
 

 

 

 اليحه وظايف كاركنان خدمات ملكی
    

 عــــنوان بسـت :)                                                                                (     

 رتـــــبه /بسـت: )                                                                                 (    

 (                : )     بخش مربوطه

 (        اداره مربوطه : )

 (        موقـــــــعــيت : )

 ( کـــــــــــــــود : )              

 (        گزارشـــدهی : ) 

  (            گزارش گيری :)     
........................................................................................................................................................................................................................................ 

 

يت تحکيم وگسترش مناسبات فرهنگی جمهوری اسالمی افغانستان با کشورهای متحابه پيرامون ارتقآ ظرف هدف وظيفه :

     .کاری کارمندان خدمات ملکی 
........................................................................................................................................................................................................................................ 

 
 : ویوظيف مکلفيت ها ومسؤليت های 

 

 در مطابقت با پالن ریاست جهت رسیدن به اهداف تعیین شده وزارتربعوار و ساالنه  تهیه و ترتیب پالن کاری ماهوار, .1

 و ارایه آن به آمر مربوطه ترتیب معلومات در رابطه به چگونگی استفاده از بورس های آموزشی کوتاه مدت و جمع آوری .2

 .جهت اجراات بعدی

رهنمائی واطالع دهی کاندیدان ومراجع ذیربط درروشنی اسنادطرزالعمل هاوبدسترس قرار دادن کاپی اسناد ضروری  .3

 فیلوشپ . کوتاه مدت پروگرام اموزشی 

 طي مراحل اسناد واطالع دهي منظم کاندیدان بمراجع ذیربط از موضوع ، تاریخ محل رفت وبرگشت آنان. .4

و درج آن در  جمع آوري وتنظیم کلیه اسناد ومعلومات احصائیوي مربوط به بورس هاي کوتاه مدتاز  حصول اطمینان .5

 .ضرورت  موردبمنظوردریافت بموقع اسناد دیتابیس 

جهت طی مراحل بمدیریت فیلوشپ ها محول میگردد  مکاتیب وپیشنهادات مقامات ذیصالح که ترتیباجراات بموقع در .6

 بعدی.

 مواصلت میورزد.  نمایندۀ ارتباطی به این مدیریتناد برنامه های کوتاه مدت که از طریق ایمل منحیث تحلیل و ترجمه اس .7

دررابطه به جلب وجذب بورسهای کوتا بانماینده گي هاي کلتوري کشورها از طریق وزارت امور خارجه  تنظیم مالقات ها .8

 مدت وتهیه یادداشت ازجریان مالقات . 

لوماتی سفر برای مقامات عالی رتبه وزارت اقتصاد که در کنفرانس ها نشست ها، ورکشاپ ها و ترتیب و تنظیم دوسیه مع .9

 سمینار ها به خارج سفر مینمایند.

 ارائه معلومات از تاریخ رفت و برگشت کاندیدان که در برنامه های مختلف به مراجع مربوطه.  .10

ان که به پروگرام های آموزشی کوتاه مدت از جانب مراجع بورس دهنده ترتیب پیشنهادات و اخذ منظوری سفر کارمند .11

 مواصالت ورزیده باشد. نقبولی شا

 طی مراحل نهائی اسناد سفر های مقامات جهت اخذ ویزه مطلوبه از طریق مرجع مربوطه.   .12

 مراجع مربوطه. بهو عندالضرورت  ساالنه  ،تهیه و ارائه گزراش از اجراأت انجام شده بطور ماهوار،ربعوار  .13

 اجرای سایر وظایف سپرده شده ازطرف مقام درمطابقت با قانون. .14
.......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
 تحصيالت، تجارب و مهارت های الزم: 

 

 قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است. ( 34و ) (8) ،(7) موادد اقل برای این بست در حمقتضيات 

 حد اقل درجه تحصيل: -1

 و به درجه تحصیيلی بیارتر ، ادبياتو علوم سياسی اقتصاد، حقوق در یکی از رشته های: يسانسلسند تحصيلی حداقل  دارای 

 .ارجحيت داده ميشود در رشته های فوق الذکر

 تجارب الزمه ) نوع ومدت زمان تجربه(: -2

 را دارا باشد مرتبط به وظيفه سال تجربه کاری یک. 

  ا باشدرا دار اداره مربوط (پاليسیتطبيق خط ومشی )قابليت. 

 مهارت هاي ديگر)كورس هاي كوتاه مدت ، آموزش داخل خدمت وغيره...( -3

 . مطابق نيازمندی های بست 

 

 رهنمود تسلمی دهی فورم درخواستی  :

                         

 مديرعمومی فيلوشپ ها 

 4بست 

 رياست ارتباط خارجه 

  وزارت اقتصاد 

 غازی شاه محمود خان وات

35-90-08-05 

 امرروابط فرهنگی 
 

   مديرفيلوشپ ها 
 

 



 

 

عالقمنددنام توتوادنددن فددورم درخواسددتی ار ای  وندد    دد   نسدد   

  واوردن.

https://moec.gov.af/dr/moec-vacancy-application-form 

 
 ا ا ن فورم و همچنام ای عموم کادن نام تحترم تقاضا توگردد تا 

تجارب کاری تا ودن ددنو و کداتی تد کری خدو   را  اسناد تحصولی

اسناد تحصولی  ا ن تا ون دنو ویارت تحصدالت عدا ی  ضمومه دما ن.

که دو تدی  اددنف فدورم خلدا سدواد  رتی ادن. تجارب کاری در صو

که تجارب تا ون دنو که  وشتر ای د  تاو دگ دته  ادن و در صورتی

کدار  و فدورم  کاری در سکتور خصوصی/توسسات  ادنف کاتی قرارداد

ضمومه دود. ای ارسال تصن ق داته هاف تقن رداته ها و  تا وه دهی

 .سا ر اسناد اضافی جنًا خودداری دما ن

ا  عن ای خاده تری و ضمومه دمودم اسناد تحصولی و تجر ه کاری  ه فورم ر

    :ا مو  آدرس ها 

 jobs@moec.gov.afTo:  

 csc.moec@iarcsc.gov.af CC: 

 ( دبادن.5Mb ی ) ام 5حجم ا ن اسناد  وشتر ای  ارسال دار ن.
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