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فرم شماره  :1شرح وظایف پست

شرکت سهامی آب منطقهای البرز

تاریخ1399/11/04:

عنوان پست سازمانی :مدیر منابع آب شهرستان کرج
عنوان پست سازمانی :مدیر منابع آب شهرستان طالقان
عنوان واحد سازمانی :معاونت حفاظت و بهره برداری

محل جغرافیایی خدمت :طالقان و کرج

 .1برنامه ریزی و اقدام الزم در زمینه حفاظت و نظارت بر بهره برداری و نگهداری از تاسیساات مناابع آب و ارایاه پیاانهادات الزم در
سطح شهرستان.
 .2برنامه ریزی الزم جهت نظارت بر حفاظت از آبهای زیر زمینی و سطحی وکنترل بهره بارداری مطاابب باا پرواناه صاای شاادر شاده
و صمچنین جلوگیری از بهره برداری غیر مجاز
 .3برنامه ریزی و اقدام ال زم به منظور نظارت و کنترل بستر و حریم رودخانه صا و جلوگیری از تجاوز به حریم بستر و احادا اعیاانی و
تاسیسات.
 .4برنامه ریزی و انجام اقدام الزم در زمینه رسیدگی به درخواست صای حفر چاه  ،کف شکنی ،جابجاایی و  ...بار اسااا قاانون توزیاع
عادالنه آب و دستورالعمل صای ابالغی.
 .5برنامه ریزی و اقدام الزم جهت نظارت بر فعالیت شرکت صای حفاری و جلوگیری از حفاری غیرمجاز
 .6رسیدگی به شکایات و اعتراضات واشله وانجام اقدامات الزم در جهت حل و فصل اختالفات و رفع ماکالت مطروحه وفاب قاوانین و
دستور العمل صای ابالغی.
 .7انجام اقدامات الزم در مطالعه و تهیه گزارش صا در زمینه شناخت کمی و کیفی و آلودگی منابع آب و پیگیری الزم.
 .8صمکاری و صماصنگی در تهیه و تدوین تقویم برنامه ریزی و بودجه ساالنه و تعرفه صا با واحد صای ذیربط
 .9برنامه ریزی و اقدام الزم در زمینه تعادل بخای در سفره صای آب زیرزمینی
 .10صمکاری با واحد صای ذیربط به منظور تهیه و تدوین برنامه صا و دستوالعمل صا به منظور تکمیل و بروز در آوردن وضعیت حقابه صا
برای آمار منابع آب ،آمار ماترکین و سطح زیر کات و...
 .11برنامه ریزی و اقدام الزم جهت ایجاد تاکل صای مردمی و سازماندصی بهره برداران و جلب ماارکت مردم
 .12شرکت در جلسات شورای اداری  ،کمیته برنامه ریزی  ،کمیته صای تخصصی شهرستان و  ...با صماصنگی ستاد و ارائه گزارش صای
الزم
 .13نظارت بر دریافت آب بها ،حب اشتراک و مطالبات معوقه و حب اشتراک بر اساا دستورالعمل صای مربوطه
 .14نظارت و صمکاری در اجرای طرح صای کوچک تامین و توزیع آب و خدمات تعمیرات و نگهداری و مرمت تاسیساات آبیااری و طارح
صای در حال بهره برداری
 .15نظارت برپروژه صای طرح احیا و تعادل بخای از جمله گروصهای گات و بازرسی  ،نصب و راه اندازی کنتورصاای صوشامند ،اطاال
رسانی و طرح داناب ،انسداد چاصهای غیر مجاز و...
 .16نظارت بر جلو گیری از آلودگی منابع آبی وتهیه گزارشات الزم و انجام اقدامات قانونی با صماصنگی دفاتر تخصصی ستاد
 .17شرکت در جلسات حواد غیر مترقبه با صماصنگی فرماندار شهرستان
 .18نظارت بر بارگذاری و بروز رسانی کلیه پرونده صای حفاظت آبهای زیر زمینی و سطحی در سامانه صای ابالغای از جملاه سااماب و
سامیر.
 .19نظارت و برنامه ریزی بر اندازه گیری و قرائت داده صای شبکه پایش منابع آب سطحی و زیر زمینی و ارسال به مدیریت مطالعات
 .20نظارت و صمکاری بر انجام آمار برداری دوره ای منابع آب سطحی و زیر زمینی.

