریک حداقل) کثیراالنتشار دیجرا در یآگه -الف

 (داوطلبان هیلک به جهینت زمان یقبل اعالم شرط

 شخص توسط مکح افتیدر نیهمچن و آزمون برگزارکنندة مراجع از داوطلب رشیپذ عدم بر یمبن ارنامهک افتیدر -ب

 .یسفارش پست قیطر از یمتقاض

 (.یمدن یدادرس نییآ( 90) ماده( 1) تبصره طبق) دستگاه در مشابه نیعناو ای ینیارگزک ادارة توسط مکح ابالغ خیتار -ج

 .نفعیذ فرد به هسته ای أتیه. توسط یرأ ابالغ خیتار -د

 نسبت فوق موارد از یکی حسب اندمکلف هاهسته و أتیه ربط،یذ یادار یهابخش آزمون، برگزارکنندة مراجع هیلک -10

 .ندینما حاصل نانیاطم آن وصول از و اقدام داوطلبان نمودن مطلع به

 مقررات و نیقوان نقض ثیح از نشیگز قانون( 14) ماده( 3) تبصره در مقرر اتیاکش به یدگیرس زمان در یادار عدالت وانید -11

 .دینمایم صادر را خود یرأ نظرات، استماع و یبررس از پس و اقدام یعال أتیه ای أتیه نظر استعالم به نسبت مرحله، هر در

 یهاتهیمک ای تهیمک لکیتش به نسبت ،ینشیگز سوابق و پرونده گونه هر به یدگیرس یبرا تواندیم یعال أتیه -12

 .دینما اقدام نشیگز قانون( 13) ماده در مقرر طیشرا تیرعا با نشیگز امور در صالحیذ افراد از نفره 5 تا 3 از بکمر یبررس

 تیاکش یک به نسبت توانندیم باریک فقط یادار عدالت وانید نیهمچن و دوم و اول دنظریتجد مراجع از یک هر -13

 .ندینما یرأ صدور به اقدام و یدگیرس

 اعتراض قبالً و نشده داده صیتشخ اصلح انتخاب ای یعموم طیشرا واجد نش،یگز قانون ابالغ از بعد هک یافراد -14

 صورت نیا در هک ندینما لیتحو را خود ةیاعتراض قانون، اجرایی نامهنییآ ابالغ از پس ماه دو تا ثرکحدا توانندیم اند،ننموده

 .بود خواهد آن به یدگیرس مسئول أت،یه

 قانون طبق که وظایفی با ارتباط در تواننمی را گزینش گرانمصاحبه و محققین هسته، هیأت، اعضاء از یکهیچ -15

 از یک هر کهصورتی در. داد قرار قضایی تعقیب تحت دارند، رأی صدور همچنین و مدارک اطالعات، آوریجمع برای گزینش

 مربوط مرکزی هیأت یا عالی هیأت توسط مورد حسب آنان پرونده گردند، اداری تخلفات یا و عمومی جرائم مرتکب فوق افراد

 .شد خواهد ارجاع ربطذی مراجع سایر یا و اداری تخلفات به رسیدگی هایهیأت قضایی، مراجع به

 تبصره اساس بر کشور گزینش کارکنان( گزینش مقررات و قوانین رعایت عدم) گزینشی تخلفات به رسیدگی هرگونه -16

 .بود خواهد گزینش عالی هیأت و مربوط مرکزی هیأت توسط گزینش، قانون( 14) ماده( 2)
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 های دولتیدستگاهسایر  بارابطه گزینش  -5

 گزینش قبال در مشمول قانون گزینش هایدستگاه وظایف -1-5

( نشیگز مراحل یط با همزمان) یشورک استخدام مقررات طبق لزوم، موارد در یتخصص مصاحبه ای امتحانات یبرگزار -

 (.شورک یاستخدام و یادار امور سازمان ضیتفو صورت در) أتیه در ریوز ندهینما تیمسئول با

 سازمان یشنهادیپ نامهنییآ طبق اخص و اعم طوربه یشگاهیآزما و یعموم ناتیمعا از اعم کیپزش ناتیمعا امور انجام -

 .دیرس خواهد کیپزش آموزش و درمان بهداشت وزارت بیتصو به هک شورک یاستخدام و یادار امور

 سازمان به مورد حسب آن، تابعه نشیگز یهاهسته و یزکمر أتیه ازین مورد بودجه و یالتکیتش نمودار شنهادیپ -

 ریزی()سازمان مدیریت و برنامه .بودجه و برنامه سازمان ای شورک یاستخدام و یامورادار

 و هینقل لیوسا ان،کم و جا پرسنل، از اعم تابعه نشیگز یهاهسته و یزکمر أتیه ازین مورد اناتکام هیلک نیتأم -

 .نشیگز یزکمر أتیه یبرا بودجه مستقل فیرد ینیبشیپ نیهمچن

 مورد، حسب اندموظف بودجه و برنامه و شورک یاستخدام و یادار امور یهاسازمان که است شده بینیپیش قانون در -

 .ندینما اقدام نشیگز یعال أتیه نظر تیرعا با دستگاه یشنهادهایپ به نسبت

 ریزیبرنامه و مدیریت سازمان ایجاد و بودجه و برنامه و کشور استخدامی و اداری امور هایسازمان ادغام از پس: توضیح

