دولیت جمهوری اسالمی افغانستان
اداره ملی تنظیم امور آب
ریاست منابع بشری
آمریت استخدام
تغیی
مدیریت عمویم اعالنات رتب معاش و ر
مدیریت اعالنات و توزیع فورم
شماره

بخش

ریاست /موقعیت

1

معاونیت تخنیکی

آمریت ارتباط هماهنگی حوزه های دریائی

ریاست عمومی پالیسی  ،پالن

ریاست عمومی پالیسی  ،پالن نظارت و

نظارت و ارزیابی

ارزیابی

ریاست عمومی پالیسی  ،پالن

ریاست عمومی پالیسی  ،پالن نظارت و

نظارت و ارزیابی

ارزیابی

ریاست عمومی پالیسی  ،پالن

ریاست عمومی پالیسی  ،پالن نظارت و

نظارت و ارزیابی

ارزیابی

ریاست عمومی پالیسی  ،پالن

ریاست عمومی پالیسی  ،پالن نظارت و

نظارت و ارزیابی

ارزیابی

ریاست عمومی پالیسی  ،پالن

ریاست عمومی پالیسی  ،پالن نظارت و

نظارت و ارزیابی

ارزیابی

عنوان پست 1399
مدیر عمومی ارتباط تسهیالت وهمانکی امور

بست تعداد بست

کود بست

شرایط تحصیل
حداقل لیسانس در یکی از رشته های انجنیری سیول
,هایدروتخنیک ,انجنیری ساختمانی  ,هایدروژی,

4

1

N W R -0356

کارشناس تحلیل اقتصادی اجتماعی

4

1

N W R -0357

کارشناس مدلینگ بسته های اقتصادی

4

1

N W R -0358

مدیر عمومی طرح پروگرام ها و پروژه ها

4

1

N W R -0359

کارشناس طرح اسناد تقنینی

4

1

N W R -0360

کارشناس طرح قرار دادها و تفاهم نامه ها

4

1

N W R -0361

ریاست انسجام برنامه های آب

کارشناس جی آی اس ام ای اس

4

1

N W R -0362

ریاست انسجام برنامه های آب

آمریت پالن

3

1

N W R -0363

ریاست انسجام برنامه های آب

کارشناس ارتباط با تمویل کننده گان

4

1

N W R -0364

ریاست انسجام برنامه های آب

مدیر عمومی طرح دیزاین منجمنت پروژه ها

4

1

N W R -0365

ریاست انسجام برنامه های آب

کارشناس توحید معلومات و گزارشات

4

1

 N W R -0366اداره عامه ،اداره و تجارت ،اداره و مدیریت ،مدیریت

ریاست انسجام برنامه های آب

کارشناس جمع آوری معلومات

4

2

N W R -0367

ریاست انسجام برنامه های آب

آمریت تحلیل و اولیت بندی برنامه ها

3

1

 N W R -0368سیول انجنیر ،مدیریت منابع آب و سایر رشته های

ریاست انسجام برنامه های آب

انجنیر هایدروتخنیک

4

1

فنی حوزه های دریائی

انجنیری زراعت ,هایدرولیک  iwrm,وسایررشته های

شرایط تجربه کاری
حداقل تجربه کاری یک سال مرتبط برای دارنده سند
لیسانس.

تاریخ اعالن

تاریخ ختم اعالن

28/10/1399

5/11/1399

مرتبط.
2

3

4

5

6

7

8

ریاست عمومی پالیسی  ،پالن
نظارت و ارزیابی

ریاست عمومی پالیسی  ،پالن
نظارت و ارزیابی

حداقل لیسانس در یکی از رشته های مدیریت و
انجنیری منابع آب  ,اقتصاد  ,اداره و تجارت ,
وسایررشته های مرتبط.
حداقل لیسانس در یکی از رشته های مدیریت ومنابع
آب ،اقتصاد ،اداره عامه ،اداره تجارت ،مدیریت پروژه

حداقل تجربه کاری یک سال مرتبط برای دارنده سند
لیسانس.
حداقل تجربه کاری یک سال مرتبط برای دارنده سند
لیسانس.

وسایر رشته های مرتبط.
حداقل لیسانس دریکی از رشته های مدیریت وانجنیری
منابع آب ،اقتصاد ،اداره عامه ،علوم اجتماعی ،اداره

حداقل تجربه کاری یک سال مرتبط برای دارنده سند
لیسانس.

تجارت ومدیریت پروژه وسایر رشته های مرتبط.
حداقل لیسانس در یکی از رشته های اقتصاد ،اداره

حداقل تجربه کاری یک سال مرتبط برای دارنده سند

عامه ،مدیریت ،اداره وتجارت وسایر رشته مرتبط.

لیسانس.

حداقل لیسانس دریکی از رشنه های مدیریت وانجنیری

حداقل تجربه کاری یک سال مرتبط برای دارنده سند

منابع آب ،اقتصاد ،اداره عامه ،مدیریت ،اداره وتجارت.

لیسانس.

حداقل لیسانس دریکی از رشته های جیودیزی،GIS ،
کمپیوتر ساینس ،مدیریت منابع آب ،سیول انجنیری،

حداقل یک سال مرتبط در امور GISو  MISبخش های
آب برای دارنده سند لیسانس.

وسایر رشته های مرتبط.
حداقل لیسانس دریکی از رشته های :هایدروتخنیک،
مدیریت منابع آب ،سیول انجنیری ،اداره عامه ،اداره

حداقل دوسال مرتبط به وظیفه برای دارنده سند

تجارت ،اقتصاد ،مدیریت پروژه ،مدیریت عمومی وسایر

لیسانس

28/10/1399

28/10/1399

28/10/1399

5/11/1399

5/11/1399

5/11/1399

28/10/1399

5/11/1399

28/10/1399

5/11/1399

28/10/1399

5/11/1399

28/10/1399

5/11/1399

رشته های مرتبط.
حداقل لیسانس دریکی از رشته های :سیول انجنیر،
9

ریاست عمومی پالیسی  ،پالن
نظارت و ارزیابی

هایدروتخنیک ،مدیریت منابع آب ،اداره عامه ،اداره

حداقل یک سال مرتبط به وظیفه برای دارنده سند

تجارت ،اقتصاد ،مدیریت پروژه ،مدیریت عمومی وسایر

لیسانس

28/10/1399

5/11/1399

رشته های مرتبط.

10

11

ریاست عمومی پالیسی  ،پالن
نظارت و ارزیابی

ریاست عمومی پالیسی  ،پالن
نظارت و ارزیابی

حداقل لیسانس در یکی از رشته های :هایدروتخنیک،
مدیریت منابع آب ،سیول انجنیر وسایر رشته های

حداقل یک سال مرتبط به وظیفه برای دارنده سند
لیسانس

مرتبط.

حداقل لیسانس در یکی از رشته های :کمپیوتر ساینس،
مالی ،اقتصاد ،مدیریت محاسبه ،حقوق ،مدیریت عمومی

حداقل دو سال مرتبط به وظیفه برای دارنده سند
لیسانس

28/10/1399

28/10/1399

5/11/1399

5/11/1399

و مدیریت پروژه و سایر رشته های مرتبط
حد اقل دریکی از رشته های کمپیوتر ساینس  .اداره عامه .
12

ریاست عمومی پالیسی  ،پالن
نظارت و ارزیابی

اداره و تجارت  .اداره و مدیریت  .مدیریت مالی  .اقتصاد .

