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 چکیده

 

آور و حضور الزام یهانامهنییبط و آواض ن،یمنسجم با قوان یتالیوجود تشک و کارآمد مستلزم ایپو ینظام ادار کی یریگشکل

متخصص  کرده ولیتحص یروهاین ،ییاجرا یهاالزم است در دستگاه ،رو نیاز ا باشد.یمتعهد م و دلسوز، مؤمن یانسان یروهاین

در  یرعدالت ادا وانید کردیور یبررس قیحقت نیدر ا یصلف اهد ،نیو جذب شوند. بنابرا نشیاز داوطلبان گز یانبوه انیاز م

آن  یبه بررس یلتحلی – یفیکه با استفاده از روش توص باشدیم نشیگز یهابر هسته ییحاکم بر نظارت قضا نیاستفاده از قوان

 ءاعطا ینشیگز یو کنترل یتعنوان مرجع نظاربه یادار لتعدا وانیصادره از د یآرا یپس از بررس ،تیپرداخته شده است. در نها

 نیدر خالل قوان ،ینهاد حقوق نیا وجود وانیاز د یادیصادره ز یکه در آرا مایدهیرس جهینت نیا به ،یه مقامات اداره بشد

شده است.  دیتمج یمعقول و منطق میتصم کیعنوان شده است و همواره از اعمال آن بهشناخته  تیبه رسم یمختلف حقوق

قانون، تناسب،  تیحاکم همچون یحقوق عموم یهوماو  یبر اصول شکل هیتک با یادار التعد وانید یعموم تأیه ،نیچنهم

طور و ... به یادار ماتینشدن تصمماسبقاستماع، عطف به م،یتصم یمبان لیدال هئالزام به ارا ،یطرفیسرعت، ب ت،یشفاف ،یبرابر

 .دنیو نظارت نماتحت کنترل در آورده ا ر یت ادارامامق ینشیگز هایتصالحی اندتوانسته یتا حدود میرمستقیو غ میمستق

 

 های گزینش: نظارت، دیوان عدالت اداری، استخدام، هستهکلمات کلیدی
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Abstract 

 

The formation of a dynamic and efficient administrative system requires the existence of an 

organization consistent with binding laws, rules and regulations, and the presence of 

compassionate, faithful and committed human resources. Therefore, it is necessary to select 

and recruit educated and specialized personnel from among a large number of candidates in 

the executive apparatus. Therefore, the main purpose of this study is to investigate the 

approach of the Administrative Court of Justice in using the laws governing judicial oversight 

of selection centers, which has been studied using a descriptive-analytical method. Finally, 

after reviewing the rulings issued by the Court of Administrative Justice as a selective 

supervisory and control authority granted to the administrative authorities, we have come to 

the conclusion that in the large number of rulings issued by the Court of this legal entity, 

through various legal laws It has been recognized and its actions have always been praised as 

a sensible decision. Also, the General Assembly of the Court of Administrative Justice, 

relying on the formal and substantive principles of public law, such as the rule of law, 

proportionality, equality, transparency, speed, impartiality, the obligation to provide reasons 

for the decision, hearing, reversal of administrative decisions and ... have been able to directly 

and indirectly control and monitor the selective powers of administrative officials to some 

extent. 
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 مقدمه
دهایی به ب، واحالدستاوردهای انقت از حراس جهت حفظ و ی ایران درالمب اسالگونه که مستحضرید، از بدو تشکیل انقهمان

امام خمینی  با توجه به فرمان حضرتاست. ده ، تشکیل ش15/11/1361تی در مورخ دولات های گزینش در اداران هستهعنو

 اهشگاهرش تا دانو پرو ها و یا ادارات از آموزشدر قوای مسلح و چه در وزارتخانه های گزینش سراسر کشور چهتأ، تمام هی(ره)

 عاقل و صاحب ،متعهد ،صالحمنحله از افراد ای هتأهیجای را بهی یهاتأهی لالستاد انح ،جای آنهمگی منحل شده و به

ظری، نور از تنگده ب وحظه روابط الق کریمه و فاضل و متوجه به مسائل روز، تعیین نمود تا در گزینش افراد صالح بدون مالاخ

 ها وهتگی به گرووابس هکتا در این بررسی، افراد صالح جذب و از جذب افرادی  فراد بپردازندری به گزینش اگاانتندخویی و سهل

 ای حضرت امامادهماند و یا جزء مفسدین بودند، جلوگیری نمایند. بر این اساس، با عنایت به فرمان شش م سابق داشتهرژی

آموزش و پرورش  ، قانون گزینش معلمان و کارکنان1335 وده که در سالروع به کار نم)ره(، گزینش کشور با سبک جدیدی ش

و  ها، اختیاراتتحیالهای دولتی پیدا کرد و از آن سال به بعد، صسسات و شرکتؤم ها،ها، سازماننهتخارتسری به سایر وزا

خص مش یقاًدق رونده متقاضیت گزینش کشور دارای یک قاعده قانونی گردیده و مراحل اعتراض فرد و رسیدگی به پالتشکی

که آراء اییو از آنج داریت اقانون دیوان عدال ز این رو، با توجه بهاسی از قانون، صورت پذیرد. أشده تا تمامی این فرایند به ت

ری دارای ت اداالاند، آراء صادره از سوی دیوان عدکایت در مراجع دادرسی دیوان بودههای گزینش قابل شصادره از هسته

 .شدابمیت بسزایی میاه

 

 هئلمس طرح

س از طی اشخاصی که پ نمایدمعه اقتضا میشتغال آحاد افراد جاا برابری حقصیانت از حقوق اساسی و استخدامی افراد و 

قوق حل با در وهله او ،گردندمی های گزینش معرفیر دستگاهی را کسب کرده و به هستهمسابقات استخدامی مجوز جذب د

ساختار نماید که میب ایجا مریاز این اولی پیشن ؛های دستیابی به حقوق خود را بدانندایستهات و بالزام و نا بودهقانونی خود آش

ن امکانی ی نیز چنییهای اجرانامهینییگر قوانین و آه شده در قانون اساسی و قوانین ارگانیک و دیدوقی حاکم و تدابیر اندیشحق

 وقشری و حقحقوق ب زیننویسی شایسته و با رعایت معیارها و موانونبا قانگری ضمن آیندهرا قانونی ساخته، در اولویت اول 

ان امک واز آن نیز در صورت تضییع حقوق اشخاص طرق ت مانع تضییع حقوق اشخاص گردند و پس ساسی ملبنیادین و ا

 هنگام حقوق تضیع شده قانون فراهم شده باشد.استیفای کامل و به

مراجع  یت چنین فردی،مراجع رسیدگی به شکا ،د گزینش تضییع گردددی در فرآیناستخدامی فرقوق که ح صورتی در

 نوان مرجعهای گزینش به عهسته .باشدی مییضاقرجع اختصاصی عنوان میوان عدالت اداری بهیی و دیر قضاغاختصاصی 

یی صی غیر قضاجع اختصامرا زینشت عالی گأهیدوم و عنوان مرجع تجدید نظر مرکزی گزینش بههای تأهیتجدید نظر اول و 

ر زینش را دآرای گ و یا اصالح ی تقاضای رسیدگی به تغییریخواهی قضاددرخواست داا همزمان با یتوان قبل و باشند که میمی

 (.1392، ویژه) ت عالی گزینش مطرح کردأهی

باور بود که  نیا بر توانینم یادارروزافزون حقوق  هاییدگیچیو پ لئخصوصاً مسا ،یحقوق عموم شرفتپی و با توجه به توسعه

 یمطلوب ادار یبه جامعه دنیرس یلذا برا ؛باشد یحقوق ادار عاتضومو یتمام یجود جوابگوو مقررات مو نیقوان یطور کلبه

اهداف  میتوانو در واقع ب میبرو شیپ یتحول حقوق ادار ریدر جهت حرکت در مس مینکه بتوا میهست یاصول یسرکی ازمندین

به نحو احسن در  الت خود رابتواند رس یمأمور ادارکه هم در جهت کمال اداره باشد و هم  میکن میترس یرا طور یمعه ادارجا

به حق و حقوق خود  یجامعه مطلوب ادار نیا هاعتماد ب یهیانجام دهد و هم مردم بتوانند در سا یحقوق ادار یتعال یراستا
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 حقوقدانان، یشگیهم دغدغه ،ینظارت بر عمل ادار باشد. ریپذامکان زین یاعمال ادار ییضاکه کنترل قنیا ،تیبرسند و در نها

ن سخن آمرجع اعمال و حدود  نظارت، نینها از نوع اآ« نظارت» هایدیاز کل یکی بوده و یحقوق عموم شمندانیاند ژهیوبه

 از انتیص قوا، کیتفک رینظ یحقوق عموم گریاصول د ،تحقق یالزم برا و شرط یحقوق عموم یهاواژه ،گریعبارت داند. بهگفته

ساز بر اعمال هنجار ینظارت نیلزوم چن ،ینظام ادار یریگشکل یاز ابتدا زیما ن در کشور است. یمدارونو قان یاساس انونق

 (.1388 ی،تمنؤم یباطبائط) بوده است مطرحی ادار

فق اصول است که و ییقضا ینظارت ،شده مقرر یادار نظارت بر اعمالسازو کار جهت  کیعنوان نچه که امروزه در کشور ما بهآ

ب قانون مصو 10 یبه موجب ماده یعدالت ادار وانید یگسترده تیصالح . حوزهردیگیت مصور یاساس ونقان 173و  170

 یمدارانونارت بر قنظ یر براقانونگذابر عزم  داللت رد،یگیرا در بر م ییو شبه قضا یوناگون ادارگ مراجع یکه تمام 1390

 قوق افرادحر حفظ دبوده و  تیاهم زئحا اریراجع بسدسته از م نیظارت بر ااست که ن یهیاست. بد ییاجرا ماتیو تصم مقررات

 نیا در وانید یهان، عملکردآ یهاسمینظارت و مکان نیا ینحوه .شودیثر محسوب مؤم یگام زیحقوق شهروندان ن نیو تضم

 .(1388 )هداوند و همکاران، و مشخص شده است ینظارت، بررس نوع نیدر ا وانید گاهیخصوص و جا

ه بین تحقیق ات که باید گف ،د در جزء جزء فرآیند دادرسی رعایت شود. با توجه به مطالب مطرح شدهدف بایاین ه ،بنابراین

 یهاد هستهعملکر بر یعدالت ادار وانید یینظارت قضا یارهایاصول و مع یابیارز باشد کهال میؤدهی به این سدنبال پاسخ

