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:کارمندیابی
ایبالقوهیتوانایرسدمینظربهکهکسانیآنوسیلهبهکهاستفرایندی
یشناسائدارند،رامحولوظایفدادنانجاموسازماندرعضویتبرای
.شودمیفراهمسازمانسویبهآنهاجذبموجباتوگردندمی

کهیکسانفرآینداینیعنیاست،«ایواسطه»فرآیندیککارمندیابی
نیرویخواهانکهکسانیو(کارمتقاضیان)کارندجویای
میروهروبیکدیگربابارنخستینبرایرا(کنندگاناستخدام)کارند
براینهاآواقعیتوانایی،(گزینشوانتخاب)بعدیفرایندطیتاشوند
.گرددتعیینسازمانبهورودوشغلاحراز



:(کارنیرویبهسازمانینیازمندی)کارمندیابیمیزان
کهداردبستگیمختلفیعواملبهکارمندیابیزمینهدرسازمانبودنغیرفعالوفعال

:عبارتندآنهامهمترین
برنامهدارد،کارمندهزار30کهسازمانیدرطبیعتاً:(سازمانکوچکیوبزرگی)اندازه

ترگستردهنیزکارمندیابیفعالیتآن،تبعوداردبیشتریاهمیتانسانینیرویریزی
.داردکارمند20مثالًکهسازمانیتااست

کاربازارشرایطکهباشدگرفتهقرارمحلیدرسازمانچنانچه:سازمانجغرافیاییمکان
کهباشدهگرفتقرارمکانیدرتااستترراحتنیازموردکارکنانیافتنباشد،مناسب
.نیستمناسبکار،بازاردرکارنیرویعرضه

افیکمزایاحقوقوخوبکار،شرایطومحیطاگر:حقوقمیزانوکارشرایطومحیط
دیابیکارمنبهکمترینیازوکنندمیترکراسازمانکارکنانازکمتریتعدادباشد،
.بودخواهد

هباستخویشعملیاتگسترشورشدحالدرکهسازمانی:رکودسازمانیارشد
بهیازناسترکودحالدرکهسازمانیبرعکسودارداحتیاجبیشتریانسانینیروی
.داشتنخواهدجدیدکارکنان



:عوامل موثر در کارمندیابی
(سازمانبرون):محیطیعوامل(الف

عوامل) :اقتصادی1
تاثیرتتحراکارمندیابیکشور،اقتصادیاوضاعدرتحولوتغییرهرگونه
ازودهگردیبیشتراشتغالباشدفعالاقتصادکههنگامی.دهدمیقرار

ودرکحالدراقتصادکههنگامیبرعکس،وشودمیکاستهکارعرضه
.شودمیافزودهکارعرضهبهشده،بیشتربیکاریباشد



2)اجتماعیعوامل:
کهافتیتوانمیراکسیکمتردیگرامروزهاخیر،سالیاندراجتماعیعمیقتحوالتاثردر

کهتندهسمشاغلیدنبالبهجامعهکردهتحصیلافرادبخصوص.دهددرتنشغلیهربه
.کندرفعنیزراآنهاترعالینیازهایواولیهومادینیازهایرفعبرعالوه

3)تکنولوژیکعوامل:
ازراودخکارائیمشاغلازبسیاریتاشودمیموجبتکنولوژیدرتحولوتغییرهرگونه
یروینیافتنکهآیندوجودبهبسیاریجدیدمشاغلوشوندخارجردهازوبدهنددست
بهایدبکارمندیابیاستکمبسیارمشاغلاینبرایمهارتدارایومتخصصومناسب
موفقصمتخصافرادجذبدرسازمانهاسایربارقابتدربتواندتاکندتغییرایگونه
.شود



4)مقرراتوقوانین:
درچه،کارفرمایاناست،کردهوضعاشتغالواستخداممورددردولتکهمقرراتیوقوانین