حداقل یک سال مرتبط به وظیفه برای دارنده سند

مدیریت محاسبه حقوق  .مدیریت پروژه و سایر رشته های

لیسانس

28/10/1399

5/11/1399

مرتبط
13

14

ریاست عمومی پالیسی  ،پالن
نظارت و ارزیابی
ریاست عمومی پالیسی  ،پالن
نظارت و ارزیابی

حداقل لیسانس در یکی از رشته های :هایدروتخنیک،
مرتبط
N W R -0369

حداقل دو سال مرتبط به وظیفه برای دارنده سند
لیسانس

حد اقل لیسانس دریکی از رشته های هایدروتخنیک سیول .

حداقل یک سال مرتبط به وظیفه برای دارنده سند

مدیریت منابع آب و سایر رشته های مرتبط

لیسانس

28/10/1399

28/10/1399

5/11/1399

5/11/1399

مالحظات

15

16

ریاست عمومی پالیسی  ،پالن
نظارت و ارزیابی
ریاست عمومی پالیسی  ،پالن
نظارت و ارزیابی

ریاست انسجام برنامه های آب

انجنیر هماهنگی و توحید برنامه های بند و

حداقل لیسانس در یکی از رشته های :انجنیری
 N W R -0370هایدروتخنیک ،سیول انجنیر ،مدیریت منابع آب ،و سایر

4

4

ریاست انسجام برنامه های آب

کارشناس توحید برنامه ها

4

1

ریاست نظارت و ارزیابی

کارشناس محیط زیستی و اجتماعی

4

1

N W R -0372

کارشناس  ITو MIS

4

1

 N W R -0373کمپیوترساینس.تکنالوژی معلوماتی .انجنیری کمپیوتر و

کارشناس تحقیقات و روابط نهاد ها

4

1

4

1

N W R -0375

4

1

N W R -0376

کارشناس جذب فرصت های مالی

4

1

N W R -0377

مدیر عمومی توحید ارقام

4

1

 N W R -0378محیط زیست ،هایدرومیتیوزولوژی ،جیولوژی ،انجنیری

کارشناس تحلیل و تغییرات آبهای سطحی

4

1

N W R -0379

کارشناس تحلیل و تغییرات آبهای زیرزمینی

4

1

N W R -0380

کارشناس توحید ارقام حوزه

4

1

 N W R -0381انجنیر هایدروتخنیک انجنیری سیول .و محیط زیست،

انهار

رشته های مرتبط
حداقل لیسانس در یکی از رشته های :انجنیری
 N W R -0371هایدروتخنیک ،سیول انجنیر ،مدیریت منابع آب ،و سایر
رشته های مرتبط

حداقل یک سال مرتبط به وظیفه برای دارنده سند
لیسانس
حداقل یک سال مرتبط به وظیفه برای دارنده سند
لیسانس

28/10/1399

28/10/1399

5/11/1399

5/11/1399

تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های:انجنری
17

ریاست عمومی پالیسی  ،پالن
نظارت و ارزیابی

منابع آب  .محیط زیست سیول انجنیری  .اقلیم شناسی  .حداقل یک سال مرتبط به وظیفه برای دارنده سند
زراعت  .مدیریت اجتماعی پروژه  .اقتصاد  .اجتماعیات و لیسانس

28/10/1399

5/11/1399

سایر رشته های مرتبط
18

ریاست عمومی منابع آب

19

ریاست عمومی منابع آب

20

ریاست عمومی منابع آب

21

ریاست عمومی منابع آب

22

ریاست عمومی منابع آب

23

ریاست عمومی منابع آب

24

ریاست عمومی منابع آب

25

ریاست عمومی منابع آب

26

ریاست عمومی منابع آب

آمریت جلوگیر سیالب ،خشکسالی از اثر
تغییرات اقلیم

آمریت جلوگیر سیالب ،خشکسالی از اثر
تغییرات اقلیم

حداقل لیسانس در یکی از رشته های:
سایر رشته های مرتبط
حداقل لیسانس در یکی از رشته های :انجنیری سیول,
هایدرومیتیرولوجی ی ،هایدرولوجی ،انجنیری سیول،
 N W R -0374هایدروتخنیک ،انجینری محیط زیست هایدروجیالوجی
.اقتصاد .اداره عامه  .پالیسی  .علوم اجتماعی و سایر

تجربه کاری مرتبط به وظیفه حداقل یک سال در امور
منابع آب برای دارنده سند لیسانس

تجربه کاری مرتبط به وظیفه حداقل یک سال در امور
منابع آب برای دارنده سند لیسانس

28/10/1399

28/10/1399

5/11/1399

5/11/1399

با حفظ حقوق یک نفر

رشته های مرتبط
حداقل لیسانس در یکی از رشته های :انجنیری سیول و
آمریت جلوگیر سیالب ،خشکسالی از اثر

کارشناس طرح جامع سازگاری تغییرات

تغییرات اقلیم

اقلیم تاسیسات آب

آمریت جلوگیر سیالب ،خشکسالی از اثر

کارشناس طرح پروپوژل ها مجادله با

تغییرات اقلیم

تغییرات اقلیم

 ،هایدرومیتیوزولوجی،انجنیری سیول ،هایدروتخنیک.،
هایدروجیالوجی مدیریت منابع آب انجنیری آبیاری .

تجربه کاری مرتبط به وظیفه حداقل یک سال در امور
منابع آب برای دارنده سند لیسانس

28/10/1399

5/11/1399

با حفظ حقوق یک نفر

بندو نهر  .ساختمانی های هایدروتخنیک و انجنیری
آبرسانی و سایر رشته های مرتبط
حداقل لیسانس در یکی از رشته های :انجنیری سیول و
 ،هایدرومیتیوزولوجی،انجنیری سیول ،هایدروتخنیک.،
هایدروجیالوجی مدیریت منابع آب انجنیری آبیاری .

تجربه کاری مرتبط به وظیفه حداقل یک سال در امور
منابع آب برای دارنده سند لیسانس

28/10/1399

5/11/1399

بندو نهر  .ساختمانی های هایدروتخنیک و انجنیری
آبرسانی و سایر رشته های مرتبط
حداقل لیسانس در یکی از رشته های :انجنیری هایدرو
آمریت جلوگیر سیالب ،خشکسالی از اثر
تغییرات اقلیم

تخنیک ،مدیریت منابع آب ،محیط زیست ،اقتصاد ،اداره تجربه کاری مرتبط به وظیفه حداقل یک سال در امور
عامه .هایدرومیتیوزولوجی.هایدروجیالوجی.مدیریت

منابع آب برای دارنده سند لیسانس

28/10/1399

5/11/1399

تجارت و محیط زیستی سایر رشته های مرتبط

آمریت جلوگیر سیالب ،خشکسالی از اثر
تغییرات اقلیم

حداقل لیسانس در یکی از رشته های :انجنیری سیول و
سیول ،و اداره و منجمنت  .کمپیوتر ساینس  .زراعت و

تجربه کاری مرتبط به وظیفه حداقل یک سال در امور
منابع آب برای دارنده سند لیسانس

28/10/1399

5/11/1399

سایر رشته های مرتبط
آمریت جلوگیر سیالب ،خشکسالی از اثر
تغییرات اقلیم

حداقل لیسانس در یکی از رشته های :مدیریت منابع
آب  .محیط زیست هایدروجیالوژی ،هایدرومیتوزولوژی،

تجربه کاری مرتبط به وظیفه حداقل یک سال در امور
منابع آب برای دارنده سند لیسانس

28/10/1399

5/11/1399

هایدروجیولوژی،و سایر رشته های مرتبط
آمریت جلوگیر سیالب ،خشکسالی از اثر
تغییرات اقلیم