 نیا ،یعموم هایتأهیصادره از شعب و  یآرا یعنی وانید ییضاق هیرو یبا بررسمچنین به چه صورت است؟ ه کشور نشیگز

 مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ارهایاصول و مع

 

 اصطالحاتمفاهیم و 

 گزینش  -الف

 خابانت و نندهکانتخاب: داردوجود  طرف دو گزینشی هر در کلی، نگاه در. است کردن انتخاب و پسندیدن گزینش، از منظور

 .باشند داشته به یکدیگر نسبت مختلفی هایحالت توانندمی «ینشگز» طرف دو. شونده

 و فهرط دو ایگونه به هجامع در روابط افراد موارد اکثر در لیکن ؛دارد منفعل حالت کننده انتخاب مقابل در گاهی شونده انتخاب

 مشترکاً را خود سرمایه دهند،می خانواده لتشکی پذیرند،می ولیتئکنند، مسمی ستد و داد یکدیگر با هاانسان .باشدمی جانبه دو

 «اعمال حقوقی» ابطرو این مجموع ؛دهندمی حواله و گیرندمی قرض ،دهندمی اجاره یکدیگر به را اموال خود اندازند،می کار به

 .شودمی نامیده

 االجراالزم و عینی هک عادالنه و هقواعد عاقالن رشته یک اساس بر روابط این که کندمی ایجاب جامعه بقای ضرورت و نظم رعایت

 .نامیممی «حقوق»را  قواعد این .گیرد شکل ،باشند نیز

 این در .شوندمی اکمح جامعه در آیند ومی در «نقانو»صورت به جامعه هر هایموقعیت و نیازها با تطبیق روند در حقوقی قواعد

 عوض «شونده بانتخا» و «کنندهانتخاب»جای  مرحله هر در اسب و چه گیردمی صورت شگزین و انتخاب مداوم صورت به روابط

بل مقا فطر توسط نیز خود ،کندمی انتخاب را شخصی حقوقی یا اجتماعی عمل یک انجام اینکه در عین در فرد هر .شود

 انتخاب اینکه یبرا طرف دو یعنی هر ؛تاس طرفه دو رضایت یا تراضی «هاگزینش» و «هاانتخاب»این  مبنای و دشومی انتخاب

 هم انتخابی ،باشد نداشته وجود ایطرفه دو رضایت کهحالتی است در طبیعی و باشند داشته رضایت باید ،شوند انتخاب یا کنند

 گیرد.نمی صورت

 انجام خصوصی روابط ینامب ها برانسان مناسبات اکثر گذشته در اگر .است دولت با فرد روابط ،اجتماعی اسباتنم دیگر قلمرو

 یک از باید ،آیدمی دنیا به که فردی ،امروزه .گیردمی شکل هامداخالت دولت با افراد هایفعالیت بیشتر امروز جهان در شد،می
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از  باید ،رساندمی پایان به که را ایمرحله هر تحصیل، هنگام به .شود شناسایی همعجا در بگیرد تا شناسنامه دولتی دستگاه

 تعیین دولت که مراکزی در آن را باید ،کندمی ایمعامله اگر .کند شروع را بعدی مرحله بتواند تا ردبگی مدرك دولتی نیازماس

 اخذ فوت گواهی و ثبت وی فوت واقعه یدبا ،کندمی فوت حتی وقتی و شود برخوردار آن حقوق از بتواند تا کند ثبت ،است کرده

باعث  اقتدار،. گوییممی« اقتدار»آن  به حقوقی اصطالح در که دهدمی ایویژه موقعیت و متیازا یک دولت به هادخالت این .شود

 خود بقای برای و ویشمداوم خ تحوالت سیر در انسانی جامعه و شودمی اجتماعی هایبرنامه اجرای و عمومی امور پیشبرد

 .ندارد آن شناختن رسمیت به و قبول جز ایهچار

 در فرامین و قواعد این که شودمتبلور می فرامینی و قواعد صورته ب« حاکمیت دولت» آن ترحقوقی عبارت به و دولتی اقتدار

 برای ئوریت رد که را فردی لقمط آزادی کمال، سوی به سالم اجتماع حرکت جهت به و هستند آفرینمحدودیت ست،خن وهله

 و اقتدار درتق تجربه، ،ماهیت ولی ؛کندمی محدود جمعی زیست و اجتماعی روابط علت به متصور است، فردی زیست در انسان

 و شودمین محدود است، و عقالیی منطقی توجیهی دارای که اندازه همین به دولت آفرینیمحدودیت که است کرده ثابت

 عقالیی و منطقی وجهم معیارهای از برداشتن دیده نتیجتاً و تمرکز قدرت و انحصارطلبی سویهب را وی اقتدار، و قدرت فراگیری

 و کنترل صالحیت حوزه در داخل حقوقی و حقیقی اشخاص ترکامل عبارتبه و شهروندان هایآزادی و حقوق محدودسازی در

 .دهدمی سوق خود

 طبیعی طهراب و کند سلب ار افراد نماید، آزادی تضییع را آنها حقوق کند، جادیا محدودیت هاانانس برای تواندمی اقتدار بنابراین،

 .نماید مختل اند،بوده آن لابدن به تاریخ طول در فالسفه از بسیاری که را هاانسان

 

 هیأت عالی گزینش  -ب

گزینش را تشکیل  ت عالیأهی انون گزینش،ق 1 مادهقانون گزینش، رئیس جمهور برای انجام وظایف مقرر در  4بر اساس ماده 

زینش کشور را به عهده ذیق وقت، اداره امور گ دلیلله و بهت که با توجه به مشغاسدهد و این اختیار به ایشان داده شده می

 .دیگری بگذارد

 

 :ت عالی گزینش عبارتند ازأاعضای هی
 یه به انتخاب رئیس قوهئنماینده قوه قضا -

 (معاونت توسعه و منابع انسانی رئیس جمهور)تخدامی کشور و اس اداریزمان امور دبیر کل سا -

 وان ناظر به عن میالور اداری و استخدامی و آموزش و پرورش به انتخاب مجلس شورای اسام هایده از کمیسیونمایندو ن -

 ترین مقام دستگاه اجرایی، حسب مورداالوزیر یا ب -

  ها و ها و سازمانپرورش به کارکنان سایر وزارتخانهنان آموزش و ارکانون معلمان و کقانون گزینش تسری ق ،6ماده

ر نظر دبیر ت عالی گزینش که زیأم به ذکر است، دبیرخانه هیاالز 11/12/1335مصوب  تی،های دولسسات و شرکتؤم

 یشنهادپبه  ش،عالی گزینت أیباشد و دبیر هل میاست، دارای ردیف بودجه مستق ت و در نهاد ریاست جمهوری واقعأهی

 .باشدفرا میداران و ستراز استانه همشود کعالی و حکم رئیس جمهور، منصوب میت أاعضای هی

 

 های مرکزیهیأت -ج

سازمان و خانه یا رین مرجع گزینش وزارتاالتگردد و به عنوان بت عالی گزینش تشکیل میأتوسط هی ،ت مرکزی گزینشأهی

سات گردد و جلت عالی گزینش منصوب میأد که اعضای آن با حکم دبیر هیشوینش تشکیل من گزیقانو سسات مشمولؤم
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ت مرکزی أبر خواهد بود و از میان اعضای هیی معتأرسمیت یافته و تصمیمات آنها با حداقل دو ر ءیت اعضات با حضور اکثرأهی

ت مذکور، پس از أگردد که هید میزینش پیشنهالی گت عاأبه عنوان دبیر، به هی سال 4ی اکثریت برای مدت أیک نفر با ر

وی نیز منعی  ماید که انتخاب مجددنش را انتخاب میی گزینت مرکزأسال، دبیر هی 4حیت آن برای مدت الیید صأبررسی و ت

 .ندارد

 

 :های مرکزی گزینشتأاعضای هی

ین مقام تراالباشد که بیماین بابت  ام دستگاه ازمق ریناالتنماینده وزیر و یا ب :دستگاهترین مقام االنماینده وزیر یا ب -

 ان مربوطهینش سازملی میان دستگاه اجرایی و گزعنوان پو بهات متخذه مطلع بوده یمدستگاه اجرایی از کم و کیف تصم

 .عمل نماید

تمامی  کهآنجایی از :ور(اونت توسعه و منابع انسانی رئیس جمهنماینده سازمان امور اداری و استخدامی کشور )نماینده مع -

ی هوریاست جمنابع انسانی ره و مز از معاونت توسعبایست با اخذ مجوهای دولتی میای استخدامی سازمانفراینده

 سسات وؤا مخانه یگیری گزینشی وزارتترین مرجع تصمیماالای از سازمان مذکور در بنماینده ،روصورت پذیرد، از این

مور أستگاه مای جذب شده به نیابت از دحیت نیروهالیید صأروند تا در شود تمعرفی می ،های مشمول گزینشسازمان

 .اذ تصمیم نمایدنظارت داشته و اتخشده 

ها و نش و اجرای دقیق مصوبات، بخشنامههای گزیگزینش جهت نظارت بر عملکرد هسته ت عالیأنماینده هی -

 .گرددیمت مرکزی گزینش معرفی أر به هیذکوت مأای از هیهدننمای :ت عالی گزینشأهای صادره از هینامهآیین

 

 های گزینشهسته  -د

ه که به ینش بودقانون گزینش در مرحله نخست بر عهده هسته گز متقاضیان و داوطلبان موضوعاحل اجرایی گزینش م مرانجا

دید و حالبا صء اعضاین اوده که نفر ب 5 تا 3از  گردد و تعداد اعضای آنگزینش، محسوب میعنوان مرجع ابتدایی صدور آراء 

 .دنشومینصوب مرکزی گزینش م تأهیدبیر ی ا امضات عالی بأسوی هیان از حیت آنالیید صأت مرکزی و پس از تأمعرفی هی

  سسات و ؤا و مهها و سازمانپرورش به کارکنان سایر وزارتخانهقانون گزینش تسری معلمان و کارکنان آموزش و  ،1ماده

  11/12/1353 وبمص های دولتی،تشرک

 :های گزینشاعضا و پرسنل هسته

جرایی ر اولیت امومسئ و مستقیماً گرددت مرکزی منصوب میأهیدبیر  حکم و باء اعضا که از بین مدیر هسته :ر هستهمدی -

الی و مز، منابع د نیاورمنظور امور اجرایی گزینش، نهاد و دستگاه موظف است کلیه امکانات مهسته را بر عهده دارد و به

