
 

 

 

بسمه تعالی

مجتمع عالي آموزشي و ژپوهشي  صنعت آب و رب
 ق خوزستان 

 در قالب قرارداد تامين نيروی انساني نيروآگهي جذب 
 آقایان واجد شرایط از نفر 21در راستای تکمیل کادر نیروی انساني مورد نیاز خود، تعداد مهندسي مشاور بهکار آب اهواز  شرکترساند مي اطالعبه 

قرارداد موقت  ترتیب از باالترین نمره )به شرط بومي بودن( به صورت به  آزمون دانش مهارتي )مصاحبه( و )کتبي( از طریق برگزاری آزمون تخصصي
 . نمایندجدول شماره یک با شرایط ذیل جذب مي ي مندرج دردر رشته شغل

 الف( شرايط عمومي:
 .جمهوری اسالمي ایرانداشتن تابعیت  -1
 .التزام به قانون اساسي جمهوری اسالمي ایران -2

   .تا تاریخ برگزاری آزمون کتبي الزامي مي باشدغیر پزشکی  دائم قانوني یا معافیتنظام وظیفه  خدمت داشتن کارت پایان  -3

 .ها، دخانیات و مشروبات الکليگردانعدم اعتیاد به مواد مخدر، روان  -4
 .نهیشیسوءپ عدم يگواه ارائه و یفریک تیمحکوم سابقهنداشتن  -5
 .شغل مورد نظرانجام وظایف داشتن سالمت جسماني و رواني و توانایي الزم برای  -6
 شناخته شده در قانون اساسي جمهوری اسالمي ایران.اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکي از ادیان  -7
  و توانایي انجام کار. عالميمتناسب با جدول نیازهای ا دارا بودن شرایط احراز شغل -8
 های مورد نظر و تأیید گزینش شرکت، پس از قبولي در آزمون کتبي و مصاحبه.احراز صالحیت -9

 .های دولتي یا خصوصيها و شرکتتعهد خدمتي به دیگر سازماننداشتن منع قانوني برای جذب و عدم  -10

 مبني بر خدمت در محل موردنظر، عدم تقاضای تغییر شغل و محل خدمت اخذ خواهد گردید. تعهد ثبتیشدگان از پذیرفته-11

 شرايط اختصاصي:ب( 
 (1جدول شماره) کشاورزی )آب(، منابع آب و حقوقهای عمران، زمین شناسی، لیسانس ویا باالترگرایش مدرک تحصیلی داشتن -1ب

 مشخصات مدارک و محل خدمت مورد نیاز جهت استخدام و به کار گیری نیروی گشت و بازرسی

 مقطع تحصیلی تعداد مورد نیاز نام شهرستان ردیف
 رشته تحصیلی

 جنسیت
 حقوق منابع آب

 اهواز کارشناسی  مرد 

  ،حمیدیه و هویزهسوسنگرد کارشناسی  مرد 

 6 کارشناسی 6 شادگان مرد 

 مسجدسلیمان، اللی و اندیکا  کارشناسی  مرد 

 شوشتر و گتوند  کارشناسی مرد 

 امیدیه، هندیجان و ماهشهر  کارشناسی  مرد 

 آبادان و خرمشهر  کارشناسی  مرد 

 ایذه و باغملک  کارشناسی  مرد 

    جمع کل

 منابع آب شامل رشته های زمین شناسی، کشاورزی )آب(، منابع آب و عمران می باشد.











 

 

 

باشد و مالک فراغت از تحصیل تاریخ مندرج در گواهینامه ( مي15/05/1400مالک عمل برای محاسبه تاریخ گواهي فراغت از تحصیل، تاریخ ): 1تذکر 

 دانشنامه است.موقت یا 
 :شرایط سنی و فیزیکی -2-ب

 سنی:شرایط *. 

 به شرح ذیل:15/05/1400 داشتن شرایط سني در هنگام برگزاری آزمون مورخ  -1

 (.به بعد 15/50/1360 متولدین) آموختگان مقطع لیسانسسال برای دانش 40حداکثر  -1-1

  .(به بعد 15/50/1355 متولدین) و باالتر لیسانسفوق ختگان مقطع وسال برای دانش آم 45اکثر حد -1-2

 شود:موارد زیر به شرط ارائه تأییدیه معتبر از مراجع ذیصالح به حداکثر سن افزوده مي -1تبصره 

 .ماه 24، حداکثر به مدت ضرورتمدت انجام خدمت  (1

 . بر حسب سوابق پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعي سال( 5)حداکثر  مدت سابقه کار، در صورت داشتن سابقه (2

 باشند.مي اولویتپذیرفته شدگان دارای سابقه کار مرتبط، در شرایط برابر، دارای  (3

 :فیزیکیشرایط *. 