حداقل لیسانس در یکی از رشته های :مدیریت منابع
آب  .محیط زیست  ،هایدرومیتوزولوژی،

تجربه کاری مرتبط به وظیفه حداقل یک سال در امور
منابع آب برای دارنده سند لیسانس

28/10/1399

5/11/1399

هایدروجیولوژی،و سایر رشته های مرتبط
حداقل لیسانس در یکی از رشته های :انجنیر منابع آب
ریا ست منابع آبهای سطحی

هایدرومیتیورولوژی ،انجنیری جیولوژی .انجنیری آبیاری
و سایر رشته های مرتبط

تجربه کاری مرتبط به وظیفه حداقل یک سال در
برای دارنده سند لیسانس

28/10/1399

5/11/1399

با حفظ حقوق یک نفر

حداقل لیسانس در یکی از رشته های :انجنیر منابع آب
انجنیر هایدروتخنیک انجنیری سیول .و محیط زیست،

27

ریاست عمومی منابع آب

ریا ست منابع آبهای سطحی

کارشناس پرکاری خالی ارقام

4

2

N W R -0382

28

ریاست عمومی منابع آب

ریا ست منابع آبهای سطحی

مدیرعمومی کنترول وکیفیت ارقام

4

1

 N W R -0383انجنیر هایدروتخنیک انجنیری سیول .و محیط زیست،

29

ریاست عمومی منابع آب

ریا ست منابع آبهای سطحی

انجنیرتحلیل ارقام رسوبات

4

1

30

ریاست عمومی منابع آب

ریا ست منابع آبهای سطحی

انجنیرکنترول وکیفیت ارقام

4

1

31

ریاست عمومی منابع آب

ریا ست منابع آبهای سطحی

کارشناس تحلیل وتجزیه پیشرفته

4

1

32

ریاست عمومی منابع آب

ریا ست منابع آبهای سطحی

مدیرعمومی معلومات وارقام

4

1

N W R -0387

33

ریاست عمومی منابع آب

ریا ست منابع آبهای سطحی

انجنیرMIS

4

1

N W R -0388

34

ریاست عمومی منابع آب

ریا ست منابع آبهای سطحی

کارشناس تکنالوژی معلوماتی

4

1

N W R -0389

35

ریاست عمومی منابع آب

ریا ست منابع آبهای سطحی

کارشناس پروگرام سازی

4

1

N W R -0390

36

ریاست عمومی منابع آب

ریا ست منابع آبهای سطحی

4

1

 N W R -0391انجنیر هایدروتخنیک انجنیری سیول  .انجنیر میخانیک،

37

ریاست عمومی منابع آب

ریا ست منابع آبهای سطحی

انجنیرترمیم تجهیزات

4

1

38

ریاست عمومی منابع آب

ریا ست منابع آبهای سطحی

مدیرعمومی نگهداری وسایل هایدرولوژیکی

4

1

هایدرومیتیورولوژی ،انجنیری جیولوژی .انجنیری آبیاری

تجربه کاری مرتبط به وظیفه حداقل یک سال در
برای دارنده سند لیسانس

28/10/1399

5/11/1399

با حفظ حقوق یک نفر

و سایر رشته های مرتبط
حداقل لیسانس در یکی از رشته های :انجنیر منابع آب
هایدرومیتیورولوژی ،انجنیری جیولوژی .انجنیری آبیاری

تجربه کاری مرتبط به وظیفه حداقل یک سال در
برای دارنده سند لیسانس

28/10/1399

5/11/1399

وزراعت هایدروجیولوژی و سایر رشته های مرتبط
حداقل لیسانس در یکی از رشته های :انجنیر منابع آب
 N W R -0384انجنیر هایدروتخنیک انجنیری سیول .و محیط زیست،
هایدرومیتیورولوژی ،انجنیری جیولوژی .انجنیری آبیاری

تجربه کاری مرتبط به وظیفه حداقل یک سال در
برای دارنده سند لیسانس

28/10/1399

5/11/1399

وزراعت هایدروجیولوژی و سایر رشته های مرتبط
حداقل لیسانس در یکی از رشته های :انجنیر منابع آب
 N W R -0385انجنیر هایدروتخنیک انجنیری سیول .و محیط زیست،
هایدرومیتیورولوژی ،انجنیری جیولوژی .انجنیری آبیاری

تجربه کاری مرتبط به وظیفه حداقل یک سال در
برای دارنده سند لیسانس

28/10/1399

5/11/1399

وزراعت هایدروجیولوژی و سایر رشته های مرتبط
حداقل لیسانس در یکی از رشته های :انجنیر منابع آب
انجنیر هایدروتخنیک انجنیری سیول .و
 N W R -0386هایدرومیتورولوژی ،انجنیری جیولوژجی .انجنیری
آبیاری وزراعت انجنیری محیط زیست و سایر رشته

تجربه کاری مرتبط به وظیفه حداقل یک سال در
برای دارنده سند لیسانس

28/10/1399

5/11/1399

های مرتبط
حداقل لیسانس در یکی از رشته های :انجنیر منابع آب

تجربه کاری مرتبط به وظیفه حداقل یک سال در

انجنیر هایدروتخنیک انجنیری سیول .و محیط زیست،

برای دارنده سند لیسانس

28/10/1399

5/11/1399

هایدرومیتورولوژی ،و سایر رشته های مرتبط
حداقل لیسانس در یکی از رشته های :کمپیوتر ساینس
ام ای اس  .انجنیری نرم افزار و تکنالوژی معلوماتی .

تجربه کاری مرتبط به وظیفه حداقل یک سال در

سیستم های معلوماتی  .نتورکنگ و سافت ویر و سایر

برای دارنده سند لیسانس

28/10/1399

5/11/1399

رشته های مرتبط
حداقل لیسانس در یکی از رشته های :کمپیوتر ساینس
ام ای اس  .انجنیری نرم افزار و تکنالوژی معلوماتی .

تجربه کاری مرتبط به وظیفه حداقل یک سال در

سیستم های معلوماتی  .نتورکنگ و سافت ویر و سایر

برای دارنده سند لیسانس

28/10/1399

5/11/1399

رشته های مرتبط
حداقل لیسانس در یکی از رشته های :کمپیوتر ساینس
ام ای اس  .انجنیری نرم افزار و تکنالوژی معلوماتی .

