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مراحل انجام مصاحبه استخدامی :
 -1تشکیل کمیته مصاحبه استخدامی:
اولین اقدام برای انجام فرآیند های مصاحبه استخدامی  ،تشکیل کمیته استخدام به ریاست معاونت توسعه مدیریت  ،امور حقوقی و
مجلس در ستاد و مدیرکل استاندارد استان دراستان و سایر اعضا به شرح ذیل می باشد.

•

عضو مطلع و آشنا با قوانین و مقررات اداری و استخدامی

•

عضو صاحب نظر برای بررسی سوابق آموزشی و پژوهشی؛

•

عضو خبره و صاحب نظر در مشاغل مندرج در آزمون؛

•

روانشناس؛

نکته:
تعیین تعداد اعضای کمیته با تشخیص رئیس کمیته و با توجه به تعداد پذیرفته شدگان آزمون استخدامی می تواند
متغییرباشد..

وﻇایﻒ کمیته مصاحبه استخدامی:
•

تعیین زمابندی برگزاری مصاحبه استخدامی ،اطالع رسانی از طریق سایت اداره کل و هماهنگی با سازمان مدیریت و
برنامه ریزی  ،بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان بهزیستی کشور  /استان

•

بﺮنامهریﺰي و هﻤاهﻨگی ﻻزم جهت اجرای فرایند مصاحبه استخدامی

•

تکمیل فرم مشخصات داوطلب توسط واحد منابع انسانی

•

ارزیابی سوابق آموزشی و پژوهشی ،ارزیابی تخصصی مهارت و دانش شغلی ،ارزیابی روانشناسی

•

تأیید و امضاء فرمهای مصاحبه استخدامی توسط تمامی اعضاء کمیته مصاحبه استخدامی و درج نمرات مصاحبه
استخدامی داوطلبان و ارسال به ستاد سازمان جهت درج در سامانه امتحانات .
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 -2تعیین فضای فیزیکی مصاحبه استخدامی با شرایط زیر :
•

محل برگزاری مصاحبه استخدامی باید نظم و آرامش ﻻزم را دارا باشد.

•

عالئم راهنما در محل برگزاری مصاحبه استخدامی نصب گردد.

•

مراحللل مختل ل

مصللاحبه اسللتخدامی (ارزیللابی سللوابق آموزشللی و پژوهشللی ،ارزیللابی تخصصللی مهللارت و دانللش شللغلی،

ارزیابی روانشناسی) در فضای فیزیکی مجزا بصورت کامالا مستقل از یکدیگر صورت پذیرد.
•

انجام تمامی مراحل مصاحبه استخدامی در طول یکدیگر و ترجیحا طی یک روز کاری

•

شرایط مطلوب در محل برگزاری مصلاحبه اسلتخدامی از نظلر نلور ،صلدا ،گرملایش و سلرمایش و رعایلت پروتکلل هلای
بهداشتی و سایر فراهم گردد.

 -3چگونگی تکمیل فرم های مصاحبه استخدامی :
فرم شماره ( )1سوابق پژوهشی و آموزشی :
•

برگزیدگان علمی و یا دانشجویی :سازمان  /اداره کل نسلبت بله امتیلازدهی بلرای داوطللب از نظلر رتبله مقطلع تحصلیلی
میان دانشجویان همرشته و همورودی با توجه به رتبه تحصیلی مندرج در کارنامه تحصیلی داوطللب و یلا گلواهی معتبلر از
دانشگاه ،اقدام نماید.

•

مقاالت :سازمان  /اداره کل نسبت به امتیازدهی برای داوطلب از نظر مقاﻻت علمی-پژوهشی در نشریات داخلی معتبر
علمی-پژوهشی و یا نشریات خارجی معتبر علمی-پژوهشی ،مقاﻻت علمی-ترویجی ،مقاﻻت چاپ شده در کنفرانسها و
همایشهای معتبر ملی نمایه شده در ( ISCو یا  CIVILICAو  )...و همایشهای بینالمللی ،اقدام نماید.

•

کتابها :سازمان  /اداره کل نسبت به امتیازدهی برای داوطلب از نظر کتاب تألیفی ،ترجمه کتاب و یا هر دو اقدام نماید.

•

کسببب مقببام در جشببنوارههببای علمببی و یببا هنببری :سللازمان  /اداره کللل موظل

اسللت نسللبت بلله امتیللازدهی بللرای داوطلللب

براساس ارائه گواهی معتبر کسب مقام در المپیادهای علملی ،جشلنوارههلای معتبلر علملی (خلوارزمی ،جلوان خلوارزمی،
رازی و فارابی) ،جشنوارههای فنلاوری ،هنلری ،فرهنگلی و ادبلی ،دینلی ،رسلانه ،کودکلان و نوجوانلان ،زنلان ،دوللت و
نهادها ،سینمایی و سایر که مورد تأیید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و یا وزارت ارشاد و فرهنگ اسلالمی ملیباشلد،
اقدام نماید.
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•

مدرک زبان معتبر (جدول شماره )1

سازمان  /اداره کل موظ است نسبت بله امتیلازدهی بلرای داوطللب بلر اسلاس ارائله گلواهی معتبلر ملدرک زبلان در امتحانلات بلین
المللللی  IELTSو ) TOFEL(IBT, PBT, CBTو امتحانللات داخلللی ( )،MSRT TOLIMOبللا توجلله بلله جللدول امتیللازات
ضمیمه فرم مصاحبه اقدام نماید .و همچنین به منظور ارزیابی ضمنی از داوطلبان  ،مصاحبه کننده می توانلد تلوان فلردی داوطللب
را با سواﻻت تعیین سطح نماید .