 .ام وظیفهجسالمت جسماني و رواني، قدرت تحرک و توانایي انداشتن  (1

 بدن اعضای در پالتین از استفاده به منجر که حوادثي یا و خاص های بیماری زبان، لکنت استفاده از سمعک(،شنوایي)  بینایي، مشکل نداشتن (2
 .باشد شده

 

 شرایط بومی بودن -3-ج

 باشند.استان خوزستان ( 1باید جهت خدمت در شهرستان قید شده در جدول شماره ) داوطلبان الزاماً -1

 داشته باشد:را استان خوزستان  درشود که دارای حداقل یکي از شرایط زیر را برای شهرستان مد نظر : بومي به کسي اطالق ميتعریف بومی

 .محل مورد تقاضا یکي باشد شهرستانبا  محل تولد داوطلب شهرستان -1-1

 شهرستان( را به صورت متوالي یا متناوب در دانشگاه یا و ( سال از سنوات تحصیلي )ابتدایي، راهنمایي، دبیرستان4داوطلب حداقل چهار ) -1-2

 .محل مورد تقاضا طي کرده باشد

 را داشته باشند. مورد تقاضامحل  شهرستانسال سابقه پرداخت حق بیمه در ( 4) چهارداوطلب یا پدر، مادر و یا همسر وی حداقل  -1-3

محل خدمت فعلي یا بازنشستگي  شهرستانفرزندان کارمندان رسمي و پیماني دولت و یا نیروهای مسلح )اعم از شاغل و یا بازنشسته( که  -1-4

 .محل مورد تقاضا برای استخدام آنان یکي باشد شهرستانوالدین داوطلب با 

 عتبر محل سکونت( در شهرستان مورد نظر قرار داشته باشد.محل سکونت فعلي داوطلب)براساس ارائه اسناد مالکیت یا اجاره نامه م -1-5

 ( مواد آزموند

 2 شماره جدول دربه آن  مربوط جزئیات و شغلي رشته (دروس)مواد  و گردیدهتخصصي طراحيدفترچه شامل سؤاالت  یک سؤاالت آزمون در -1

 .است شده درج

پاسخ غلط یک پاسخ صحیح یک نمره و به هر  هر باشد.مي نمره منفیدارای ، سواالت تستي گرددبرگزار ميتستي و تشریحي بصورت آزمون -2

 .گیردميعلق ت سوم نمره منفی
 2جدول شماره 







 

 

 

 مواد آزمون رشته شغلی ردیف

 کارشناس  منابع آب  1
تقویت  تعادل بخشیو احیاء  طرح  4دستورالعمل شماره 

   گروه های گشت و بازرسی

 مباحث مرتبط با حقوق آب و قانون توزیع عادالنه آب کارشناس حقوقی  2



 

 

 

 و چگونگی توزیع نمرات علمی نمره نصاب حد ت(

 آزمون در نمره نرسیدن نصاب حد به درصورت نمایندو کسب راکتبي  آزمون در مکتسبه نمره باالترینحداقل باید داوطلبین -1

 .شودمي برگزارآزمون کتبي از متقاضیان همان شهرستان مجددا  ،هرشهرستان

مورد نیاز از میان افراد صرفاً بومي که به ترتیب  دو برابر ظرفیتانتخاب متقاضیان کار برای انجام مصاحبه تخصصي حداکثر به میزان  -2

.باالترین نمره آزمون کتبي را کسب کرده باشند، اعالم خواهد شد

نمره  %40و  کتبینمره آزمون  %60باشد که نمره نهایي آزمون بر اساس فرآیند آزمون جذب نیرو مشتمل بر نمره آزمون کتبي و مصاحبه مي -3

 گردد.محاسبه مي فرآیند مصاحبه

 اعالم خواهد شد.(  https://www.kwphc.irوب سایت)از طریق نیز برابر ظرفیت  2 قبول شدگاننتایج  -4

تلقي  پذیرش فردلذا قبولي در آزمون کتبي، به منزله  ،دومیسر خواهد ب از قبولي در آزمون از طریق مصاحبهشدگان پس انتخاب نهایي پذیرفته -5

 نخواهد شد.
 