تجربه کاری مرتبط به وظیفه حداقل یک سال در

سیستم های معلوماتی  .نتورکنگ و سافت ویر و سایر

برای دارنده سند لیسانس

28/10/1399

5/11/1399

رشته های مرتبط

کارشناس حفظ ومراقبت شبکه
هایدرومیتیورولوژیکی

حداقل لیسانس در یکی از رشته های :انجنیر منابع آب
هایدرومیتورولوژی ،انجنیری جیولوژی .انجنیری آبیاری

تجربه کاری مرتبط به وظیفه حداقل یک سال در
برای دارنده سند لیسانس

28/10/1399

5/11/1399

وزراعت انجنیری محیط زیست و سایر رشته های مرتبط
حداقل لیسانس در یکی از رشته های :انجنیر منابع آب
انجنیر هایدروتخنیک انجنیری سیول .و
 N W R -0392هایدرومیتورولوژی ،انجنیری جیولوژی انجنیری
میخانیک  .انجنیری برق .انجنیری محیط زیست و سایر

تجربه کاری مرتبط به وظیفه حداقل یک سال در
برای دارنده سند لیسانس

28/10/1399

5/11/1399

رشته های مرتبط
حداقل لیسانس در یکی از رشته های :انجنیر منابع آب
انجنیر هایدروتخنیک انجنیری سیول .انجنیر زراعت
 N W R -0393وآبیاری هایدرومیتورولوژی ،انجنیری جیولوژی انجنیری
میخانیک  .انجنیری برق .انجنیری محیط زیست و سایر
رشته های مرتبط

تجربه کاری مرتبط به وظیفه حداقل یک سال در
برای دارنده سند لیسانس

28/10/1399

5/11/1399

با حفظ حقوق یک نفر

حداقل لیسانس در یکی از رشته های :مدیریت تجارت  ،حد اقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه برای

4

1

N W R -0394

4

1

ساختمان های هایدروتخنیک ،انجنیری منابع آب ،سیول حد اقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه برای
N W R -0395
انجنیری ،هایدرومیتیورولوژی ،محیط زیست  .زمین
دارنده سندلیسانس

4

1

1

N W R -0397

N W R -0398

 N W R -0399ساختمان های هایدروتخنیک ،انجنیری منابع آب ،سیول

39

ریاست عمومی منابع آب

آمریت تحقیقات تکنالوژی آب

40

ریاست عمومی منابع آب

آمریت تحقیقات تکنالوژی آب

41

ریاست عمومی منابع آب

آمریت تحقیقات تکنالوژی آب

کارشناس عصری سازی سیستم

42

ریاست عمومی منابع آب

آمریت تحقیقات تکنالوژی آب

کارشناس هماهنگی تحقیقات و مطالعات

4

43

ریاست عمومی منابع آب

آمریت تحقیقات تکنالوژی آب

ترجمان اسناد تخنیکی

4

1

44

ریاست عمومی منابع آب

آمریت تحقیقات تکنالوژی آب

مدیر عمومی مدل سازی

4

1

45

ریاست عمومی منابع آب

آمریت تحقیقات تکنالوژی آب

کارشناس بیالنس سازی تقاضا

4

1

46

ریاست عمومی منابع آب

آمریت تحقیقات تکنالوژی آب

کارشناس کیفیت آب

4

1

47

ریاست عمومی منابع آب

آمریت تحقیقات تکنالوژی آب

کارشناس همکاری های آب های فرامرزی

4

1

N W R -0402

48

ریاست عمومی منابع آب

ریاست آبهای زیر زمینی

4

1

N W R -0403

49

ریاست عمومی منابع آب

ریاست آبهای زیر زمینی

3

1

 N W R -0404هایدروجیولوجی،هایدرومیتیورولوجی ومدیریت منابع

50

ریاست عمومی منابع آب

ریاست آبهای زیر زمینی

3

1

51

ریاست عمومی منابع آب

ریاست آبهای زیر زمینی

3

1

کارشناس مودلر اقتصادی

اقتصاد ،انجنیری منابع آب ،سیول انجنیری ،محیط

دارنده سندلیسانس

28/10/1399

5/11/1399

زیست و سایر رشته های مرتبط
حداقل لیسانس در یکی از رشته های :هایدرولیک،
کارشناس هماهنگی با فابریکات تولیدی
ملی و بین المللی

28/10/1399

5/11/1399

شناسی  .و سایر رشته های مرتبط
حداقل لیسانس در یکی از رشته های :هایدرولیک،
ساختمان های هایدروتخنیک ،آبیاری .آبرسانی .انجنیری حد اقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه برای
N W R -0396
دارنده سندلیسانس
منابع آب ،سیول انجنیری ،هایدرومیتیورولوژی ،زمین

28/10/1399

5/11/1399

شناسی  .و سایر رشته های مرتبط
حداقل لیسانس در یکی از رشته های :هایدرولیک،

حد اقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه برای

ساختمان های هایدروتخنیک ،آبیاری .آبرسانی .انجنیری دارنده سندلیسانس
منابع آب ،سیول انجنیری . ،و سایر رشته های مرتبط
حداقل لیسانس در یکی از رشته های :زبان و ادبیات
هایدرولیک ،انجنیری منابع آب ،سیول انجنیری،

حد اقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه برای

هایدرومیتیورولوژی ،آبرسانی .آبیاری و سایر رشته های

دارنده سندلیسانس

28/10/1399

5/11/1399

28/10/1399

5/11/1399

مرتبط
حداقل لیسانس در یکی از رشته های :هایدرولیک،
انجنیری ،هایدرومیتیورولوژی ،محیط زیست  .آبرسانی.

حد اقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه برای
دارنده سندلیسانس

28/10/1399

5/11/1399

آبیاری  .زمین شناسی  .و سایر رشته های مرتبط
حداقل لیسانس در یکی از رشته های :هایدرولیک،
ساختمان های هایدروتخنیک ،انجنیری منابع آب ،سیول حد اقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه برای
N W R -0400
انجنیری ،محیط زیست  .آبرسانی .آبیاری و زراعت .و
دارنده سندلیسانس
سایر رشته های مرتبط
حداقل لیسانس در یکی از رشته های :انجنیری منابع
 N W R -0401آب ،کیمیا .انجنیری زراعت محیط زیست .و سایر رشته
های مرتبط

حد اقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه برای
دارنده سندلیسانس

28/10/1399

28/10/1399

5/11/1399

5/11/1399

حداقل لیسانس در یکی از رشته های :مدیریت آب های
فرامرزی انجنیری منابع آب  .هایدرولیک ,ساختمان های حد اقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه برای
هایدروتخنیک  ,حقوق و روابط بین الملل و سایر رشته

دارنده سندلیسانس

28/10/1399

5/11/1399

های مرتبط
حداقل لیسانس در یکی از رشته های :جیولوجی .
انجنیر جیوفزیک حوزه دریایی هریرود
مرغاب

هایدروجیولوجی  .اکتشاف معادن  .جیولوجی معادن .

حد اقل یک سال مرتبط به وظیفه برای سند دارنده

محیط زیست هایدرو میتورولوجی  .جیوفزیک و سایر

لسانس

28/10/1399

5/11/1399

با حفظ حقوق یک نفر

رشته های مرتبط
متخصص تحلیل پوتانشیل آبهای زیر زمینی
حوزه دریایی شمال

متخصص تحلیل پوتانشیل آبهای زیر زمینی
حوزه دریایی هلمند

متخصص تحلیل پوتانشیل آبهای زیر زمینی
حوزه دریایی هریرود مرغاب

حداقل لیسانس در یکی از رشته های :جیولوجی،
آب و سایر رشته های مرتبط
حداقل لیسانس در یکی از رشته های :جیولوجی،
 N W R -0405هایدروجیولوجی،هایدرومیتیورولوجی ومدیریت منابع
آب و سایر رشته های مرتبط
حداقل لیسانس در یکی از رشته های :جیولوجی،
 N W R -0406هایدروجیولوجی،هایدرومیتیورولوجی ومدیریت منابع
آب و سایر رشته های مرتبط

حد اقل دو سال مرتبط به وظیفه برای سند دارنده
لسانس

حد اقل دو سال مرتبط به وظیفه برای سند دارنده
لسانس

حد اقل دو سال مرتبط به وظیفه برای سند دارنده
لسانس

28/10/1399

28/10/1399

28/10/1399

5/11/1399

5/11/1399

5/11/1399

با حفظ حقوق یک نفر

متخصص تحلیل پوتانشیل آبهای زیر زمینی

حداقل لیسانس در یکی از رشته های :جیولوجی،
 N W R -0407هایدروجیولوجی،هایدرومیتیورولوجی ومدیریت منابع