 .21برنامه ریزی جهت تهیه گزارشات ،پیانهاد ،تمدید یا توسعه دشت صای تحت عملکرد.
 .22برنامه ریزی جهت تهیه گزارشات کمی و کیفی منابع آب در محدوه مطالعاتی تحت عملکرد.
 .23برنامه ریزی جهت نظارت و پیانهاد تامین و نگهداری ایستگاصهای سنجش آب و صوا شناسی
 .24انجام سایر وظایف محوله
شرایط احراز:
 .1برخورداری از شالحیت صای عمومی انتصاب بر اساا قوانین  ،مقررات و ضوابط ذیربط
 .2کارمند رسمی  ،پیمانی  ،و قرارداد انجام کار معین دستگاه صای اجرایی موضو ماده  5قانون مدیریت خدمات کاوری
.3مدرک تحصیلی:
دارا بودن گواصینامه دکترا در یکی از رشته صای تحصیلی :
مهندسی عمران ،مهندسی عمران(مهندسی و مدیریت منابع آب/مهندسی آب/منابع آب/آب /مهندسی آب و سازه صای صیدرولیکی/سازه صای صیدرولیکی)،
مهندسی منابع آب ،علوم و مهندسی آب(سازه صای آبی ،آبیاری و زصکای/منابع آب/مهندسی منابع آب/مدیریت و برنامه ریزی منابع آب /صیدرو
انفورماتیک/رودخانه و اکو سیستم آبی)،سازه صای آبی ،آبیاری وزصکای ،زمین شناسی ،علوم زمین( علوم زمین شناسی)(رسوب شناسی و سنگ شناسی
/رسوب شناسی/آب شناسی/اقتصادی) زم ین شناسی اقتصادی،مهندسی محیط زیست(منابع آب) ،محیط زیست(آلودگی محیط زیست) ،علوم و مهندسی
آبخیزداری ،علوم و مهندسی آبخیزداری(آب/حفاظت آب وخاک  /مدیریت حوزه صای آبخیز/سیالب و رودخانه)
و یا گواصینامه کارشناسی ارشد در یکی از رشته صای تحصیلی:
مهندسی عمران( مهندسی آب/آب/سازه صای صیدرولیکی/مهندسی و مدیریت منابع آب /آب صای زیرزمینی/مهندسی آب و سازه
صای صیدرولیکی/مهندسی رودخانه) ،مهندسی عمران -مهندسی آب( رودخانه /منابع آب /آب صای زیرزمینی/مدیریت منابع آب/صیدرولیک) ،مهندسی
عمران-مهندسی آب و سازه صای صیدرولیکی (ر ودخانه/سازه صای صیدرولیکی)  ،علوم و مهندسی آب( ،سازه صای آبی/آبیاری و زصکای /منابع آب/
صیدروانفورماتیک /رودخانه و اکو سیستم آبی /مدیریت وبرنامه ریزی منابع آب) ،مهندسی کااورزی( آبیاری و زصکای/مهندسی آبیاری و زصکای/سازه
صای آبی/مهندسی سازه صای آبی /مهندسی منابع آب) ،مهندسی محیط زیست (منابع آب) ،علوم و مهندسی محیط زیست( آلودگی محیط زیست)،
مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست (آلودگی صای محیط زیست  ،زمین شناسی اقتصادی ،آب زمین شناسی ،رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی،
زمین شناسی( آ ب شناسی/آب زمین شناسی /رسوب شناسی و سنگ صای رسوبی/زمین شناسی اقتصادی/اقتصادی) ،زمین شناسی -آب
شناسی (صیدرولوژی /آب صای زیرزمینی) ،علوم زمین شناسی(آباناسی/رسوبی) ،مهندسی منابع طبیعی(آبخیزداری/مهندسی آبخیزداری )
و یا گواصینامه کارشناسی در یکی از رشته صای تحصیلی :
مهندسی عمران ،مهندسی فناوری عمران (،سد و شبکه) ،مهندسی علمی -کاربردی عمران ،مهندسی علمی -کاربردی عمران( بهره برداری از سدو
شبکه) ،مهندسی فناوری منابع آب صای زیرزمینی ،مهندسی فناوری منابع آب صای سطحی ،مهندا آب-آبهای زیرزمینی -علمی کاربردی،مهندسی آب-
آب صای سطحی  -علمی کاربردی ،انتقال آب -مهندسی بهره برداری و نگهداری از شبکه صای آبیاری و زصکای -علمی کاربردی ،محیط زیست ،علوم و
مهندا زیست،زمین شناسی ،زمین شناسی کاربردی ،مهندسی کااورزی(آب) ،علوم و مهندسی آب ،علوم و مهندسی آب(آبیاری و زصکای) ،مهندا
شبکه صای آبیاری و زصکای
 .4دارا بودن حداقل  6سال سابقه خدمت دولتی مرتبط در بخش آب یا حداقل  3سال سابقه مدیریتی مرتبط در سطح مدیریت پایه ،میانی و یا ارشد .
.5حداکثر سابقه خدمت  25سال برای مقاطع تحصیلی کارشناسی و 28سال برای کارشناسی ارشد و باالتر
 .6کسب حداقل  85درشد کل امتیاز ارزیابی عملکرد سالیانه و عملکرد پست قبلی مورد تصدی