 .دت پشتیبانی را برای هسته فراهم نمایسایر خدما

شناس اسخگو، کارکارشناس مصاحبه، پگر، رشناس تحقیق، مصاحبهقق، کاامل محش: (تخصصی) اصلیپرسنل مشاغل  -

 .باشدارزیابی و ... می

 .باشدمی ... گویی اداری وشامل امور اداری، مالی، دبیرخانه، کارپردازی، پاسخ: پرسنل مشاغل پشتیبانی -

  و مور اداری اش و آموزش و پرور کمیسیون مشترك ،11/12/1353نون گزینش کشور، مصوب نامه اجرایی قاآیین ،18ماده

  .میالاستخدامی مجلس شورای اس

  زینشعالی گ تأهی ،21/14/1331ب، مورخ  11315/2شماره ت سازمانی به الدستورالعمل طراحی و تنظیم تشکی ،1ماده. 
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غ الو اب عالی گزینش تهیه تأهی های گزینش بر اساس دستورالعملت هستهالاست، طراحی و تنظیم تشکیذکر به  الزم 

آن با توجه به محدوده جغرافیایی و تعداد پرونده گزینشی هر هسته گزینش، پرسنل مورد نیاز آن مطابق با گردیده است که در 

 .ستغ شده االی آن هسته، ابالتچارت تشکی

 

 زینشمراجع گ -ر
 مؤسسات ها،سازمان ها،انهوزارتخ مت دردبه خ غالاشت داوطلبان صالحیت احراز از است عبارت حقوقی مفهوم در گزینش

 آموزش مراکز و هادانشگاه در تحصیل به اشتغال داوطلبان صالحیت احراز یا دولتی هایشرکت و مؤسسات و هادانشگاه ،علمی

 .(20: 1389 پروانه،) سیاسی و اعتقادی القی،خا نظر ها ازگاهدست به وابسته عالی
 پیروزی از کارکنان پس و معلمان گزینش قانون موجببه: 1374 مصوب پرورش و آموزش کارکنان و معلمان گزینش قانون

 شد دهنها اداری عدالت دیوان یعهده بر عمومی، حقوق و اقتدار اعمال قلمرو در دولت، اعمال بر قضایی نظارت اسالمی، انقالب

 اداری، هایدادگاه قطعی آراء و تصمیمات و دولت اعمال مقابل در مردم حقوق از صیانت دیوان، این تشکیل از هدف ... .

 . است مقررات و قوانین نقض حیث از آن، مانند و بازرسی هایهیأت
 مؤسسات و هاسازمان ،اهوزارتخانه یراس کارکنان به 1375 مصوب پرورش و آموزش کارکنان و معلمان گزینش قانون

 گزینش قانون مستخدمان. شودمی محسوب ورشک استخدامی گزینش عام قانون عنوان به که یافت تسری دولتی هایشرکت

 کار قانون مشموالن و آن مانند و روزمزد قراردادی، پیمانی، شامل غیررسمی رسمی، از اعم خدمت به ورود داوطلبان: از عبارتند

 مشاغلدر  دیگر هایدستگاه به لانتقا یا مأموریت ،کشور از خارج ثابت مأموریت به اعزام های دولتی،دستگاه یکلیه رد

 حساس.
 به غیروابسته عالیآموزش مراکز و خدمت غیرمتعهد یا غیربورسیه عالی مؤسسات آموزش و هادانشگاه به ورود داوطلبان

 مسلح نیروهای پرسنل عالی، آموزش مؤسسات و هادانشگاه یملعهیأت  اعضای و قضات گزینش، قانون های شمولدستگاه

 قانون گزینش شمول از انتظامی، خارج نیروهای و همچنین سپاه و ارتش غیرنظامی و نظامی کادر اعم از میاسال جمهوری

 باشند.می خود خاص گزینش قانون مشمول و 1374مصوب 
 های گزینش.هسته و مرکزی هایهیأت ینش،عالی گز هیأت ر،جمهو رئیس: از بارتندعگزینش  ارکان

به  اشتغال قطعیت یمرحله تا ورود گزینش از قانون مشمول ضیانقامت سیاسی اعتقادی و ی،اخالق صالحیت تعیین و بررسی

ید تجد مرجع در راضاعت قابل ابالغ، تاریخ ماه از دو ظرف هاهسته آراء. است های گزینشهسته یعهده بر استخدام، یا تحصیل

هیأت . است دیوان در اعتراضدو ماهه برای  مهلت ایدار نیز گزینش مرکزی رأی هیأت. باشدمی گزینش مرکزی نظردوم هیأت

 یپرونده مورد در هیأت و هسته ی عملکردنحوه بررسی به نسبت شکایات به سیدگیرمرجع  باالترین عنوانبه گزینش الیع

 رئیس جمهور. پردازدمی رأییا صدور  ابطال یا اصالح به و باشدنمی آراء از نظر تجدید عمرج عنوان به، اام ؛کندمی افراد اقدام

 دیگری بگذارد. یعهده به یا شود دارعهده را مستقیماً گزینش امور یاداره تواندمی مفاد قانون گزینش رعایت با

 

 

  ارکان گزینش کشور 
 نامه شغلیدرخواست فرآیند  از جذب، نظام در. باشندهم می جدا از ندفرآی دو دارای شگزین نظام و جذب نظام ما کشور در

گردد و در نظام های گزینش اعالم میمصاحبه نتیجه به هسته ت عمومی وآزمون معلوما ز برگزارید و سپس اگردآغاز می

 و آیدمی عمل به استعالم ربطذی مراجع از آن از پس گردد ومی آغازگزینش شروع فرآیند از تکمیل فرم پرسشنامه فردی 
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 قانون اساس بر .گرددمی گیریتصمیم داوطلب قبول یا رد خصوص در سپس و شتهگ اقدام مصاحبه و تحقیق انجام به نسبت

 شمول هایدستگاه در اشتغال متقاضیان صالحیت بررسی کشور، گزینش نظام اصلی مأموریت اسالمی، شورای مجلس مصوب

 هایهسته و کزیرم هایهیأت گزینش، عالی هیأت جمهور، رئیس شامل اساسی رکن چهار رایاد و باشدمی شینگز قانون

 .باشدمی گزینش

 ضوابط و موارد به توجه با و قانون این در مقرر وظایف انجام برای جمهور رئیس ،گزینش قانون 4 ماده اساس بر :رئیس جمهور

 با جمهور رئیس مزبور قانون 6 ماده اساسبر  ضمناً. دهدمی تشکیل را گزینش عالی تهیأ( ره) امام حضرت فرمان در مندرج

 بگذارد. دیگری عهده به یا و شود دارعهده مستقیماً را کشور گزینش امور اداره تواندمی قانون این مفاد تایرع

 فوقانی سطح عنوان هب گزینش عالی أتهی ،آن اجرایی نامهینیآ و گزینش قانون مختلف مواد مطالعه با :هیأت عالی گزینش

 تفکیک، ایجاد، ضوابط، تعیین در هایمشخط و هاسیاست یینعت به موظف و شودمی مشخص کشور گزینش مدیریت هرم

 و صالحیت بررسی ها،فرم و هانامهبخش ها،نامه آیین تصویب و تدوین ها،هسته انحالل و مرکزی هایهیأت انحالل و ادغام

 از بازرسی شوندگان،گزینش شکایات به رسیدگی گران،گزینش جهت آموزشی هایدوره برگزاری ،گزینش مجریان اماحک صدور

 با افراد سابقه وجود مراکز با تعامل گزینش، جامع اطالعات بانک تشکیل گزینش، هایهسته و مرکزی هایهیأت لکردهایمع

 .باشدمی...  و اداری عدالت دیوان اب تعامل مجاز، یهادستگاه و هاگزینش استعالمات به پاسخگویی کشور،

 

 : گزینش مرکزی هیأت وظایف
 : است زیر شرح به گزینش مرکزی هیأت وظایف نش،گزی قانون 8 ماده اساس بر

 .عالی هیأت هایدستورالعمل طبق نیاز مورد گزینش هایهسته انحالل و ادغام تفکیک، ایجاد، (1

 .گزینش (2

 گزینش عالی هیأت به دبیرخانه معاونین و مسئول گزینش، هایهسته اعضای معرفی انتخاب، بررسی، (3

 محوله امور سایرو  هابخشنامه ها،دستورالعمل مصوبات، اجرای :دوم رنظ تجدید مرحله در یاتشکا به رسیدگی (4

 .گرددمی ابالغ گزینش عالی هیأت سوی از که

 هایبخشنامه تهیه و گزینش یاههسته کلیه کردعمل ارزشیابی و نظارت بازرسی، آموزش، هماهنگی، ایجاد (5

  .مربوطه

  .ربطذیو  حصالذی مراجع و هااهتگدس با الزم هماهنگی و ارتباط (6

 .(1389 موالیی،) وزارتخانه به تابعه گزینش هایهسته و مرکزی هیأت بودجه و تشکیالتی نمودار و پیشنهاد (7

 

 های گزینشهسته
 هاهسته وظایف .کنندمی نقش ایفای مرکزی هایتأهی نظر زیر کشور نشگزی نظام لیاتیمع سطح عنوانه ب گزینش هایهسته

 تعیین و بررسی گزینش، عالی هیأت و مرکزی هیأت از محوله موارد سایر و بخشنامه ها،ملرالعدستو اجرای از عبارتند

 یا تحصیل) تغالشا قطعیت مرحله ات ورود از قبل گزینش قانون مشمول انیقاضتم سیاسی و اعتقادی اخالقی، صالحیت

 . باشدمیو ...  دنظردیتج اول مرحله در ایاتکش به رسیدگی هسته، کارکنان صالحیت یدتأی ،(استخدام
 50 الی یک از مرکزی هیأت هر تابعه گزینش هایهسته تعداد. دارد وجود کشور در گزینش هسته 336 حدود ،حاضر حال در

 توانمی جمله از. اندیافته گسترش مختلفی هایصورت به سازمان ای وزارتخانه هر وضعیت به جهتو با که باشدمی متغیر هسته
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 ساختار و...  و اجتماعی تأمین سازمان ایمنطقه ساختار و...  و کشاورزی به جهاد پرورش و آموزش استانی ساختارهای به

 . داشت اشاره...  و بهزیستی سازمان ها،بانک متمرکز

 

 گزینش تههس وظایف
 :است زیر شرح به گزینش ایهسته وظایف گزینش قانون 10 ماده ساسا بر

 اخالقی، صالحیت تعیین و بررسی ،گزینش عالی هیأت و مرکزی هیأت از محوله موارد سایر و هبخشنام ها،دستورالعمل اجرای

