
و آموزشی  تامین ارتباط با موسسات بین المللی غرض ایجاد هماهنگی و جذب کمک ها در ارتباط به تنظیم سفر های تحصیلی هدف وظیفه:

 غرض ارتقای ظرفیت کارکنان مربوطه.

 ئولیت های وظیفوی:صالحیت ها و مس
 وظایف تخصصی :

 تامین ارتباط با موسسات داخلی و خارجی بمنظور جلب جذب کمک ها به وزارت شهر سازی و مسکن. .1
اخذ مکاتیب کمک ها و همکاری موسسات داخلی و خارجی مطالعه و دریافت ساحات الزمه ، اولویت بندی برای استفاده از کمک ها و  .2

 و ارسال آن به آمریت مربوطه . تطبیق اهداف و پروگرام های وزارت مربوط بمنظور شدههمکاری های وعده داده 
 اجراآت در قسمت مراسالت داخلی و خارجی بمنطور پیشرد بموقع امور مربوط. .3
 اتخاذ تصمیم درامر تحقق اهداف و پروگرام های اداره مربوط. .4

 وظایف مدیریتی:
 مطابقت با پالن عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره. ترتیب پالن کاری ماهوار، ربعوار و ساالنه در .1
 .به مراجع ذیربطارائه گزارش ماهوار، ربعوار، ساالنه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن  .2
 ده میشود.مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپر آمر مربوطهاجرای سایر وظایف که از طرف  .3

 وظایف هماهنگی:
آموزشی ها وبرنامه های  تامین ارتباط با موسسات وسایر ارگانهای بین المللی بمنظورجذب واخذ کمک غرض استفاده موثر ومثمرازبورس .1

 ارتقای سطح دانش کارکنان.
 شرایط استخدام )سطح تحصیل و تجربه کاری(:

 نون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:قا 34و 8،7این الیحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 

، اداره و منجمنت ، اقتصاد ، حقوق ، اداره عامه  اره وتجارتاد داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های:: رشته تحصیلی .1
ر رشته و به درجات بلند تر تحصیلی د و مطالعات توسعوی ، تدارکاته، مدیریت پروژ، مدیریت عمومی، پالیسی اداره عامه ، علوم اجتماعی

 های فوق ترجیح داده میشود.
 .المللی داخل و یا خارج کشور. تبط به وظیفه برای لیسانس از موسسات ملی و بینتجریه کاری مر سالیک  اقلداشتن حد : تجربه کاری .2
مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط و  .زبان انگلیسی)پشتو یا دری( و  های رسمی کشورتسلط به یکی از زبانمهارت های الزم:  .3

 به وظیفه.
 

 
 

 های خدمات ملکیالیحه وظایف پست
 معلومات کلی پست

  شماره اعالن پست:

 ا تمویل کننده گان و موسساتمدیرعمومی تامین ارتباط ب عنوان وظیفه:
 4 بست:

 وزارت یا اداره:
 بخش مربوطه:

 وزارت شهرسازی و مسکن
 دفترریاست 

 کابل موقعیت پست:
 بست 1 تعداد پست:

 آمر ارتباط خارجه گزارشده به:
 گیر از:گزارش

 کد بست:
 ندارد

       (            ) 
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تخنیکي )مهندسي، انجینري، شبکات انجینري، شهر سازي وپروژها( ارائیه  مشوره هاي قانوني جهت و تفتیش از امورات بررسي  :هدف وظیفه
 بوجود آوردن شفافیت درامورات تخنیکي تیم و ریاست تفتیش.

 صالحیت ها و مسئولیت های وظیفوی:
 وظایف تخصصی:

 د ها و مقرره هاي تفتیش جهت شفافیت بهتر و جلوگیریبررسي از اموررات تخنیکی بخش های مربوطه وزارت درمطابقت به قانون ، رهنمو .1
 از تخلفات. 

 ترتیب تنظیم دیتابس وسایر یاداشت ها  بعداز بررسي جهت سهولت امور واجراات بعدي. .2
 ترتیب و تنظیم گزارش و ارائیه نظریات بعد از بررسي اسناد امور تخنیکي. .3
 الن،غرض کسب معلومات موضوع قابل تفتیش.ترتیب وتحریر استعالمیه ها عنواني مراجع وزارت طبق پ .4

 وظایف مدیریتی:

 ترتیب پالن کاری ماهوار، ربعوار و ساالنه در مطابقت با پالن عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره. .1
 .تن مراجع ذیربطد های مربوطه، بمنظور مطلع ساخارائه گزارش ماهوار، ربعوار، ساالنه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آور .2
 مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود. آمر مربوطهاجرای سایر وظایف که از طرف  .3

 وظایف هماهنگی:

 ترتیب، تنظیم وهماهنگي مالقات ها وجلسات براي آمر تفتیش با بخش هاي مربوطه جهت بررسي فني و  تخنیکي و رسیدگي به مشکالت. .1
 ل و تجربه کاری(:شرایط استخدام )سطح تحصی

 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است. 34و  8، 7این الیحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 

 ، برنامه ریزی شهری، طراحی ی، مهندسی، شهرسازیانجینیرسیول،  :حد اقل لیسانس در یکی از رشته های :رشته تحصیلی .1
 ترجیح داده میشود. ت بلندبه درجا وی ساختمانی انجینیرو  سایر بخش های شبکات  شهریشهری، مدیریت 

 المللی داخل و یا خارج کشور. تبط به وظیفه برای لیسانس از موسسات ملی و بینتجریه کاری مر سالیک  داشتن حد اقل تجربه کاری: .2
 مهارت هایو  زبان انگلیسیو آشنایی )تحریر و تکلم( با های رسمی )پشتو یا دری( تسلط به یکی از زبان مهارت های الزم: .3

 کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه. 
 

 

 

 های خدمات ملکیالیحه وظایف پست
 معلومات کلی پست

  شماره اعالن پست:
 عضو تیم تخنیکی ساختمانی و شهرسازی تفتیش داخلي عنوان وظیفه:

 4 بست:

 وزارت یا اداره:
 بخش مربوطه:

 و مسکنرسازی وزارت شه
  تفتیش داخلیریاست 

 کابل موقعیت پست:
 بست 1 تعداد پست:

 تفتیش داخلي ساختمانی و شهرسازی  آمریت تیم تخنیکی گزارشده به:
 گیر از:گزارش

 کد بست:
 ندارد 

)                             ( 
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 تحلیل گزارشات رسیده  به منظور اجراات بعدی و سپردن به مراجع مربوطه. هدف وظیفه:

 ها و مسئولیت های وظیفوی:صالحیت 
 وظایف تخصصی:

 تحلیل گزارشات کنترول شده درهماهنگی باپالن های مطروحه ریاست. .1
 استفاده از میتودها، رهنمودها، ابزار، و استندردهای جدید جهت به دست آوردن نتایج مثمردرعرصه تحلیل گزارشات. .2
 های تطبیق کننده و ادارات دولتی. تشریح و توضیح استراتیژی و پالیسی اقتصادی دولت به وزارت .3
 تهیه گزارشات منظم نوبتی از تحلیل گزارشات رسیده به مدیریت به آمر بخش به خاطر آگاهی از پیشرفت کار. .4
 جمع آوری گزارشات  کنترول شده از کیفیت  کار و مواد ساختمانی شان و سپردن آن به ادارات مربوطه غرض اجراات مابعد. .5

 وظایف مدیریتی :

 رتیب پالن کاری ماهوار، ربعوار و ساالنه در مطابقت با پالن عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره.ت .1
 .مراجع ذیربطارائه گزارش ماهوار، ربعوار، ساالنه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن  .2
 مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود.آمر مربوطه اجرای سایر وظایف که از طرف  .3

 وظایف هماهنگی :

 هماهنگی تحلیل گزارشات کنترول شده آمریت باپالن های مطروحه ریاست مربوطه. .1
 شرایط استخدام )سطح تحصیل و تجربه کاری(:

 شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل  34 و 8،7یحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد این ال

و به درجات بلند تر  اقتصادو  ی، مهندسیانجینیرسیول، داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های : رشته تحصیلی .1
 تحصیلی در رشته های فوق ترجیح داده میشود.

 نیاز ندارد.تجربه کاری:  .2
های کمپیوتری در  مهارت)تحریر و تکلم( با زبان انگلیسی و  ی رسمی )پشتو یا دری( و آشناییتسلط به یکی از زبان ها مهارت های الزم: .3

 برنامه های مرتبط به وظیفه.
 

