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  :مقدمه

بـر   کارکنـان را و نظارت بـر فعالیـت   یکی از واحدهاي تأثیرگذار در مدیریت امور اداري که مسئولیت جذب و استخدام 
از   ه که از یک سو به دستورالعمل هـا و به عبارتی دیگر فرآیند اداره کردن مؤسس. ، بخش کارگزینی می باشدعهده دارد

 اسـتخدام و گزینش نیروي انسانی که در مؤسسـه   انتخاب  سوي دیگر به اطالعات مربوط به اداره کردن امور استخدامی،
  .شده یا می شود در چارچوپ شرح وظایف بر عهده کارگزینی می باشد
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