 صالحیت یدأیت(. اماستخد یا تحصیل به الاشتغ) قطعیت مرحله تا ورود از قبل قانون این مشمول متقاضیان سیاسی و اعتقادی

 تجدیدنظر. لوا مرحله شکایات در به رسیدگی هسته، کارکنان

 

 نشیگز یهاهسته فیاهم وظا

موزش ان و آوزارت بهداشت، درم یسراسر کشور و ستاد مرکز یعلوم پزشک یهاها و دانشکدهدر دانشگاه نشیگز یهاهسته

 دییپس از تأ و یمرکز أتیه شنهادیآن به پ یو اعضا لیتشک نشیگز یمرکز أتیتوسط هعضو بوده و  5تا  3مرکب از  یپزشک

 .شوندیمنصوب م نشیگز یمرکز أتیر هیدب یبا امضا ،یالع أتیه یآنان از سو تیصالح
انجام  ،نشیگز یها. هستهشوندیمنصوب م یمرکز أتیه ریخواهند بود که با حکم دب ریمد کی یدارا نشیگز یهاهسته

د ستا نشیهسته گزکشور و سراسر  یعلوم پزشک یهاها و دانشکدهاستخدام در دانشگاه انیمتقاض شنیگز ییاحل اجرامر

 .باشندیدار مرا عهده ستخداما انیمتقاض نشیدر وزارت متبوع، انجام مراحل گز یکزمر

 

 نشیگز یمرکز أتیه فیاهم وظا
 :باشدمی زیر شرح به ن قانونرایی اینامه اجینیو آ گزینش طبق قانون گزینش کشور اهم وظایف هیأت مرکزی

  گزینش عالی هیأت هایرالعملتودس های گزینش طبقهستهیجاد، تفکیک، ادغام و انحالل ا (1

 گزینش عالی هیأت به معرفی و دبیرخانه معاونین و ولئ، مسهای گزینشانتخاب اعضاء هسته (2

  تجدیدنظر سیدگی به شکایات در مرحله دومر (3

 .گرددمی ابالغ گزینش عالی هیأت سوی ها و سایر امور محوله که ازها، بخشنامهلعمل، دستوراباتمصو جرایا (4

 های مربوطههای گزینش و تهیه بخشنامهکلیه هسته عملکرد ارزشیابی و ، نظارتگی، آموزش، بازرسیهماهنیجاد ا (5

  ربطذی مراجع و هادستگاه با الزم هماهنگی رتباط وا (6

 متبوع وزارت به تابعه گزینش هایهسته و مرکزی هیأت هبودجی و دار تشکیالتپیشنهاد نمو (7

  گزینش هایهسته کارکنان( گزینش قانون ایتعر عدم) گزینشیتخلفات  سیدگی بهر (8

 .(1389 )موالیی، گزینش هایهسته اعضای و هیأت دبیرخانه معاونین ول وئرزشیابی ساالنه مسا (9

 

 نشیقانون گز

 و التدریسثابت )پیمانی، قراردادی، روزمزد، خرید خدمت، حقرسمی یا غیررمی و غیم از رسخدمت اع ورود به داوطلبان

 داوطلبان اجرایی، هایدستگاه کلیه در کار قانون مشمول استخدام متقاضیان خدمت، متعهدین( بهمشا عناوین

 قانون مشمول هایدستگاه به منتقلین و ینمأمور کشور، از خارج ثابت مأمورین کشور، خارج و داخل بلندمدت هایبورسیه

 در شدگانپذیرفته اجرایی، یاهدستگاه وابسته به ه در مراکز آموزش عالیمشاغل حساس، داوطلبان پذیرفته شد در گزینش
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-هب جهت ییااجر هایدستگاه با قرارداد طرف خدماتی هایشرکت کارکنان و دبیری تعهد معلم، تربیت سراهایدانش و مراکز

 اشند.بمشمولین قانون گزینش می تماماً حساس و آموزشی کارشناسی، اداری، لمشاغ در کارگیری

 نهادهای کشور، هایبانک کشور، هایشهرداری دولتی، هایشرکت و مؤسسات ها،سازمان جز اطالعات(،ه ها )بکلیه وزارتخانه

 از قسمتی یا تمام که هاییشرکت و است منا ذکر مستلزم اآنه بر قانون شمول که دولتی هایشرکت و مؤسسات اسالمی، انقالب

 .باشندمی گزینش قانون لمومش و ...شود تأمین مینها از بودجه عمومی آ بودجه

ته وابسلی غیرعهد خدمت و مراکز آموزش عامتی غیربورسیه یا غیرها و مؤسسات آموزش عالهداوطلبان ورود به دانشگا ،ضمناً

رسنل لی و پآموزش عا مؤسسات و هادانشگاه علمی هیأت یاعضا و قضات همچنین و گزینش قانون مشمول یاهدستگاه به

 ده و تابعثنی بونظامی ارتش، سپاه و نیروی انتظامی از شمول قانون گزینش مستامی و غیراز کادر نظ ای مسلح اعمنیروه

 باشند.ضوابط مربوط به خود می

 

 اصول حاکم بر استخدام در ادارات دولتی

ظام نر یک اصولی ب ،ت گرفتهنظام مدیریت امور عمومی و منابع انسانی صورجهانی بر  یقی که در سطحبا تغییرات عم

ادی بنیصول ابه عبارت دیگر یکی از  اصل حاکمیت قانون است و ،س همه اصولأقابل قبول حاکم است که در ر استخدامی

 تواننمی ختصرم این در ،است استخدام بر حاکم هک را اصولی تمام که است بدیهی .(150: 1391)سبحانی حقوق عمومی است

 :(50: 1390)نوین پردازیممی مهم اصول از بعضی رسیرب و تبیین به مختصر و داد قرار بررسی مورد

 شغلی هایفرصت برابری اصل قانون، مقابل در برابری مهم هایجنبه از یکی : های شغلیاصل برابری فرصت (1

 هایفرصت برابری اصل است. گرفته قرار بررسی مورد نیز فرصت برابری نام به دیگر هایحوزه در برابری نوع این .است

 اصل این و باشند برابر هایفرصت دارای خصوصی ای عمومی نهادهای در استخدام در شهروندان که است معنا یندب شغل

 کس هر که داردمی مقرر بشر حقوق جهانی اعالمیه .(21 هماد 2 )بند شود لحاظ هم آنها اعمال در نیز و قوانین در باید

 استخدام شرایط از مندیبهره امکان باید ،بنابراین. گردد ئلان خود کشور عمومی اغلشم به شرایط تساوی با دارد حق

 شود دامتخاس مانع نباید...  و عقیدتی و سیاسی مذهبی، قومی، نژادی، عوامل و باشد فراهم شهروندان کلیه برای عمومی

 .(166: 1391 ،نی)سبحا

 دادن قرار و داشته باشند عمومی مشاغل به دستیابی برای را ریاببر فرصت باید جامعه افراد همه ،شد بیان طورکههمان

 این در را ایران حقوقی نظام دیدگاه، ادامه در . (195: 1385)طباطبائی موتمنی است این خالف ،شد ذکر که موانعی

 :کرد یماهخو بررسی مورد

 که هستند حقوقی اسناد نخستین ا،کشوره اساسی قوانین عمومی، حقوق یحوزه در تردید بدون :اساسی قانون( الف

 شده اشاره استثمار، و استبداد انحصار، نفی، به متعدد موارد در قانون این مقدمه در. یابد تجلی آن در باید مفهوم این

 جمله از که انجامدمی اجتماعی امکانات از گیریبهره در ندانشهرو تمامی ریاببر به انحصار طرد طبیعی طوربه و است

 9 بند در وعین به اصل این ایران، اساسی قانون متن در. است شغلی های فرصت ریاببر اصل رعایت و تبعیض عدم آن

 به نیل ایبر است فموظ ایران اسالمی جمهوری دولت»: سوم اصل مطابق. است شده ذکر 20 و 19 اصول و سوم ماده

 رفع به صراحت هب، اصل نهمی 9 بند در و برد راک به زیر امور برای را خود امکانات همه دوم، اصل در مذکور اهداف

 ،اصل این به توجه با .ددار اشاره« معنوی و مادی های زمینه تمامی در همه برای عادالنه امکانات ایجاد و ناروا تبعیضات

 شده ارهشا آن به ندب این در که دیگری ینکته و است عمومی مشاغل به دستیابی در برابری بند نای بارز مصادیق از یکی

 است. ناروا تبعیضات ،است
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 41 ماده بموج به. است شده اشاره مهم اصل این به کشوری خدمات مدیریت قانون در :عادی مقررات و قوانین( ب

 ،باشندمی یاجرای هایدستگاه در استخدام لبوطدا که افرادی میاستخدا صالحیت تعیین و خدمت به ورود» قانون این

 گفت، توانمی .«شودمی انجام هافرصت برابری و شایستگی مراتب ترعای و مصوب تشکیالت ،صادره مجوزهای براساس

 تأکید هم تیدول خدمات به ورود در شایستگی به صراحت به شغلی هایفرصت برابری اصل به توجه کنار در ماده این

 .(233: 1391 ،دوان)هد دارد

 آنکه نخست ؛شودمی محقق گوناگون اشکال به ،شده اشاره آن به اساسی قانون در نوعی به که شغلی هایفرصت برابری

 تبعیض گونه هر منع ،مدو. نماید تدوین آن اجرای در شهروندان بین تبعیض هرگونه ایجاد بدون را قوانین باید قانونگذار

 به که دارد وجود اتررمق و قوانین طبق زنان، برای شغلی هایمحدودیت و ممنوعیت متأسفانه ،اما. است قوانین اعمال در

 عدم اصل و ساویت و برابری اصل زمینه در کشوری، خدمات مدیریت قانون 41 ماده و اساسی قانون اصول با رسدمی نظر

 جمله از ضاوتقبه  اشتغال از زنان توعیممن دارد، وجود که ممنوعیتی. ندارد سازگاری شد، اشاره آن به که تبعیض

 واجد نمردا میان از قضات» ،1361 سال مصوب قضات ابانتخ شرایط قانون واحد ماده موجب به که است مواردی

 واحده ماده 5 تبصره بر 1374 سال ماه فروردین 29 اصالحیه طبق که شد متذکر باید البته« .شوندمی انتخاب شرایط

 ندیوا مشاور هایپست در مردان همانند قضایی پایه با توانندمی شرایط واجد زنان اسالمی، ایشور مجلس مصوب رمزبو

 حال در ،پس. دناینم وظیفه انجام آنها نظایر و حقوقی اداره مستشاری تحقیق، قاضی خاص، مدنی دادگاه اداری، عدالت

: 1385 رضایی زاده؛) است خاص معنای به حکم صدور و دادگاه تصدی به مربوط زنان قضایی شغل محدودیت حاضر

25). 

