
 
 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  

 
 

 شرح وظایف پست :1رم شمارهف                                                       

 تاریخ:   دستگاه/ شرکت/ سازمان/ مؤسسه:                                                                       

 شماره پست:                                                               عنوان پست:
 خدمت: ییمحل جغرافیا                                                     عنوان واحد سازمانی:

 پست:وظایف شرح 
 احراز شرایط 

 مدارك تحصیلی: -1
  سن: -2
  سنوات خدمت: -3

 ) دستورالعمل تکمیل گردد.)6-6) و (6-1با رعایت بندهاي ( (این قسمت :توجه

 هاي عمومی مورد انتظار:شایستگی 
 صدي پست آورده شود)مت(شرح مختصري از مهارت ها و دانش هاي مورد نیاز 

 
 

 :مورد انتظار اختصاصیشایستگی هاي 
 تصدي پست آورده شود)م(شرح مختصري از مهارت ها و دانش هاي مورد نیاز 

 
 

 مدارك مورد نیاز:
1- 
2- 
3- 
 

                                                                                                     :)دستگاه/ شرکت/ سازمان/ مؤسسه( اداري منابع انسانی/ امضاء مدیر                                        :متقاضی فوق واحد سازمانیما مقامامضاء  

1ز ا 1  
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 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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 : (*) 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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 .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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 )2هاي فرم شماره (شاخص امتیازات
 محرمانه                                            (این فرم توسط دبیرخانه تکمیل می شود)                                                       

                                                                                                                                    نام و نام خانوادگی:
      تاریخ:                                                                                                                                                کد ملی:

                                                                                                                                           عنوان پست: 
                  عنوان واحد متقاضی:                                                                                                           

 دستگاه/ شرکت/ سازمان/ مؤسسه:

 
 امتیاز مکتسبه از حاصلضرب ضریب در امتیاز بدست می آید

 ) امتیاز می باشد60حداکثر امتیاز این فرم (
 

  دبیرخانه:     
 

امتیاز 
 مکتسبه

 امتیاز
خیلی  شاخص ضریب

)1ضعیف(  

 ضعیف

)2(  

 متوسط
)3(  

 خوب
)4(  

 بسیار خوب
)5(  

      )5/1(  مدارك تحصیلی 
      )5/0(  )انگلیسی ترجیحا( خارجی زبان هاي با آشنایی سطح 
      )5/0(  هاي پایه و تخصصی مورد نیاز صنعتافزارنوع و سطح آشنایی با نرم 
      )1(  مقاالت، کتب تألیفی و ترجمه 
      )5/0(  سوابق تدریس 
      )5/0(  شده المللی گذراندههاي داخلی و بینهاي تخصصی و دورهآموزش 
      )5/1(  سوابق خدمتی 
      

)5/1(  
آمده در سمت هاي گرفته و نتایج  بدستها و اقدامات صورتشرح مختصري از اهم مسئولیت

 (عملکرد) قبلی خود را بنویسید.
      )5/1(  بینید؟می "شایسته"دلیل خود را براي تصدي این پست به چه  
      )5/1(  اي براي مجموعه تحت مدیریت خود دارید؟در صورت تصدي پست مورد نظر، چه برنامه 
      

)5/1(  
 روش چه می باشد، سازمانها پیشرفت مهم عوامل جمله از نوآوري و خالقیت اینکه به توجه با

 داشت؟ خواهید نظر در خود برنامه هاي پیشبرد در را اي خالقانه هاي
      )12(  جمع امتیاز 
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 محرمانه             گان در یک نگاه   فرم مشخصات کلیه ثبت نام کنند : 3فرم شماره                                    

 
 عنوان پست:  

 تاریخ:                     عنوان واحد متقاضی:                                                                                       
 شرکت/ سازمان/ مؤسسه:دستگاه/ 

 
 سن محل تولد نام و نام خانوادگی ردیف

رشته 
 تحصیلی

مقطع 
 تحصیلی

نام دانشگاه محل 
 تحصیل

سابقه 
 خدمت

محل 
 خدمت قبلی

آخرین   
 سمت

 پست الکترونیکی
واجد شرایط / 

 فاقد شرایط

            

 

  :بیرخانهد

  1ز ا 1
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 شماره تجدید نظر:

 تاریخ تجدید نظر: با رویکرد فراخوان عمومی دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران

 
                            

 حرمانهم              ارسالی متقاضیان ركصورتجلسه امتیاز مکتسبه از مدافرم  : 4فرم شماره                              

 
 عنوان پست:  

 تاریخ:                                                                                                           متقاضی:   عنوان واحد 
 دستگاه/ شرکت/ سازمان/ مؤسسه:

 

 کد ملی نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف
امتیاز مکتسبه از فرم 

 )2شماره (

     

 

