فراخوان انتخاب
مدیر مرکز تحقیقات آب و فاضالب
در راستاي راهبرد شایسته گزینی و ایجاد فرصتهاي برابر براي همه افراد واجد شرایط عمومی و تخصصی خدمتگزاري ،این موسسه از
متخصصين داوطلب واجد شرایط براي همكاري در سمت «مدیر مرکز تحقيقات آب و فاضالب» دعوت به اعالم آمادگی مینماید.
الف) اهم وظایف و مسئولیتها
 توسعه و گسترش پژوهش ،توليد و تعميق دانش و فناوري در موضوعات مرتبط با آب و فاضالب با رویكرد آیندهپژوهی،
 اجراي طرحهاي پژوهش بنيادي ،کاربردي و توسعهاي با هدف دستيابی به دانش فنی مورد نياز بخش آب و فاضالب،
 به اشتراکگذاري و ترویج نتایج حاصل از تحقيقات و دستاوردهاي علمی مرتبط با آب و فاضالب،
 برگزاري اثربخش دورهها ،همایشها و کارگاههاي علمی ،تخصصی و آموزشی مرتبط با آب و فاضالب،
 تقویت ارتباط فعال با سایر پژوهشگاهها و دانشگاهها ،مؤسسات پژوهشی و انجمنهاي علمی ـ تخصصی مرتبط با آب و فاضالب،
 بهرهگيري از جدیدترین دستاوردهاي تحقيقات ،فناوري و پيشرفتهاي علمی در علوم و فنون مرتبط با امور آب و فاضالب،
 زمينهسازي مناسب براي به کاربردن روشهاي جدید علمی و فنی براي بهرهبرداري بهينه از منابع آب و فاضالب.
ب) شرایط احراز:






برخورداري از صالحيتهاي عمومی انتصاب در بخش دولتی بر اساس قوانين ،مقررات و ضوابط ذيربط،
دارا بودن مدرک تحصيلی دکتري در رشتههاي فنی مهندسی مرتبط با صنعت آب و فاضالب
آشنایی کامل با مأموریتها و فعاليتهاي مؤسسه تحقيقات آب،
سابقه انجام طرحهاي پژوهشی و انتشار مقاالت علمی پژوهشی در مجالت معتبر،
برخورداري از حداقل  5سال سابقه خدمت در مدیریت مؤثر در یكی از سمتهاي مرتبط.

ج) شایستگیهای عمومی و اختصاصی:
 ویژگیهاي شخصيتی ،توانمنديهاي فردي و اخالق حرفهاي،
 توانایی رهبري و مدیریت یک مرکز تحقيقاتی،
 دارا بودن نگرش راهبردي ،تحليلی و برنامهاي ،مهارت مذاکره ،تعامل و همكاري گروهی،
 شناخت محيطی و کافی ،تجربه ،تخصص و دانش فنی مدیریت یک مرکز علمی -تحقيقاتی.
د ) مدارک مورد نیاز:
 نامه درخواست شامل متنی با حداقل  800کلمه و حداکثر  1500کلمه که ویژگیها و توانمنديهاي و همچنين سوابق
متقاضی در آن ارائه شده باشد،
 برنامه پيشنهادي متقاضی براي مرکز تحقيقات آب و فاضالب مؤسسه تحقيقات آب،
 رزومه مدیریتی (حداکثر دو صفحه)
 رزومه علمی (حداکثر دو صفحه)
 اطالعات کامل تماس
اطالعات فوقالذکر تا تاریخ  1399/2/1به آدرس پست الكترونيكی  Presidency@wri.ac.irارسال گردد.
توجه:



از برگزیدگان براي جلسه مصاحبه دعوت بعمل خواهد آمد.
ثبت درخواست و طی فرآیند ارزیابی متقاضيان تا حصول نتيجه نهایی هيچگونه تعهدي را براي موسسه تحقيقات آب ایجاد نخواهد
نمود.