 در دستمزد و حقوق هایناهماهنگی کردن برطرف و تبعیض رفع برای :اویاصل حقوق مساوی برای کار مس (2

 مقرر بشر حقوق جهانی اعالمیه 23 ماده 2 بند. نمود اعمال را مساوی کار برای مساوی حقوق اصل باید دولتی بخش

میثاق  7 دهام .«نمایند دریافت مساوی اجرت مساوی، کار مقابل در تبعیضی هیچ بدون که دارند حق همه» دارد:می

نوع تمایز یچ مزد منصفانه و اجرت مساوی برای کار، با ارزش مساوی بدون ه فرهنگی نیز بهادی، اجتماعی و حقوق اقتص

 کند.به عنوان حق هرکس، تأکید می
ها ولتدکوشش  ،شود. در ایرانکنان دولت میفاحش میان کار ا تفاوتمزایا ب حقوق و عدم رعایت این اصل موجب وجود

که به  1370سال  نظام هماهنگ پرداخت حقوق درقانون  ،به عنوان مثال ؛آمیز نبوده استیتموفق این زمینه چندان در

جهی در تو قابلهای ناهماهنگی ع شد، ولی در عمل هنوزها به کارکنان دولت وضایجاد هماهنگی میان پرداخت منظور

 .(195: 1388 ،)امامی شودحقوق کارکنان دولت دیده می

 کارگیریبه و جذب توانایی که شودمی محقق زمانی شایسته و کارآمد اداری نظام یک :اصل لیاقت و شایستگی (3

 افراد حسنه، اخالق خالقیت، کارایی، تخصص، مانند معیارهایی اساس بر بتواند باید سیستم این. باشد داشته را نخبگان

 به. دهندمی نشان خود از خدمت طول رد که یابند ارتقاء ییهاشایستگی و لیاقت اساس بر افراد و نماید جذب را الیق

 به میل افراد گونهاین و نماید حفظ را خود باتجربه و شایسته افراد که شود سازماندهی ایگونه به باید اداری نظام ،عالوه

 هایوابستگی براساس افراد به سمت و شغل دادن. نشوند هادستگاه سایر جذب و نداشته داریا دستگاه خدمت از خروج

 در ناشایست افراد حاکمیت موجب عمل در و است ساالریشایسته اصل خالف آن مانند و سیاسی مذهبی، ،میقو

 .(196: 1391 ،استوار سنگری )امامی و گرددمی دولتی هایدستگاه

 و تمهار قابلیت، استحقاق، سزاواری، لیاقت، داشتن معنای به لغوی نظر از شایستگی و لیاقت: اسیاس قانون( الف     

 و شرایط ترینمناسب با و ترکیب بهترین در افراد بهترین آن در که است نظامی اداری، شایستگی نظام. است صالحیت
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 نظام، این در. کنندمی دریافت مزایا و حقوق خود کوشش و تالش با تناسبم و کنندمی وظیفه انجام کار بازده باالترین

 مکانیزمی ایجاد با نظام این. گیردمی قرار دارد، را آن انجام توانمندی هک خود با مرتبط شغل و بمنص در شایسته فرد

 راراستم و حقوق پرداخت هیرفا مسائل ارزشیابی، آموزش، ترفیع، انتصاب، انتخاب، به مربوط عملیات تمامی قانونمند

 . کندمی اعمال گیشایست و لیاقت بر مبتنی معیارهای و اصل اساس بر را افراد خدمت

 مذکور صلا به کشوری خدمات مدیریت قانون از قبل مصوب، مقررات و قوانین در: عادی مقررات و قوانین( ب    

 هاینامهینیآ و استخدام طشرای و انتخاب و خدمت به ورود در کشوری استخدام قانون دوم فصل در .است شده توجه

 مورخ 7454/11 شماره بخشنامه و مسابقات و تامتحانا نامهآیین انی،پیم استخدام نامهینآی مثل آن به مرتبط

 بر تأکید ضمن نیز کشوری قانون مدیریت در ،اما. کرد اشاره استخدامی مسابقه و امتحان برگزاری مورد رد 27/10/1377

 بینیپیش مهم فهد و اصل این به دستیابی برای الزم کارهای و ساز خدمت، به ورود اصول از یکی عنوان به اصل نای

 م) رسمی استخدام در آزمایشی هایدوره بینیپیش ششم فصل در خدمت به ورود تشریفات و عمومی شرایط. است شده

 نتایج مطلوب کسب شرایط و( 48 م) آنها عملکرد ارزیابی از مطلوب نتایج کسب دلیل به رسمی کارمندان بازخرید و( 46

 پرداخت نظام تحول ژهوی به و (49 م) آنها قرارداد تمدید یبرا پیمانی کارمندان اتخدم از رضایت و عملکرد ارزیابی از

 و سلیقه اعمال تمالاح ،لیکن. رودمی شماربه سازوکارها این جمله از شاغل، و شغل عوامل ارزشیابی اساس بر کارمندان

 منبع(ان هم) است داشته همراه به اجرایی محیط در را انتقاداتی کارها، و ساز این احراز در مدیران رمؤث نقش

 دادندست از خطر معرض در فرد که کرد تصورتوان می شرایطیدر  را شغلی امنیت: اصل وجود امنیت شغلی (4

 جوامع در تدریج به رو این از. کند حساسا را الزم ایمنی ناسب،م شغل به دستیابی برای و نباشد شغل تغییرات یا شغل

 آن حمایتی بعد زمان، گذشت با و است شده گرفته نظر در رانرگکا و کارمندان برای یتیحما مقررات و ضوابط مختلف،

 قومی، شخصی، سلیقه بهانه به نباید و باشد مصون دیگران تعرض از افراد باید «کار و شغل» ،رو این از. است یافته فزونی

 مستخدمین لفاتخت گرفتن نادیده منزله هب امر این ،البته. کرد سلب افراد از را حق این سیاسی و مذهبی یتی،جنس

 دولتی بخش در استخدامی ثبات و است اصل خالف شغل ثبات عدم) کرد رفتار قانون طبق بر باید موارد این در و نیست

 آورنده وجود به عوامل از یکی شغلی امنیت واقع در .(156: 1391 ،)امامی هست( نیز متخصصان جلب برای یمزیت

 .است شغلی رضایت

 گسترش و حفظ جهت در توانمی آن از که است آمده مواردی مختلف، مقررات و قوانین در  :اساسی قانون( الف     

 اشاره واردیم به خود مختلف هایصلا در ایران، اسالمی جمهوری اساسی قانون. نمود استفاده کارگران شغلی امنیت

 و متناسب و ساویم امکانات تأمین» به قانون، این مقدمه رد است. شغلی امنیت تداوم و حفظ ایجاد، نشانه که نموده

 نهم بند جمله از. است داشته بیان را دولت وظایف سوم، اصل در ،همچنین. است شده تصریح «افراد همه برای کار ایجاد

دوازدهم  بند و «یمعنو و مادی هایزمینه تمام در همه برای عادالنه امکانات جادای و ناروا تبعیضات فعر» سوم، اصل

 محرومیت نوع هر ساختن برطرف و فقر رفع و رفاه ایجاد جهت اسالمی ضوابط طبق بر عادالنه و صحیح تصادقا ریزیپی»

 وظایفی کار، از محرومیت و بعیضت رفع و اشتغال جهت در «بیمه تعمیم و بهداشت و کار و مسکن و تغذیه هایزمینه در

 .است نموده مقرر دولت برای را

 متضمن اشتغال صرف اما. است اشتغال شغلی، امنیت شرطپیش که نیست تردیدی:  یعاد مقررات و قوانین( ب    

 زملوا جمله از .کندمی بایجا را شغلی امنیت تضمین ضرورت اشتغال در مقدماتی و لوازم بلکه ؛نیست شغلی امنیت

 چه اگر. نمود بیان است، هدش اشاره آن به کار انونق 7 ماده در که شفاهی یا کتبی قرارداد به توانمی اشتغال امنیت

 بین اختالف هنگام در شفاهی قرارداد که است بدیهی ،است معتبر قراردادهای از ماده این موجبه ب شفاهی قرارداد
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. باشدمی کارگر با رابطه این وجود اثبات و نیست وکارفرمایی کارگری رابطه دهکننتضمین کارفرما، ارانک و کارفرما و کارگر

 ،البته. گردندمی برخوردار باالتری شغلی امنیت از کنند، منعقد کتبی صورت به کارفرما با را خود قرارداد رانکارگ اگر لذا

 فرم در و کتبی صورت به باید روز، سی از بیش با کار قراردادهای ادهم این به الحاقی 3 تبصره در که است الزم نکته ذکر

 .است ثرؤم شغلی امنیت افزایش در دخو این که باشد مخصوص

 دو بر کار، حقوق. ستا کارگران از حمایت ،کار حقوق فلسفه لذا ؛است دائم کار قرارداد شغلی، امنیت لوازم از دیگر یکی

 نوین، کار حقوق دستاورد و رسالت ترینمهم و کندمی حمایت رکارگ حقوق از یعنی ؛ستا استوار امری و حمایتی یپایه

 وقت.م استخدام نه ؛است  کارگر دائم استخدام کار، درحقوق اصل و است انکارگر برای شغلی امنیت و ثبات

 وقحق از دفاع ایبر اخراج. باشدمی غیرموجه و موجه صورت دو به که است اخراج شغلی، امنیت عدم عامل ترینمهم ،اما

 عدم به منجر نیز جهمو راجخا اگرچه. است موجه ادی،اقتص شرایط به بنا هم گاهی و خاطی کارگران برابر در کارفرمایان

 پیداست، آن نام از که گونههمان غیرموجه اخراج در. باشدمی توجیه و دفاع قابل اما ،گرددمی کارگران شغلی امنیت

 را اخراج کارفرما، و کارگر اختالف حل مراجع لذا. ندارد جود کارفرما سوی از کارگر اخراج برای طقیمن و قانونی توجیه

 .(122: 1378 ،انصاری) نمایدمی صادر را کارگر کار به بازگشت به حکم و ستهدان غیرقانونی

 ممکن طرفین از یکی تعهد ایاجر که شودمی گفته وضعیتی به تعلیق .است تعلیق شغلی، امنیت عدم موارد از دیگر یکی

