امام خمینی رضوان اهلل تعالی علیه:
میزان رد و قبول افراد در گزینش  ،موازین اسالمی و انسانی باشد.

گزینش

در یک نگاه
شماره  -1هسته گزینش استانداری سمنان

 -1اعتقاد به دين مبين اسالم و يا يكي از اديان رسمي مصرح در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران
 -2التزام عملي به احكام اسالم
 -3اعتقاد و التزام به واليت فقيه  ،نظام جمهوري اسالمي و قانون اساسي
 -4عدم اشتهار به فساد اخالقي و تجاهر به فسق
 -5عدم سابقه وابستگي تشكيالتي  ،هواداري از احزاب و سازمانها و گروههائي كه غير قانوني بودن آنها از طرف مقامات صالحه
اعالم شده و يا مي شود مگر آنكه توبه ايشان احراز شود.
 -6عدم سابقه محكوميت كيفري مؤثر
 -7عدم اعتياد به مواد مخدر

امام خامنه ای مدظله العالی:
اساس در همه ی مسئولیت ها ،تدین  ،امانت و صداقت است .اگر آدم های کارآمد
امانت و صداقت نداشته باشند ،کارآمدی آنها به نفع مردم تمام نخواهد شد.

معیارهای

گزینش نیروی انسانی با رویکرد اسالمی(بخش اول)

در نظام جمهوري اسالمي ايران به دليل ماهيت اسالمي آن  ،نه تنها
تخصص ،علم و آگاهي افراد نسبت به شغل خويش مالک عمل
است بلكه جنبه تعهد به منزله پايبندي به احكام و شريعت اسالم نيز
مدنظر قرار مي گيرد .كه اهميت اين رويكرد در فرمايشات امام
علي(ع) خطاب به مالک اشتر و همچنين بند  3سياستهاي نظام
اداري كه توسط رهبر معظم انقالب ابالغ گرديده به خوبي تبيين
گرديده است.
بند :3بهبود معیارها و روزآمدی روش های گزینش منابع انسانی به منظور جذب
نیروی انسانی تواتمند ،متعهد و شایسته

بعد از مراقبه و محاسبه نفس  محیط اداری  ،محیطی مقدس برای خدمتگزاری است  .از این رو ،مناسب است سرشار از مهر و دوستی و عاری از هرگونه
کینه باشد تا زمینه بهره مندی از الطاف الهی فراهم آید .اختالف سلیقه ها نباید به لجاجت و کارشکنی در امور بینجامد و کینه و نفرت ،جای مهر ومحبت را بگیرد.

ضرورت خودسازی:

او را به ترس از خدا فرمان می دهد ،و اینکه اطاعت خدا را بر دیگر کارها مقدّم دارد ،و آنچه در کتاب خدا آمده  ،از واجبات و سنّت ها را پیروی کند،

دستوراتی که جز با پیروی آن رستگار نخواهد شد ،و جز با نشناختن و ضایع کردن آن جنایتکار نخواهد گردید ...خدا را با دست و زبان یاری کند ،زیرا خداوند پیروزی کسی را
تضمین کند که اورا یاری دهد و بزرگ دارد آن کس را که اور را بزرگ شمارد ...نفس خود را از پیروی آرزوها بازدارد چرا که « :همانا نفس همواره به بدی وامیدارد جز آن که
خدا رحمت آورد»...

میزان دز گزینش حال فعلی افراد است و لحاظ حال فعلی از وظایف هسته در بررسی اولیه هر یک از مراحل اشتتغال  ،تمدید قرارداد یا پیمان  ،تبدیل وضعیت وضعیت استخدامی و ...می باشد  .منظور از حال فعلی چیست؟

پل ارتباطی هسته گزینش با کارکنان

پاسخ :یعنی اینکه فرد حداقل در یکساله منتهی به مقطع بررسی ضعفی نداشته و در صورتی که در سالهای گذشته دارای ضعفی بوده متنبه شده باشد.