 . شد گذاشته مزبور سازمان عهدة بر یکجا طوربه وظیفه این کشور،

 گزینش با هادستگاه همکاری نحوۀ -2-5

 أتیه به تباًک نشیگز مراحل یط جهت را مراتب قانون( 16) ماده یاجرا در ،یاستخدام مجوز اخذ از پس دستگاه -

 اجرایی نامهنیآئ مواد ریسا تیرعا با را نشیگز قانون( 2) مادة موضوع داوطلبان است لفکم دستگاه نیهمچن. دینمایم اعالم

 مراحل یط جهت مزبور، مادة در مقرر موارد ریسا با رابطه در میتصم اتخاذ ای و یریارگکبه ای انتصاب از قبل گزینش، قانون

 .دینما یمعرف نشیگز

 هسته ای أتیه از یندگینما به ناظر یک حضور داوطلبان، با یعلم و یتخصص یهامصاحبه انجام به ازین صورت در -

 .است شده ابالغ و هیته یعال أتیه توسط تبصره نیا دستورالعمل. باشدیم یضرور

 با موافقت عدم بر یمبن نشیگز نظر افتیدر محض به است لفکم دستگاه در یادار مشابه نیعناو ای ینیارگزک واحد -

( یقطع یرسم به وضع لیتبد از قبل یرسم استخدام موارد در و) یو یاستخدام رابطه قطع به نسبت داوطلب، خدمت ادامه

 .دینما اقدام

 صدور به نسبت هسته ای أتیه مثبت هینظر هکیصورت در اندموظف دستگاه در یادار مشابه نیعناو ای ینیارگزک واحدهای -

 را أتیه ای هسته نظر یشیآزما خدمت یانقضا از قبل ماه 6 حداقل باشد، نشده اعالم یشیآزما ارمندانک یقطع استخدام مکح

 .شودیم یمعرف ربطیذ مراجع به متخلف صورتنیا ریغ در. ندینما استعالم آنان یقطع یاستخدام مکح صدور به راجع

 را استخدام از مقطع هر در صادره امکاح از نسخه یک اندموظف دستگاه در یادار مشابه نیعناو ای ینیارگزک یواحدها -

 .ندینما ارسال مربوطه هسته ای أتیه به

 باشد، مانده مستخدم یشیآزما خدمت مدت یانقضا زمان به ماه 6 از مترک نامهنیآئ نیا ابالغ زمان در هک یموارد در -

 .ندینما اخذ را نشیگز نظر عاًیسر یقطع مکح صدور منظور به اندموظف یادار مشابه نیعناو و ینیارگزک

 یاستخدام رابطه قطع ای و اشتغال عدم یمبنا یعال أتیه و أتیه هسته، توسط رشیپذ عدم بر یمبن یرأ صدور خیتار -

 زمان از مستخدم ردکارک بابت وجه پرداخت صورت نیا در. باشدیم دستگاه در مشابه یادار واحدهای ای هاینیارگزک توسط

 .باشدیم بالمانع ماه یک مدت تا ثرکحدا ینیارگزک مکح صدور زمان تا هسته یرأ صدور

 ،یعال أتیه ازین مورد اناتکام ةیلک مورد، حسب اندموظف دستگاه و نهاد مقرر، موعد در نشیگز امور یاجرا منظور به -

 مشابه یایمزا یتمام از یمندبهره با) یمال منابع از،ین مورد یانسان یروین ه،ینقل لهیوس فضا، از اعم تابعه یهاهسته و هاأتیه

 .ندینما نیتأم را یبانیپشت خدمات ریسا و( دستگاه ای نهاد آن نانکارک
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 یروین و اناتکام به را تابعه یهاهسته و خود یازهاین فهرست نشدهینیبشیپ و یاستثنائ موارد در است موظف أتیه -

 .دینما اعالم دستگاه مقام نیباالتر ای ریوز به نشیگز امور انجام شروع از قبل ماه یک یانسان

 و هسته و أتیه التکیتش بیتصو از قبل اندمکلف ربطیذ مراجع ریسا و کشور استخدامی و اداری امور سازمان -

 اقدام آن تیرعا با و اخذ را یعال أتیه نظر ،ییاجرا یهادستگاه مشاغل یبندطبقه یهاطرح نیتدو و هیته در نیهمچن

 .ندینما

. گرددیم نییتع یسازمان التکیتش در شده جادیا آن در هسته هک یدستگاه مقام نیباالتر نظر ریز هسته یسازمان واحد -

 .ندینما تیرعا را امر نیا هادستگاه یالتکیتش یطراح در اندمکلف ربطیذ مراجع ریسا و سازمان

 .بود خواهد مربوطه مقررات تیرعا و أتیه دییتأ با هسته یسازمان یهاپست و التکیتش در رییتغ شنهادیپ گونه هر -

 أتیه نظر سبک با سالههمه است موظف( جمهور رئیس راهبردی نظارت و ریزیبرنامه معاونت) بودجه و برنامه سازمان -

 ازین مورد اعتبار مربوطه، دستگاه فیرد ریز در هاأتیه از یک هر یبرا یابودجه مستقل فیرد اختصاص ضمن نشیگز یعال

 .دینما نیتأم را ربطیذ یهاهسته و أتیه
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