نایوضعازهدفو.هستندآناجرایبهموظفدولتی،بخشدرچهوخصوصیبخش
وانینقوجهانکشورهایاکثردرامروزهاست،استخدامدرتبعیضازجلوگیریقوانین،
تخصوصیادلیلبهکهدهدنمیاجازهکارفرمایانیاسازمانهابهاستخدامیمقررات
اثیرتکهنسبواصلیاجنسیتمذهبی،پوست،اعتقاداترنگ،نژاد،ظاهری،وجسمی

کهآگهیدرجمثالبرای.کنندخودداریآنهااستخدامازنداردافرادکارائیوعملکرددر
بهایانهکارخ»صورتبهبایدونیستقانونی«داردنیازمردکارگرتعدادیبهایکارخانه»

خانمدادیتعبهتجاریشرکتیک»کهآگهییاشوددادهتغییر«داردنیازکارگرتعدادی
نیازویسنماشینتعدادیبهتجاریشرکتیک»صورتبهباید«داردنیازنویسماشین
.یابدتغییر«دارد



عوامل درون سازمانی-ب:
شهرت) 1  :

افرادجذبعدمیاجذبدرمهمعواملازیکیسازمانبدنامییاخوشنامی
درلیمشکباشد،باالییاجتماعیحیثتیاوجههدارایکهسازمانیاست،
یتصورکهسازمانیبرعکسداشت،نخواهدنیازشموردنیروهایجذب
موردنیرویجذببهقادردشواریبهدارد،وجودجامعهدرآنازمنفی
.باشدمینیازش

:شغلجذابیت(2
رامناسبرادافتوانمیدشواریبهباشدنداشتهجذابیتیشغلاگراستبدیهی
ورپردردسوخطرپرکننده،خستهکارهایکرد،استخداموپیداآنبرای

باشدمحدودآندرپیشرفتوترقیامکانیاکممزایایوحقوقبامشاغلی
.داشتنخواهدزیادیداوطلبان



:سازمانهایمشیخطوسیاستها(3
برایکهاستمعنیاینبه«داخلازارتقاع»چونهاییسیاستوجود

دارندقراراولویتدرفعلیکارکنانشود،میخالیکهپستهرمتصدی
ارجخازنیروواست«پلکانی»صورتبهحرکتسازمانهاگونهایندرو

.شودمیاستخدامپائینهایردهبرای
ردعضویتزیرانیستسازماننفعبههمیشهسیاستاین

وشایستگینهاستگرفتهقرارمشاغلاحرازشرطسازمان
.افرادکاردانی



:  دخالت اتحادیه ها ( 4
حمیلتمدیریتبهافراداستخداموانتخاببرایشرایطیهااتحادیهمعموالًً
محدودراافرادترینشایستهیافتنبرایجستجودامنهعاملاینکنندمی
.کندمی

:  هزینه کارمند یابی ( 5
وهاینیریافتنبرایجستجوکهاستعاملیکارمندیابیگزافهایهزینه

هبجاییدرنمایندمیسعیسازمانمسئوالنوکندمیمحدودرانظرمورد
.دارددوجوآنیافتنبرایبیشتریاحتمالکهبپردازندنیروجستجوی



مراحل کارمندیابی:
:شود و نوع نیروی مورد نیاز سازمان تعیین می تعداد ( 1

رایًًمسئوالنًکارمندًیابیًوًمدیرانًصفیًًباًتوجهًبهًاهدافًتعیینًشدهًب
ردًوًسازمانًبایستیًتعدادًوًنوعًنیرویًموردًنیازًسازمانًراًبرایًپیشب

.تحققًاهدافشًبرآوردًنمایند
:  نوشتن شرح شغل(  2

لیًشغلًدرًاینًمرحلهًبایستیًعنوانًشغلً،ًوظایف،ًمسئولیتهاًوًمشخصاتًاص
اًراًانجامًکهًبراساسًآنًکارمندًیابیًصورتًمیًگیردًوًکارمندًبایستیًآنه

دهدًبطورًدقیقًمشخصًوًمعینًشودً
:تعیین شرایط احراز شغل ( 3

درًاینًمرحلهًمشخصاتً،ًویژگیًهاً،ًتوانائیًهایًجسمیً،ًفکری،ًذهنیً،ً
کهًبرایًانجامًشغلًالزمًاستً(ًکارمند)تحصیالتًوًمهارتًهایًشاغلً

