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رموات توراب بوا نیشونتادات در و جمو  وور  مع  تجارتی کشوررها و ، تخنیکییشعبات تعاون با ارتباط تامین هنگی وهما مدیریت،هدف وظیفه: 

 .زمینه
............................................................................................................................................................................................................................................................... 

 صالحیت ها و مسرلیت ها  وظیفر :

 وظایف تخصصی:

 .در کابلمقیم تجارتی کشررها  و تخنیکی ،یشعبات تعاون با گسترش ارتباطو تامین .1

 .ا  که در افغانستان فعالیت دارندالمنفعه کشرر ه عابنروژه ها   ازجم  وور  مع رمات  نظارت و .2

 میباشند. ت ها  اقتصاد  ، تعاونی و تخنیکی تان مصروف فعالیسدر افغانکه  گتداشتن نروفایل فعالیت کشرر ها و بتروز نتتیه  .3

در  در بخش ها  اقتصاد ،  تعاونی و تخنیکی که  کشرر ها ارقاب از فعالیت مع رمات وبه منظرر بدست ووردن  ایجاد دیتابیس .4

 میباشند.مصروف  افغانستان

تخنیکی کشررها  مربرط تحت نظر  اسناد تبادلر  همکار  ها  تعاون اقتصاد  و و طرح مرافقتنامه ها، نروترکرل هانظارت از  .5

 مراج  ذیصالح . در تفاهم با ومرمربرطه

 ه ها  انجاب شده ترسط کشرر ها.طرح و ترتیب نیشنتادات سازنده در قسمت نروژ .6

 :مدیریتیوظایف 

 . در مطابقت با نالن عمرمی ریاست به منظرر رسیدن به اهداف تعیین شده وزارتربعرار و ساالنه  ترتیب نالن کار  ماهرار, .7

 .به مراج  ذیربط ها  مربرطه ومریت ها   ها و دست وورد از فعالیت ،ساالنه و عندالضرورتگزارش ماهرار، ربعرار،  یهارا .8

 سپرده میشرد.و اهداف اداره  مطابق به قرانین، مقرراتمقامات ترسط که اجرا  سایر وظایف  .9

 :همآهنگیوظایف 

 .نیشنتادات سالم  هماهنگی باشعبات تعاون اقتصاد ، تخنیکی، تجارتی کشررها  متحابه بمنظررشریک ساختن نظریات و تامین روابط و .10

ایجاد ارتباطات کار  مرثر جتت تستیل اجرا   م ی و بین الم  ی مرتبط به منظررهماهنگی با وزارت امرر خارجه و سایر نتاد ها   .11

 فعالیت ها  نالن شده. 
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 ها  خدمات م کیالیحه وظایف نست

 مع رمات ک ی نست

 

  شماره اعالن نست:

 ایاسترال و ارونا ،اکیقاره امر یکیتخن تعاون اقتصاد و یعمرم مدیر عنران وظیفه:

 4 بست:

 اقتصاد وزارت یا اداره:

 ریاست ارتباط خارجه  بخش مربرطه:

 مرکز نست:مرقعیت 

 1 تعداد نست:

 تخنیکی ومرتعاون اقتصاد و گزارشده به:

 ایاسترال و ارونا کا،یقاره امر یکیتخن تعاون اقتصاد و ریمد گیر از:گزارش

  کرد بست:

 9/7/1399 تاریخ بازنگر :



 شرایط استخداب )سطح تحصیل و تجربه کار (:

 رشته تحصی ی:

 کارکنان خدمات م کی با حد اقل شرایط و معیارها  ذیل ترتیب گردیده است:قانرن  34، و7این الیحۀ وظایف  با درنظرداشت مراد

بین الم ل،   مطالعات ترسعهالم ل، تجارت بین الم ل، اقتصاد بین اداره و تجارت،  :یکی از رشته ها  لیسانس در  داشتن سند تحصی ی حداقل -1

ی، حقور  و ع ورب سیاسواقتصواد،  اداره عاموه، عامه ، ، نالیسیانکشاف بین الم  ی،  نالیسی ها  اقتصاد بین الم ل ،اداره عامهروابط بین الم ل، 

به درجات ب ندتر تحصی ی در رشته ها  فر  از مرسسات م ی و بین الم  ی داخول و یوا خوارز از کشورر تورجیح داده  صنعت اداره ودیپ رماسی، 

 . میشرد

 تجربه کار  : -2

 به وظیفه.سال مرتبط  تجربه کار  حداقل یکداشتن  -3

 متارت ها  الزب:

 انگ یسی.  لسان ها در ( و وشنایی)تحریر و تک م( بها  رسمی) نشتر ی لسانتس ط به یکی از  -4

 ها  کمپیرتر  در برنامه ها  مرتبط به وظیفمتارت  -5

 مرارد تشریقی :

امتیاز  برا  بست ها  اول ودوب به اساس طرزالعمل استخداب اشخاص ( نمره 3( نمره امتیاز  برا  بست ها  سرب وچتارب و)5) -6

 . دارا  مع رلیت برا  افراد دارا  مع رلیت

 ( نمره امتیاز  برا  قشر اناث به اساس طرزالعمل استخداب.5) -7

   احراز این بست درخراست نمایند: افراد دارا  مع رلیت واجد شرایط فر  میترانند درصررتیکه مع رلیت شان مان  انجاب کار نگردد، برانرت 

 23/04/1400الی  13/04/1400تاریخ اعالن بست: از تاریخ        