فرم شماره( )2ارزیابی تخصصی مهارت و دانش شغلی :
•

ارزیابی تخصصی شغلی در مصاحبه استخدامی براساس شاخص ها و نحوه ارزیابی مشاغل تخصصی سازمان و
مشاغل عمومی اقدام خواهد شد .

نکته :
سازمان  /اداره کل می تواند داوطلب را از لحاظ شاخص های زیر نیز ارزیابی نماید.
•

اطالعات فناورانه مرتبط با شغل

•

توانایی فن بیان و انتقال مطالب

•

شخصیت ،متانت و نحوه تعامل

ارزیابی روانشناسی ( فرم شماره )3
•

براساس ارزیابی کمیته مصاحبه کننده در بخش روانشناسی ،انجام پذیرد.

•

ارزیابی رفتاری فردی :روانشناس موظ

است نسبت به امتیازدهی برای داوطلب براساس شاخصهای اخالق درونی و

اخالق بیرونی ،اقدام نماید.
•

ارزیابی رفتار سازمانی :روانشناس موظ

است نسبت به امتیازدهی برای داوطلب براساس شاخصهای سنجش تفکر

سیستمی و توجه به کار ،تفکر خالق ،رفتار شهروندی سازمانی ،اقدام نماید.
•

تعیین شاخصهای موردی :روانشناس میتواند نسبت به امتیازدهی برای داوطلب بنا بر نظر خود براساس هرگونه
شاخص ارزیابی روانشناسی دیگر عالوه بر شاخصهای مذکور در بند های قبلی اقدام نماید.
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نکات مهم در اجرای فرایند مصاحبه:
•

اعضاء هیئت مصاحبه استخدامی نباید دارای وابستگی فامیلی ،ارتباط و یا سابقه کاری مستقیم و غیرمستقیم با داوطلب باشند.

•

هرگونلله اظهللار نظللر مثبللت و یللا منفللی توسللط اعضللاء هیئللت مصللاحبه اسللتخدامی در خصللوص چگللونگی مصللاحبه داوطلللب در زمللان
حضور وی ممنوع میباشد و اعضا صرفا ا با درج نمره مصاحبه فرد مزبور در فرم مصاحبه استخدامی پس از اتمام مراحلل مصلاحبه
استخدامی داوطلب نظر نهایی خود را اعالم نمایند.

•

رعایت برابری و عدالت در میان تمامی داوطلبان از لحاظ جنسیت ،قومیت ،دین و مذهب ،گلویش و لهجله و  ،...در جلسلات مصلاحبه
استخدامی برای تمامی داوطلبان الزامی میباشد.

•

صر زملان بلرای مصلاحبه اسلتخدامی از هلر داوطللب و سلطح سلواﻻت مطروحله از جهلت سلختی ،متوسلط و یلا آسلانی بلرای کلیله
داوطلبان باید برابر باشد.

•

برخورد برابر و یکسان و رعایت آداب اجتماعی با تمامی داوطلبان توسط اعضاء هیئت مصاحبه استخدامی الزامی میباشد.

•

داوطلبان یک شغل محل که با یکلدیگر رقیلب ملی باشلند حتملا بایلد توسلط یلک کمیتله واحلد ملورد مصلاحبه شلغلی و روانشناسلی قلرار
بگیرند.

•

سازمان اداری و استخدامی کشور  /سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بر حسب مورد و به منظور نظارت بر فرآینلد مصلاحبه
استخدامی می تواند نماینده ای ناظر بر سازمان  /اداره کل معرفی نماید.

•

براساس تبصره ماده  11آئیننامه اجرایی قانون گزینش کشلور مصلوب ملورخ  1932/12 /12نﻤایﻨﺪه تام اﻻخﺘﯿار دبﯿﺮخانه هیئلت
مﺮکﺰي گﺰیﻨش میتواند در تمامی جلسات مصاحبه استخدامی شرکت نماید.

•

در صورتی که داوطلب معرفی شده در سهمیه  %12ایثارگران و یا معلولین باشد ،حضور نماینده بنیلاد شلهید و املور ایثلارگران و
سازمان بهزیستی کشور الزامی میباشد.

•

اسلت نسلبت بله مسلتند سلازی مصلاحبه اسلتخدامی اقلدامات ﻻزم را انجلام داده و ملیتوانلد پلس از اطلالع

سازمان  /اداره کلل موظل

رسانی به مصاحبه شوندگان و رعایت اصول محرمانگی مطالب مطروحه در جلسه مصاحبه استخدامی در صورت نیاز نسبت به ثبت
و ضبط جلسات مصاحبه استخدامی اقدام نماید.

پایان
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