.دمشخصًمیًشودًدرًواقعًاولینًگامًغربالگریًمتقاضیانًنیزًمیًباش



:شناسائی مراکز و منابع کارمندیابی ( 4
ردًکهًمحلًتامینًنیرویًانسانیًموردًنیازًدرًاینًگامًموردًبررسیًقرارًمیًگی
آیاًازًداخلًسازمانًنیروًتامینًشودًیاًازًمراکزًبیرونیًافرادًمناسب

.شناسائیًوًجذبًشوند
:  انتخاب روش کارمندیابی ( 5

بستگیًانتخابًروشًنیرویابیًبهًنوعًشغلً،ًبازارًکار،ًقوانینًوًمقرراتًدولت
.داردًکهًبایستیًباًسنجشًاینًعواملًبهترینًروشًراًانتخابًکرد

: بررسی فرم های درخواست کار ( 6
افرادیًدرًاینًمرحلهًفرمًهایًتکمیلًشدهًتوسطًمتقاضیانًبررسیًمیًشودًو

ارًمیًکهًفاقدًشرایطًاحرازًهستندًحذفًوًمابقیًدرًچرخهًکارمندًیابیًقر
.گیرند



: برگزاری مصاحبه مقدماتی ( 7
نهاًدرًاینًمرحلهًباًکسانیًکهًشرایطًاحرازًراًدارندًبهًسازمانًدعوتًوًباًآ
مصاحبهًصورتًمیًگیردًتاًاوالًًاطالعاتًدقیقتریًدرًبارهًشغلًو

اًدیگرًشرایطًاستخدامًبهًمتقاضیًبدهندًوًثانیاًًباًمالقاتًازًنزدیکًب
.توانائیًهایًمتقاضیًراًبرایًانجامًشغلًارزیابیًکنند

:تهیه  فهرستی از افراد واجد شرایط( 8
تهیهًًتاًدرًپسًازًمصاحبهًلیستیًازًافرادیًکهًبیشترینًصالحیتًراًدارند

بهًمراحلًبعدیًازًمیانًآنهاًبهترینًوًشایستهًترینًافرادًانتخابًًو
.استخدامًسازمانًدرآیند



منابع کارمند یابی 

منابع خارجی( منابع داخلی         ب: الف

:داخلیمنابع(1
کهمعناستاینبهداخلازارتقاءسیاست،سازماندرموجودنیروهایازاستفاده
نهاتوکنندمیاستفادهسازماندرموجودنیروهایازمشاغل،تصدیبرایمدیران
وایستهشافرادنتوانندکهگردندمیمتوسلسازمانبرونانسانیمنابعبههنگامی
.بیابندمشاغلایناحرازبرایشرایطیواجد



:داخلازارتقاءسیاستمزایای
مناسبیوجوکندمیکمکسرپرستانوآنهابینوکارکنانمیاندوستانهروابطایجادبه(1

.نمایدمیایجادسازماندر
سازماناعضایروحیهتقویتوشغلیهاینارضایتیکاهش(2
درقیترمدارجپیمودنوسریعپیشرفتخواهانکهشودمیکارکنانیتشویقباعث(3

.هستندسازمان
درودموجاطالعاتازتوانمیزیراکندمیکمککارکنانشایستهوصحیحانتخاببه(4

.کرداستفادهکارمندانعملکردوسوابقبارهدرسازمان
.استکمترسازمانخارجازکارمنداستخدامویافتنازآنهزینه(5
ازمانسباشوندمیانتخابجدیدیپستتصدیبرایویابندمیارتقاءکهاعضایی(6

دارندکاملآشنائی
:سازمانداخلمنابعازاستفادهمعایب

تازهافکاروعقایدورودعدم-الف
جدیددانشوتازهتخصصازاستفادهعدم-ب
.شدخواهدسازمانداخلکارمندانتحرککاهشباعثسازماندرفعالوجوانعناصرورودعدم-پ



