
 مصاحبه استخدامی  حقوقی مسائل

 

و  ردرویک انتخاب بر عالوهکمک می کند تا  کننده مصاحبهآشنایی با مسائل حقوقی در مصاحبه استخدامی به 

 ،کند اجتناب آنها از ای مصاحبه هر در باید که جمالتی و االتؤس انواع با مصاحبه،انجام مناسب برای سؤاالت 

ی شود تلق کاری قرارداد یک عنوان به تواند می که را اظهاراتی نباید کنندگان مصاحبه مثال، عنوان به. شود آشنا

 را بیان کند. 

 

 یا «یشغل فرصت» ،«دائمی» مانند اصطالحاتی بردن کار به از است بهتر زمانی که شغلی را توصیف می کنید.

 لیشغ امنیت مورد در حد از بیش اطمینان دادن از باید همچنین کنندگان مصاحبه. کنید خودداری «مدت بلند»

 خودداری کنند. 

ها تا زمانی که در این شغل خوب عمل می که به فرد متقاضی این اطمینان را می دهد که اشتغال آن اظهاراتیاز 

 کنید ادامه دارد، اجتناب کنید.



 نوانع به که موضوعاتی با باید کنندگان مصاحبه شکایت، ریسک رساندن حداقل به برای ،موارد این بر عالوه 

 .ند آشنا باشندنیست به استفاده از آن مجاز مصاحبه سواالت

 

 

 قانون استخدامی سایر کشورها

 از استخدامی مصاحبه طول در هاسازمان است ممکن که االتیؤس انواع برکشورهای مختلف  قانون استخدامی

 خاستگاه ،ستپو رنگ ،یتیجنس ،ینژاد تبعیض برخی از کشورها ،مثال عنوان به. گذارد می تأثیر بپرسند انمتقاضی

یا . کند می ممنوع را اشتغال در سنی تبعیض قانون یا در برخی از کشورها .ندا کرده ممنوع را یمذهب و ملی

 . کند می محافظت کار در تبعیض برابر در شرایط واجد معلولیت دارای افراد ازقوانینی که 

 هب مربوط دعاوی در اما وجود ندارد. کارکنان انتخاب یکسانی برای های رویهو  یکنواخت های دستورالعملگرچه 

 .است گرفته قرار توجه مورد ها دادگاه توسط اشتغال با مرتبط مسائل

 قانون استخدامی ایران

مقررات جامع و فراگیری برای  ،1031 نشان می دهد که تا قبل از سـال ایران ین استخداموبررسی تاریخی قان

انون قاین  .داین سال اولین قانون استخدام کشوری تـصویب ش . درنداشته است استخدام کشوری در ایران وجـود

مـورد تمـامی مـشاغل دولتـی و دوم، اصـل بـودن  ، وجود قـانون عـام و جـامع دردو هدف را دنبال می کرد اول

 صویب قانونبا ت قانون اخیر پس از چندین سال اجرا .رسمیبودن استخدام غیر استثنائی اسـتخدام رسـمی و

دام رسمی قرار داد . مشکالت قانون اخیر نیز مبنا را بر استخ .کنـار گذاشـته شـد1031شوری در سـال استخدام ک

هماهنگ پرداخت کارکنان  ظـامقانون و بعضی نتایج نـامطلوب آن مجلـس را بـه تـصویب قـانون ن یی ایناجرا

ایـن قـانون نیـز بـه نتیجـه مطلـوب نرسـید. . لیکن آن وادار نمـود و اصالحات بعدی 1033/ 6/ 10دولت مصوب 

مصوبه شـماره  استخدامی طی دو ت برای ایجاد تحول مـورد نظـر خـود در عـدالتدول 11شهریور ماه  43 در



 ، اسـتخدامجذب و استخدام نیروهای مورد نیازمورد استخدام پیمانی و  رأت وزیـران دهی 49914و  49911

توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  کن این مصوبات به صورت کلی و جزئـییل .رسمی را ممنوع اعالم نمود

نظام » به معـروف1016تحول، با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال  با طل اعالم گردید . در آخـرین

ساختار نظام اداری کشور چه در بخش قوانین و  فرصت تاریخی برای تحـول در یک« هماهنگ پرداخت حقوق 

 (1013)توسلی،. وجـود آمـده اسـتبه حقوق  کردنمدیریت و پرداخت و عادالنه  مقررات و چه در بخش

 

ی کامل یکه با قوانین کشوری که در آن مشغول به کار هستند آشناسیار حیاتی است ب کنندگانبرای مصاحبه

 رزیابیا برای واقعاً الؤس هر نیاز مورد اطالعات آیا که کنند تعیین مصاحبه از قبل باید کارفرمایانداشته باشند. 

 .است ضروری شغل این متقاضیهای ها و توانمندیشایستگی

 

 استخدامی مصاحبه نحوه

 برای رترب نامزدهای تعیین در تواند می متقاضیان با مدیران و انسانی منابع متخصصاناستخدامی،  مصاحبه نحوه

 مصاحبه هم و کننده مصاحبه هم آن در که است ای مصاحبه ثرؤم و موفق مصاحبه یک. باشد مهم شغل یک

 رایب متقاضی بودن مناسب مورد در ای آگاهانه تصمیمات توانند می و کنند می دریافت دقیقی اطالعات شونده

 . بگیرند شغل این

 