52

ریاست عمومی منابع آب

ریاست آبهای زیر زمینی

53

ریاست عمومی منابع آب

ریاست آبهای زیر زمینی

هایدورلوجست حوزه دریایی پنج آمو

ریاست کنترول و کیفیت پروژه های آب

انجنیر کنترول کیفیت شبکات آبیاری

4

ریاست کنترول و کیفیت پروژه های آب

انجنیر البراتوار

4

1

4

1

4

1

4

1

N W R -0413

1

N W R -0414

 N W R -0415منابع آب  ،هایدور تخنیک و هایدرولوژی و سایر رشته های

حوزه دریایی پنج آمو

3

1

4

1

1

N W R -0410

، N W R -0411انجنیری هایدروتخنیک ،زراعت ،محیط زیست ،اقتصاد ،

آب و سایر رشته های مرتبط
حداقل لیسانس در یکی از رشته های:جیولوجی .
 N W R -0408هایدروجیولوجی  .هایدرومیتورولوجی و سایر رشته
های مرتبط

54

55

56

ریاست کنترول و کیفیت پروژه
های آب
ریاست کنترول و کیفیت پروژه
های آب
ریاست کنترول و کیفیت پروژه
های آب

حداقل لیسانس در یکی از رشته های :انجنیری سیول .
 N W R -0409انجنیر آبرسانی مدیریت و انجنیری منابع آب  .انجنیری
هایدروتخنیک و سایر رشته های مرتبط

57

ریاست عمومی تنظیم امور آب

ریاست عمومی تنظیم امور آب

58

ریاست عمومی تنظیم امور آب

ریاست عمومی تنظیم امور آب

کارشناس همکاری های فرامرزی

59

ریاست عمومی تنظیم امور آب

ریاست عمومی تنظیم امور آب

کارشناس حوزه دریایی هریرود مرغاب

4

60

ریاست عمومی تنظیم امور آب

ریاست عمومی تنظیم امور آب

کارشناس حوزه دریایی هلمند

4

1

61

ریاست عمومی تنظیم امور آب

ریاست تنظیم آبرسانی و آبیاری

کارشناس بانک معلوماتی

4

1

62

ریاست عمومی تنظیم امور آب

ریاست تنظیم آبرسانی و آبیاری

کارشناس تنظیم آب اشامیدنی دهاتی

4

1

63

ریاست عمومی تنظیم امور آب

ریاست تنظیم آبرسانی و آبیاری

کارشناس نظارت و کنترول باز دهی مصارف

4

2

64

ریاست عمومی تنظیم امور آب

ریاست تنظیم آبرسانی و آبیاری

4

1

65

ریاست عمومی تنظیم امور آب

ریاست تنظیم آبرسانی و آبیاری

کارشناس کنترول کیفیت آبهای آشامیدنی

4

1

66

ریاست عمومی تنظیم امور آب

ریاست تنظیم آبرسانی و آبیاری

کارشناس کانالیزیسیون غیر متمرکز

4

1

فرامرزی

حد اقل یک سال مرتبط به وظیفه برای سند دارنده
لسانس

حد اقل یکسال مرتبط به وظیفه برای سند دارنده
لسانس

حداقل لیسانس در یکی از رشته های :انجنیری سیول و
سایر رشته های مرتبط

لسانس

حقوق  ،اداره عامه و سایر رشته های مرتبط

کارشناس اقتصادی و اجتماعی آبهای

لسانس

حد اقل یکسال مرتبط به وظیفه برای سند دارنده

حداقل لیسانس در یکی از رشته های :انجنیری سیول
ریاست کنترول و کیفیت پروژه های آب کارشناس هماهنگی استمالک امور پروژه ها

حد اقل دو سال مرتبط به وظیفه برای سند دارنده

حد اقل لیسانس در یکی از رشته های اقتصاد،مدیریت،
 N W R -0412انجنیری منابع آب ،علوم اجتماعی ،اداره و مدیریت ،محیط
زیست و سایر رشته های مرتبط

حد اقل یکسال مرتبط به وظیفه برای سند دارنده
لسانس

حد اقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه برای دارنده
سند لیسانس

حد اقل لیسانس در یکی از رشته های حقوق و علوم سیاسی،

حد اقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه برای دارنده

مدیریت و انجنیری منابع آب ،اقتصاد و سایر رشته های مرتبط

سند لیسانس

لیسانس در یکی از رشته های حقوق  ،انجنیری منابع آب ،

حد اقل یک سال تجربه کاری ،مرتبط به وظیفه برای دارنده

هایدور تخنیک و هایدرولوژی و سایر رشته های مرتبط

سند لیسانس

28/10/1399

28/10/1399

28/10/1399

5/11/1399

5/11/1399

5/11/1399

28/10/1399

5/11/1399

28/10/1399

5/11/1399

28/10/1399

با حفظ حقوق یک نفر

با حفظ حقوق یک نفر

5/11/1399

28/10/1399

5/11/1399

28/10/1399

5/11/1399

با حفظ حقوق یک نفر

28/10/1399

5/11/1399

با حفظ حقوق یک نفر

لیسانس در یکی از رشته های حقوق  ،مدیریت و انجنیری
مرتبط
حد اقل لیسانس در یکی از رشته های اقتصاد  ،کمپیوتر
 N W R -0416ساینس جغرافیه  ، GIS،انجنیری منابع آب  ،محیط زیست و
سایر رشته های مرتبط

حد اقل یک سال تجربه کاری ،مرتبط به وظیفه برای دارنده
سند لیسانس
حدا اقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه برای دارنده
سند لیسانس

28/10/1399

5/11/1399

حد اقل لیسانس در یکی از رشته های انجنیری محیط زیست
 N W R -0417و آبرسانی  ،محیط زیست  ،انجنیری سیول و سایر رشته های
مرتبط
حد اقل لیسانس در یکی از رشته های انجنیری سیول ،
 N W R -0418انجنیری تنظیم آب  ،انجنیری منابع اب  ،انجنیری محیط
زیست و آبرسانی  ،محیط زیست و سایر رشته های مرتبط
کارشناس ایجاد بانک معلوماتی شرکت های
عرضه کننده آب آشامیدنی

حد اقل لیسانس در یکی از رشته های انجنیری منابع آب ،

حدا اقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه برای دارنده
سند لیسانس
حد اقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه برای دارنده
سند لیسانس

حد اقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه برای دارنده

 N W R -0419انجنیری محیط زیست وآبرسانی ،محیط زیست  ،اقتصاد ،
جغرافیه  ، GIS ،و سایر رشته های مرتبط

سند لیسانس

حد اقل لیسانس در یکی از رشته های انجنیری منابع آب ،
 N W R -0420انجنیری سیول  ،انجنیری تنظیم آب  ،انجنیری محیط زیست

حد اقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه برای دارنده

و آبرسانی  ،محیط زیست و سایر رشته های مرتبط
حد اقل لیسانس در یکی از رشته های انجنیری منابع آب ،
 N W R -0421انجیری سیول  ،انجنیری تنظیم آب  ،انجنیری محیط زیست و
آبرسانی و سایر رشته های مرتبط

28/10/1399

5/11/1399

با حفظ حقوق یک نفر

سند لیسانس

حد اقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه برای دارنده
سند لیسانس