:خارجیمنابع:ب
ودباشزیادسازماناحتیاجاتوباشدفراوانخالیهایپستکههنگامی
.گرددمیاستفادهخارجیمنابعازنباشداحتیاجاتجوابگویداخلیمنابع

:ناخواندهمتقاضیان(1
وندکنمیشغلتقاضایشخصیمراجعهبایانامهباکههستندافرادی
وشغلبودنجذابسازمان،شهرتبهبستگیداوطلبینگونهاینتعداد
سازمانایبرخوبیمنبعغالباًًمتقاضیانگونهاین.دارداقتصادیشرایط
درکارهبآنهاتمایلنمایانگرآنهاشخصیمراجعهیامکاتبهزیرا.هستند
فرمرویآنهامشخصاتمراجعه،زماندربایدواستمربوطهسازمان
.شونددعوتکاربهنیازموقعدرتاشودضبطمخصوصهای



:آگهی(2
رایبراخودقصدتواندمیآنوسیلهبهسازمانکهاستروشهاییموثرترینازیکی

کهینیروینوعبایدمعموالًًآگهیدربرساند،مردماطالعبهانسانینیرویاستخدام
دارادبایکهمشخصاتیو(فروشندهمهندس،کار،تعمیرمانند)استآنخواهانسازمان
شودیمآگهیآنبرایکهشغلیهرچه.گرددذکر(تجربیاتوتحصیالتمانند)باشد
.دادیشتریبپوششوکردآگهیتریوسیعسطحدربایدباشدترتخصصیومهمتر

:آگهیازاستقبالمیزاندرموثرعوامل
استفاده) سازمانهدفنوعیاسازمانبدنامییاخوشنامیبه.نامبیهایآگهیاز1

.بکندمنتشراستخدامبرایآگهینوعچهکهداردبستگی
محتوای) (...وشغلیمزایایاحراز،شرایطشغل،شرح)آگهی2
طرز) (شغلبرایتخصصییاکلیشرایطنوشتن)آگهینگارش3

وثرمآگهینمودنسودمنددرآگهیدرشغلترسیم،آگهیارائهنحوه،آگهیدرجنشریه
.است



:(آموزشیمراکز)هادانشگاهیامدارس(3
شکیلتراکارمندیابیمهممنابعازیکیآموزشیموسساتالتحصیالنفارغ
مراکزیهنرستانهاوفنیمدارسوهاآموزشگاهها،دانشگاه.دهندمی

فارغسوابقوآنهامدارکبهمراجعهباتوانندمیسازمانهاکههستند
نبعمهنرستانهاومدارسوبگیرندتماسآنهاباومطالعهراالتحصیالن

منبعاهدانشگاهوسازمانپایینسطوحانسانینیرویتأمینبرایخوبی
سطوحدرمدیریتیسیستمهایتصدیبرایسازمانهانیازموردنیرویتأمین
.هستندباال
برایآنبودنپرهزینهوبودنگیروقتطریقاینازیابیکارمندعیبعمده
.باشدمیمناسبنیروییافتن



:اعضاءتوصیهومعرفی(4
شودهخواستکارکنانازکهاستایننیرویافتنروشهایازدیگریکی

در.کنندمعرفیسازماندرموجودمشاغلتصدیبرایرامناسبافراد
ومهارتهاباافرادیبهدستیابییامحدودکار،عرضهکهمواردی

وریزیامهبرنباسازماننباشدپذیرامکانآسانیبهکمیابتخصصهای
وبیچهارچدرویافتهسازمانصورتبهروشاینازتشکالتیایجاد
دادنوایطالشرواجدافرادمعرفیبهکارکنانتشویقکند،استفادهمنظم
نیروهاییافتنبهموفقسازمانآنهاطریقازکهافرادیبهپاداش
.گیردمیصورتراستاایندراستشدهایشایسته



:کاریابیموسسات(5
استمانسازبهکارجویندگانمعرفی،موسساتایناصلیوظیفهونقش
کاریابیهکدولتیکاریابیموسسات،انددوگونهبرکاریابیموسسات.