 

 

 های خدمات ملکیالیحه وظایف پست
 معلومات کلی پست

  شماره اعالن پست:
 مدیر تحلیل عنوان وظیفه:

 5 بست:

 وزارت یا اداره:
 بخش مربوط:

 شهرسازی و مسکن 
 ول از کیفیتریاست نظارت و کنتر

 کابل موقعیت پست:
 بست 1 تعداد پست:

 از ساختمان و تاسیسات   مراقبت آمریت نظارت گزارشده به:
 گیر از:گزارش

 کد بست :
 ندارد

(      ) 
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 .اختمانینظارت و ارزیابی از تطبیق پروژه های س هدف وظیفه:

 صالحیت ها و مسئولیت های وظیفوی:
 وظایف تخصصی :

 .پروژه های تحت ساختمانی و ترمیماتی ایجاد دیتابیس الکترونیکی .1
 .وری اسناد پروژه های تحت کار بخش های مربوطآآگاهی و جمع  .2
 جمع آوری معلومات الزم.و دارای مشکالت بازدید از پروژه های  .3
 د فالینگ برای تمام پروژه ها.ایجاپروژه ها و  تنظیم اسناد .4
 جمع آوری گزارشات از نظارت و مراقبت کننده ها و اولویت بندی گزارشات. .5

 وظایف مدیریتی :
 ترتیب پالن کاری ماهوار، ربعوار و ساالنه در مطابقت با پالن  عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره. .1
 .د های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن مراجع ذیربطدالضرورت از فعالیت ها و دست آورارائه گزارش ماهوار، ربعوار، ساالنه و عن .2
 مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود.آمر مربوطه اجرای سایر وظایف که از طرف  .3

 وظایف هماهنگی :
 ایجاد هماهنگی با آمریت نظارت و ارزیابی از پروژه های ساختمانی . .1

 صطح تحصیل وتجربه کاری(:شرایط استخدام) 

 کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:قانون   34 و 8،7یحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد این ال

، مدیریت  مانیی، مهندسننی، سنناختمانی، برنامه ریزی  و مدیریت  سنناختانجینیرحداقل سننند تحصننیلی لیسننانس در یکی از رشننته های: :رشتتته تحصتتیلی .1
 و به درجات بلند تر تحصیلی در رشته های فوق ترجیح داده میشود. ی ساختمانیانجینیرو  سایر بخش های شبکات  پروژه

 نیاز ندارد.تجربه کاری:  .2
کمپیوتری در برنامه های  مهارتو  تسلط به یکی از زبان های رسمی )پشتو یا دری( و آشنایی )تحریر و تکلم( با زبان انگلیسی. مهارت های الزم: .3

 های مرتبط به وظیفه.

 

 
 
 

 
 های خدمات ملکیالیحه وظایف پست

 معلومات کلی پست

  شماره اعالن پست:
 معاون انجینیر )لب تکنیشن( عنوان وظیفه:

 5 بست:

 وزارت یا اداره:
 :بخش مربوط

 وزارت شهرسازی و مسکن 
 ریاست نظارت و کنترول از کیفیت

 کابل موقعیت پست:
 بست 1 تعداد پست:

 آمر نظارت و مراقبت از ساختمان ها و تاسیسات گزارشده به:
 گیر از:گزارش

 کدبست :
 ندارد 
( ) 
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 .نظارت و ارزیابی از تطبیق پروژه های ساختمانی هدف وظیفه:

 صالحیت ها و مسئولیت های وظیفوی:

 وظایف تخصصی :

 در حال اجرا.پروژه های  یایجاد دیتابیس الکترونیک .1

 ه.وری اسناد پروژه های تحت کار بخش های مربوطآآگاهی و جمع  .2

 جمع آوری معلومات الزم.و دارای مشکالت بازدید از پروژه های  .3

 ایجاد فالینگ برای تمام پروژه ها.پروژه ها و  تنظیم اسناد .4

 ارشات.جمع آوری گزارشات از نظارت و مراقبت کننده ها و اولویت بندی گز .5

 وظایف مدیریتی :

 ترتیب پالن کاری ماهوار، ربعوار و ساالنه در مطابقت با پالن  عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره. .1

 ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، ساالنه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت. .2

 ایف بر حسب هدایات آمرین ذیصالح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره.اجرای سایر وظ .3

 : وظایف هماهنگی

 ایجاد هماهنگی با آمریت ذیربط جهت پیشبرد پروژه های ساختمانی . .1

 شرایط استخدام )سطح تحصیل و تجربه کاری(:

 با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:قانون کارکنان خدمات ملکی   34و  8،7این الیحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 

 ی، مهندسی، ساختمانی، برنامه ریزی  و مدیریت  ساختمانی ، مدیریت پروژهانجینیر: رشته تحصیلی .1

 ی ساختمانی و به درجات بلند تر تحصیلی در رشته های فوق ترجیح داده میشود.انجینیرو  سایر بخش های شبکات 

 ارد.نیاز ند تجربه کاری: .2

های  تسلط به یکی از زبان های رسمی )پشتو یا دری( و آشنایی )تحریر و تکلم( با زبان انگلیسی. و مهارت مهارت های الزم: .3

 ه.کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیف

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 های خدمات ملکیایحه وظایف پست

 معلومات کلی پست

  شماره اعالن پست:

 )لب تکنیشن( انجینیرمعاون  عنوان وظیفه:

 5 بست:

 وزارت یا اداره:

 بخش مربوط:

 شهرسازی و مسکن

 ریاست نظارت و کنترول از کیفیت

 کابل موقعیت پست:

 بست 4 ت:تعداد پس

 آمریت مراقبت های تعمیرات گزارشده به:

 گیر از:گزارش

 کدبست :

 ندارد

(                        ) 

 ( )        تاریخ بازنگری:



 های خدمات ملکیالیحه وظایف پست
 معلومات کلی پست

  شماره اعالن پست:
 )لب تکنیشن( انجینیرمعاون  عنوان وظیفه:

 5 بست:

 وزارت یا اداره:
 بخش مربوط:

 وزارت شهرسازی و مسکن 
 ریاست نظارت و کنترول کیفیت

 کابل موقعیت پست:
 بست 3 تعداد پست:

 البراتوار     انجینیر گزارشده به:
 گیر از:گزارش

 کدبست :
 ندارد 
( ) 

 ( ) تاریخ بازنگری:

 .از تطبیق پروژه های ساختمانی نظارت و ارزیابیهدف وظیفه:

 صالحیت ها و مسئولیت های وظیفوی:
 وظایف تخصصی :

 ارایه مشوره های تخنیکی و مسلکی به منظور حل مشکالت وظیفوی و اداره مربوطه. .1
 رهنمای کارکنان جدیدالتقرر و ارتقاع ظرفیت کاری شان . .2
 براتوار.ال انجینیرانجام دادن تست های مختلف بر حسب ضرورت تحت نظر  .3
 البراتوار. انجینیراجرای تست های ضروری خاک در مرحله پروژه سازی تحت نظر  .4
 اشتراک در دوره های آموزشی ، ورکشاپ ها ، جلسات بر اساس هدایت اداره. .5

 وظایف مدیریتی :

 ن شده اداره.ترتیب پالن کاری ماهوار، ربعوار و ساالنه در مطابقت با پالن  عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیی .1
 ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، ساالنه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت. .2
 اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصالح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود. .3

 وظایف هماهنگی :
 از پروژه های ساختمانی .عمومی البراتوار  مدیریتایجاد هماهنگی با  .1

 شرایط استخدام )سطح تحصیل و تجربه کاری(:

 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:  34و  8،7این الیحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 

 ی انجینیرو سایر بخش های شبکات  و مدیریت  ساختمانی ، مدیریت پروژهی، مهندسی، ساختمانی، برنامه ریزی  انجینیر: رشته تحصیلی .1

 ساختمانی و به درجات بلند تر تحصیلی در رشته های فوق ترجیح داده میشود.