28/10/1399

5/11/1399

با حفظ حقوق یک نفر

28/10/1399

5/11/1399

با حفظ حقوق یک نفر

28/10/1399

5/11/1399

با حفظ حقوق یک نفر

28/10/1399

5/11/1399

با حفظ حقوق یک نفر

حد اقل لیسانس در یکی از رشته های انجنیری منابع آب ،
 N W R -0422انجیری سیول  ،انجنیری تنظیم آب  ،انجنیری محیط زیست و

حد اقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه برای دارنده

67

ریاست عمومی تنظیم امور آب

ریاست تنظیم آبرسانی و آبیاری

کارشناس کانالیزاسیون متمرکز

4

1

68

ریاست عمومی تنظیم امور آب

ریاست تنظیم آبرسانی و آبیاری

کارشناس کنترول ونظارت کانالیزاسیون

4

1

69

ریاست عمومی تنظیم امور آب

ریاست تنظیم آبرسانی و آبیاری

4

1

N W R -0424

70

ریاست عمومی تنظیم امور آب

ریاست تنظیم آبرسانی و آبیاری

کارشناس حقابه های تاریخی

4

1

 N W R -0425وانجنیری منابع آب ،انجنیری تنظیم منابع آب ،انجنیری
زراعتی وسایر رشته های مرتبط.

71

ریاست عمومی تنظیم امور آب

ریاست تنظیم آبرسانی و آبیاری

کارشناس مدرن سازی حقابه

4

1

72

ریاست عمومی تنظیم امور آب

ریاست تنظیم آبرسانی و آبیاری

کارشناس حقابه در مزرعه

4

1

73

ریاست عمومی تنظیم امور آب

ریاست تنظیم آبرسانی و آبیاری

کارشناس بررسی تخصیص بیالنس سازی

4

1

N W R -0428

74

ریاست عمومی تنظیم امور آب

ریاست تنظیم آبرسانی و آبیاری

کارشناس میکانیزم انکشاف موثریت

4

1

 N W R -0429حداقل لیسانس در یکی از رشته های مدیریت وانجینیری

75

ریاست عمومی تنظیم امور آب

ریاست تنظیم آبرسانی و آبیاری

کارشناس میراب باشی

4

1

76

ریاست عمومی تنظیم امور آب

ریاست تنظیم آبرسانی و آبیاری

کارشناس ارتقای ظرفیت میراب

4

1

77

ریاست عمومی تنظیم امور آب

ریاست تخصیص آب

مدیر عمومی توحید ارقام

4

1

N W R -0432

78

ریاست عمومی تنظیم امور آب

ریاست تخصیص آب

کارشناس قیمت گزاری آب

4

1

N W R -0433

79

ریاست عمومی تنظیم امور آب

ریاست تخصیص آب

4

1

N W R -0434

80

ریاست عمومی تنظیم امور آب

ریاست تخصیص آب

کارشناس سنجش باز دهی

4

1

N W R -0435

81

ریاست عمومی تنظیم امور آب

ریاست تخصیص آب

کارشناس بررسی باز دهی

4

1

آب ،انجنیری زراعت ،انجنیری آبرسانی ومحیط زیسیتی سیول حداقل یکسال مرتبط به وظیفه برای دارنده سند لیسانس از
 N W R -0436انجنیری و سایر رشته های مرتبط از موسسات ملی و بین
موسسات ملی و بین المللی

آبرسانی و سایر رشته های مرتبط
حد اقل لیسانس در یکی از رشته های انجنیری منابع آب ،
 N W R -0423انجیری سیول  ،انجنیری تنظیم آب  ،محیط زیست ،انجنیری
محیط زیست و آبرسانی و سایر رشته های مرتبط
کارشناس توحید نقشه برداری کانال زمین و
حریم

سند لیسانس

حد اقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه برای دارنده
سند لیسانس

حداقل لیسانس در یکی از رشته های انجینیری جیودیزی

حداقل یکسال تجربه مرتبط به وظیفه برای دارنده سند

انجینیری زراعتی جغرافیه GIS ،و سایر رشته های مربوطه

لیسانس

28/10/1399

28/10/1399

5/11/1399

5/11/1399

28/10/1399

5/11/1399

28/10/1399

5/11/1399

حداقل لیسانس در یکی از رشته های انجنیری سیول ،مدیریت
حداقل یکسال مرتبط به وظیفه برای دارنده سند لیسانس از
موسسات ملی و بین المللی

حداقل لیسانس در یکی از رشته های انجنیری سیول ،مدیریت
 N W R -0426وانجنیری منابع آب ،انجنیری تنظیم منابع آب ،انجنیری
زراعتی وسایر رشته های مرتبط.
حداقل لیسانس در یکی از رشته های انجینیری زراعتی،
 N W R -0427مدیریریت و انجینیری منابع اب ،انجنیری تنظیم آب و سایر
رشته های مرتبط از موسسات ملی و بین المللی
حداقل لیسانس در یکی از رشته های انجینیری سیول
مدیریت و انجینیری منابع اب و انجینیری تنظیم اب سایر
رشته های مرتبط از موسسات ملی و بین المللی

منابع اب ،انجینیری تنظیم اب انجینیری زراعتی انجینیری
سیول سایر رشته های مرتبط از موسسات ملی و بین المللی

حداقل یکسال مرتبط به وظیفه برای دارنده سند لیسانس از

28/10/1399

5/11/1399

موسسات ملی و بین المللی
حداقل یکسال مرتبط به وظیفه برای دارنده سند لیسانس از

28/10/1399

5/11/1399

با حفظ حقوق یک نفر

موسسات ملی و بین المللی
حداقل یکسال مرتبط به وظیفه برای دارنده سند لیسانس از
موسسات ملی و بین المللی

حداقل یکسال مرتبط به وظیفه برای دارنده سند لیسانس از

28/10/1399

28/10/1399

5/11/1399

5/11/1399

با حفظ حقوق یک نفر

موسسات ملی و بین المللی

حداقل لیسانس در یکی از رشته های زراعت ،انجینیری منابع

 N W R -0430اب ،سیول انجینیری ،انجینیر زراعتی و سایر رشته های مرتبط حداقل یکسال مرتبط به وظیفه برای دارنده سند لیسانس از
از موسسات ملی و بین المللی

موسسات ملی و بین المللی

 N W R -0431حداقل لیسانس در یکی از رشته های انجنیری زراعتی،

انجینیری منابع اب،سیول انجینیری ،اجتماعیات،زراعت و سایر حداقل یکسال مرتبط به وظیفه برای دارنده سند لیسانس از

رشته های مرتبط از موسسات ملی و بین المللی

28/10/1399

5/11/1399

28/10/1399

5/11/1399

موسسات ملی و بین المللی

حداقل لیسانس در یکی از رشته های کمپیوتر

کارشناس تخمین قیمت گذاری سال نورمال
و غیر نور مال آبی

ساینس،جرافیه،GIS،مدیریت انجینری منابع
اب،هایدرولوژی،انجینیر زراعتی و سایر رشته های مرتبط

حداقل یکسال مرتبط به وظیفه برای دارنده سند لیسانس از

ازموسسات ملی و بین المللی

موسسات ملی و بین المللی

حداقل لیسانس در یکی از رشته های مدیریت وانجنیری منابع
آب ،تنظیم آب ،انجنیری آب رسانی ومحیط زیستی ،سیول

حداقل یکسال مرتبط به وظیفه برای دارنده سند لیسانس از

انجنیری ،محیط زیست ،اقتصاد وسایر رشته های مرتبط.