ئهارابرایکهخصوصیموسساتودهندمیانجامرایگانرابصورت
.کنندمیدریافتکارمزدخودخدمات

:مزایای
فرادابهسازمانانتخابحقسازمانبهداوطلبانمعرفیباموسسات(1

ندمیکنکمکشایستهافرادورودبهودهندمیافزایشرانیازمورد
.هسادکارگرانودفتریکارمندانبخصوص

بهرایکسانفقط،سازمانپرسنلینیازهایازآگاهیباموسساتاین(2
وندباششغلاحرازبرایاولیهشرایطدارایکهمیکنندمعرفیسازمان

.میگردندسازمانهزینهووقتدرجوییصرفهموجبنظرایناز



:شرایط مراجعه به موسسات کارمند یابی
عدمًتوانائیًسازمانًدرًجذبًنیرو) 1

مقرونًبهًصرفهًنبودنًراهًاندازیًواحدًکارمندًیابیًدرًسازمان) 2

نیازمندیًسریعًبهًنیروًبدونًاتالفًوقت) 3.
:پیشگیریًازًورودًنیروهایًناشایستًازًطریقًموسساتًکاریابی

سازمانًبایدًشرحًشغلًراًدقیقًدرًاختیارًموسسهًقرارًدهدًوًمطابقًآنًن) یرو1ً
.طلبًکند

ارزیابیًروشًهایًجذبًنیروًدرموسساتًکاریابیًتوسطًسازمان) 2.
برقراریًارتباطًباًچندًموسسهًوًشناسائیًموسسهًموردًاعتماد) 3.



انواع موسسات کاریابی:
موسسات جایابی) نًافرادًوًمتقاضیانًکارًباًارائهًمدارکًخودًبهًای: 1

وصیاتًموسساتًتقاضایًشغلًمیًکنندًوًاینًموسساتًباًبررسیًخص
وًویژگیًهایًافرادًبرایًآنانًدرًسازمانًهایًمختلفًشغلًپیداًمیً

.کنند
موسسات فردیابی) اعالمًسازمانًهاًباًمراجعهًبهًموسساتًفردیابیًًو: 2

شرحًشغلًوًشرایطًاحرازًدرًجستجویًفردًموردًنظرًباًشغلًاعالن
افرادًوًشدهًمیًنمایدًوًموسساتًفردًیابیًنیرًمتناسبًباًویژگیًهای
.شرایطًاحرازًوًشرحًشغلًافرادًراًبهًسازمانًهاًمعرفیًمیًکنند



نکات الزم در انتخاب موسسه کاریابی:
1-اطمینانًازًتوانائیًموسسهًبرایًیافتنًنیرو
2-ارزیابیًًافرادًوًروشًهایًجستجوًبرایًنیروًدرًموسساتًتوسط

سازمانًها
3-دهًبرایًتحقیقًوًبررسیًعملکردًموسسهًباًارزیابیًنیروهایًیافتهًش

سایرًسازمانًهاً
4-ًپرداختًدرصدیًازًحقوقً)چگونگیًپرداختًکارمزدًبهًموسسات

.درًفعالیتًموسساتًبسیارًموثرًاست(ًافراد
5-دًدقتًدرًانتخابًموسسهًکهًباًدوًمنظورًفردیابیًوًجایابیًدرص

.حقوقًوًمزایایًازًنیروهاًدریافتًنکند



کیست؟وظیفهیابیکارمند

شوددهگذارنهادییاشخصچهعهدهبهبایدسازمانبراییابیکارمندوظیفه
اتموسسازمعموالبزرگسازمانهایدر.داردسازماناندازهبهبستگی،

هاندازبامانهایزسادر.شودمیاستفادهیابیکارمندبرایایحرفه
در.دهندمیانجامپرسنلیامورمتخصصانراکارمندیابیمتوسط

سرپرستانیامدیرانعهدهبهمعموالکارمندیابیکوچکسازمانهای
.دارندکارمندبهنیازکهشودمیگذاشتهدوایری