 نیاز ندارد. تجربه کاری: .2

های  . و مهارتتسلط به یکی از زبان های رسمی )پشتو یا دری( و آشنایی )تحریر و تکلم( با زبان انگلیسی مهارت های الزم: .3

 ه.کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیف

 
 

 
 
 
 
 

 

 



وابط فرهنگی و سایر شناخت ترکیب اجتماعی، ر به منظورو معلومات امور کلتوری، فرهنگی و اجتماعی ارقام  ،آمار یجمع آور هدف وظیفه:
 آن جهت اتخاذ تصامیم مناسب و مطلوب . لیو تحل هیتجز ظرفیت های انسانی،

 صالحیت ها و مسئولیت های وظیفوی:
 

 وظایف تخصصی:
تجزیه و تحلیل آمار و ارقام جمع آوری شده جهت ارائه پیشنهاد های راهبردی در بخش امور فرهنگی، توریستی، باستانی و امور اجتماعی  .1

 شور در استراتیژی و پالن های جامع.ک
ارائه پیشنهادات الزم جهت نگهداشت و و  موجود باستانی، گردشگری توریستی و فرهنگی در سطح کشور یها تیظرف و بررسیمطالعات  .2

 رشد مناطق باستانی و فرهنگی و کشور.
سطح  در ساحات توریستی و باستانی پایدار سعهرشد و تونگهداشت، المدت جهت  لیمدت و طو انیکوتاه مدت، م یپروگرام ها ارائه .3

 والیات کشور
 ر.کشو امور فرهنگیسکتور  یها تیاولو صیتشخ امور اجتماعی و فرهنگی واز  یلیگزارش تحل بیو ترت یبررس .4
د های ذیربط در در هماهنگی به ادارات و نها سکتور امور فرهنگی و یژیو سترات تیمامور دگاه،یها به اساس د یسیپال ارائه و پیشنهاد .5

 استراتیژی و پالن های جامع ملی.
 وظایف مدیریتی:

 ترتیب پالن کاری ماهوار، ربعوار و ساالنه در مطابقت با پالن عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره. .1
 .مراجع ذیربط مطلع ساختند های مربوطه، بمنظور ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، ساالنه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آور .2
 مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود. آمر مربوطهاجرای سایر وظایف که از طرف  .3

 وظایف هماهنگی:

 هماهنگی الزم با ادارات ذیربط بخاطر جمع آوری آمار و ارقام مربوط به سکتور اجتماعی و فرهنگی. .1
 شرایط استخدام )سطح تحصیل و تجربه کاری(:

  قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است. 34و 8،7ین الیحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد ا

،باستان شناسی، علوم  ادبیات علوم بشری، تاریخ، جغرافیهداشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: : رشته تحصیلی .1
 ، توریزم و به درجات بلندتر تحصیلی در رشته های فوق ترجیح داده میشود .اجتماعی، جامعه شناسی

 داخل و یا خارج کشور. المللیاز موسسات ملی و بین تبط به وظیفه مر سالیک  داشتن حد اقلتجربه کاری:  .2
های کمپیوتری در برنامه های مرتبط  مهارتو .زبان انگلیسیبا  یا دری( و آشنایی های رسمی )پشتوتسلط به یکی از زبان مهارت های الزم: .3

 به وظیفه.
 
 

 های خدمات ملکیالیحه وظایف پست
 معلومات کلی پست
  شماره اعالن پست:

  فرهنگیکارشناس  عنوان وظیفه:
 4 بست:

 وزارت یا اداره:
 بخش مربوطه:

 و مسکن شهرسازی
 ریاست پالن جامع ملی

 )مرکز(کابل  موقعیت پست:
 بست 1 تعداد پست:

      جامعآمر مطالعات و تحلیل پالن های  گزارشده به:
 گیر از:گزارش

 تاریخ بازنگری:
 ندارد

 1401عقرب / 

 )                      ( کود بست:



و  شده سکن های نقشه جامع، های عکس( Digitizing) نمودن دیجیتالی ، توصیفی و مکانی اطالعات سازی ذخیره ویرایش، آوری، جمع هدف وظیفه:

 وده.موج

 صالحیت ها و مسئولیت های وظیفوی:
 وظایف تخصصی:

 مربوطه. تجهیزات و GIS افزار نرم از استفاده با  و گراف ها ...( و شیماتیکی های نقشه شهری، های نقشه شامل) جغرافیایی های نقشه  ساختن .1

 ,USGS مانند مختلف )سایتهای ستالیت توسط برداری تصویر ساحه، مشاهده شماری، سر بشمول مختلف مَوثق منابع از جغرافیایی معلومات آوری جمع .2

LAND SAT  موجوده های نقشه و ساحه از برداری تصاویر ،( و... و. 

3. Data Entry. جغرافیایی معلومات سیستم در پالن تحت ساحات از شده آوری جمع اطالعات(GIS) 

 توصیفی و مکانی اطالعات پردازش و کیفیت کنترول سازی، ه آماد ورود، جهت GIS افزار م نر با کامپیوتری فعالیتهای . انجام .4

افزارهای بكارگیری نرم جهت تهیه نقشه های توپوگرافی و جغرافیایی والیتی ومرکزی از ادارات و دفاتر زیربط Row dataجمع آوری اطالعات خام  .5

 جهت تهیه اطالعات مكانی مورد نیاز   Google Earthی از وبهره بردار (RS) و سنجش از دور (GIS)مرتبط با سیستمهای اطالعات جغرافیایی 

 نقشه امور مربوط های افزار نرم به ترمبل اس پی جی از ارقام و پروسس .Cluster شکل به زمین قطعات بندی وپارسل گرافی توپو های نقشه دیجیتالیز.  .6

 .برداری

7.  .Georeference شده سروی های زمین اطالعاتی بانک وترتیب ستالیت های فوتو و هوائی های فوتو مصئون نگهداری و ستالیت و هوائی فوتوهای. 

 . جفرافیای معلومات سیستم تنظیم و انکشاف ، تقویت ، حفظ لزوم مواقع در ازآن استفاده جهت جغرافیائی معلومات تجزیه و تحلیل.  .8

 .دارند معلومات آن به نیاز که اداره مربوطه آمریتبخشهای تخنیکی  به تفاهم مختلف در مقیاس های به ها نقشه ونشرانواع چاپ.  .9

 .GIS سیستم از معلومات ارائه و ها نقشه تهیه قسمت در ( و زونبندی شهری SDFها و آمریت های مربوطه ریاست پالنهای )  بخش سائر با همکاری.  .10

 ت درپالهای شهری.. ابراز نظر دراسناد محول شده رسمی اداره برطبق لزوم دید جهت بهبود ویا حل مشکال .11

 (. SDF.سفربه والیات بنابر لزوم دید اداره  جهت حل مشکالت درپالنهای شهری بلخصوص پالنهای )  .12

 وظایف مدیریتی:
 ترتیب پالن کاری ماهوار، ربعوار و ساالنه در مطابقت با پالن عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره. .1

 .مراجع ذیربط د های مربوطه، بمنظور مطلع ساختننه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورارائه گزارش ماهوار، ربعوار، ساال .2

 مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود. آمر مربوطهاجرای سایر وظایف که از طرف  .3

 وظایف همآهنگی:
 .GISهماهنگی آمریت های ذیربط دربخش های  .1

 کاری(: رایط استخدام )سطح تحصیل و تجربهش
 .قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است  34و  8، 7 این الیحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد

 فوق و به درجه تحصیلی باالتر در رشته GIS،  شهری جغرافیای : احصائیهنس در یکی از رشته هایلیساحداقل  داشتن سند تحصیلی رشته تحصیلی: .1

 ارجحیت داده میشود. 

 داخل و یا خارج کشور. المللیاز موسسات ملی و بین تبط به وظیفهمر سالیک  داشتن حد اقل تجربه کاری: .2
مهارت های کمپیوتری در ,و  .زبان انگلیسیهای رسمی )پشتو یا دری( و آشنایی )تحریر و تکلم( با تسلط به یکی از زبان مهارت های الزم: .3

 ط به وظیفه.برنامه های مرتب
 

 

 های خدمات ملکی الیحه وظایف پست

 :ستپمعلومات کلی 

  شماره اعالن پست:
 GISمتخصص  عنوان وظیفه:

 4 بست:

 شهرسازی  وزارت یا اداره:
 جامع ملیریاست پالن های بخش مربوط:
 کابل موقعیت پست:

 بست 3 بست:تعداد 

 (SDFآمریت طرح و ترتیب پالن های ) ده به: گزارش

 ندارد گیر از:گزارش

1401عقرب /  :تاریخ بازنگری  

 )                              ( :کود بست



 
 .خاذ تصامیم مناسب و مطلوبجهت ات آن لیو تحل هیبه منظور تجزو معلومات جیولوجیکی ارقام  ،آمار یجمع آور هدف وظیفه:

 صالحیت ها و مسئولیت های و ظیفوی:
 صی:وظایف تخص

تجزیه و تحلیل آمار و ارقام جمع آوری شده جهت ارائه پیشنهاد های راهبردی در بخش های جیولوجیکی در استراتیژی و پالن های  .1
 جامع.

