
 1 

 شرح وظایف و شرایط احراز شغل 

 

 
 بع انسانیمدیریت مناع نظام جام

 شماره سند: 

 دور: تاریخ ص 

 شماره تجدیدنظر:

  امور منابع آب ری مدشناسنامه شغل:   تاریخ تجدیدنظر: 

 مدیر امور منابع آب نوان شغل:  ع    

 مدیر منابع آبرشته شغل:      

 تعریف شغل:
تحت سرپرستي، اعمال سياست ها و خط مشي هاي ابالغي ستاد، تهيه    بي در حوزهيت منابع آبررسي وضع به منظورل اين شغ

 برنامه هاي الزم جهت نظارت به امور مربوط به حفاظت آبهاي زيرزميني و سطحي، صورت مي پذيرد
 

 شرح وظایف: 

 شرح وظایف ردیف 
 نوع وظایف

 بحرانی ادواری جاری

1 
م اقدامات الزم در مورد تامين و ایجاد  پرستي و انجاه تحت سري در حوزت منابع آبعيبررسي وض

 تسهيالت الزم در جهت آبرساني به مشترکين و متقاضيان؛ 
*   

2 
نظارت بر امر بهره برداري از منابع آب و تمدید مجوزهاي برداشت و بهره برداري در چارچوب  

 مربوطه؛  ايقانون توزیع عادالنه آب و دستورالعمل ه
*   

3 
ي عملياتي، ميان مدت و بلندمدت براي فعاليت هاي حوزه عمل بر اساس  و تدوین برنامه ها يه ته

 جهت گيري ها و خط مشي هاي کالن شرکت؛ 
*   

4 
تهيه برنامه هاي الزم جهت نظارت به امور مربوط به حفاظت آبهاي زیرزميني و سطحي و کنترل  

 ؛ ازاز برداشتهاي غيرمجادر شده و جلوگيري ص  بهره برداري طبق پروانه هاي
*   

5 
نظارت بر عمليات الزم براي متقاضيان حفرچاه، قنات، چشمه، پمپاژ آب، کف شکني و ... و بهره  

 برداري از منابع آب؛ 
*   

6 
نظارت بر عمليات دریافت آب بها و مطالبات معوقه و حق اشتراک از واحدهاي زراعي، صنعتي  

 مربوطه؛  اتبر اساس مصوب
*   

ت بر جلوگيري از آلودگي منابع آبي و تهيه گزارشات الزم و انجام اقداماتي قانوني با  ارنظ 7

 هماهنگي ستاد شرکت و سازمانهاي ذیربط؛ 

*   

8 

از دخل و  نظارت بر عمليات تعيين حریم و حد بستر رودخانه ها و انهار و مسيلها و جلوگيري  

و مسيل ها و حریم قانوني مخازن سدها و برکه    تصرف در بستر رودخانه ها، انهار طبيعي ،کانال ها

 ها؛

*   

9 
دستورالعملها و   نظارت بر صدور پاسخ استعالمها و برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه ها مطابق 

 مقررات مربوطه ؛ 
*   
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 شرح وظایف ردیف 
 نوع وظایف

 بحرانی ادواری جاری

10 
و مصوبات کار گروه آب کشاورزي، و سایر  ادستاعمال سياست ها و خط مشي هاي ابالغي 

 کارگروه هاي مناسبات مشترک درراستاي استفاده بهينه از آب در حوزه مورد عمل؛ 
*   

11 
مات تعميرات و  نظارت و همکاري در اجراي طرح هاي کوچک تامين و توزیع آب و خد

 نگهداري و مرمت تاسيسات آبياري و طرحهاي در حال بهره برداري؛
*   

12 
ایجاد ارتباط با ادارات و مراکز برون سازماني و حضور درجلسات مرتبط و هماهنگي با مسئولين  

 شهرستان در چارچوب وظایف اختيارات و مسئوليتها؛ 
*   

13 
صله و انجام اقدامات در جهت حل و فصل اختالفات و  نظارت بر فعاليت رسيدگي به شکایات وا

 رفع مشکالت مطروحه؛
* *  

  *  ت و فعاليت در کميته هاي مرتبط با وظایف مربوطه حسب ابالغ صادره؛عضوی 14

15 
طرح ریزي، هدایت، پياده سازي و کنترل فعاليت هاي بهبود به منظور تسهيل در انجام فرایندهاي  

 اد تحول اداري؛امور منابع آب و ایج
 *  

16 
ملياتي براي واحدهاي تحت سرپرستي نظارت و کنترل فعاليت هاي کارکنان و تهيه برنامه هاي ع

 و انجام راهنمایي هاي الزم و نظارت مستمر در جهت باال بردن کارائي کارکنان؛ 
 *  

17 
ه برداري در محدوده  برنامه ریزي در زمينه ایجاد مشارکتهاي مردمي در امر سرمایه گذاري و بهر

 شهرستان.
*   

18 
ارتباط با جمع آوري آمار پایه منابع آبهاي سطحي و   همکاري با واحد مطالعات پایه منابع آب در 

 زیرزميني. 
*   

  *  الگوبرداري از بهترین ها جهت بهبود فرایندهاي کاري. 19

   * انجام سایر وظایف محوله در محدوده شغل. 20

 

 ط احراز شغل:شرای 

 توانمندی: 

 آشنایي با سياست ها واهداف کالن شرکت

 اعطاي تهيه آبرساني ومقررات آشنایي باقوانين  

 واستفاده بهينه از منابع آب   آب عادالنه  توزیع  با قانون  آشنایي

 آشنایي با روشها، الگوها و تجهيزات تسهيل کننده در فرایند ارتباط  

 آشنایي با حریمهاي قانوني 

 نویسندگي  و فني  عملي روش  تحقيقي مراحل آشنایي با 

 و گرافها  اشکال  بکمک فني گزارش ، ارائه   بيان  ریقبط  گزارش ارائه آشنایي با  

 ها و معيارهاي ارزشيابيهاي ارزشيابي کارکنان و مالک روشآشنایي با 

 چگونگي رسيدگي به شکایات ارزشيابيآشنایي با 

 امه ریزي وسرپرستيمهارت هاي برن

 ؛ مهارت هاي عمومي کامپيوتري 
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 مهارت هاي عددي ومحاسباتي  

 رتباطي و نوشتاري رت هاي امها

 گيريتصميم  و تحليل  تجزیهمهارت در

 مهارت دراستفاده از اصول و تکنيکهاي برنامه ریزي 

  مهارت در مدیریت و نظارت بر عملکرد کارکنان 

 

 تحصیلی:  قاطع م

 

 دکتري 

 فوق ليسانس 

 نسليسا 

 

 :  مرتبط با شغلشته تحصیلی ر

مهندسي رودخانه ها و   -مهندس منابع آب  -بآعمران    –هيدرولوژي   -هيدروليک -آبياري -آبشناسي

 ژئوفيزیک  -آبهاي زیرزميني -سواحل
 

 


