
 فراگیرامی داوطلبان ششمین امتحان مشترک مدارک مورد نیاز برای مصاحبه استخد

 های اجرایی کشور دستگاه

 

به اطالع آن دسته از داوطلبین استخدامی که تطبیق مدارک ایشان مورد تایید قرار گرفته است، می رساند 

مندرج در بندهای ذیل  ارائه اصل و تصویر مدارککه به منظور حضور در مصاحبه های استخدامی 

)در صورت دارا بودن مدارک( ضروری است. الزم به ذکر است که زمان تحویل مدارک مورد نیاز 

 ، به اطالع داوطلبین خواهد رسید.تماس تلفنی از سوی شرکتهای آب و فاضالب طی

شرکتهای آب و برنامه زمانبندی مصاحبه های استخدامی و همچنین آدرس در ادامه یادآور می گردد که 

 ساعت و روز مصاحبه هر فردقابل دریافت می باشد. ضمناً  از همین سایتجهت اطالع داوطلبین  فاضالب

 ، اعالم خواهد گردید. طی تماس تلفنی توسط شرکتهای آب و فاضالبمتعاقباً 

 دامی می باشد.بدیهی است عدم مراجعه داوطلب در زمان تعیین گردیده به منزله انصراف از ادامه روند استخ

 لی داوطلب در آن ذکر گردیده باشد.گواهی معتبری که معدل مدرک تحصی .1

 (.TOLIMO, MSRT, TOFEL, IELTSمدرک زبان انگلیسی معتبر ) .2

برگزیدگان علمی دانشجویی؛ مقتضی است داوطلبانی که دارای رتبه اول در مقطع تحصیلی میان دانشجویان  .3

کارنامه تحصیلی خود که رتبه داوطلب در آن ذکر شده و یا گواهی  باشند، هم رشته و هم ورودی خود می

های علمی معتبر از دانشگاه در روز مصاحبه ارائه نمایند. همچنین ارائه گواهی معتبر برای برگزیدگان المپیاد

 باشد. دانشجویی ضروری می

رویجی )داخلی و خارجی(، ت -پژوهشی )داخلی و خارجی(، علمی -گواهی چاپ مقاله و یا ارائه مقاالت علمی .4

و  (CIVILICAو یا  ISC) های معتبر ملی نمایه شده در ها و همایش مقاالت چاپ شده در کنفرانس

 المللی. های بین همایش

 کتاب تألیفی و یا ترجمه. .5

ثبت اختراع؛ گواهی ثبت اختراع مورد تایید مراجع ذیصالح )سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و یا بنیاد  .6

 بگان(نخ ملی

های معتبر علمی  های علمی و یا هنری؛ کسب مقام در المپیادهای علمی، جشنواره کسب مقام در جشنواره .7

)خوارزمی، جوان خوارزمی، رازی و فارابی( و فناوری، هنری، فرهنگی و ادبی، دینی، رسانه، کودکان و 

 ، زنان، دولت و نهادها، سینمایی(.نوجوانان

( از مراکز و موسسات تایید صالحیت شده توسط سازمان اداری ICDLری کامپیوتر )المللی کارب گواهینامه بین .8

 .و استخدامی کشور

 افزار تخصصی مرتبط با شغل. داشتن مدرک معتبر نرم .9


