
 دليل برگزاري آزمون و انجام گزينش

زندگي همواره با واژه گزينش آميخته است بطوريكه انسان در كليه مراحل زندگي براي نيل به اهداف متعدد ناگزير از انتخاب  

وگزينش امكان پذير است و براي داشتن يك  است ، تهيه مسكن خوراك و پوشاك تا انتخاب شغل و غيره همگي با انتخاب

با . سنجيد مگر اينكه با محدود شدن آنها به يك مورد ناچار به پذيرش آن باشيم  انتخاب مناسب ناچار بايد موارد موجود را

قدرت انتخاب بيشتري يافته اند و  توجه به محدود بودن فرصتهاي شغلي و افزايش نيروي كار در جامعه، از يك طرف سازمانها

بزار آزمون و گزينش به وسيله اي متداول از طرفي رقابت جويندگان كار براي كسب جايگاه هاي شغلي بهتر موجب شده تا ا

.  براي استخدام نيروي انساني تبديل شود

, مي كنند اولين انتخاب وگزينش  كارخانجات ودستگاههاي مختلف نيز براي نيل به اهداف خود اقدام به انتخاب,سازمانها 

از آن انتخاب اهداف واقعي ومرحله اي انتخاب هدف ايده آل است كه خط سير اصلي فعاليت وآرمان سازمان مي باشد وپس 

است كه ازنظر جايگاه در طول هدف ايده آل قرار مي گيرند به بيان ديگر پله هاي نردباني هستند كه به هدف ايده آل منتهي 

. ميگردد

مان بايد اجزاء سيستم طوري انتخاب شوند كه در پيشبرد ساز)اهداف واقعي قابل دسترس(پس از انتخاب اهداف حد واسط 

. بسوي ترقي و تكامل تاثير بسزائي داشته باشند كه شامل گزينش يا انتخابهاي زيراست 

...) تجهيزات و,موقعيت جغرافيايي,مكان(سخت افزار-1

...) و , شيوه نامه ها,اساسنامه ها (نرم افزار-2

) برنامه هاي اجرايي(رويه -3

) مديران مياني وسرپرستها(رابطين)-مديران ومعاونين(راهبرانكارمندان وكاركنان-(نيروي كار(نيروي انساني  -4

...) قانوني و, معنوي,اعتبارات مالي(منبع تغذيه وترميم -5

اوست  وكاربري وارتباط اجزاء وبهره وري از آن برعهده در مجموعه فوق نيروي انساني اصلي ترين جزء مجموعه است ومديريت

مي كوشد مناسب ترين افرادي را كه بتوان از آنها براي رسيدن به اهداف بنابراين هر سازماني براي نيل به اهداف خود 

متخصصين برتر سازمان هاي ديگر مخصوصاً سازمان  "تيمهاي شكار نيرو" موردنظر سود جست را انتخاب كند وگاهاً توسط

. ين مقوله مي گنجدنيز در ا "شكارمغزها"يا به اصطالح صحيح تر  "فرارمغزها"هاي رقيب را جذب مي كند كه بعضاُ 

نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران با توجه به قداست اهداف متعالي خود وحفظ كرامت انساني وخدمتگزاري به صاحبان 

. اصلي نظام كه تمامي مردم ايران مي باشند اقدام به وضع قوانيني جهت جذب و گزينش نيروي انساني نموده است



با توجه به اهداف سازماني ودر چارچوب قوانين مصوب (راز صالحيت داوطلبين در نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران اح

است و اين مهم با برگزاري آزمون هاي عمومي و تخصصي ، مصاحبه تخصصي و گزينش ) وتوجه به كرامت وآبروي داوطلبين 

صورت ميگيرد 

اوطلب استخدام قرار است به آن منصوب مالكهاي احراز صالحيت در مرحله گزينش با توجه به جايگاه پست سازماني كه د

اخالقي ,اعتقادي,توانمندي وكارايي ,علمي:گردد متفاوت است اماصرف نظرازشدت وضعف،اين مالكها درعبارتند از مالكهاي

وتعهدومسئوليت پذيري البته الزم بذكر است كه اگرچه انتخاب بر اساس امتياز بندي است ولي به علت محدوديت ,وسياسي

گاهي با  انتخاب افراد در هريك از مراحل آزمون ها ي كتبي مصاحبه تخصصي و گزينش يرش و كثرت داوطلبانظرفيت پذ

 .كمترين تفاوت انجام ميگيرد و عدم پذيرش دليل بر نداشتن شايستگي و لياقت افراد نيست