   :دبیرخانه

1از 1  
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 محرمانه                             بندي ارزیابی اعضاء کارگروهفرم جمع : 5فرم شماره                                

 عنوان پست:    
 تاریخ:                                                                                                     عنوان واحد متقاضی:        
 دستگاه/ شرکت/ سازمان/ مؤسسه:  

نتیجه 
 نهایی

 جمع ارزیابی

اولویت 
هاي 

ارزیاب 
 هفتم
  

اولویت 
هاي 

ارزیاب 
 ششم
  

اولویت 
هاي 

ارزیاب 
 پنجم
  

اولویت 
هاي 

ارزیاب 
 چهارم
  

اولویت 
هاي 

ارزیاب 
 سوم
  

اولویت 
هاي 

ارزیاب 
دوم   

  

اولویت 
هاي  
ارزیاب 

 اول
  

 ردیف نام و نام خانوادگی

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

      

 :هخاندبیر       

1از 1  
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 محرمانه                               فرم سنجش معیارهاي اختصاصی : 6 فرم شماره                                            

 تاریخ:                                          نام و نام خانوادگی:                                                                          
                                   عنوان واحد سازمانی:                                                  رشته و مقطع تحصیلی:                    

 مؤسسه: سازمان/ شرکت/ دستگاه/ پست متقاضی:                                                                                

 محور / عنوان شاخص
 امتیاز

 )1بسیارضعیف( )2ضعیف ( ) 3(متوسط  )4خوب ( )5( بسیار خوب

      امتیاز) 35توانایی فردي (حداکثر 
      تبیین و انتقال مطلوب مطالب، دانسته ها و افکار 

      وضعیت ظاهري، سن، رفتار و گفتار حرفه اي و متناسب
      و برنامه اينگرش راهبردي، تحلیلی 

      مهارت هاي ارتباطی، قدرت مذاکره و متقاعدسازي
      اخالق حرفه اي، مسئولیت پذیري و روحیه خدمت

      تعهد و تعلق به وزارت نیرو
      مدیریت زمان در انتقال و درك مطلب

 نظر ارزیاب:

  )امتیاز 35حداکثر ( شناخت صنعت و عوامل محیطی
وزارت نیـرو (در دولـت مسـتقر و در     هايآشنایی با برنامهاشراف و 

 حوزه کاري)
     

دانش و تخصص فنی مدیریت آب/برق/ آب و فاضالب و یا سـایر  
 تصديهاي مرتبط با پست موردحوزه

     

تسلط بر چالش هـا و مسـایل صـنعت آب، بـرق و آبفـا (در حـوزه       
 کاري)

     

 /ملی (براي مدیران اسـتانی استان/هاي جغرافیاییشناخت و ویژگی
 لی)م

     

      شناخت موضوعات اجتماعی و سیاسی استان
      تجارب و سوابق برجسته و شاخص مدیریتی مرتبط  

      تجارب و سوابق موفق مدیریتی در سطح استان و یا کشور
 نظر ارزیاب:

   

 

 
2از  1 
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 تاریخ:                                             نام و نام خانوادگی:                                                             
              عنوان واحد سازمانی:                        رشته و مقطع تحصیلی:                                                              
  مؤسسه: سازمان/ شرکت/ دستگاه/   پست متقاضی:                                                                        

 

                  :م و نام خانوادگی و امضاء ارزیابان     

 ارزیاب: اظهار نظر     

 محور / عنوان شاخص
 امتیاز

 )1بسیارضعیف( )2ضعیف ( )3متوسط( )4خوب ( )5بسیار خوب (

  امتیاز) 35توانایی مدیریتی (حداکثر 
      برخورداري از اصول مدیریتی تعریف شده

      تفکر تحلیلی و حل مسئله
      تحول گرایی حرفه اي و پیشرفت گرایی

      داشتن ایده هاي خالق و نو
      مربیگري و هدایت (پرورش و توانمند سازي کارکنان)
      اطالعات مالی، بینش اقتصادي و تفکر شرکت داري

      چند تجربه مدیریتی ناب داشتن یک یا
 نظر ارزیاب:

  امتیاز) 105(حداکثرجمع 
  )امتیاز 60(حداکثر )2امتیازات حاصل از فرم شماره (

  امتیاز) 165( جمع کل

2از  2 
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 محرمانه             نهایی                     منتخبان فرم:  7 فرم شماره                                                   

   عنوان پست:  
 تاریخ:       :                                                                                                 عنوان واحد متقاضی

 دستگاه/ شرکت/ سازمان/ مؤسسه:

 کد ملی  نام پدر  نام و نام خانوادگی  ردیف  
    امتیاز مکتسبه از  

 )6فرم شماره (
 هاها و توانمندي/ ویژگیالیل انتخاب د 

      

 

 :دبیرامضاء 

 

1از 1  
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