
 

 

 

 اليحه وظايف كاركنان خدمات ملكی

Expire Date: 04 Dec, 2019  Announced Date: 27 Nov, 2019  
    

  (            ت :)                                                                    ـعــــنوان بس    

 (                                             )                                    ـت: بس/رتـــــبه     

 (                بخش مربوطه : )    

 (        اداره مربوطه : )

 (        موقـــــــعــيت : )

 ( ــــــــــــــود : )ـک              

 (        : )  گزارشـــدهی

 (        :)  گزارش گيری

 

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

  استخدام کارکنان واجد شرایط از طریق رقابت آزاد با در نظر داشت رشته تحصيل، لياقت، شایسته گیطی مراحل  :وظيفه هدف 

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

 : ویيفوظ مکلفيت ها ومسؤليت های 
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 ترتيب و تنظيم پالن کاری مطابق پالن عمومی آمریت استخدام . .2

 . آمر مربوطهبخش استخدام و ارایه گذارش ان به دراجراات  .3

 انفکاک جهت اخذ منظوری.وترتيب پيشنهادات استخدام، تبدیلی  .4
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 گی با کميسيون اصالحات اداری غرض حصول رهنمود ها و پاليسی های مربوط .ایجاد هماهن .10

 ارائه راپور و گزارش ماهوار، ربعوار و ساالنه به آمرمربوط . .11

 ارائه مشوره ها جهت حل مشکالت وظيفوی اداره مربوط. .12
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 :مواصفات
 حد اقل درجه تحصيل: -1

 فوق بکلوریای حداقل سند تحصيل دارای. 

 تجارب الزمه ) نوع ومدت زمان تجربه(: -2

 را دارا باشد مرتبط به وظيفه سال تجربه کاری دو. 

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

 .)برنامه هاي مدیریت كمپيوتر)ورد، اكسل( ، لسان انگليسي )آشنایي 

 ي.برنامه هاي مدیریت ، پالنگذار 

 

 

 

                         

  واليات کارکنان استخدام عمومیمدير

4 

 منابع بشریرياست 

 وزارت اقتصاد
 

 زی واتشاه محمود خان غا

35-90-23-28 

 استخدام آمربه  

 واليات کارکناناستخدام مدير



 

 

 

 

 
 رهنمود تسلمی دهی فورم درخواستی  :

عالقمنددنام توتوادنددن فددورم درخواسددتی را  ای  وندد    دد   نسدد   

  واوردن.

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

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

تجارب کاری تا ون شنه و کاپی تذکرۀ خو ش را ضمومه  اسناد تحصولی

اسناد تحصولی  ا ن تا ون شنه ویارت تحصالت عا ی  اشن.  دما ن.

که دو تی  اشن، فورم خلص سوادح تا ون شنه که تجارب کاری در صورتی

که تجارب کاری در سکتور  وشتر ای شش تاه دگذشته  اشن و در صورتی

ضمومه  کار  و فورم تا وه دهی خصوصی/توسسات  اشن، کاپی قرارداد

شود. ای ارسال تصن ق داته ها، تقن رداته ها و سا ر اسناد اضافی 

 .جنًا خودداری دما ن

فورم را  عن ای خاده پری و ضمومه دمودم اسناد تحصولی و تجر ه کاری  ه 

    :ا مو  آدرس ها 

 jobs@moec.gov.afTo:  

 csc.moec@iarcsc.gov.af CC: 
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