 تذکرات مهم :
خدمت وظیفه آنها توانند نسبت به ثبت نام و شرکت در آزمون اقدام نمایند که تا تاریخ برگزاری آزمون فارغ التحصیل شده و داوطلباني مي -1

آنها قطعي شده باشد. غیر پزشکیباشد و یا معافیت دائم  پایان یافته

 3*4وعکس  شناسنامه، کارت ملي، مدرک وضعیت نظام وظیفهمدرک تحصیلي، : مدارک پذیرفته شدگان شاملارائه اصل و تصویر  مهلت :توضیح

و هرگونه مدارک الزم جهت احراز شرایطي که در فرم ثبت نام قید شده ( 3-جشرایط اختصاصي  )مطابق عدد، مدارک اثبات بومي بودن  3به تعداد 

منزله انصراف وي شدگان در مهلت مقرر به مراجعه پذیرفتهبایست ارایه گردد و عدم از اعالم نتایج آزمون مي پس کاری روز 7حداکثر است، 

 خواهد شد. تلقی

آماده  روز تطبیق مدارکهای مربوطه، باید حداکثر تا تاییدیه گواهي فراغت از تحصیل داوطلبان، کارت مربوط به وضعیت نظام وظیفه و سایر -2

 و صادر شده باشد و در موعد مقرر ارایه گردد.

باشند که پس از تطبیق مدارک و تکمیل پرونده طي برنامه زماني وارد فرآیند برابر ظرفیت مورد نیاز اعالمي مي 2کتبي پذیرفته شدگان آزمون -3

 شوند.مصاحبه مي

 .گرددمي المـاع مصاحبه ندـفرآی در تـشرک و دارکـم تطبیق از پس نهایي نتیجه و نیست بکارگیری منزله به کتبي آزمون در پذیرش -4

باشد ميبر عهده داوطلب ارایه ناقص مدارک و شرایط اعالم شده در متن آگهي و یا  در هنگام ثبت نام طضوابدقیقرعایتعدمازناشيمسئولیت -5

و یا فاقد  نموده ارایه داوطلب به اشتباه یا به عمد اطالعات خالف واقعکه ، مصاحبه و جذب، محرز شود آزموناز مراحل  و چنانچه در هر کدام

 گردد.در صورت صدور حکم بکارگیری، حکم مزبور لغو و بال اثر مي مراحل جذب داوطلب کان لم یکن تلقي وشرایط مندرج در آگهي است، 

ال و در راستای تکریم و ارج نهادن به خانواده های معزز شهدا و ایثارگران، برای خانواده های شهدا )همسر، فرزندان و برادر(، آزادگان یک س -6

ظرفیت جذب نیروی این آزمون با رعایت شرایط قبولي  %25و باالتر و فرزندان و همسران آنها، تا سقف  %25جانبازان  -باالی یک سال اسارت 

این  در آزمون کتبي و فرایند مصاحبه )مطابق ضوابط مندرج در این آگهي( با هماهنگي و نظارت بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان به

 یابد.  قشر معزز اختصاص مي

   د.نباش% از رعایت شرط حداکثر سن معاف مي 25متقاضیان این قشر معزز در سقف سهمیه  تبصره :

% ظرفیت استخدامي به رزمندگان )با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها(، همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر  5تا سقف  -7

 .  دیابفرزندان آزادگان کمتر از یکسال اسارت اختصاص مي% و  25

 مرجع صدور تائیدیه معتبر برای ایثارگران )جانبازان و آزادگان ، فرزندان آنها و فرزندان شهدا ( بنیاد شهید و امور ایثارگران و برای: 1تبصره 

گانه ارتش  4انساني نیروهای پنج گانه، معاونت نیروی انساني نیروهای رزمندگان، فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمي استان و معاونت نیروی 

https://www.kwphc.ir/


 

 

 

رزی جمهوری اسالمي ، معاونت نیروی انساني وزارت دفاع و پشتیباني نیروهای مسلح و ناجا و همچنین معاونت نیروی انساني اداره کل جهاد کشاو

 مدارک ارائه نمایند.  بایست تاییدیه مربوط را در روز بررسياستان مي باشد. متقاضیان مي

استفاده نماید و مستندات الزم را در زمان مقرر ارائه ننماید، قبولي وی )با هر نمره کسب  6و 7های چنانچه داوطلب از امتیازات ردیف : 2تبصره 

 د.گردشده ( کان لم یکن تلقي مي

:شرط استفاده از سهمیه خانواده شهدا و ایثارگران مختص شهرستانهاي اهواز، شادگان، امیدیه، هندیجان،  3تبصره 

  ماهشهر می باشد.