 سخن کار تعلیق قرارداد از که کار قانون 14 ماده به توجه با. آیدمی در تعلیق حالت به موقت، طوربه کار انجام و نبوده

 ممکن تعلیق. (121: 1378 انصاری،)کار  قرارداد تعلیق نه ؛است طرفین تعهدات در تعلیق تعلیق، از منظور است، گفته

 و آیدمی در یقتعل حالت به نیز کارگر تعهد ،حالت این در. باشد( ماژور فورس) اهرهق قوه دلیل به کارفرما سوی از است

 شده مینتأ هایحمایت دیگر از کارگران ،لکن. ندارد شده بیکار کارگران مزایای و حقوق پرداخت برای ایوظیفه کارفرما

 .(24: 1390 زارعی،) گردندمی بیکاری برخوردار بیمه مانند

 آنها تعارفم نیازهای که است کارکنانی وجود ،کارآمد اداری نظام یک الزمه :کارکنان دولت مین رفاهأاصل ت (5

. (23 ماده 3.1 بند) نمایدمی فراهم را اداری فساد یا و کارایی عدم یزمینه خود ،نیازها عدم تأمین .باشد شده أمینت

 مزد ریافتد و کار برای بخشیرضایت و انهمنصف شرایط خواستار که دارد حق هرکس، بشر حقوق جهانی اعالمیه طبق

 هر با لزوم صورت رد را آن و کند مینأت انسانی شأن موافق را اش هخانواد و او زندگی که دباش بخشیرضایت و منصفانه

 وجود بر الوهع فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی حقوق میثاق .(7 ماده) نماید تکمیل اجتماعی حمایت دیگر وسایل نوع

 مرخصی و کار تساع معقول محدودیت و فراغت استراحت، وجود به اش خانواده و کس هر برای کافی مزایای و همنصفان

 تأمین نظام یک وجود مستخدمین رفاه مینتأ برای جهانی معیارهای از یکی ،عالوهبه نماید،می تأکید حقوق از استفاده با

. پردازیم می نآ بررسی به ادامه در که است گرفته قرار کیدتأ مورد نیز داخلی راتمقر در که است مطلوب اجتماعی

 قرار توجه مورد یدبا که است استخدام بر حاکم مهم اصول از یکی دولت کارکنان رفاه مینأت گفت توانمی ،نکهای مختصر

 .بگیرد

 به که یست؟چ ورمذک اصل مورد در ایران مقررات و قوانین موضع که است این ،شودمی مطرح اینجا در که الیؤس  

 :پردازیممی عادی اتمقرر و قوانین و اساسی قانون در آن بررسی به ترتیب

 آنها متعارف نیازهای که است کارکنانی وجود ،کارآمد نظام یک یالزمه ،شد بیان که همانطور: اساسی قانون( الف    

. برد کارهب آن برای را خود امکانات یهمه رمذکو اهداف به نیل رایب است موظف دولت ،زمینه این در .باشد شده تأمین

 :است آمده اساسی قانون 3 اصل 12 بند در. استشده  اشاره الذکرفوق اصل به ضمنی یا صریح ورطبه ،اساسی قانون در

 محرومیت نوع هر نساخت برطرف و فقر رفع و رفاه ایجاد جهت اسالمی ضوابط طبق عادالنه و صحیح اقتصادی ریزیپی»

 که) مسکن ثلم اساسی نیازهای عنوان به که استمواردی  بیمه تعمیم و بهداشت ،کار ،مسکن ،تغذیه هایمینهز در
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 رفع و رفاه جهت در نوعی به کدام هر بهداشت و تغذیه ،(است شده اشاره آن به مهم 31 اصل در الذکر فوق اصل بر عالوه

 فراهم را مرد و زن از اعم دولت کارکنان بیشتر رفاه که هستند ویمعن و مادی امکانات از بعضی اما. بود خواهند ثرؤم فقر

 نظر از اجتماعی مینتأ از برخورداری ،امکانات این از یکی. است کرده اشاره آنها از بعضی به اسیاس قانون بعضاً و کنندمی

 ...و بیمه صورت به پزشکی ایهمراقبت و درمانی تی،بهداش تاخدم به نیاز افتادگی، کار از پیری، بیکاری، بازنشستگی،

 .(1383 )عباس زادگان،« است

 در را مقرراتی و قوانین قانونگذار، دولت، کارکنان رفاه مینأت بر اساسی قانون تأکید با: عادی مقررات و انینقو( ب     

 مدیریت قانون در که) هکرد اشاره ثابت مزد بر مادی مزایای و حقوق بحث در ،مثال عنوانبه. است کرده وضع زمینه این

 را پیمانی کارمندان هم و رسمی کارمندان هم که (است شده اشاره نآ بهنیز  آن از قبل مصوب قوانین و کشوری خدمات

 .کرد اشاره است، شده تعیین دار اوالد و مندعائله کارمندان برای که هاییهزینهکمک به توانمی یا و شودمی شامل

 یک نتضمی و برخورداری برای آن مزایای به مربوط حقوق و شغل داشتن صرف :حق دفاع از حقوق شغلی اصل (6

 از اشتغال حق مورد در. باشند داشته نیز خود حقوق از دفاع برای الزم ابزار و حقوق باید افراد هبلک ؛نیست کافی حق

 23 ماده 3 بند. است باعتصا حق و اتحادیه با سندیکا قالب در شغلی تشکیالت داشتن حق ،آن یالزمه حقوق جمله

 و دهد تشکیل اتحادیه دیگران با خود منافع از دفاع برای که دارد حق هرکس» :داردمی مقرر بشر حقوق جهانی اعالمیه

 متعهد میثاق این طرف کشورهای فرهنگی، و اجتماعی اقتصادی، حقوق میثاق 8 ماده در. «کند شرکت نیز اتحادیه در

 و کنند تضمین دخو اجتماعی و اقتصادی منافع حفظ و پیشبرد منظوربه اتحادیه تشکیل برای را هرکس حق که نداشده

 امنیت مصالح برای دموکراتیک جامعه یک در که قانونی موجب به مگر ؛ننمایند محدودیتی هیچ تابع را حق ینا اعمال

 این بر مشروط را اعتصاب حق ،آن رب عالوه. باشد داشته تضرور دیگر افراد هایآزادی و حقوق حفظ و عمومی نظم ملی،

 .نمایند تضمین اشد،ب مربوط کشور مقررات رعایت با که

 پیوسته دبای ،دهد افزایش را خود کارایی که این برای اداری نظام :استمرار و توسعه آموزش کارکنان اصل (7

 یهامالك زا یکی و دهد رقرا جدید هاییافته و خود وظایف و شغل به مربوط هایآموزش معرض در را خود کارکنان

 دستگاه یک دعملکر که است صورت این در. دهد قرار آموزشی هایدوره طی را خود مستخدمین شغلی ارتقاء جهت الزم

 .(1389 ی،پوراردکان ینیحس) باشد مؤثر و روزآمد تواندمی اداری

 

 حصالنحوه نظارت و پیگیری شکایات مردمی در مراجع ذی

 ییدأخصوص ت ی درأبه صدور راقدام عنوان مراجع شبه قضایی ت مرکزی گزینش بهأهای گزینش و هیتهکه هساز آنجایی    

د زینش رگهای نش، به داوطلبینی که از سوی هستهنمایند، به همین خصوص با عنایت به قانون گزیحیت افراد میالص

رخواست زینش، دره در هسته گی صادأنسبت به ر ه است تا در مرحله اولگذار این اختیار را داداند، قانونحیت شدهالص

م العازی گزینش ت مرکأی قبلی، مراتب اعتراض خود را در مرحله دوم به هیأر ییدأنموده و در صورت ت خود را ارائه نظرتجدید

 نموده وع ری رجووان عدالت اداتواند به دیت مرکزی گزینش، نامبرده میأی صادره از سوی هیأنمایند و در صورت تنفیذ ر

ینش، مرجع عالی ت عالی گزأکه هییاز آنجای ،البته .نمایدصادره ارائه  یأدادخواست خود را جهت رسیدگی و اعتراض به ر

اء را از آر یت خودت عالی گزینش مراجه نموده و شکاأتواند در هر مرحله از رسیدگی به هیباشد، داوطلب میگزینش کشور می

ه به رسیدگی ی و نحوأر احل اعتراض بهاول به مر قسمتدر  ،م نماید. به همین خاطرالونده، اعو موضوعات مرتبط با پرصادره 

 همکاران، وی جالل) گرددگزینش و نحوه نظارت آنان بیان میهای ناظر بر عملکرد دوم، دستگاه قسمتاعتراضات پرداخته و در 

1392). 
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 گزینش هاینحوه نظارت بر عملکرد هسته

 :  های گزینشت مرکزی گزینش بر عملکرد هستهأنظارت هی -الف 
رکزی ت مأهای گزینش را برعهده هیت و ارزشیابی و عملکرد کلیه هستهرسی، نظارقانون گزینش، باز 8اده م ،5توجه به بند با  

ی رکزت مأتوانند به هی، میهای گزینشدر صورت ایجاد مشکل از سوی هسته رو، داوطلبینایناز ؛گزینش گذاشته است

ت أهیایند و م نمالعا، به آن مرجع های گزینشاز سوی هسته عملکرد و آراء صادرهگزینش، مراجعه نموده و شکایات خود را از 

ب،  1442/2مارهبه ش ،13/18/1338سیدگی به شکایات مورخ مذکور نیز موظف است، مطابق قوانین و مقررات و دستورالعمل ر

وه ل نحورالعمتغ دسالمشمولین قانون گزینش رسیدگی نماید و همچنین با عنایت به ابات عالی گزینش به شکایت أدبیر هی

ش، هر ساله عالی گزینت أیب، دبیر ه 2/5611به شماره  ،14/15/1388های گزینش مورخ رزشیابی عملکرد هستهنظارت و ا

 .مایدل نعالی گزینش ارسا تأهیهای گزینش را رصد نموده و گزارش آن را به عملکرد هسته

 :شت مرکزی گزینأت عالی گزینش بر عملکرد هسته و هیأنظارت هی -ب
ها، شرح وظایف، نظارت و نامهجع عالی تفسیر و توضیح آیینقانون گزینش کشور، مر ،5ماده  5بند  که مطابقاز آنجایی 

گزینش  ت عالیأهیگزینش، به لکرد، عزل و نصب کادر حیت، ارزشیابی عمالبازرسی، هماهنگی، رسیدگی به شکایات، احراز ص

