
 

 الیحه وظایف        
................................................................................................................................................................. 

 
ياعضای مسلک                                                                 عنوان وظیفه :   

وزارت اقتصاد                                                             وزارت و یا اداره:    

شاه محمود خان غازی وات                                                           موقیعت:    

تالی و خدمامرياست  -آمريت انجنيري                                                     ریاست:    

: کود                                                                        35-90-04-042-043  

                                                      (4)                                                                                     بست: 

دو بست                                                                   : بست  تعداد   

  آمر انجنيري به                                                          گزارش دهی به:  

ندارد                                                                گزارشگیری از:    
................................................................................................................................................................. 

.تنظيم امور ساختماني وترميماتي تعميرات وزارت  هدف وظیفه:  

................................................................................................................................................................. 
 

                         مکلفیت ها و مسؤلیت های وظیفوی: 

 .آمر انجنیري ت و ارائه آن بهترتیب پروپوزل های ساختمانی و ترمیماتی وزار .1

 های وزارت . ساختمان طرح ، دیزاین و برآورد نقشه های ساختمانی .2

 ابراز نظر پیرامون بهبود کیفیت و نحوه کار ساختمان های مربوط . .3

 نظارت و کنترول دوامدار از امور ساختمانی و ترمیماتی وزارت . .4

 طابق نقشه های مطروحه .راپور های پیشرفت کار ساختمان های وزارت  مبررسي  .5

 ی تعمیرات وزارت .ناثبررسی و ابراز نظر پیرامون برآورد  .6

 .آمر انجنیري اشتراک در جلسات داوطلبی امور ساختمانی در غیاب .7

 اقتصاد . وظایف برحسب هدایات آمر ذیصالح مطابق قوانین, مقررات و اهداف وزارت اجرای سایر .8
................................................................................................................................................................. 

 

 تحصیالت، تجارب و مهارت های الزم: 
 

 است. ر گرديدهذک( قانون کارکنان خدمات ملکی، 2وضميمه )(8( و )7مقتضيات حد اقل برای اين بست، در ماده )
 درجه تحصیل -1

o  ساختمانی . انجنيری و يا باالتر از ان در رشته  ليسانسدارای سند تحصيلی حداقل  
 تجارب الزمه ) نوع و مدت زمان تجربه(  -2

o سال تجربه کاری مرتبط به وظيفه را دارا باشد.دو 
o قابلیت تطبیق خط ومشی )پالیسی( اداره مربوط را دارا باشد 

 ) کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره (: مهارت های دیگر  -3
o  اشنائی به  لسان انگليسی 
o . دانش کامل پروگرام های کمپيوتر 
 

 رهنمود تسلمی دهی فورم درخواستی  :

 عالقمندان میتوانند فورم درخواستی ار از لینک ذیل بدست  بیاورند.

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

 
باا ایاف فاورم اساناد و همچنان از عموم کاندیدان محترم تقاضا میگردد تاا 

تجارب کاری تایید شده و کاپی تذکرۀ خویش را ضامیم  نمایاد. اساناد  تحصیلی

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


ک  ارب کااری در واورتیتحصیلی باید تایید شده وزارت تحصالت عالی باشاد. تجا

دولتی باشد، فورم خلص سوانح تایید شده ک  بیشتر از شش ماه نگذشت  باشاد و 

ک  تجارب کاری در سکتور خصووی/موسسات باشد، کاپی قرارداد کاار  و در وورتی

فورم مالی  دهی ضمیم  شود. از ارسال تصدیق نام  ها، تقدیرنام  ها و ساایر 

 .نماید اسناد اضافی جدًا خودداری

فورم را بعد از خان  پری و ضمیم  نمودن اسناد تحصیلی و تجرب  کاری ب  ایمیل آدرس 

 ها ذیل:

 jobs@moec.gov.afTo:  

 csc.moec@iarcsc.gov.afCC:  

 ( نباشد.5Mbام بی ) 5بیشتر از  حجم ایف اسناد ارسال دارید.

ب  تماس شده حل  0782642023غرض معلومات بیشتر عالقمندان میتوانند ب  شماره تیلفون 

 مشکل نمایند. 
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