موسسات ملی و بین المللی

حداقل لیسانس در یکی از رشته های مدیریت وانجنیری منابع
آب ،تنظیم آب ،انجنیری آب رسانی ومحیط زیستی ،سیول

حداقل یکسال مرتبط به وظیفه برای دارنده سند لیسانس از

انجنیری ،محیط زیست ،اقتصاد وسایر رشته های مرتبط.
حداقل لیسانس در یکی از رشته های مدیریت وانجنیری منبع

موسسات ملی و بین المللی

آب ،انجنیری زراعت ،انجنیری آبرسانی ومحیط زیسیتی سیول
انجنیری  ،محیط زیست و سایر رشته های مرتبط از موسسات

حداقل یکسال مرتبط به وظیفه برای دارنده سند لیسانس از

ملی و بین المللی
حداقل لیسانس در یکی از رشته های مدیریت وانجنیری منبع

موسسات ملی و بین المللی

المللی

با حفظ حقوق یک نفر که شکات اش تائیدشده

28/10/1399

28/10/1399

28/10/1399

28/10/1399

28/10/1399

5/11/1399

5/11/1399

5/11/1399

5/11/1399

5/11/1399

با حفظ حقوق یک نفر
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ریاست عمومی تنظیم امور آب

ریاست تخصیص آب

ریاست عمومی خدمات انجنیری

ریاست حفظ ومراقبت بهره برداری

تاسیسات آب

تاسیسات و شبکات آب

ریاست عمومی خدمات انجنیری

ریاست حفظ ومراقبت بهره برداری

تاسیسات آب

تاسیسات و شبکات آب

ریاست عمومی خدمات انجنیری

ریاست حفظ ومراقبت بهره برداری

تاسیسات آب

تاسیسات و شبکات آب

ریاست عمومی خدمات انجنیری

ریاست حفظ ومراقبت بهره برداری

تاسیسات آب

تاسیسات و شبکات آب

ریاست عمومی خدمات انجنیری

ریاست حفظ ومراقبت بهره برداری

تاسیسات آب

تاسیسات و شبکات آب

ریاست عمومی خدمات انجنیری

ریاست حفظ ومراقبت بهره برداری

تاسیسات آب

تاسیسات و شبکات آب

ریاست عمومی خدمات انجنیری

ریاست حفظ ومراقبت بهره برداری

تاسیسات آب

تاسیسات و شبکات آب

ریاست عمومی خدمات انجنیری

ریاست حفظ ومراقبت بهره برداری

کارشناس حفظ ومراقبت تحکیمات سواحل

تاسیسات آب

تاسیسات و شبکات آب

دریاها

ریاست عمومی خدمات انجنیری

ریاست حفظ ومراقبت بهره برداری

کارشناس حفظ ومراقبت شبکات آبرسانی

تاسیسات آب

تاسیسات و شبکات آب

دهاتی

ریاست عمومی خدمات انجنیری

ریاست حفظ ومراقبت بهره برداری

تاسیسات آب

تاسیسات و شبکات آب

ریاست عمومی خدمات انجنیری

ریاست حفظ ومراقبت بهره برداری

تاسیسات آب

تاسیسات و شبکات آب

حداقل لیسانس در یکی از رشته های هایدرولوژی،مدیریت و
 N W R -0437انجینیر منابع اب وسیول انجنیری،محیط زیست ،انجنیر زراعت

کارشناس تخصیص منابع آب سیاحتی

4

1

آمریت مصونیت بندها

3

1

کارشناس تهیه وترتیب نقشه ها

3

1

کارشناس سنجش وبرآوردبندها

3

1

کارشناس ارزیابی وتحلیل دیتاها

3

1

N W R -0441

کارشناس تحلیل خطرات بندها

3

1

N W R -0442

کارشناس هایدرومیخانیک بندها

3

1

 N W R -0443آب ،هایدرومیخانیک واتو میخانیک و سایر رشته های

کارشناس امورحفظ ومراقبت زیربناهای آبی

4

1

N W R -0444

4

1

 N W R -0445آب ،هایدرولیک و بند هاونهر ساختمان هایدرو تخنیکی

4

1

N W R -0446

کارشناس حفظ ومراقبت پروژه های آبرسانی 4

1

حد اقل لیسانس در یکی از رشته های:هایدروتخنک
( N W R -0447بند وانهار ) انجنیری منابع آب  .سیول انجنیری سایر

کارشناس حفظ ومراقبت کاریزها

4

1

ریاست سروی دیزاین تاسیسات اب

انجنیر دیزاین بند های ذخیره

3

1

ریاست سروی دیزاین تاسیسات اب

متخصص الکترو میخانیک

3

1

ریاست سروی دیزاین تاسیسات اب

متخصص هایدرومیخانیک

3

1

ریاست سروی دیزاین تاسیسات اب

متخصص جیوتخنیک

3

1

و سایر رشته های مرتبط از موسسات ملی و بین المللی

83

84

85

86

حداقل لیسانس در یکی از رشته های :انجنیری منابع
 N W R -0438آب ،هایدرولیک و بند هاو نهر ساختمان هایدرو تخنیکی
و سایر رشته های مرتبط
حداقل لیسانس در یکی از رشته های :انجنیری منابع
 N W R -0439آب ،هایدرولیک و بند هاونهر ساختمان هایدرو تخنیکی
و سایر رشته های مرتبط

حداقل یکسال مرتبط به وظیفه برای دارنده سند لیسانس از
موسسات ملی و بین المللی

حد اقل دو سال مرتبط به وظیفه برای سند دارنده
لسانس
حد اقل دو سال مرتبط به وظیفه برای سند دارنده
لسانس

حداقل لیسانس در یکی از رشته های :انجنیری منابع
N W R -0440
آب ،هایدرولیک و بند هاونهر ساختمان هایدرو تخنیکی لسانس
و سایر رشته های مرتبط

حد اقل دو سال مرتبط به وظیفه برای سند دارنده

حداقل لیسانس در یکی از رشته های :جیو انجنیری،

حد اقل دو سال مرتبط به وظیفه برای سند دارنده

مدیریت منابع آب ،هایدرولیک و بند ها و نهر ساختمان

لسانس

28/10/1399

28/10/1399

28/10/1399

5/11/1399

5/11/1399

با حفظ حقوق یک نفر

5/11/1399

28/10/1399

5/11/1399

28/10/1399

5/11/1399

هایدرو تخنیکی و سایر رشته های مرتبط

87

88

89

حداقل لیسانس در یکی از رشته های :انجنیری منابع

حد اقل دو سال مرتبط به وظیفه برای سند دارنده

آب ،هایدرولیک و بند هاونهر ساختمان هایدرو تخنیکی ،لسانس
سیول انجنیر و سایر رشته های مرتبط
حداقل لیسانس در یکی از رشته های :انجنیری منابع
مرتبط

حد اقل دو سال مرتبط به وظیفه برای سند دارنده
لسانس

حداقل لیسانس در یکی از رشته های :انجنیری منابع

حد اقل یکسال مرتبط به وظیفه برای سند دارنده

آب ،هایدرولیک و بند هاونهر ساختمان هایدروتخنیکی

لسانس

28/10/1399

5/11/1399

28/10/1399

5/11/1399

28/10/1399

5/11/1399

و سایر رشته های مرتبط
90

91

92

93

94

95

96

97

ریاست عمومی خدمات انجنیری
تاسیسات آب
ریاست عمومی خدمات انجنیری
تاسیسات آب
ریاست عمومی خدمات انجنیری
تاسیسات آب
ریاست عمومی خدمات انجنیری
تاسیسات آب

حداقل لیسانس در یکی از رشته های :انجنیری منابع

و سایر رشته های مرتبط
حداقل لیسانس در یکی از رشته های :هایدرولیک(بند
ها وانهار)  ،انجنیری منابع آب ،سیول انجنیر وسایر
رشته های مرتبط.