ادره از صآراء  وانند شکایات خود از کارگزاران گزینش توشمول قانون گزینش میت داوطلبین مهمین جهسپرده شده است، به

 نعنواهعالی گزینش ب تأهیهمین منظور، به ؛دنم نمایالعالی گزینش اع تأهیت مرکزی گزینش به أسوی هسته و هی

در صورت  ورد شود های مرکزی واتأهیتواند مطابق قانون، به آراء وارده از سوی هسته و شی کشور، میترین مرجع گزینعالی

ت بررسی توانند جهمشمولین قانون گزینش می ،اطرم را صادر نماید. به همین خامشاهده تخلف و تضییع حق، دستورات الز

که در بررسی نجاییآز این است که، ا ملأنکته قابل ت .نمایندعالی گزینش مراجعه ت أهی پرونده گزینشی و احقاق حق خود، به

 وده و حتماًنمکایت عالی گزینش ش تأهیتوان در دیوان عدالت اداری و زمان نمیباشد، هممی ونده داوطلبنیاز به پر گزینشی

 .نمودیکی از مراجع مذکور، به مرجع دیگر شکایت م نظر البایست پس از اعمی

 :های گزینشعدالت اداری بر آراء صادره از هستهنظارت دیوان  -ج
نماید، ضایی میقجع شبه نامه، مصوبات و عملکرد و آراء مرانامه، آیینارت بر بخشعنوان مرجعی که نظ، بهدیوان عدالت اداری 

 .ه قضایی نمایدبه نوعی نظارت بر مصوبات و آراء مراجع شب تواند ورود کند وبر اساس قانون می

 :مراجع گزینشرت دیوان عدالت اداری بر نظا -د

 دیگری اداری مراجع. است اداری ایران قضایی مرجع ترینعالی حال نعی در و اداری عمومی جعمر یگانه اداری عدالت دیوان

 مراجع باید آنها را ماا نمایند،می رأی اصدار و رسیدگی صالحیت خود در امور داخل به که اندشده دیوان تشکیل در نیز

 دیوان است در قانونی و کلیش شکایت قابل اصی اداریاختص مراجع از آراء صادره .نمود اداری محسوب استثنایی ای اختصاصی

موجب به (.167: 1389ی تمنؤم یطباطبائ) رودمی شماربه ایران اداری قضایی ترین مرجععالی اداری عدالت دیوان بنابراین و

رسیدگی  هایتأهی های اداریدادگاه قطعی تصمیمات و آراء از شکایات و اعتراضات به گیرسید دیوان قانون 3ی ماده 2بند 

 دیوان با مقررات و از حیث نقض قوانین منحصراً آن، مانند و قانون شهرداری 100 یماده موضوع کمیسیون لفات اداری،به تخ

 و دهنبو 13 یماده 2 بند در مذکور موارد به محدود دیوان است، در شکایت لقاب آن آراء که اداری مراجع است. اداری عدالت

 و شکلی نظر از اداری،مراجع  تمامی صادره از قطعی آراء بررسی ،رو این از. دارد تمثیلیی جنبه بند این در کورمذ مراجع اعالم

 نبودن حصری به اداعتق در (.1387 ،زارعی) باشد شده بینیپیش مگر این که خالف آن ؛گیردمی صورت دیوان قانونی در

 قطعی موردی که در مراجع اختصاصی کلیه تتصمیما و آراء که ذیرفتپ باید ،13 یماده 2 بند در اختصاصی مندرج مراجع
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هستند  دیوان شکلی نظارت مشمول الجرم نیستند، خواهی ظرتجدیدن و اعتراض دادگستری قابل هایدادگاه در و بوده

 .(75: 1379)محمودی 

 خاص، نینواق موجببه که ی هستنداختصاص صالحیت ترافعی با مراجعی اختصاصی اداری، هایدادگاه ای اییقض شبه مراجع

ادارات  به طمرتب ولی مستقل، بیش یا کم واحدهای عنوان به عمومی دادگستری و محاکم و قضایی رسمی سازمان از خارج

 اختصاصی دعاوی و مورد اختالفات شکایات در گیریتصمیم و به رسیدگی حصرمن آنها صالحیت و اندشده عمومی تشکیل

 تبطمر خاص قوانین یهنگام اجرا به معموالً که باشدمی ساختمانی اراضی و مالی، انضباطی، استخدامی، ویاداری از قبیل دعا

 گرددمی طرحم و آیداد به وجود میافر و عمومی مؤسسات و دولتی هایسازمان میان هایفعالیت و با ارائه خدمات عمومی

 .(75: 1389طوق  آقایی و هداوند)

دارند  وجود نظارت و رایزنی غیرترافعی برای صالحیت با دارند، مراجعی رافعیصالحیت ت  که اداری اییقض شبه مراجع کنار در

 و کنندنمی یقضای کار مراجع جا که اینآن از گفت توانمی گزینش (. درخصوص شبه قضایی بودن مراجع19: 1385 ،)کاوه

 مستقل و ترافعی نندما های شبه قضاییویژگی با لذا دارد، رتیی نظاجنبه تنها آنها کار و ندارد در آن وجود نیز قاضی عضو

 وانتمی ،مقابل در. باشندنمی قضایی شبه نمایند، لذامی ارائه «تصمیم» و «نظریه» قالب در را خود رأی و انطباق ندارند بودن

 رسیدگی ابلق ،بالغا پس از ماه دو ظرف هاهیأت و هاستهگزینش که آراء ه قانون 14 ماده به توجه با که استدالل کرد چنین

 ایجاد ت اشخاصصالحی در اختالف یعنی دارد؛ اختالف گزینش نشان از مراجع آراء به اعتراض توان گفتدیوان است، میدر 

 دو مهلت وت اس گزینش مراجع بودن قضایی شبه هم دلیل بر گزینش قانون 14 ماده رد مقرر که مهلتاست؛ ضمن این شده

 و و نقض دیوان شکلی رسیدگی همچنین .است تخلفاتی هایدر هیأت مقرر مهلت ندهمان ،است زمان مرور ولمشم که ماه

 .(1383 )علی آبادی، ض دلیل دیگری بر شبه قضایی بودن این مراجع استعرهمهای و ارجاع به هیأت آن ابرام
 

 حقوق شهروندان کرد دیوان عدالت اداری جهت احقاقعمل

 هایآزادی و حقوق زا حمایت دیوان تشکیل یفلسفه که دارند اعتقاد برخی. است انونق دیوان، کرد کار و یژهو کار فهم کلید

 دیدگاه، دو این قابلم در(. 1393 ،اده افشارصدرز) دارند تأکید دیوان محور اداره ویژگی به ایعده مقابل در .است شهروندان

 کارکرد و نقش عرفم قانون از تبعیت و اطاعت. است قانون قراردادن مبنا به مکلف دیوان که کرد استدالل نوعی به توانمی

 تعیین باب در ویژهبه گزینش، مراجع آراء بر دیوان نظارت خصوص در ایعدیده موارد در قانون سکوت به توجه با. است دیوان

 و حقوق از فاعد و عمومی حقوق صیانت رد دیوان وجودی یفلسفه به عنایت با قضات دیوان در رأی نقض از پس هپروند تکلیف

 .(126: همان) نمایندمی رأی صدور به مبادرت منطقی و اجتماعی مقتضیات یپایه بر استدالل با شهروندان، هایآزادی

 در دیوان اراختی و و صالحیت دیوان در گزینش مراجع از ادرهص قطعی آراء به نسبت عنفذی اشخاص اعتراض و شکایت حق

 داشتن حق دادخواهی، طرفی، ارزان بودنبی و استقالل. شودمی محسوب شهروندی حق کی گزینش، مراجع آراء به رسیدگی

 و شاکیدو  زا دعوت قانون دیوان، 32 یماده حسب ی گزینشیی پروندهبا مالحظه دیوان رسیدگی موقت، صدور دستور وکیل،

یت حال رسیدگی دیوان به لحاظ رعا تسریع دیوان، جلسات در توضیحات حضوریی ارائه و نفعذی ی حضوریمراجعه حق

ی حقوق بشر نظران مبین تحقق موازینهای حقوقی اندیشمندان و صاحبمندی عمومی و تحلیلعترض و رضایتنفع یا مذی

 (.1383 ،ابوالحمد) است

 15 یهماد قطف و است ساکت ینشمراجع گز از صادره آراء نقض موارد در خصوص دیوان قانون و گزینش ونقان که آنجا از

 و قرائن یا طمینانا مفید یا شیاع تعارض عدم شرط به بسته یا اقرار بر مبنای را گزینش مراجع در رأی صدور قانون گزینش،

 ایهاهدادگ دادرسی ینیآ نقانو اداری یا تخلفات قانون مانند دیگر نینقوا استناد به با قضات برخی داده، قرار امارات اطمینان

 .(1389 )آخوندی، دننمایأی صادر میر کیفری، امور در نیز و مدنی مورا در و انقالب عمومی
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 حلی راههای فراروی تحقق احقاق حقوق شهروندان و ارائهالشچ

 : است زیر شرح به دیوان یرویه در شهروندی حقوق روی احقاقهای فرااهم چالش

 یکه نتیجه دارد پی در را تناقض در آراء و تعارض امر این و شده تقضا های متفاوتبرداشت موجب قانون سکوت (1

 است؛ شهروندان تبعیض بین آن

 راجعم چنینهم. صادر کند شکایت رد به حکم دیوان گاهی موجب گردیده قانون سکوت از ناشی تسلسل و دور (2

 از ه شاکیگا خرهباأل و ندکنمی موافقت مدت محدودی برای شاکی اشتغال با شرایط، از برخی غماضا با شگرین

 شود؛می منصرف حق خود احقاق از و شده خسته دیوان و مراجع گزینش بین رسیدگی روند یادامه

 در را رأی مفاد کم،ح رایاج بر ند افزونامکلف دیوان قانون  14 ماده وفق تبصره کهحالی در دیوان آراء اجرای عدم (3

 ؛نمایند رعایت نیز بعدی اقدامات تصمیمات و

 العاده،فوق تجدیدنظر تجویز موارد رغم به دیوان صادره از آراء قطعی دانستن و خواهیتجدیدنظر یمرحله حذف (4

ه است: که گفته شدجایی تا ؛درومی شماربه اساسی قانون مندرج در حالبه ص توسل در حق شهروندان به تعرض

قانون اساسی نیز  34 ق و روح اصلشری، با منطب حقوق با موازین مغایرت بر خواهی افزون تجدیدنظر حق تحدید

 (.322: 1388 ،)گرجی ناسازگار است

 

