
  

  

 هستند افراد اين حقيقت در و ندارند را كار انجام توانايي تنهايي به انساني نيروي و حقيقي اشخاص بدون ادارات
 به افراد سوي از كه است اعمالي از ناشي ادارات حقوقي شخصيت نهايت در و برند مي پيش به را ادارات كار كه

 .پيوند مي وقوع

 درمي دولتي ادارات و ها سازمان خدمت به قانوني شرايط احراز با و خاص اصول طبق بر كه حقيقي اشخاص
  شوند.مي ناميده مستخدم آيند،

 يا و ها خانه وزارت از يكي در حقيقي شخص كه است وضعيتي و حالت استخدام، از منظور حقوقي لحاظ از
 باز بايد كه دارد وجود عمده و اساسي نكته يك تعريف دراين شود. مي پذيرفته دولت خدمت به دولتي موسسات

 كافي استخدام تحقق براي شخص اشتغال صرف كه معنا اين به است. شدن پذيرفته مسئله، آن و شود بررسي و
 دولتي مراجع و دولت طرف از ابتدا است الزم شود شمرده دولت مامور و مستخدم شخصي، اينكه براي و نيست

 داشته است، آن انجام به مكلف رسمي حكم موجب به كه اريك به اشتغال بايد ثاني در و شود پذيرفته ذيصالح
  باشد.

 صورتي در و گيردمي صورت آن اساس بر استخدام كه دارد وجود اصولي سري يك استخدام، تعريف از گذشته
 جاي به خود از حديثي و حرف هيچ ديگر شود، انجام شده تعيين قبل از معيارهاي اساس بر استخدام كه

  گذارد.نمي

 با و شايستگي لياقت، اساس بر بايد استخدام كه است معني اين به استخدام اساسات يا استخدام بر حاكم لاصو
 كه افرادي تمام و گيرد صورت ... و مذهبي نژادي، لحاظ از چه تبعيضي گونه هيچ بدون و عدالت داشت نظر در

 ممانعتي هيچ دونب توانندمي باشند، داشته ستپ احراز براي را شرايط كه صورتي در هستند دارا را ايران تابعيت
  بپردازند. وظيفه ايفاي به ستپ آن در موفقيت، صورت در و نمايند كانديد ستپ آن براي را خود

  

 شفافيت درخواست و استخدام مسئله است، بوده دولتي ادارات سر پشت هميشه كه هايي حديث و حرف از يكي
 هاي دستگاه در استخدام عمومي شرايط داشتن وجود با كه هستند زيادي ي عده است. پروسه اين در بيشتر

 بازي پارتي وجود و عدالت شفافيت، عدم از نتيجه در شوند كار به مشغول دولت بدنه در اند نتوانسته اجرايي
  دارند. شكايت و گاليه

 مخدوش حدي تا را ادارات وجهه ميتوانند چالشها اين و تاس روبرو زيادي چالشهاي با دولتي ادارات در استخدام
  نمايند



 و تبعيض هيچ بدون استخدام بر حاكم اصول شود سعي بايد استخدامي، موجود مشكالت رفع براي وجود اين با
 بايد ادارات و شود طرف بر آن مشكالت و شوند روز به استخدامي قوانين شود، سپرده اجرا وحله به استثنائي

  بروند. پيش شدن تخصصي سوي به كنند سعي

 

همه  ايجاد شرايط يكسان براي آزمون استخدامي ورعايت عدالت در ،  استخداممربوط به مهم يكي از حوزه ها 
  . است استخدام دولت دراشخاص 

 

كه تمام كساني كه شرايط اوليه  استبه اين معنا  از لحاظ قانوني شايسته گزيني عدالت استخدامي و
استخدام در دولت را دارند مانند تناسب رشته تحصيلي ، سن ، حداقل هاي تحصيلي مشترك و توانايي هاي 

شركت كنند و اگر در آزمون استخدامي حد نصاب الزم را  آزمون هاي استخداميتخصصي ، بايد بتوانند در 
يط الزم در مصاحبه اختصاصي و دارا بودن شرايط گزينش به كسب و قبول شوند ميتوانند در صورت كسب شرا

 .استخدام دولت درآيند ، لذا ، در مرحله اول مالك ، فقط پذيرفته شدن در آزمون استخدامي است

يكي ديگر از موارد چالش برانگيز در جذب نيروي انساني درخواست هاي متفاوت و متناقض از سوي مردم در  
در آزمون هاي استخدامي است . بدين ترتيب كه اگر و همچنين دانشگاه هاي معتبر ل باال دخصوص شرط مع

ه را دارند عده اي بر اين باورند ك چه اكثر افراد درخواست حذف شرط معدل هاي باال در ازمون هاي استخدامي
امي در اولويت مي بايست در مسابقه استخد و نيز فارغ التحصيالن دانشگاههاي خاص افراد داراي معدل باالتر

 قرار گيرند. 