در استراتیژی و پالن جامع  آناز  نهیبمنظور استفاده بهارائه پیشنهادات الزم و منرالی کشور منابع  یها تیظرف و بررسیمطالعات  .2
 ملی.

سکتور معادن  المدت جهت رشد و توسعه لیمدت و طو انیکوتاه مدت، م یها برنامه تحلیل از معادن کشور به منظور ارائه تجزیه و .3
 افغانستان در استراتیژی و پالن های جامع.

 معادن.سکتور  یها تیاولو صیتشخ وضعیت معادن کشور جهتاز  یلیگزارش تحل بیو ترت یبررس .4
معادن استراتیژی و سکتور  یژیو سترات تیمامور دگاه،یبه اساس د ر هماهنگی به ادارات و نهاد های ذیربطدها  یسیپال ارائه و پیشنهاد .5

 پالن های جامع ملی.
 وظایف مدیریتی:

 ترتیب پالن کاری ماهوار، ربعوار و ساالنه در مطابقت با پالن عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره. .1
 .مراجع ذیربطعوار، ساالنه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن ارائه گزارش ماهوار، رب .2
 مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود.آمر مربوط اجرای سایر وظایف که از طرف  .3

 وظایف هماهنگی:

 به مطالعات جیولوجیکی کشور.هماهنگی الزم با ادارات ذیربط بخاطر جمع آوری آمار و ارقام مربوط  .1
 شرایط استخدام )سطح تحصیل و تجربه کاری(:

 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است. 34  و 8،7این الیحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 

و اکتشاف  صتفح یانجینیرراج معادن، نفت و گاز، استخ: داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: رشته تحصیلی .1
 ، و به درجات بلندتر تحصیلی در رشته های فوق ترجیح داده میشود .و معادن یولوجیمعادن، ج

 داخل و یا خارج کشور. المللیاز موسسات ملی و بین تبط به وظیفهتجریه کاری مر سالیک  داشتن حد اقلتجربه کاری:  .2
مهارت های کمپیوتری  , زبان انگلیسیهای رسمی )پشتو یا دری( و آشنایی )تحریر و تکلم( با به یکی از زبانتسلط  مهارت های الزم: .3

 در برنامه های مرتبط به وظیفه.
 

 های خدمات ملکیالیحه وظایف پست
 معلومات کلی پست
  شماره اعالن پست:

  جیولوجیکارشناس  عنوان وظیفه:
 4 بست:

 وزارت یا اداره:
 بخش مربوطه:

 شهرسازی و مسکن
 ریاست پالن جامع ملی

 )مرکز(کابل  موقعیت پست:
 بست 1 تعداد پست:

     جامعیل پالن های آمر مطالعات و تحل گزارشده به:
 گیر از:گزارش

 تاریخ بازنگری:
 ندارد

 1401عقرب / 

 )                    ( بست: کود



جهت اتخاذ تصامیم  آن لیو تحل هیبه منظور تجزت سکتور انرژی) آبی، آفتابی، بادی، گاز و نفت( و معلوماارقام  ،آمار یجمع آور هدف وظیفه:
 ؛مناسب و مطلوب

 صالحیت ها و مسئولیت های وظیفوی:

 وظایف تخصصی:

 های جامع.تجزیه و تحلیل آمار و ارقام جمع آوری شده جهت ارائه پیشنهاد های راهبردی در بخش انرژی کشور در استراتیژی و پالن  .1
از  نهیبرق بمنظور استفاده به یتوسعه شبکه ملارائه پیشنهادات الزم جهت و  یبرق از منابع داخل دیتول یها تیظرف و بررسیمطالعات  .2

 . ها تیمنابع و ظرف
 .در کشور یانرژ پایدار المدت جهت رشد و توسعه لیمدت و طو انیکوتاه مدت، م یپروگرام ها ارائه .3
بع مختلف انرژی) آبی، آفتابی، بادی، گاز و نفت(  کشور به منظور درک بهتر از وضعیت انرژی و ارائه برنامه ها در تجزیه و تحلیل منا .4

 طرح و ترتیب استراتیژی و پالن های جامع ملی.
 ر.کشو یسکتور انرژ یها تیاولو صیبمنظور تشخ یانرژ یاز عرضه و تقاضا یلیگزارش تحل بیو ترت یبررس .5
در هماهنگی به ادارات و نهاد های ذیربط در  ی وسکتور انرژ یژیو سترات تیمامور دگاه،یها به اساس د یسیپال ارائه و پیشنهاد .6

 استراتیژی و پالن های جامع ملی.
 وظایف مدیریتی:

 ترتیب پالن کاری ماهوار، ربعوار و ساالنه در مطابقت با پالن عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره. .1
 .مراجع ذیربطد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن گزارش ماهوار، ربعوار، ساالنه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آور ارائه .2
 مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود. آمر مربوطهاجرای سایر وظایف که از طرف  .7

 وظایف هماهنگی:

 مار و ارقام مربوط به سکتور انرژی.هماهنگی الزم با ادارات ذیربط بخاطر جمع آوری آ .1
 شرایط استخدام )سطح تحصیل و تجربه کاری(:

 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است.  34 و 8،7این الیحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 

و به درجات ، ی برق، انرژی قابل تجدید، الکترومیخانیکانجینیری: داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته ها: رشته تحصیلی .1
 بلندتر تحصیلی در رشته های فوق ترجیح داده میشود .

 داخل و یا خارج کشور. المللیبه وظیفه برای لیسانس از موسسات ملی و بین تبطسال مریک  داشتن حد اقلتجربه کاری:  .2
مهارت های کمپیوتری در و  .زبان انگلیسیرسمی )پشتو یا دری( و آشنایی )تحریر و تکلم( با  هایتسلط به یکی از زبان مهارت های الزم: .3

 برنامه های مرتبط به وظیفه.
 

 های خدمات ملکیالیحه وظایف پست
 معلومات کلی پست
  شماره اعالن پست:

  انرژیکارشناس  عنوان وظیفه:
 4 بست:

 وزارت یا اداره:
 بوطه:بخش مر

 و مسکنشهرسازی 
 ریاست پالن جامع ملی

 )مرکز(کابل  موقعیت پست:
 بست 3 تعداد پست:

     جامعآمر مطالعات و تحلیل پالن های  گزارشده به:
 گیر از:گزارش

 تاریخ بازنگری:
 ندارد

 1401عقرب / 

 )                    ( بست: کد



 .جهت اتخاذ تصامیم مناسب و مطلوب آن لیو تحل هیتجز به منظورو معلومات سکتور مسکن ارقام  ،آمار یجمع آور هدف وظیفه:

 صالحیت ها و مسئولیت های وظیفوی:
 

 وظایف تخصصی:

 تجزیه و تحلیل آمار و ارقام جمع آوری شده جهت ارائه پیشنهاد های راهبردی در بخش امور مسکن در استراتیژی و پالن های جامع. .1
( و شناخت مسائل و محدودیت ها و امکانات و پتانسیل های سکونتی ه و یا ملیمنطق در سطح محلی )شهر، وضعیت مسکن بررسیمطالعه و  .2

 .تفکیک مناسب اراضی آینده و مسکونیسکونتگاه توسعه  نیاز برای مورد زمین مسکونی و برآورد
 .کشوردر سطح  معیاری مراکز مسکونی المدت جهت رشد لیمدت و طو انیکوتاه مدت، م یپروگرام ها ارائه .3
در زمینه مسکن در اجتماعی  گروه های مختلفمنافع  ارائه استراتیژی های موثر حین تدوین پالن جامع و استراتیژی جامع ملی کشور که .4

 آن انعکاس یابد.
 صیبمنظور تشخ مسکن در سطح شهرها، والیات و در کل در سطح کشور، یعرضه و تقاضاوضعیت از  یلیگزارش تحل بیو ترت یررسب .5