 نام:چگونگي ثبت 
 روز24ساعتت يلغا 22/04/1400مورخشنبه سه روز از  توانندداوطلبان پس از مطالعه دقيق شرايط مندرج در اين آگهی می  -1

 نمايند.ثبت نام  در آزمون ( https://www.kwphc.ir) سايت ازطريق 52/04/1400مورخ جمعه

 27/04/1400 مورخ شنبهیک روز 24تا ساعت 26/04/1400مورخ شنبهاز روز ويرايـش اطالعات   اطالعات:زمان ويرايش  -2

 انجام خواهد گرفت. 

د تا از نبه صفحه ثبت نام خود مراجعه نماي مجدداً بالفاصله از ثبت اطالعات، داوطلبان گرامی بايد توجه داشته باشند بعد :توجه

در صورت عدم تاييد، علت عدم تاييد درج خواهد شد که داوطلب  ند وينان حاصل نماياطموضعيت تاييد اطالعات خود توسط مجري 

 اقدام نمايد.  عالم شده نسبت به ويرايش اطالعاتزمانبندي ا برنامه موظف است در اولين فرصت، طبق

، پس از بعنوان هزينه شرکت در آزمون از طريق درگاه اينترنتی باشد که داوطلبان یم ريال 000/200/1هزينه ثبت نام در آزمون  -3

ند مصاحبه مبلغ يجهت شرکت در فرآ یدر آزمون کتب یپس از قبولمی بايست داوطلبان  داخت نمايندتکـميل فرم ثبت نام پر

ند.يپرداخت نما   ريال 000/200/1

به هيچ وجه مسترد نمی گردد انصراف وجه واريزيدر صورت ،هزينه پس از ثبت نام و پرداخت -4

5- نمايند کد رهگيري ضروري است کليه داوطلبان اين کد را يادداشت نموده و در حفظ آن دقت و دريافت پس از انجام کامل 

6-  رو در يجذب ن یآگهاقدام به ثبت نام در آزمون نموده و قبل از شروع ثبت نام اينترنتی،  "شخصابه داوطلبان توصيه می شود که

رايانه اي عکس خود را  مطالعه نموده و فايل "قايدقمورد نياز را مدارک نحوه ثبت نام و راهنما،، قالب قرارداد تامين نيروي انسانی

دريافت عدي مانند ـراحل بـيگيري مضمناً پ ايند.ـاده نمـآم "قبالراهنما و نحوه ثبت نام  ”6” با توجه به جزئيات اعالم شده در بند 

 کارت ورود به جلسه آزمون، آگاهی از زمان و مکان برگزاري آزمون الزامی بوده و مسئوليت آن به عهده داوطلب می باشد

را به روز هاي آخر موکول ننمايند.بهتر است ثبت نام ند ثبت نام يجهت سهولت در فرآداوطلبان گرامی  -7

بعد از ثبت اطالعات ، ساير موارد اصـالحی اي وکس ارسالی ـمانند واضح نبودن عحل ثبت نام، اود اشکال در مرـورت وجـدر صو 

  د.ينان حاصل نماياطمتا از وضـعيت تاييد اطالعات  نمودهصـفحه ثبت نام خود مراجعه  در اسرع وقت مجـدداً به خود،

و موفق به  شدهبا مشکل مواجه آنها  ولی پرداخت الکترونيکی می نمايندآن دسته از داوطلبانی که فرم ثبت نام را تکميل  توجه :

ثبت نام ودريافت کد  نسبت به پرداخت هزينه” هزينه ثبت نام پرداخت الکترونيکی“لينک  بااستفاده از نمی شوند دريافت کد رهگيري

 .رهگيري اقدام نمايند

 :اهنما و نحوه ثبت نامر
1-   .از تايپ التين اطالعات خودداري نماييد 

 صفحه کليد خاموش باشد.Caps Lockهنگام درج اطالعات، کليد -2

https://www.kwphc.ir/


 

 

 

در هنگــام درج اطالعــات خودداري نموده و براي جــدا کردن کلمــات از يکــديگر، از کليــد                     (Enter)از زدن کليــد   -3

 استفاده نماييد. (SpaceBar)فاصله

 تکميل اطالعات کليه فيلدها الزامی است.   -4

 و بدون خط تيره وارد نماييد.کد ملی خود را به صورت کامل )با درج صفر(  -5

 4۰و با حجم حداکثر jpg، با فرمت)تمام رخ، زمينه روشن و جديد( 3×4براي الصاق عکس، از فايل اسکن شده عکس پرسنلی  -6

 نلی ارسالی به هيچ وجه مورد قبول نخواهد بود.کيلوبايت استفاده نماييد. عکس هاي غير پرس