 یکاربرد یشنهادهایپ
ظام ندر  داریپا یسعهکشور دارد. تو تیریمد ستمیسالمت س نیو تضم یساالرستهیدر تحقق شا ینقش مهم ،نشیگز (1

و  ستین دیردت نشیاست. لذا در ضرورت گز یانسان یروین یورو ارتقاء بهره نشیدر گرو گز رانیا یاسالم یجمهور

 باشند؛  االزم را دار یهاتیحداقل صالح دیبا یکارگزاران نظام ادار

 یمانز اسیقم کیدر  ینشیه امور گزالزم است ک ،رو نیااز خاص است،  فاتیتشر ریس یبر و دارازمان ینشیامور گز (2

  رد؛یشده انجام پذ فیتعر

ه و است، برجست یبسترساز تحقق حقوق شهروند که یاز اصول حقوق عموم یدر حراست و پاسدار وانینقش د (3

 باشد؛یشاخص م

 دارد؛ قیوث یارتباط یبا حق دادخواه نشیتوسط مراجع گز وانیآراء د یاجرا (4

 نظام عدالت یبناسنگ ،یحقوق عموم یا توجه به قواعد و مبانو ب یس اصول قانونگذاربر اسا نیقوان بیو تصو نیتدو (5

 نیو تدو یونقان یهابا رفع خأل دیبا ،رو نی. از ارودیشمار مبه یتحقق عدالت ادار یگام در راستا نینخست و یادار

 ورد.آرا فراهم  رانیا یاسالم یجمهور ییو قضا یحقوق ممنصفانه در نظا یدادرس ینهیمناسب، زم نیقوان

 

 گیرینتیجه
سانی برخوردار شده است. بسیاری از کارشناسان دیریت و توسعه نیروی انامروزه فرایند گزینش از اهمیت بسیار باالیی در علم م

نیروی عملکرد سازمانی را ناشی از فرایند گزینش دانسته و نقش ترین دالیل رشد و یا رکود و متخصصان این رشته یکی از مهم

مفهوم . ندکید خاصی دارأاستخدام تو از این رو بر نظام فرایند جذب و  دانستهقق اهداف سازمانی حیاتی را در تح انسانی

ف زندگی خود همواره قت آدمی باز گردد. انسان در مقاطع مختللگزینش در تاریخ بشری از قدمتی طوالنی شاید به زمان خ
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و یا حتی  خنان خود گرفته تا گزینش غذا، لباس و همسرز انتخاب کلمات برای سزند؛ اهای متفاوت میدست به گزینش

 .های فوق نقشی اساسی داردعیار در گزینشم ،و یا کارفرما. البتهانتخاب کارگر 

شهرها در یونان پیش از میالد و بعدها  - سیس دولتأن تگزینش به مفهوم انتخاب کارگزان دولتی یا مستخدمین دولت به زما

ها ای ایالتسؤسیاری از پادشاهان، رگردد. ببعد از میالد باز می 18ملتی در دنیا در اواخر قرن  - دولتا ایجاد و گسترش نظام ب

پادشاهی( و آرمان ملت و  - خود )در زمان نظام دولت در زماناند تا معتمدترین و وفادارترین افراد ها تالش داشتهو سران دولت

کید داشته و أپیامبران الهی، ائمه و رهبران مذهبی نیز همواره بر این موضوع ت. کار گمارندهلتی( را بدر زمان دولت مدولت )

اند، فرازهایی را در چگونگی نی که در صدر حکومت اسالمی بودهعنوان کساهاسالم )ص( و حضرت علی )ع( ب شخص پیامبر

از علوم دیگر جهت انتخاب افراد برای یک  فهوم علمی آن )استفادهگزینش به م ،اما .اندران دولتی ابراز داشتهاگزینش کارگز

 دد. گرنگ جهانی اول باز میخصوصی( به ج شغل دولتی یا

تر اهداف سازمانی در نتیجه سو و همچنین تالش در جهت تحقق کاملبا گسترش علومی چون روانشناسی و ریاضی از یک

کار، خشونت، کارگریزی، غبیت از کار و ... از سوی اری نظیر سرقت در محل یش فساد ادرقابت میان سازمانی و همچنین افزا

روند استخدام افراد جدید و همچنین ارتقای آنان در سلسله مراتب اداری و  عنوان یک ضرورت درهنش بدیگر، فرایند گزی

عنوان یک ضرورت ه دولتی، به گزینش بیردولتی و غ هایدر تمام دنیا اعم از سازمان تقریباً ،سازمانی تبدیل گشته است. امروزه

ش تا آنجا پیش رفته است که میت گزینباشند. اهجهان یکسان مینیز در تمامی نقاط شود که ابزارهای آن نگریسته می

، ای و جهانیای زیادی در زمینه گزینش افراد در کشورهای غربی با کارکردهای کشوری، منطقههای خصوصی و حرفهبنگاه

 .دهندرا در امر استخدام افراد یاری میهای خصوصی و غیردولتی شرکتها و اند که سازمانهسیس شدأت

های دولتی، نهادی در ها و سازمانوهای متعهد و متخصص در وزارتخانهایران، به منظور جذب نیر پس از انقالب اسالمی در

ن وجود داشت و بسیاری از ی در سایر کشورهای جهاهایکانیزمچنین م ،کشور شکل گرفت که متولی این امر گردید. اگرچه

کید داشتند، اما این أم اداری و افزایش کارایی آن تیندی به منظور سالمت نظامتخصصان داخلی و خارجی بر ضرورت چنین فرا

مان الملل و سازبینهای حقوق بشری نظیر سازمان عفو موضوع از سوی برخی جریانات داخلی و خارجی از جمله سازمان

ف این جریانات داخلی در صدد حذکه در چند سال اخیر گروهی از رد انتقاد جدی قرار داشته است؛ طوریالمللی کار موبین

موجب  ،حذف آن را خواستار شدند. این امر لمللاالمللی چون سازمان عفو بینی بینهازمان سازمانمکانیزم برآمدند و هم

پیرامون این فرایند  اخلی و خارجی اقدام به مطالعات تطبیقیگویی به انتقادات دسخگزینش با هدف پات عالی أگشت تا هی

 های مهمی نیز در این زمینه نائل گشته است. حمداهلل به دستاورده بهنماید ک

حقوق عمومی نظیر های حقوق عمومی و شرط الزم برای تحقق تمامی اصول از کلیدواژه یدانیم نظارت یککه میطورهمان

ترین ابزارهای ی از مهمنظارت قضایی یک ،همین سببمداری است. بهت از قانون اساسی و قانونصل صیانل تفکیک قوا، ااص

کار مهار و تعادل است سازو های شهروندان در چارچوبد قدرت حکومت و حفظ حقوق و آزادیتضمین حاکمیت قانون و تحدی

وکارهای خاص و متنوعی در هنجارهای ر هر کشوری سازد ،این مهمبرای  ،علت همینبه  شود؛اعمال میها که به وسیله دادگاه

، دیوان عدالت اداری هاترین این نهادنظم داخلی ایران، مهمدر شده است و  ینیباز حقوق شهروندان پیش حقوقی برای حمایت

مین و تض»قانون اساسی  173و  170ها و فلسفه وجودی و کنترل قضایی دادگاه اداری طبق اصل است که یکی از رسالت

که  است رفتار نهادها و مأمورینیدر مقابل اعمال و « بشریارتقای جایگاه و منزلت »و « صیانت از حقوق و منافع شهروندان

  د.ننمایات تضییع حقوق افراد را فراهم میموجب

 ،رت باشندچنانچه مبرا از نظاکه شود، مراجع گزینش است همی که مورد نظارت دیوان واقع میر میکی از مراجع بسیا

ضرورت نظارت دیوان بر  ،دازند؛ بنابراینبه تضییع حقوق افراد بپرتوانند به راحتی، با سوء استفاده از اختیارات خویش، می

  مراجع گزینش بر همگان آشکار و مبرهن است.
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 ،تی برداشته است؛ اماهای مثبداشته و گام درو به رش یدهد که، سیر آرای دیوان در خصوص امر گزینش، روندمینشان نتایج 

دودیت امر دادخواهی تراکم توان به محز جمله آنها میهایی دارد؛ اها و کاستینارسایی ،لت اداری در عرصه دادرسیدیوان عدا

 دادرسی و غیره اشاره کرد.ها نقایص آیینی ویژه اطاله پرونده
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 .جلددوم، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول ،«یقیتطب یحقوق ادار» (.1389) یهداوند، مهد .17

 اپچ ،یخرسند رات، تهران، انتشا«(یقی)مطالعه تطب یادار در حقوق یریگ میتصم یاهنیآئ» (.1389) گرانیو د یهداوند، مهد .18

 .اول

چاپ  ،یخرسند تشارات، تهران، ان«(یعدالت ادار وانی)در پرتو آراء د یاصول حقوق ادار» (.1389) یعل ،یو مشهد یهداوند، مهد .19

 .اول

 یدانشکده ،یسحقوق اسا یهاتازهنشست سوم  ،«یقوق عمومانتظارات مشروع در ح» (.1387) حیمس ا،یو بهن نیمحمدحس ،یزارع .20

 .یهشتب دیحقوق دانشگاه شه

 ،یدولت تیریدم هی، نشر«قانون تیحاکم هیبر پا یدولت تیریو مد یحقوق ادار وندیاز پ یلیتحل» (.1390) نیمحمدحس ،یزارع .21

 .38شماره 

 حقوق دانشگاه  یانشکدهفصلنامه د ،«یگاه ادارمسأله نظارت و کنترل در دست» (.1385) منوچهر ،یتمنؤم یطباطبائ .22

الت )مجموعه مقا ،«یحقوق ادار هایشهیاند»در  «یادار و اعمال آن در حقوق تیبر مفهوم صالح یتأمل» (.1392) محمدرضا ژه،یو .23

 .ولاپ ا، چانتشارات مجد ژه،یو محمدرضا و ی(، به اهتمام محمد جاللیتمنؤم یمنوچهر طباطبائ به استاد دکتر ییاهدا
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 یدانشکده ،یحقوق قاتیمجله تحق ،«یمفهوم لیتحل :یاداره مطلوب و تحوالت حقوق ادار یارهایمع» (.1388) یهداوند، مهد .24

 .شماره ،یبهشت دیحقوق، دانشگاه شه

نشگاه حقوق، دا یدانشکده ،ی، رساله دکتر«)در انگلستان و فرانسه( یبر مقررات دولت یینظارت قضا» (.1388) جواد ،یمحمود .25

 .یبهشت دیشه
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