 مسکن. یها تیاولو
نهاد های ذیربط در استراتیژی  در هماهنگی به ادارات و مسکن و سکتور یژیو سترات تیمامور دگاه،یها به اساس د یسیپال ارائه و پیشنهاد .6

 و پالن های جامع ملی.
 وظایف مدیریتی:

 ترتیب پالن کاری ماهوار، ربعوار و ساالنه در مطابقت با پالن عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره. .1
 .مراجع ذیربط ظور مطلع ساختند های مربوطه، بمنارائه گزارش ماهوار، ربعوار، ساالنه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آور .2
 مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود. آمر مربوطهاجرای سایر وظایسف که از طرف  .3

 وظایف هماهنگی:

 هماهنگی الزم با ادارات ذیربط بخاطر جمع آوری آمار و ارقام مربوط به سکتور مسکن. .1
 شرایط استخدام )سطح تحصیل و تجربه کاری(:

  قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است. 34  و 8،7ۀ وظایف  با در نظر داشت مواد این الیح

داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی مسکن، طراحی شهری،  رشته تحصیلی: .1
 . درجات بلندتر تحصیلی در رشته های فوق ترجیح داده میشود ی ساختمان و بهانجینیرمهندسی و 

 داخل و یا خارج کشور. المللیاز موسسات ملی و بین تبط به وظیفهمر  سالیک  داشتن حد اقلتجربه کاری:  .2
ارت های کمپیوتری در مهو  .زبان انگلیسیهای رسمی )پشتو یا دری( و آشنایی )تحریر و تکلم( با تسلط به یکی از زبان مهارت های الزم: .3

 برنامه های مرتبط به وظیفه.
 

 های خدمات ملکیالیحه وظایف پست
 معلومات کلی پست
  شماره اعالن پست:

  متخصص امور مسکن عنوان وظیفه:
 4 بست:

 وزارت یا اداره:
 بخش مربوطه:

 شهرسازی
 ملی جامعیاست پالن ر

 )مرکز(کابل  موقعیت پست:
 بست2 تعداد پست:

   آمر پالنگذاری و تدوین استراتیژی جامع گزارشده به:
 گیر از:گزارش

 تاریخ بازنگری:
 ندارد

 1401عقرب / 

 )                    ( کود بست:

http://fekrebozorg.ir/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C
http://fekrebozorg.ir/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C


 AutoCAD(/ GIS) ییایجغراف یلوماتمع ستمیدر س همکاری با تمام بخش های ریاست/آمریت در قسمت، ترسیم، تجزیه و تحلیل هدف وظیفه:

 ؛پالن جامع بیبخاطر طرح و ترتجهت تصمیم گیری های مناسب و مطلوب 

 صالحیت ها ومسئولیت های وظیفوی:
 وظایف تخصصی:

 .AutoCADو  GISهمکاری در ترسیم، و تجزیه و تحلیل آمار و ارقام بخش های سکتور های مختلف ریاست/آمریت در برنامه های  .1
 و یا برنامه های دیگر. AutoCADو  GISالن های جامع و راپور های مربوطه در برنامه های دیزان پ .2
 .گرددیم قیمحالت که پروژه ها در آن تطب و مراکز نیبمنظور تع( GIS) پالن توسط بیترتهمکاری در  .3

 .ورتضر نیغرض استفاده ح (GIS) ستمیس قیاخذ شده از طر یمعلومات ستمیس سیتابید هیتههمکاری در  .4

 تنظیم و ارائه معلومات جغرافیایی شهرها و روستاء ها بصورت گرافیکی برای پیشبرد درست امور پالنگذاری. .5
 ارائه نظرات و پیشنهادات سودمند و سازنده و مشوره های فنی جهت اجرای بهتر امور پالنگذاری. .6

 وظایف مدیریتی:

 پالن عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره. ترتیب پالن کاری ماهوار، ربعوار و ساالنه در مطابقت با .1
 .مراجع ذیربطارائه گزارش ماهوار، ربعوار، ساالنه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن  .2
 اجرای سایر وظایف سپرده شده از طرف مقام باالتر درمطابقت با قانون. .3

 وظایف هماهنگی:

 (.اس یآ یاتوکد و ج) نریزاید کیگرافزم با ادارات ذیربط جهت در نظر گرفتن برنامه هماهنگی ال .1
 شرایط استخدام )سطح تحصیل و تجربه کاری(:

 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است.  34و 8،7این الیحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 

، زمین شناسی، افیهی، جغرانجینیری زیودیجی سیول، انجینیرن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: داشت: رشته تحصیلی .1

GIS . و به درجات بلندتر تحصیلی در رشته های فوق ترجیح داده میشود 
 ور.داخل و یا خارج کش المللیاز موسسات ملی و بین تبط به وظیفهمر سالیک  داشتن حد اقلتجربه کاری:  .2
مهارت های کمپیوتری و  .زبان انگلیسیهای رسمی )پشتو یا دری( و آشنایی )تحریر و تکلم( با تسلط به یکی از زبان مهارت های الزم: .3

 در برنامه های مرتبط به وظیفه.
  

 های خدمات ملکیالیحه وظایف پست
 معلومات کلی پست
  شماره اعالن پست:

 AutoCADو  GIS (اس یآ یاتوکد و ج) نریزاید کیگراف عنوان وظیفه:

 4 بست:

 وزارت یا اداره:
 بخش مربوطه:

 شهرسازی و مسکن
 ملی جامع ریاست پالن 

 )مرکز(کابل  پست: موقعیت
 بست  2 تعداد پست:

 ی جامعژیاسترات نیو تدو یآمر پالنگذار گزارشده به:
 گیر از:گزارش

 کد بست:
 ندارد

)                     ( 
 1401عقرب /  تاریخ بازنگری:



 تخاذ تصامیم مناسب و مطلوب جهت ا آن لیو تحل هیمنظور تجز و معلومات در زمینه چگونگی نظام روستاییارقام  ،آمار یجمع آور هدف وظیفه:

 صالحیت ها و مسئولیت های وظیفوی:
 وظایف تخصصی:

جهت ارائه پیشنهادات   ای دهاتیتجزیه و تحلیل آمار و ارقام جمع آوری شده از وضعیت منابع اقتصادی و چگونگی ارتباطات سکونتگاه .1
 راهبردی در بخش انکشاف و توسعه روستاء در استراتیژی و پالن های جامع.

 بررسی و شناسایی توان ها و محدویت های توسعه صنعت گردشگری در ساحات روستایی به سطح ملی. .2
  به سطح کشور. های روستاییاده اری بر توانمندسازی و رفاه خانوتحلیل و بررسی اثرات سرمایه گذ .3
 ارائه برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و طول المدت جهت توسعه پایدار روستاء های کشور. .4
 آوری شده و در نظر گرفتن آن در هماهنگی با نهاد ها و ادارات ذیربط، در ستراتیژی و پالن جامع ملی. تجزیه و تحلیل دیتا جمع .5
 مطالعه دقیق و در نظر گرفتن ارتباطات شهرها و روستاء ها در استراتیژی و پالن جامع ملی. .6

 وظایف مدیریتی:

 ی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره.ترتیب پالن کاری ماهوار، ربعوار و ساالنه در مطابقت با پالن عموم .1
 .به مراجع ذیربط ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، ساالنه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن  .2
 مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود.آمر مربوطهاجرای سایر وظایف که از طرف  .3

 نگی:وظایف هماه

 هماهنگی الزم با ادارات ذیربط در امور توسعه ورستایی. .1
 شرایط استخدام )سطح تحصیل و تجربه کاری(:

 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است.  34 و 8،7این الیحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 

توسعه  ،و یسانس در یکی از رشته های: برنامه ریزی روستائی،جغرافیا،  اقتصاد، زراعتداشتن سند تحصیلی حد اقل ل: رشته تحصیلی .1
 و به درجات بلندتر تحصیلی در رشته های فوق ترجیح داده میشود . پایدار

 ج کشور.داخل و یا خار المللیتبط به وظیفه برای لیسانس از موسسات ملی و بینتجریه کاری مر سالیک  داشتن حد اقلتجربه کاری:  .2
مهارت های کمپیوتری و  .زبان انگلیسیهای رسمی )پشتو یا دری( و آشنایی )تحریر و تکلم( با تسلط به یکی از زبان مهارت های الزم: .3

 در برنامه های مرتبط به وظیفه.
 