 امکان چاپ اطالعات وجود دارد. يل نمودن اطالعات، شماره رهگيري ثبت نام ارائه شده را يادداشت نماييد. ضمناًپس از تکم -7

به  ايه نمودنموده وآن را به دقت يادداشت  باشد را به دلخواه تکميلرقم می 5فيلد مربوط به شماره بازيابی که از نوع عددي و با  -8

خاطر بسپاريد. در صورت فراموش کردن کد رهگيري ثبت نام، با استفاده از اين شماره به همراه کد ملی و شماره شناسنامه 

 مراحل آزمون از اين شماره کامالً مراقبت نماييد. لذا تا پایانتوانيد کد رهگيري خود را بازيابی نماييد، می

 يق اطالعات از دکمه خروج استفاده نماييدبه منظور ثبت دق از اتمام مراحل ثبت نام و کامل شدن آن، پس -9

 برگزاری آزمون:و محل  توزيع کارت ورود به جلسه و زمان 
ينترنتی اصورت  کارت ورود به جلسه آزمون به توزيعزمان  و 15/5/1400 مورخ جمعهروز  صبح 9ساعت ، آزمونبرگزاري زمان  -1

 ( https://www.kwphc.ir( وب سايتطريق  از 14/05/1400مورخ  شنبهپنجلغايت روز  12/05/1400مورخ  شنبهسه از روز

 .گرددانجام می

 .گردددرج میداوطلب در کارت ورود به جلسه آزمون آزمون :  يمحل برگزار -2

 اينترنتی رسانی الزم از طريق پايگاهدرصورت ايجاد هرگونه تغيير در کليه جزئيات مربوط به مراحل برگزاري آزمون، اطالع :1توجه

(https://www.kwphc.ir) .به عمل خواهد آمد 

ارائه کارت ورود به جلسه آزمون )چاپ شده بر روي کاغذ( هنگام ورود به حوزه الزامی است. در غير اينصورت از ورود  :2توجه

 همراه داشتن کارت ملی و يا شناسنامه داوطلب هنگام ورود به جلسه آزمون الزامی است.. همچنين شدداوطلب جلوگيري خواهد 
  

 موارد قابل توجه:

مسؤولیت صحت د. لذا ینماياست که داوطلب در هنگام ثبت نام وارد م يصدور کارت ورود به جلسه آزمون بر اساس اطالعاتنکه یبا توجه به ا -1
رت، یباشد و در صورت مغايمعهده داوطلب بر  دیه نمایست ارایبايم یمراحل بعد که در  يو اصل مدارکثبت نام  فرماطالعات مندرج در و سقم 

را ندارد.   یلغو و امکان حضور در مراحل بعد يداوطلب در آزمون کتب يقبول

باشدمي مختص آقایان مذکور آزمون -2

 باشند.تحت هیچ شرایطي مجاز به ثبت نام در آزمون نميمدرک تحصیلی معادل دارندگان  -3

 صورت در مربوطه هایهزینه است خواهند بود، بدیهي موردنیاز آموزشي هایدوره گذراندن به ملزم شرکت، تشخیص با نهایي شدگان پذیرفته -4

 شد خواهد اخذ عیناً آموزشي هایدوره حضور در از پس شده پذیرفته انصراف

 پزشکي مصاحبه،گزینش، معاینات شامل بعدی مراحل در داوطلبان موفقیت به موکول بلکه نبوده، جذب و پذیرش منزله به کتبی آزمون در قبولي -5

 توسط کار موقت قرارداد مقرر، مهلت در ارائه مدارک از پس نهایي، شدگان پذیرفته با و باشدمي ذیصالح مراکز از پیشینه سوء عدم اخذ و
شد خواهد ذیربط منعقد مقررات و کار قانون های مذکور مطابقشرکت

 محل از جایگزیني آنها به نسبت شرکت و تلقي انصراف منزله به مقرر مهلت در نهایی شدگان پذیرفته توسط مدارک عدم ارائه -6

بود نخواهد مسموع بعدی اعتراضات و نموده اقدام ذخیره نیروهای

https://www.kwphc.ir/
https://www.kwphc.ir/


 

 

 

درصد  40و  کتبیدرصد نمره آزمون 60باشد که نمره نهایي آزمون از مجموع نمره آزمون کتبي و مصاحبه مي فرآیند آزمون جذب مشتمل بر -7

 گردد.محاسبه مي مصاحبهنمره 

مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و  061-33347248با شماره تلفن   ابهامدر صورت بروز هرگونه مشکل و  ❖

 .ون در وقت اداري تماس حاصل گرددبرق خوزستان به عنوان مجري آزم


