الیحه وظایف کارکنان خدمات ملکی
عــــنوان بست ( :

کارشناس مدیریت عمومی ارزیابی موافقت نامه ها وپروتوکول ها )

رتــــبه /بست ( :

)

دو بست 4
ریاست طرح و توحید

بخش مربوطه ( :
اداره مربوطه ( :
موقعیت

(:

(:
کود
گزارشدهی ( :

)

وزارت اقتصاد

)

شاه محمود غازی وات

)

35-90-12-26-27

به مدیرعمومی ارزیابی موافقت نامه ها وپروتوکول ها

گزارش گیری ( :

ندارد

)
)

....................................................................................................................................................................
هدف وظیفه  :حصول پیشنهادات وزارت ها وادارات ذیربط در رابطه به ترتیب مسوده موافقت نامه ها مطالعه مقدماتی موافقت نامه ها
و ابراز نظر در مورد آن.
................................................................................................................................................................. .

الیحه وظایف:
 .1تهیه و ترتیب پالن کاری ماهوار ,ربعوار و ساالنه در مطابقت با پالن ریاست جهت رسیدن به اهداف تعیین شده وزارت
 .1حصووول پیشوونهادات وزارت هووا وادارات سوورزوری وارزیووابی مقوودماتی و ابووراز نظوور پیرامووون موافقووت نامووه هووای ه روواری هووا
وپروتوکول های اقزصادی و تخنیری در ه راری با مدیر ع ومی ارزیابی موافقت نامه ها و پروتوکول ها .
 .2ه راری در حصه ترتیب راپور از چگونگی تحقق فیصله های شامل موافقت نامه ها و پروتوکول ها.
 .3اجراات اداری مراتیب طبق هدایت مدیرع ومی ارزیابی موافقت نامه ها وپروتوکول ها .
 .4ایجاد دیزابیس جهت تنظیم ونگهداری فایل های مدیریت ع ومی ارزیابی موافقت نامه ها وپروتوکول ها.
 .6اتخاذ تص یم درامر تحقق اهداف وپروگرام های امریت مربوط.
 .7تنظیم وظایف ورهبری کارکنان مسلری واجرائیوی مدیریت ع ومی
 -8اجرای سایر وظایف که ازطرف مقام در مطابقت به قانون محول میگردد.
.......................................................................................................................................................................
تحصیالت ،تجارب و مهارت های الزم:
مقزضیات حد اقل برای احراز این بست در مواد ( )8( ،)7و ( )34قانون کارکنان خدمات ملری ذکر گردیده است.

.1

.2

.3



حد اقل درجه تحصیل :
دارای سند تحصیلی لسانس اقزصاد ،اداره تجارت ویا انجنیری زراعت) به درجه تحصیلی باالتر در رشزه های مزذکره ارجحیت
داده میشود.
تجارب الزمه ( نوع و مدت زمان تجربه ):
یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه رادارا باشد .
مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت  ،آموزش داخل خدمت و غیره )...
اشنائی با ک پیوتر ( ورد  ،اگسل ) لسان انگلیسی ( اشنائی )
برنامه مدیریت  ،پالنگذاری .

رهنمود تسلمی دهی فورم درخواستی

:

عالقمندان میتوانند فورم درخواستی ار از لینک ذیل بدست بیاورند.
https://moec.gov.af/dr/moec-vacancy-application-form

و همچنان از عموم کاندیدان محترم تقاضا میگردد تا با این فنورم اسنناد
تحصیلی تجارب کاری تایید شده و کاپی تذکرۀ خویش را ضمیمه نماید .اسنناد
تحصیلی باید تایید شده وزارت تحصالت عالی باشد .تجارب کناری در ونورتیکه
دولتی باشد ،فورم خلص سوانح تایید شده که بیشتر از شش ماه نگذشته باشند
و در وورتیکه تجارب کاری در سکتور خصووی/موسسات باشد ،کاپی قرارداد کار
و فورم مالیه دهی ضمیمه شود .از ارسال تصدیق نامه ها ،تقدیرنامنه هنا و
ً خودداری نماید.
سایر اسناد اضافی جدا

فورم را بعد از خانه پری و ضمیمه نمودن اسناد تحصیلی و تجربه کاری به ایمیل
آدرس ها ذیل:
To: jobs@moec.gov.af
CC: csc.moec@iarcsc.gov.af
ارسال دارید .حجم ای اسناد بیشتر از  5ام بی ( )5Mbنباشد.
غرض معلومات بیشتر عالقمندان میتوانند به شماره تیلفون  0782642023به تماس شده
حل مشکل نمایند.