رشته های مرتبط
حد اقل لیسانس در یکی از رشته های انجنیری ،انجنیر
 N W R -0448بند انهار  .مدیریت و انجنیری منابع آب .و سایر رشته
های مرتبط
حد اقل لیسانس در یکی از رشته های انجنیری بند
 N W R -0449انهار  .مدیریت و انجنیری منابع آب  .و سایر رشته های
مرتبط
 N W R -0450حد اقل لیسانس در یکی از رشته های :برق والکترو
میخانیک و سایر رشته های مرتبط
حد اقل لیسانس در یکی از رشته های :سیول انجنیری،
 N W R -0451انجنیری بند انهار ،مدیریت و انجنیری منابع آّب ،و سایر
رشته های مرتبط
 N W R -0452حد اقل لیسانس در یکی از رشته های :جیولوجی
وجیوماتیک و سایر رشته های مرتبط

حد اقل یکسال مرتبط به وظیفه برای سند دارنده
لسانس

حد اقل یکسال مرتبط به وظیفه برای سند دارنده
لسانس
حد اقل یک سال مرتبط به وظیفه برای سند دارنده
لسانس
حد اقل یکسال مرتبط به وظیفه برای سند دارنده
لسانس
حد اقل یکسال مرتبط به وظیفه برای سند دارنده
لسانس
حد اقل دو سال مرتبط به وظیفه برای سند دارنده
لسانس
حد اقل دو سال مرتبط به وظیفه برای سند دارنده
لسانس
حد اقل دو سال مرتبط به وظیفه برای سند دارنده
لسانس

28/10/1399

28/10/1399

28/10/1399

28/10/1399

28/10/1399

28/10/1399

28/10/1399

28/10/1399

5/11/1399

5/11/1399

5/11/1399

5/11/1399

5/11/1399

با حفظ حقوق یک نفر

با حفظ حقوق یک نفر

با حفظ حقوق یک نفر

5/11/1399

5/11/1399

5/11/1399

با حفظ حقوق یک نفر

با حفظ حقوق یک نفر

98

ریاست عمومی خدمات انجنیری

حد اقل لیسانس در یکی از رشته های :سیول انجنیری،
 N W R -0453انجنیری بند انهار ،مدیریت و انجنیری منابع آب ،اقتصاد

ریاست سروی دیزاین تاسیسات اب

متخصص تحلیل اقتصادی وتخنیکی

3

1

ریاست سروی دیزاین تاسیسات اب

متخصص تهیه و ترتیب پروپوزل

3

1

N W R -0454

ریاست سروی دیزاین تاسیسات اب

انجنیر طرح و دیزان شبکات

4

1

 N W R -0455منابع آب محیط زیست وانجنیری ساختمانی های

ریاست سروی دیزاین تاسیسات اب

مدیر عمومی نظارت خدمات

4

1

ریاست سروی دیزاین تاسیسات اب

کارشناس تعیین قیمت تعرفه

4

1

N W R -0457

ریاست سروی دیزاین تاسیسات اب

کارشناس تعیین قیمت و خدمات

4

1

N W R -0458

ریاست سروی دیزاین تاسیسات اب

انجنیر توپوگراف

4

1

N W R -0459

ریاست سروی دیزاین تاسیسات اب

کارشناس تحلیل اقتصادی

4

1

 N W R -0460انجنیری .مدیریت و انجنیری منابع آب  .انجنیری بند

106

ریاست عمومی مالی و اداری

ریاست مالی و اداری

انجنیر ارتباطات و مخابرات

4

1

N W R -0461

107

ریاست عمومی مالی و اداری

ریاست مالی و اداری

مدیر عمومی حفظ مراقبت

4

1

N W R -0462

99

100

101

102

103

104

105

تاسیسات آب

ریاست عمومی خدمات انجنیری
تاسیسات آب

ریاست عمومی خدمات انجنیری
تاسیسات آب

ریاست عمومی خدمات انجنیری
تاسیسات آب

ریاست عمومی خدمات انجنیری
تاسیسات آب
ریاست عمومی خدمات انجنیری
تاسیسات آب

ریاست عمومی خدمات انجنیری
تاسیسات آب

ریاست عمومی خدمات انجنیری
تاسیسات آب

و سایر رشته های مرتبط

حد اقل دو سال مرتبط به وظیفه برای سند دارنده
لسانس

حد اقل لیسانس در یکی از رشته های :پروپوزل نویسی ،حد اقل دو سال مرتبط به وظیفه برای سند دارنده
مدیریت پروژه های آب و سایر رشته های مرتبط
حد اقل لیسانس در یکی از رشته های.:مدیریت و تنظیم
هایدروتخنیک و سایر رشته های مرتبط
حد اقل لیسانس در یکی از رشته های.:سیول انجنیری

. N W R -0456مدیریت و انجنیری منابع آب  .انجنیری آبرسانی و سایر
رشته های مرتبط

لسانس

حد اقل یک سال مرتبط به وظیفه برای سند دارنده
لسانس

حد اقل یک سال مرتبط به وظیفه برای سند دارنده
لسانس

حد اقل لیسانس در یکی از رشته های. :مدیریت و

حد اقل یک سال مرتبط به وظیفه برای سند دارنده

انجنیری منابع آب .اقتصاد و سایر رشته های مرتبط

لسانس

حد اقل لیسانس در یکی از رشته های. :مدیریت و

حد اقل یک سال مرتبط به وظیفه برای سند دارنده

انجنیری منابع آب .اقتصاد و سایر رشته های مرتبط

لسانس

حد اقل لیسانس در یکی از رشته های:جیودیزی و

حد اقل یک سال مرتبط به وظیفه برای سند دارنده

کدستر .جیو ماتیک  .کارتوگرافی  .سیستم های اطالعات لسانس
جغرافیه  .جی ای اس سایر رشته های مرتبط
حد اقل لیسانس در یکی از رشته های .:اقتصاد  .سیول
انهار  .و سایر رشته های مرتبط

حد اقل یک سال مرتبط به وظیفه برای سند دارنده
لسانس

28/10/1399

5/11/1399

28/10/1399

5/11/1399

28/10/1399

5/11/1399

28/10/1399

5/11/1399

28/10/1399

5/11/1399

28/10/1399

5/11/1399

28/10/1399

5/11/1399

28/10/1399

5/11/1399

حد اقل لیسانس در یکی از رشته های:انجنیری تیلی
کمونیکشین  .تکنالوژی معلوماتی  .مخابرات انجنیری

حد اقل یک سال مرتبط به وظیفه برای سند دارنده

کمپیوتر  .مدیریت تکنالوژی  .انجنیری برنامه های

لسانس

28/10/1399

5/11/1399

کمپیوتری .کمپیوتر ساینس و سایر رشته های مرتبط
حد اقل لیسانس در یکی از رشته های:اقتصاد  .اداره و
تجارت  .حقوق  .پالیسی عامه  .مدیریت مالی و مدیریت

حد اقل یک سال مرتبط به وظیفه برای سند دارنده

عمومی  .اداره عامه  .کمپیوتر ساینس  .ادبیات و سایر

لسانس

رشته های مرتبط
مجموعه بست های اعالن شده

113

28/10/1399

با حفظ حقوق یک نفر

5/11/1399

با حفظ حقوق یک نفر