:انتخابفرآیند(ب
فرآیندو(پرداختیمآنشرحبهکه)کارمندیابیفرآیندمیاناصلیتفاوت

ومزایاتوصیفباتاشودمیسعییابیکارمنددرکهاستاینانتخاب
برایشدنداوطلببهتشویقراشرایطواجدافرادکار،مثبتهایجنبه
مراحلطیکهاستفرآیندیانتخاباما.کردسازماندرشغلاحراز

آنهامیانازتاگیرندمیقرارارزیابیموردشغلمتقاضیانآن،مختلف
.شودزیدهبرگوشناساییشغل،احرازبرایفردترینشایستهوبهترین
سویهبآنهاجذبوافرادیافتنکارمندیابیدرهدفکهحالیدربنابراین
کمتریصالحیتازکهکسانیحذفباانتخابدراستسازمان

باشدداراشغلتصاحببرایراصالحیتبیشترینکهکسیبرخوردارند
.شودمیبرگزیده



:انتخابفرایندمختلفمراحل
تغییرغلمشااهمیتوداوطلبانتعدادسازمان،ظرفیتووسعتبهنسبتانتخابروش
استکنممکوتاهمصاحبهیکباسرپرستیارئیسکوچکسازمانیکدرکندمی
استخداممرکزیسازماندارایکهبزرگسازمانیکدرامادهدانجامراکاراین

رویههکهرچند.گیردمیانجامعلمیهایتکنیکازاستفادهباانتخابجریاناست
ازنعتیصکشورهایموسساتغالباًولینیستیکسانمختلفموسساتدرانتخاب
:شاملکهکنندمیاستفاده«ریچارداوربروک»پیشنهادیرویۀ

پذیرفتن. متقاضی1

مصاحبه. مقدماتی2

تنظیم. شغلدرخواستفرم3

انجام. استخدامیهایآزمون4

مصاحبۀ. استخدامی5

تحقیقات. محلی6

آزمایشات. بهداری7



داوطلبپذیرش:الف:
البته.استشرایطحائزحدچهتامتقاضیکهشودمیتعیینمرحلهایندر

هبسطحیارزیابیچنینامکاناستممکنخاصسیاسیشرایطتحت
اداریی،سیاسمسائلداوطلبکارتقاضایپذیرفتنونشوددادهمسئولین
ظیمتنشغلدرخواستفرمپرکردنجایبهاخیراً.کندمطرحرامختلفی
.استشدهمتداولتحصیلی–خدمتیوضعیتخالصه

(اولیهغربال):مقدماتیمصاحبۀ:ب
رایباندشدهشناسائیکارمندیابیفرایندطیکهکسانیمرحلهایندر

شغلشرحبراساسوشوندمیدعوتسازمانبهمقدماتیمصاحبهبرگزاری
زیابیارسازماندراستخدامبرایافراداینشایستگیشغلاحرازشرایطو

.گیردمیانجاماولمرحلهدنبالبهواقعدرامراینو.شودمی



:شغلدرخواستفرمتنظیم:ج
آنرجاتمندتطبیقوکارسوابقومتقاضیازاطالعاتکسببرایشغلدرخواستفرم
تصدیقرایب.شودمیتنظیمشدهکسبمنابعسایرازمتقاضیبهراجعکهاطالعاتیبا

راجعهممتعددمنابعبهبایدداوطلبکارسابقهومشخصاتفرمدرشدهدادهاطالعات
وداوطلبتحصیلمحلهایدانشکدهودانشگاهقبلی،کارفرمایانمیانازکهشود

.استاهمیتحائزموسسهبهداوطلبطرفینازباالخره
:استخدامیهایآزمون:ت
سازمانمسئوالنخدمتدرتوانندمیکههستندابزاریترینارزشباومهمترینازیکی

ولبینداوطبالفعلوبالقوههایتواناییارزیابیبرایمعموالًًآزمونهااینگیرندقرار
.شودیمانجامنظرموردشغلنوعوسازمانفرهنگباداوطلبینشخصیتنوعتناسب