 

 
 های خدمات ملکیالیحه وظایف پست

 معلومات کلی پست

  شماره اعالن پست:
 متخصص توسعه روستایی عنوان وظیفه:

 4 بست:

 وزارت یا اداره:
 بخش مربوطه:

 و مسکن شهرسازی 
 ملی جامعریاست پالن 

 کابل)مرکز( موقعیت پست:
 بست1 تعداد پست:

 جامع مریت پالنگذاری و تدوین استراتیژیآ گزارشده به:
 گیر از:گزارش

 تاریخ بازنگری:
 ندارد

 1401عقرب /   

 )                    ( کود بست:

http://ensani.ir/fa/article/362166/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%84-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-


مطالعه اسناد همچون: قوانین، مقرره ها ، طرزالعمل ها، پالیسی و استراتیژی مورد نیاز و ارائه راهکار و پیشنهاد بخاطر طرح و  ف وظیفه:هد
 .یب استراتیژی جامع ملیترت

 صالحیت و مسولیت های وظیفوی:
 وظایف تخصصی:

 یو پالن جامع مل یژیاسترات بیح و ترتاز نهادهاي ذیربط بخاطر طرحکومتداری مربوط مسایل  اسنادجمع آوري  .1
 و پالن  یژیاسترات بیطرح و ترت نیح مطالعه اسناد جمع آوری شده جهت ارائه راهکار و پیشنهادات در مورد حکومتداری و مسایل تقنینی .2

 یجامع مل
 جامع   یو پالن ها یژیاستراتدر تحلیلی از اسناد های جمع آوری شده و تشخیص نکات عمده آن جهت در نظر گرفتن آن راپور  بیترت .3
 یو پالن ها یژیاسترات بیجهت طرح و ترت حکومتداریمرتبط به موضوعات  یفعال در جلسات، ورکشاپها و کنفرانس ها اشتراک .4

 جامع
 و ترتیب گزارش تحلیلی از آن در کشور  یحکومتدار تیدر رابطه به وضع یالملل نیب ی داخلی وگزارشات نهاد ها لیتحل .5
بررسی استراتیژی و برنامه های پیشنهادی سکتور های مختلف در استراتیژی و پالن های جامع و حصول اطمینان از قابل  مطالعه و .6

 تطبیق بودن آن با در نظرداشت شرایط کشور
پالن در استراتیژی و  شنهاداتیها و تجارب موفق و ارائه پ کردیرو ییجهت شناسا یدر عرصه حکومتدار قاتیانجام مطالعات و تحق .7

 ؛های جامع ملی
 وظایف مدیریتی:

 ترتیب پالن کاری ماهوار، ربعوار و ساالنه در مطابقت با پالن عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره. .1
 .مراجع ذیربط د های مربوطه، بمنظور مطلع ساختنارائه گزارش ماهوار، ربعوار، ساالنه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آور .2
 مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود. آمر مربوطهای سایر وظایف که از طرف اجر .3

 وظایف هماهنگی:

 هماهنگی الزم با ادارات ذیربط بخاطر جمع آوری آمار و ارقام در زمینه حکومت داری. .1
 شرایط استخدام )سطح تحصیل و تجربه کاری(:

 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است.  34 و 8،7این الیحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 

حکومتداری خوب، اقتصاد، مدیریت عمومی، حقوق و علوم داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: : رشته تحصیلی .1
 لندتر تحصیلی در رشته های فوق ترجیح داده میشود.سیاسی، پالیسی عامه، مدیریت و رهبری، توسعه پایدار، و به درجات ب

 داخل و یا خارج کشور. المللیاز موسسات ملی و بین تبط به وظیفهمر سالیک  داشتن حد اقلتجربه کاری:  .2
یوتری مهارت های کمپو  زبان انگلیسیهای رسمی )پشتو یا دری( و آشنایی )تحریر و تکلم( با تسلط به یکی از زبان مهارت های الزم: .3

 در برنامه های مرتبط به وظیفه.
 

 های خدمات ملکیالیحه وظایف پست
 معلومات کلی پست
  شماره اعالن پست:

       متخصص حکومتداری عنوان وظیفه:
 4 بست:

 وزارت یا اداره:
 بخش مربوطه:

 شهرسازی و مسکن
 ملی جامعریاست پالن 

 )مرکز(کابل  موقعیت پست:
 بست 1 تعداد پست:

 جامع یژیاسترات نیو تدو یپالنگذار آمر گزارشده به:
 گیر از:گزارش

 تاریخ بازنگری:
 ندارد

 1401عقرب / 

 )                    ( کود بست:



پالن گذاری، تحلیل و ارزیابی و ارقام جمع آوری شده در سطح ملی و منطقوی تحت پالن، و تقسیم بندی این ارقام و سپردن آن  هدف وظیفه:
 به گروپ های ذیربط.تحلیل و پیشنهاد ها جهت 

 صالحیت ها ومسئولیت های وظیفوی :
 وظایف تخصصی :

 ترتیب و تهیه رهنمایی مقدماتی با مشوره با آمر طرح پالن های انکشاف منطقوی جهت کار های عملی پالن گذاری شهری و منطقوی . .1
مطالعه و هماهنگ نمودن برنامه منطقوی در سطح ملی و منطقوی وی و همکاری در ایجاد ورکشاپ ها جهت معرفی پالن های شهری مل .2

 اجتماعی با نیاز ها و امکانات محل -های مختلف اقتصادی
تجزیه و تحلیل ارقام جمع آوری شده از والیات تحت پالن و شریک ساختن نتیجه با سایر بخشهای )اجتماعی، اقتصادی، زیربنا، مسکن،  .3

 و ترانسپورتیشن و سایر گروپ ها( . محیط زیست، دیموگرافی، ترافیک
جمع آوری آرأ، نظریات و پیشنهاد های گروپ های کاری و سپردن آن به آمر مربوط جهت کنترول نهایی و سپردن دوباره آن به گروپ  .4

 های تخصصی کاری جهت شامل ساختن در پالن های فزیکی و راپور مناطق .
اصالح و ایدت گزارش های حوزه ها و مناطق تحت پالن قبل از رم افزای های تخنیکی وفاده از نتهیه پالن های فزیکی ساحات با است  .5

 کنترول نهایی آمر پروژه .
 وظایف مدیریتی :

 تهیه و ترتیب پالن کاری ماهوار، ربعوار و ساالنه در مطابقت با پالن عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده اداره .  .1
 ت، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان بخش های تحت اثر .مدیریت، ارزیابی اجراا .2
منظور مطلع ساختن مراجع ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و ساالنه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به  .3

 ذیربط.
 داره سپرده میشود .مطابق قوانین، مقررات و اهداف ا آمر مربوطهاجرای سایر وظایف که از طرف  .4

 وظایف هماهنگی :

 آهنگی الزم با سایرادارات جهت تحلیل و پیشنهاد ها به گروپ های ذیربط .تآمین هم .1
 تخدام )سطح تحصیل و تجربه کاری( شرایط اس

   تیب گردیده است :قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل تر  34 و 8،7این الیحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 

 و کمپیوتر ساینس قتصاد، مدیریت اطالعاتا،  احصا ئیه، قتصادا : داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های :  رشته تحصیلی .1
 . و به درجات بلندتر تحصیلی در رشته های فوق ترجیح داده میشود

 داخل و یا خارج کشور . المللیوسسات ملی و بیناز م تبط به وظیفهمر سالیک  داشتن حد اقلتجربه کاری :  .2
.مهارت های کمپیوتری در  زبان انگلیسیهای رسمی )پشتو یا دری( و آشنایی )تحریر و تکلم( با تسلط به یکی از زبان مهارت های الزم : .3

 برنامه های مرتبط به وظیفه .

