امام خمینی رضوان اهلل تعالی علیه:

هررس خ دررا دی ر مس

ر تس د ر اندید ر

یر

ناده گیسی ی پشت س ن ته دلق د یی دلق یست...

گزینش

امام خامنه ای مدظله العالی:

در یک نگاه

..عقی ه سألهی شخص ی سانهاست .ی ا ه تسیی سئال  .تسیی مر
سؤ ل عقی ه یدالق سألهی شخص

شماره  -3هسته گزینش استانداری سمنان

عما

یست سألهی یجامراع

یست حا م ش ن تس سس اشت س م یست.

معیارهای

گزینش نیروی انسانی با رویکرد اسالمی(بخش سوم)

ابعادو مؤلفه های انتخاب نیروی انسانی در منابع اسالمی :
 -گزینش نیروهای غیررسمی و غیرثابت اعم از روزمزد ،قراردادی  ،پیمانی و عناوین مشابه در چارچوب قانون

 -1اعتقادات :
 -ایمان به اسالم داشته باشد.

می باشد و صدور احکام استخدامی تا مرحله قطعی اعم از رسمی یا ثابت با نظر گزینش خواهد بود .در غیر
این صورت هرگونه پرداخت وجه غیرقانونی است.
صدور رأی در گزینش افراد با شرایط عمومی یا انتخاب اصلح تابع نظر اکثریت اعضاء می باشد .

ایمان به خدا وروز قیامت  ،امر به معروف و نهی از منکر ،سرعت
در کارهای نیک ،از خصوصیت های انسان های صالح است .ایمان
و عملکرد شایسته  ،دو شاخصه و دونشانه بر وجود صالحیت و
شایستگی در انسان های برگزیده الهی می باشد.

بعد از مراقبه و محاسبه نفس  شایسته است در یک محیط اداری کارمندان محترم روحیه برادری اسالمی را تقویت کنند و نسبت به سرنوشت همدیگر
حساس باشند.بااحساس وظیفه دینی و اخالقی  ،در گرفتاری ها  ،نامرادی ها ،کنار هم و یار و یاور یکدیگر باشند.همدیگر را از اشتباهات و لغزش ها بازداشته  ،از

احسان و نصیحت ،رفع زحمت و رساندن نفع به هم  ،حفظ آبرو و در یک کلمه ادای دین نسبت به هم دریغ نکنند...

پرهیز از غرور و خودپسندی  :خودبزرگ بینی دل را فاسد و دین را پژمرده و موجب زوال نعمت هاست  .بپرهیز که خود را در بزرگی
همانند خداوند پنداری .زیرا خداوند هر سرکشی را خوار می سازد و هر خودپسندی را بی ارزش می کند...
درصورتیکه داوطلب کلیه مراحل گزینشی را قبلاًٌ طی کرده باشد (اخذ نظر موافق) آیا بهنگام تمدید قرارداد اخذ نظریه گزینشی الزامی می باشد ؟

پل ارتباطی هسته گزینش با کارکنان

پاسخ :ا خذ نظریه گزینش در تمدید قراردادها اعم از (شرکتی ،روزمزد ،قراردادی  ،پیمانی و عناوین مشابه) الزامی می باشد.