هوش،هایآزموندرشودمیانجاماستخداممرحلهدرفعالًکهرایجیهایآزمون
.شخصیت-مهارتاستعداد،



:استخدامیمصاحبه:ث
بهاحبهمصاندگذراندهموفقیتباراقبلیمراحلکهکسانیبامرحلهایندر

کل،رانمدیپرسنلی،امورمتخصصانوسیلهبهمعموالًمصاحبه.آیدمیعمل
آنهدف.گیردمیانجاممذکورافرادازگروهییافرد،مستقیمسرپرست
انواعهکباشدمی...وتحصیالت،،اخالق،متقاضیخصوصیاتازاطمینان
.داردمختلفی

1-ًًمصاحبهًآزاد:
مصاحبهًشوندهًآزادیًکاملًدرًنحوۀًارائهًپاسخًهایًخودًداردًوًمصاحبهً
پاسخًکنندهًپرسشًهاییًکلیًوًجامعیًراًمطرحًمیًکندًوًصبورانهًبهًتمام

.هایًمصاحبهًشوندهًگوشًمیًکند
2-سیلهًدرًآنًپرسشًهاییًمطرحًمیًشودًکهًبهًو:ًمصاحبهًمفصلًیاًعمیق

اًکهًبهًآنهاًمیًتوانًبهًجزئیاتًهرچهًبیشترًزندگیًمصاحبهًشوندهًتاًآنج
.کارًوًاستخدامًاوًارتباطًداردًپیًبرد



:شدههدایتمصاحبه-3
ایهفرمدروشدهبینیپیشقبالًکهمشخصومعینهاییپرسشمعموالً

رودمیانتظارشوندهمصاحبهازوشودمیمطرحاستشدهثبتمخصوص
ازرودنحاشیهبهوجههیچبهوبدهدراشدهمطرحهایپرسشپاسخفقطکه
اتثبوشدهدادهاطالعاتصحتبهالزماطالعاتکسببرعالوهطریقاین

.شودمیبردهپیحدیتاشوندهمصاحبهفکری
:مخصوصمصاحبه-4

روشازیکیمثالًرودمیکاربهخاصهایاستخدامبرایمصاحبهروشاین
یاجرائمدیرانانتخاببرایمعموالًکهاستگروهیمصاحبهمخصوص،های
.رودمیکاربه



:محلیتحقیق-6
امورمدیردهنماینمستقیممراجعهیامکاتبهتلفن،طریقازمعموالًکهمحلیتحقیقات

هایهمصاحبدرداوطلبگفتارصدقازاطمینانحصول.شودمیانجاماستخدامی
افرادگاهاًً).استشغلدرخواستفرممندرجاتصحتازاطمینانواستخدامی

فردتخریبدرسعیولحاظراخودشخصیورزیغرضمرحلهایندرمحلی
(دارندمتقاضی

:(پزشکیمعاینه)جسمیآزمایشات-7
اشندبنداشتهکارانجامبرایمناسبیجسمیوضعیتازکهکسانیمرحلهایندر

آزمایشاتگیردمیصورتکارآخردراستبرهزینهچونوگردندمیحذف
.دارنداصلیهدفسهشغلبرایالزمجسمی

سازمانبهورودبدودرداوطلبجسمیسالمتازاطمینان
نظرموردشغلبرایالزمجسمیتناسبداشتنازاطمینان
بعدیمعایناتبرایپایداریومبناایجاد



(انتصاب)گماردنکاربه(ج
مبنایبرکهشغلیدرداوطلبگماردنکاربهازاستعبارتانتصاب

.استشغلآنبامتناسبآمدهبدستاطالعات
.گیردانجامصورتدوبهاستممکنانتصاب

:موقتانتصاب-الف
حاصلاطمینانعمالًتاگیردمیانجامکوتاههایمدتبرایانتصابگونهاین

باطهمربوشغلواستمحولهوظایفانجامبهقادرخوبیبهداوطلبشود
(دوسالتاماهشش).استسازگاراوشخصیتنوع

:دائمانتخاب-ب
طمیناناداوطلبکفایتوشایستگیازاستخدامیامورمدیرکهزمانیمعموالً
.شودمیصادردائمانتصابحکمکندمیحاصلکامل
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مدیریت منابع انسانی  دکتر ابطحی -3
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