 
 های خدمات ملکیالیحه وظایف پست

 معلومات کلی پست
  شماره اعالن پست:

 متخصص برنامه ریزی منطقوی    عنوان وظیفه:
 4 بست:

 وزارت یا اداره:
 بخش مربوطه:

 و مسکن شهرسازی
 ریاست پالن جامع

 )مرکز(کابل  موقعیت پست:
 بست1 تعداد پست:

   آمر طرح و انکشاف پالن منطقوی   گزارشده به:
 گیری از:گزارش

 تاریخ بازنگری:
 کارشناس شهرسازی

 1401عقرب / 

 49-90-021-004 کدبست:



 شهری با درنظرداشت SDFتنظیم برنامه های مورد نیاز براساس مطالعات انجام یافته جهت معیاری سازی وتحقق بخشیدن پالنهای هدف وظیفه: 

 .مربوطه مقررات، لوایح و طرزالعمل های کاری، قوانین 

 صالحیت ها ومسئولیت های وظیفوی:
 صی:وظایف تخص

مطالعه ، بررسی و ارایه طرح ها وبرنامه های موثر ومناسب درجهت بهبود ترتیب پالنهای چارجوب انکشاف ستراتیژیک شهری با توجه  .1
 شهری. SDFبا سیاست ها وخط مشی های هماهنک با پالنهای 

نهایی برنامه های شهری با توجه با اهداف بررسی ، تجزیه وتحلیل برنامه های ارایه شده از طرف تیم های کاری مربوطه ، تهیه وتنظیم  .2
 اساسی وزارت و پالنهای چارچوب انکشاف ستراتیژیک شهری.  

 تهیه وتدوین شاخص ها ومعیارها برای تحقق طرح پالنهای چارچوب انکشاف ستراتیژیک شهری جهت توسعه سالم وپایداری شهرها. .3
 .درمسیرکاری محولهمسلکی و  ت فنیتحقیقا جمع آوری اطالعات و معلومات های مورد ضرورت جهت .4
جمع آوری گزارشات نهایی شده مربوط به فعالیت های بخش برنامه ریزی وتوسعه شهری، از واحد های وابسته وبررسی آنها به منظور  .5

 شهری.  SDFتهیه راپور جامع از فعالیت ها وبرنامه ها وانعکاس آنها در پالن 
تحقق بخشیدن به این  شهری، جهتپالنهای چارچوب انکشاف ستراتیژیک  ن پالن ها، با سایر بخش هایسهم گیری فعال و مستقیم در زمان دیزای .6

 .نوع پالنها 

 ابراز نظر تخنیکی وفنی حین ارایه اسناد رسمی جهت حل مشکالت تخنیکی درشهرها برحسب هدایت آمر. .7
 ی از اجرآت کاری خویش.سفر رسمی به والیت جهت بررسی وحل مشکالت فنی وتخنیکی وتهیه گزارش کار .8

 وظایف مدیریتی:

 ترتیب پالن کاری ماهوار، ربعوار و ساالنه در مطابقت با پالن عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره. .1
 .مراجع ذیربط ور مطلع ساختنارائه گزارش ماهوار، ربعوار، ساالنه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظ .2
 .اداره سپرده میشود کاری مطابق قوانین، مقررات و اهداف آمر مربوطهاجرای سایر وظایف که از طرف  .3
 تهیه گزارشات هفته وار ، ماه وار ، ربع وار وساالنه از نحوه اجرآت کاری محوله برطبق وظایف بست ووظایف سپرده شده دروقت معینه. .4

 وظایف همآهنگی:

براساس قوانین ومقررات  SDFحین تهیه وتنظیم طرحا وبرنامه های مورد نیاز درترتیب پالنهای  همکاری وهماهنگی با سایر بخشها .1

 .مربوطه.
 تخدام )سطح تحصیل و تجربه کاری(:شرایط اس

 .قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است 34و  8، 7 این الیحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد
 باالترو به درجه تحصیلی  مدیریت شهری شهرسازی ویا تحلیل و سانس یکی از رشته های:لیحداقل  داشتن سند تحصیلی رشته تحصیلی: .1

 ارجحیت داده میشود. 
 داخل و یا خارج کشور. المللیتبط به وظیفه برای لیسانس از موسسات ملی و بینتجریه کاری مر سالیک  داشتن حد اقلتجربه کاری:  .2
مهارت های کمپیوتری در و  .زبان انگلیسیهای رسمی )پشتو یا دری( و آشنایی )تحریر و تکلم( با تسلط به یکی از زبان ارت های الزم:مه .3

 برنامه های مرتبط به وظیفه.
 

. 
 
 
 

 
 
 

 های خدمات ملکی الیحه وظایف پست

 ستپمعلومات کلی 

  پست: شماره اعالن
 متخصص برنامه ریزی شهری  عنوان وظیفه:

 4 بست:

 و مسکن شهرسازی  وزارت یا اداره:
 جامع ملیریاست پالن های بخش مربوط:
 کابل موقعیت پست:

 بست 1 بست:تعداد 
 (SDFآمریت طرح و ترتیب پالن های ) ده به: گزارش
 ندارد گیر از:گزارش

1401عقرب /  :تاریخ بازنگری  

 )                              ( :د بستکو



گی های کلتوری فرهنگی جامعه شهری، بررسی تمامی انجام تحقیقات و مطالعات با درنظرداشت کلتور و فرهنگ حاکم جامعه و قوانین نافذه کشور، شناخت ویژه هدف وظیفه:

 .تأسیسات کلتوری  اختهای همجواریعدم سازگاری زیر سهای کلتوری فرهنگی در سطح شهر، بررسی وضعیت سازگاری، مطلوبیت و ها و کاربریفعالیت

 صالحیت ها و مسولیت های وظیفوی:

 وظایف تخصصی:

 .منظرفرهنگی و مردم شناسی از شهری مسائل بررسی، تجزیه و تحلیل .1

 .(غیره و طراحی گذاری، پالن) شهری  های پروژه اجتماعی در اثرات مثبت ومنفی تحلیل وارزیابی .2
 پروسس آن.  یربط وذاز احصایئه مرکزي و دیگر ادارات  مربوطه مسایل جامعه شناسی وفرهنگ شهری جمع آوري آمار و ارقام منتشره رسمي .3

سرویهاي براي مناطق تحت پالن و تهیه چارت  حین انجام از ادارات دولتی وخصوصی ومردم محل وارقام معلومات و سوالنامه جهت جمع آوري آمار ها ترتیب پرسشنامه .4

 .جهت دقت وصحت معلومات شهری مختلف جدید طریقه هايها، جداول وپروسس آن به 

میتود های  و غیره   SWOTبه طریقه هاي مختلف مانند فرهنگی  ،جامعه و بررسی زمینه های بهبود وضعیت اجتماعیمسایل فرهنگی درتحقیق و تحلیل بخش های مختلف  .5

 .مدرن جهت نیل به هداف متوقعه اداره

 وقواعد سازمان های یونسکو، واجتماعی شهر های مورد مطالعه و تثبیت ساحات تاریخی شهر ها بر مبنای اصول اکادمیک ، فرهنگیبررسی و مطالعات پیشینه تاریخی .6

ابعاد مسایل  در در تهیه پالنهاي مربوطه و تهیه راپور مناطق تحت پالن با تیم های تخنیکی ریاست و همکاريدر بخش مسایل فرهنگی، اجتماعی ارایه  نظریات و پیشنهادات   .7

 فرهنگی. 

  عندالضرورت. پوهنتون ها و سایر مراجع رسمي محصلین -همکاري در مورد ارتقاي ظرفیت کارمندان وزارت .8

 وظایف مدیریتی:
 .وزارت شده تعین اهداف به نیل جهت ریاست عمومی کاری پالن به مطابقت در ساالنه و ربعوار ، بطورماهوار کاری پالن ترتیب .1

 ه.بمنظور مطلع ساختن رهبری اداره از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوط ی ریاستربعوار، ساالنه وعندالضرورت از فعالیت ها و دستاورد هااری کارایه گزارش  .2

 وظایف همآهنگی:

 هماهنگی با بخش های دیربط در خصوص بخش فرهنگی: .1

 شرایط استخدام )سطح تحصیل و تجربه کاری(:
 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است.  34و 8،7یف  با در نظر داشت مواد این الیحۀ وظا

 ه درجات توریزم و ب داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: ادبیات علوم بشری، تاریخ، جغرافیه ،باستان شناسی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی، رشته تحصیلی: .1

 بلندتر تحصیلی در رشته های فوق ترجیح داده میشود . .2
 المللی داخل و یا خارج کشور.: داشتن حد اقل یک سال مرتبط به وظیفه  از موسسات ملی و بینتجربه کاری .3
 ری در برنامه های مرتبط به وظیفه.یا دری( و آشنایی با زبان انگلیسی.و مهارت های کمپیوتهای رسمی )پشتو : تسلط به یکی از زبانمهارت های الزم .4

 

 های خدمات ملکی الیحه وظایف پست

 ستپمعلومات کلی 
  شماره اعالن پست:

 کارشناس فرهنگی عنوان وظیفه:

 4 ست:ب

 شهرسازی  وزارت یا اداره:

 جامع ملیریاست پالن های بخش مربوط:

 کابل موقعیت پست:

 بست 1 بست:تعداد 

 (SDFآمریت طرح و ترتیب پالن های ) ده به: گزارش

 ندارد گیر از:گزارش

 )                               ( کود بست:

 (      )                         تاریخ بازنگری:



مطالعه طرحها و پالنهای  مطالعه و تحلیل وضعیت موجود منابع انرژی در شهر ، مطالعه و امکان سنجی نامین انرژی برق شهری ،: هدف وظیفه

 ی بهپروژه انرژی ، بررسی از چگونگی انتقال برق ولتاژ بلند و متوسط و تاثیرات مثبت ومنفی آن ، محاسبات میخانیکی و تعیین مسیرهای اقتصاد

  شکل شیماتیک، ترتیب راپور تخنیکی.

