
 فزاخَاى اًتخاب رئیس ادارُ هٌاتع آب ضْزستاى فزاّاى ٍ

  رئیس ادارُ هٌاتع آب ضْزستاى ّای تفزش ٍ آضتیاى

 

 تِ هٌظَر تْزُ هٌذی اس ظزفیت ّای ارسضوٌذ هذیزیتی کطَر، ضزکت سْاهی آب هٌطمِ ای هزکشی

ضایستِ گشیٌی ٍ ایجاد فزصت ّای تزاتز تزای اًتخاب افزاد تَاًوٌذ ٍ عاللوٌذ تِ ایفای ًمص هَثز در 

صٌعت آب ٍ تزق ٍ در راستای راّثزد ضایستِ گشیٌی ٍسارت ًیزٍ در دٍلت دٍاسدّن اس هتخصصیي داٍطلة 

رئیس ادارُ هٌاتع آب ضْزستاى فزاّاى ٍ رئیس ادارُ هٌاتع آب "ٍاجذ ضزایط تزای ّوکاری در سوت 

هذت ثثت ًام تا پایاى ٍلت اداری رٍس ضٌثِ .  دعَدت تِ عول هی آٍردضْزستاى ّای تفزش ٍ آضتیاى

 . هی تاضذ ٍ هتي فزاخَاى تِ ضزح فزم پیَست هی تاضذ23/12/99

 .تکویل فزم درخَاست ٍ ارسال هذارن صزفا اس طزیك ّویي سایت اهکاى پذیز است: تَجِ

تخصصی ٍ ضایستگی ّا، تَسط  اعضاء کارگزٍُ / ارسیاتی هتماضیاى تز اساس هعیارّای عوَهی 

 .اًتصاب هذیزاى ، صَرت خَاّذ پذیزفت

 .حمَق ٍ هشایا تز اساس اتالغیِ ّای ٍسارت ًیزٍ تزلزار هی گزدد

ثثت درخَاست ٍ طی فزایٌذ هتماضیاى تا حصَل ًتیجِ ًْایی ّیچگًَِ تعْذی را تزای ضزکت ایجاد 

 .ًخَاّذ کزد

 تِ 23/12/1399عاللوٌذاى  هی تَاًٌذ تزای کسة اطالعات تیطتز ٍ تکویل فزم درخَاست تا تاریخ 

 . هزاجعِ ًوایٌذwww.marw.irآدرس ایٌتزًتی 

 

 شرح وظایف پست: 1فرم شماره 

 فرم درخواست: 2فرم شماره 

 ثبت نام در فراخوان









 نظام شایستگی
د 530/29/99 شماره سند:  

16/2/1399تاریخ صدور:   
:شماره تجدیدنظر  

:نظرتاریخ تجدید با رویکرد فراخوان عمومی دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران  

 متقاضیانو اختصاصی فرم اطالعات عمومی :  2فرم شماره 

الف ) مشخصات فردي 
: نام پدر: نام و نام خانوادگی

: کد ملی: شماره شناسنامه
: جنسیت: تاریخ تولد

(بهمراه کد شهرستان)  :تلفن ثابت: تلفن همراه
 :وضعیت خدمت نظام وظیفه: آدرس پستی محل سکونت

 :وضعیت تأهل :پست الکترونیکیآدرس 

 آموزشی تحصیلی و ب ) سوابق
: تحصیلی دانشگاهی به ترتیب مقاطع و مقاطع ها(*) عناوین رشته

 سال تحصیلی/ از سال ... تا سال ... دانشگاه محل تحصیل معدل رشته تحصیلی مقطع نحصیلی
لیسانس 

فوق لیسانس 
دکترا 

هاي خارجی (ترجیحا انگلیسی): (*) سطح آشنایی با زبان
 :مدارك معتبر مانند

IELTS TOEFL-
TOLIMO

صحبت کردن، درك مطلب،(
 )خواندن و نوشتن

  خوب
 متوسط
ضعیف 

 :افزارهاي پایه و تخصصی مورد نیاز صنعت(*) نوع و سطح آشنایی با نرم

تسلط نام نرم افزار و میزان 
 بر آن
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 نظام شایستگی
د 530/29/99 شماره سند:  

16/2/1399تاریخ صدور:   
:شماره تجدیدنظر  

:نظرتاریخ تجدید با رویکرد فراخوان عمومی دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران  

: (*) عنوان کتب یا مقاالت علمی و تحقیقاتی

عنوان مقاالت 

خلی پژوهشی دا –در نشریات معتبر علمی

خارجی پژوهشی  –در نشریات معتبر علمی
ترویجی  –مقاالت علمی

شده در ها و همایش هاي معتبر ملی نمایه مقاالت چاپ شده در کنفرانس 
)CIVILICA یا (ISC همایش هاي بین المللی  یا 

 هالیفی و یا ترجمهأعنوان کتب ت (*)

 تدریسوابق (*) س

 محل تدریس

 شده المللی گذراندههاي داخلی و بینهاي تخصصی و دورهآموزش(*) 

هاي دوسال منتهی به فراخوان، تصـویر گـواهی نامـه    تصاویر ارزشیابی "جمله از (*) هنگام بارگذاري اطالعات در سامانه، ارسال تصویر مدارك و مستندات  
الزامی اسـت و در صـورت دعـوت بـه جلسـه       "جدولذکر شده در این موارد مستندات  استخدامی وم احکا، تصویر هاي مدیریتیشایستگی عمومی احراز سمت

مصاحبه، ارائه اصل مدارك الزامی است. 

 ج) سوابق خدمتی

مدرك/ مدارك تحصیلی زمان سمت             ا تاریخت    از تاریخ    نام دستگاه اجرایی/ شرکت/ سازمان/ مؤسسه  ردیف
 تصدي
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 نظام شایستگی
د 530/29/99 شماره سند:  

16/2/1399تاریخ صدور:   
:شماره تجدیدنظر  

:نظرتاریخ تجدید با رویکرد فراخوان عمومی دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران  

 .بنویسـید  خـود را  در سمت هـاي قبلـی   آمدهبدست  گرفته و نتایجصورتها و اقدامات لیتئوشرح مختصري از اهم مس -1
 (عملکرد)

بینید؟ می "شایسته"به چه دلیل خود را براي تصدي این پست  -2

 اي براي مجموعه تحت مدیریت خود دارید؟چه برنامه در صورت تصدي پست مورد نظر، -3

اي را در خالقانـه  هـاي  چـه روش  باشد،ها میبا توجه به اینکه خالقیت و نوآوري از جمله عوامل مهم پیشرفت سازمان -4
 خواهید داشت؟هاي خود در نظر پیشبرد برنامه

 تاریخ:                                       امضاء و نام و نام خانوادگی متقاضی:   
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