مدارک تحصیلی:
دارا بودن گواصینامه دکترا در یکی از رشته صای تحصیلی :مهندسی عمران ،مهندسی عمران(مهندسی و مدیریت منابع آب/مهندسی آب/
منابع آب /آب /مهندسی آب و سازه صای صیدولیکی) ،مهندسی منابع آب ،علوم مهندسی آب(سازه صای آبی /آبیاری و زصکای/منابع
آب/مهندسی منابع آب/مدیریت و برنامه ریزی منابع آب) ،زمین شناسی  ،علوم زمین ( علوم زمین شناسی ) (آب شناسی آبهای زیرزمینی ) ،

زمین شناسی (آب شناسی) مهندسی محیط زیست ( منابع آب )
و یا گواصینامه کارشناسی ارشد دریکی از رشته صای تحصیلی :
مهندسی عمران ( مهندسی آب  /آب  /مهندسی و مدیریت منابع آب  /آبهای زیرزمینی  /مهندسی آب و سازه صای صیدرولیکی) مهندسی
عمران  ،مهندسی آب (منابع آب  /آبهای زیرزمینی  /مدیریت منابع آب) ،علوم و مهندسی آب ( سازه صای آبی  /آبیاری و زصکای  /منابع آب
 /مدیریت و برنامه ریزی منابع آب )  ،مهندسی کااورزی (مهندسی منابع آب ) مهندسی محیط زیست ( منابع آب )  ،آب زمین شناسی ،
زمین شناسی ( آب شناسی  /آب زمین شناسی) ،زمین شناسی – آب شناسی صیدرولوژی ( آبهای زیرزمینی )  ،علوم زمین شناسی ( آب
شناسی) علوم زمین (آب زمین شناسی)
سن :حداکثر  55سال
سنوات خدمت :حداقل  8سال و حداکثر  28سال
امتیاز ارزیابی عملکرد سالیانه :کسب حداقل  85درشد کل امتیاز ارزیابی عملکرد سالیانه بر اساا شاخص صای تعیین شده در سال صاای
 1397و 1398
نوع رابطه استخدامی:کلیه کارکنان شنعت آب و برق مامول قانون مدیریت خدمات کاوری که دارای رابطه استخدامی رسامی ،پیماانی و
کارمعین(ماخص) می باشند.
شایستگی صای عمومی مورد انتظار:
مهارت فنی (دانش و معلومات حرفهای) :دانش و تخصص ،تجربه و فعالیتصای حرفهای ،آگاصی محیطی و سازمانی
مهارت ادراکی :تفکر تحلیلی و حل مسئله ،تفکر و اقدام استراتژیک ،خالقیت و نوآوری ،قضاوت و تصمیمگیری
مدیریت کارکنان :مربیگری و صدایت (پرورش و توانمندسازی کارکنان) ،ایجاد انگیزه و نفوذ بر دیگران ،ماارکتجویی و تیمسازی ،تفویض
اختیار ،حل تعارض و اختالفات
مدیریت سازمان :قاطعیت ،برنامهریزی و سازماندصی ،نظارت و کنترل و بهبود کیفیت
اشول اخالقی :اخالق حرفهای ،مسئولیتپذیری و روحیه خدمت
شخصیت سازمانی :تحولگرایی حرفهای و پیارفتگرایی ،خوداثربخای ،ثبات صیجانی و تسلط بر خود ،انعطافپذیری
مهارت صای ارتباطی :ارتباط کالمی و ارائه رسمی ،صمکاری و کار گروصی ،شنود مؤثر و صمدلی ،ایجاد ائتالف و حفظ شبکهصای ارتباطی
مهارت کسب و کار :شم اقتصادی ،مذاکره و متقاعدسازی ،ماتریمداری
شایستگی صای اختصاشی مورد انتظار:
توانایی کار با نرم افزارصای کاربردی در زمینه صای تخصصی
توانایی تجزیه و تحلیل گزارش صای منابع آب
توانایی پاسخگویی و تکریم مناسب ارباب رجو
آشنایی با مدیریت بهم پیوسته منابع آب
آشنایی با حقوق و تعیین حریم منابع آب
آشنایی با نحوه مدیریت منابع آب زیرزمینی و سطحی
مدارک مورد نیاز:
کپی کارت ملی و شناسنامه
کپی پایان خدمت و یا معافیت برای آقایان
کپی آخرین مدرک تحصیلی
رزومه سوابب علمی ،پژوصای و شغلی

کپی فرم ارزشیابی سال صای  1397و 1398
کپی گواصینامه صای دریافتی در خصوص آشنایی با نرم افزارصای تخصصی شغل و صمچنین آشنایی با زبان صای خارجه
اطالعات کامل تماا