 صالحیت ها و مسئولیت های وظیفوی:

 وظایف تخصصی:

تحلیل  SDFترتیب پالنهای چارچوب انکشاف ستراتیژیک شهری و طرح منظور به انرژی در شهر منابع وجودوضعیت م مطالعه و تحلیل  .1

 آن جهت تثبیت نیازمندی شهروندان درشهر. کیتپ یها نقشه هیته متوسط و و بلند ولتاژ یانتقال یها نیل یها پروژهوامکان سنجی 

درسطح پروژه ملی انتقال برق  های ولتاژ متوسط وبلند بررسی لینو  انرژیتمامی طرح ها و دیزان های پروژه های  وبررسی مالحظه .2

 وامکان پذیری تمدید درساحات توسعه وی شهری. از نقطه نظر موثریتوشهری 

  آینده درپالنهای تحت کار ریاست. پروژه  برق شیماهای مورد نیاز انرژی بیترت و هیته .3

ر انتقال به شکل شیماتیک بادرنظرداشت وضعیت موجود وانکشافی تاسیسات شهری جهت مسی، تعیین لین برق محاسبات میخانیكي انتقال .4

 تحقق پالنهای روی دست دراداره.

در ساحات مودنیاز انرژی درپالن انرژی  و متوسط دقیق واقتصادي لین هاي انتقالي ولتاژ بلند وانتخاب مسیر های مناسب ، محاسبات .5

 .شهری

 نتقالی ولتاژ بلند.تهیه نقشه های تپیك بخش لین ا .6

و مشاوره آن با تیم های تخنیکی ذیدخل درامور طرح وترتیب  برق و متوسط ترتیب راپور تخنیكی پروژه های لین های انتقالی ولتاژ بلند .7

 پالنهای چارچوب انکشاف ستراتیژیک شهرهای تحت کار.

سایل انرِژی شهری تحلیل وامکان سنجی مورد استفاده آن جمع آوری معلومات از منابع معتبر جهت دریافت میتودهای جدید واقتصادی م .8

 بادرنظرداشت درشرایط اقتصادی شهر وکشور.

 وظایف مدیریتی:

 ترتیب پالن کاری ماهوار، ربعوار و ساالنه در مطابقت با پالن عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛ .1

 از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت؛ ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، ساالنه و عندالضرورت .2
 اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصالح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود. .3

 وظایف همآهنگی:

 بخش در یکیتخن های مشورهموثر حین  متخصصین آمریت های ریاست ودیگردستندرکاران امور شهری ، ارایه نظریات با تفاهم و یهماهنگ .1

 جهت پایداری شهرها درکشور. انرژی شهری

قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط  34و  8، 7 این الیحۀ وظایف  با در نظر داشت موادشرایط استخدام )سطح تحصیل و تجربه کاری(:

 .و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است

ارجحیت فوق  و به درجه تحصیلی باالتر در رشته برق یانجینیرلیسانس، ماستر و دوکتورا دررشته مرتبط به حداقل  صیلیداشتن سند تح رشته تحصیلی: .1

 داده میشود. 

 داخل و یا خارج کشور. المللیتبط به وظیفه برای لیسانس از موسسات ملی و بینسال تجریه کاری مریک  داشتن حد اقلتجربه کاری:  .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 های خدمات ملکی الیحه وظایف پست

 ستپمعلومات کلی 

  شماره اعالن پست:

 کارشناس انرژی عنوان وظیفه:

 4 بست:

 و مسکن شهرسازی  وزارت یا اداره:

 جامع ملیریاست پالن های بخش مربوط:

 کابل موقعیت پست:

 بست 1 بست:تعداد 

 (SDFآمریت طرح و ترتیب پالن های ) ده به: گزارش

 ندارد گیر از:گزارش

 )                               ( :تاریخ بازنگری

 )                              ( :کود بست



 .زبان انگلیسی ویا دری(  لط به یکی از زبان های رسمی کشور )پشتو وتس مهارت های الزم: .3

  مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه. 

 AutoCAD, GIS , MS, Officeتوانایی اجرای برنامه های کمپیوتر) مهارت های الزم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شناخت ترکیب اجتماعی، روابط فرهنگی و سایر  به منظورو معلومات امور کلتوری، فرهنگی و اجتماعی ارقام  ،آمار یجمع آور هدف وظیفه:
 آن جهت اتخاذ تصامیم مناسب و مطلوب . لیو تحل هیتجز ظرفیت های انسانی،

 های وظیفوی:صالحیت ها و مسئولیت 
 وظایف تخصصی:

تجزیه و تحلیل آمار و ارقام جمع آوری شده جهت ارائه پیشنهاد های راهبردی در بخش امور فرهنگی، توریستی، باستانی و امور اجتماعی  .1
 کشور در استراتیژی و پالن های جامع.

ارائه پیشنهادات الزم جهت نگهداشت و  شورموجود باستانی، گردشگری توریستی و فرهنگی در سطح ک یها تیظرف و بررسیمطالعات  .2
 و رشد مناطق باستانی و فرهنگی و کشور.

سطح  در ساحات توریستی و باستانی پایدار رشد و توسعهنگهداشت، المدت جهت  لیمدت و طو انیکوتاه مدت، م یپروگرام ها ارائه .3
 والیات کشور

 ر.کشو امور فرهنگیسکتور  یها تیاولو صیتشخ امور اجتماعی و فرهنگی واز  یلیگزارش تحل بیو ترت یبررس .4
در هماهنگی به ادارات و نهاد های ذیربط در  سکتور امور فرهنگی و یژیو سترات تیمامور دگاه،یها به اساس د یسیپال ارائه و پیشنهاد .5

 استراتیژی و پالن های جامع ملی.
 وظایف مدیریتی:

 قت با پالن عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره.ترتیب پالن کاری ماهوار، ربعوار و ساالنه در مطاب .1

 های خدمات ملکیالیحه وظایف پست
 تمعلومات کلی پس

  شماره اعالن پست:
  فرهنگیکارشناس  عنوان وظیفه:

 4 بست:

 وزارت یا اداره:
 بخش مربوطه:

 شهرسازی و مسکن
 ریاست پالن جامع ملی

 )مرکز(کابل  موقعیت پست:
 بست 1 تعداد پست:

      جامعآمر مطالعات و تحلیل پالن های  گزارشده به:
 گیر از:گزارش

 تاریخ بازنگری:
 ندارد

 1401رب / عق

 )                      ( کود بست:



 ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، ساالنه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن مراجع ذیربط. .2
 .اجرای سایر وظایف که از طرف آمر مربوطه مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود .3

 وظایف هماهنگی:

 هماهنگی الزم با ادارات ذیربط بخاطر جمع آوری آمار و ارقام مربوط به سکتور اجتماعی و فرهنگی. .1
 شرایط استخدام )سطح تحصیل و تجربه کاری(:

  دیده است.قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گر 34و 8،7این الیحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 

ادبیات علوم بشری، تاریخ، جغرافیه ،باستان شناسی، علوم داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: : رشته تحصیلی .1
 اجتماعی، جامعه شناسی، توریزم و به درجات بلندتر تحصیلی در رشته های فوق ترجیح داده میشود .

 داخل و یا خارج کشور. المللیه وظیفه  از موسسات ملی و بینتبط بمر سالیک  داشتن حد اقلتجربه کاری:  .2
.و مهارت های کمپیوتری در برنامه های زبان انگلیسیهای رسمی )پشتو یا دری( و آشنایی با تسلط به یکی از زبان مهارت های الزم: .3

 مرتبط به وظیفه.
 
 