اگر كسي معدل باالتر و دانش بيشتري دارد بايد بتواند روي ورقه  رد فوق قانون معتقد است كهادر خصوص مو
آزمون استخدامي اين توانمندي را نشان دهد چون نظام آزمون در دانشگاه هاي ما بگونه اي نيست كه بشود 

ن دانشگاه ها گرفت. مثال در يك دانشگاه كوچك در يك شهرستان، معدل را مبناي مقايسه بين فارغ التحصيال
ون هماهنگ در دانشگاه ها وجود ندارد، متيجه چون يك آزدارند. در ن ١٧مي بينيد همه افراد معدل باالي 

معدل، مبناي مناسبي براي مقايسه داوطلبان نيست. از قديم هم مي گفتند اگر كسي در يك دانشگاه معتبر 
مي آورد به مراتب سطح سواد باالتري نسبت به كسي دارد  ١٤نشگاه صنعتي شريف يا اميركبير معدل مانند دا

آنچه در آزمون نمي تئاند مبناب مناسبي باشد.  دارد. در نتيجه معدل ١٦كه در يك دانشگاه سطح پايين، معدل 
و كساني كه  مي گردد برگزاراستخدامي مبناست، كسب حد نصاب آزموني است كه از طريق سازمان سنجش 

حد نصابهاي مورد را كسب مي كنند و بتوانند در آزمون پذيرفته شوند از هر دانشگاهي كه فارغ التحصيل شده 
 مي شوند.باشند، عنوان پذيرفته شدگان آزمون تلقي 

  



در دولت  با توجه به اين واقعيت كه اكثركساني كه به دانشگاه هاي كشور وارد مي شوند تمايل دارندهمچنين 
خدمت كنند و نبايد اين امتياز اختصاص به يك عده داشته باشد ، به ويژه مردم به عنوان مشتريان و خدمات 
گيرندگان دولت حق دارند ازخدمات شايسته ترين افراد در دستگاه دولتي بهره مند شوند الزم است در استخدام 

د . دستگاه دولتي جايي نيست كه كسي بخواهد به دولت به اين حق براي مردم و داوطلبان استخدام توجه شو
خاطر مشكالت معيشتي خود استخدام شود يا كسي به خاطر گرفتاري خانوادگي استخدام شود، در دستگاه 
دولتي چون به مردم خدمت داده مي شود، بايد بهترين و شايسته ترين افراد استخدام شوند. براي همين ضمن 

تا هم در مورد متقاضيان  توجه شود مي بايست در كنار آن به شايسته گزينيتاكيد بر عدالت استخدامي ، 
. البته برخي از استخدام شوندو هم از باب گيرندگان خدمات، شايسته ترين افراد  رعايت گردداستخدام عدالت 

 . توجه مي شوداقشار همانند ايثارگران و معلوالن به موجب قوانين از مزايايي برخوردارند كه به اين موارد هم 

بازه هاي زماني مشخص و وجود نظم يكي ديگر از خواسته هاي عموم مردم برگزاري آزمون هاي استدامي در  
 براي امكان امادگي بيشتر داوطلبان براي مسابقات استخدامي است

كه سالي با انتشار آگهي است  و بصورت عمومي فراگير آزمون استخدامي كه سازمان استخدامي كشوربا برگزاري
 به اين درخواست پاسخ داده است.دو بار برگزار مي شود، 

  

  

برخي از داوطباني كه در آزمون استخدامي پذيرفته شده اند مي گويند روند جذب آنها را همچنين 
 .چند ماه طول مي دهند و احيانا براي گرفتن مدارك يا مراحل گزينش، خيلي معطل مي شوند

استخدام يك فرايند قانوني دارد كه شامل ثبت نام در آزمون ، برگزاري آن ، اعالم نتايج آزمون ، نظر به اينكه 
انجام مصاحبه تخصصي و طي مراحل گزينش است و معموال دستگاه ها اين فرايند را براي استخدام در يك سال 

اين است كه زودتر سر  بعد پيش بيني مي كنند . براي كسي كه در آزمون استخدامي شركت كرده است مهم
كار برود ولي براي دستگاه اجرايي حصول اطمينان از طي درست تمامي مراحل مهم تر است . لذا ، ممكن است 

مهم است كه براي يك دستگاه دولتي  از سوي ديگرداوطلبان استخدام براي شروع بكار عجله داشته باشند ، 
، ضمن اينكه بايد اعتبار پرداخت حقوق و  قانوني طي شودد همه مراحل به طور استخدام مي كن كهكساني را 

مزايا قبل از استخدام نيز تامين شود. به هر حال براي شروع اشتغال مراحلي بايد قانونا طي شود و داوطلبان بايد 
 .كه كارها با سرعت بيشتري انجام شود  براين استبا دستگاه هاي اجرايي همكاري كنند . البته هميشه تاكيد 

  

 


