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هدف وظیفه  .:مطالعه ستندرد ها  ،مقررات تخنیکی وپروسیجر های ارزيابی ومطابقت کشور دومی به منظور پذيرفتن آن
منحیث معادل .
.....................................................................................................................................................................

مسؤلیت های وظیفوی:
 -1ترتیب پالن کاری بخش مربوطه وارائیه ان به رياست ارزيابی مطابقت جهت تائید ومنظوری در جهت تحقق اهداف
اداره درخصوص بلند بردن کیفت کاری
 -2تهیه مسوده میکانیزم معادلت در مطابقت با توافقنامه های  TBTسازمان تجارت جهانی و ساير سازمان های تجارتی
 -3تهیه مواد در رابط به آموزش مفهوم  ،کابرد و استفاده موثر از معادلت .
 -4آرشیف ونگهداری تمام مواد و معلومات در رابط طرزالعمل های ارزيابی مطابقت و مقررات تخنیکی به منظورغنی
سازی میکانیزم معادلت
 -5اطالع رسانی اقدامات اتخاذ شده قبولیت معادلت ديگر کشور ها مراجع در صورت که باالی تجارت افغانستان تاثیر داشته
باشد
 -6درصورت لزوم همکاری با مرکز پاسخ دهی ( ) TBT Enquiry pointبرای ارسال يا دريافت نظريات  ،پیشننهادات به
ديگر مراکز پاسخ دهی کشور های عضو.
 -7ارايه مشوره های مسلکی برای حل مشکالت وظیفوی درخصوص معادلت به منظور بهبود بخش مربوطه
 -8مديريت کارکنان تحت اثر جهت حصول اطمینان از استخدام  ،رشد و آموزش موثرآنها به منظور اجرای وظايف مطابق
معیار های مورد نیاز.
 -9اجرای ساير وظايف مطابق قانون که در مطابقت به قانون ومقررات اهداف وپالیسی های اداره مربوطه از طرف مقامات
سپرده میشود.
...................................................................................................................................................................

تحصیالت  ،تجارب و مهارت های الزم :
 .1مقتضیات حداقل براا انرب ب رر ما مرام  )7و  )8قراون ااااارا مردمات م ر وتعردنل مرام  )9جانرد اسری مریاا 8521
ذاا گامند اسر
مناخ 829295951قاون اااااا مدمات م

 .2حداقل درجه تحصیل ):لیسانس رشته های صنعتی  ،اقتصاد
 .3تجارب الزمه.( :حد اقل دو سال مرتبط به اصول  ،..w t oسازمان تجارت جهانی)............
 .4مهارت های ديگر ( :کورس های کوتاه مدت ،اموزش های داخل خدمت وغیره)
 قابلیت تطبیق خط ومشی ( پالیسی) اداره مربوطه.
 بلديت کامل به يکی از لسان های رسمی کشور (دری يا پشتو).
 بلديت کامل به لسان ( انگلیسی )
 استفاده از پروگرام های کمپیوتر (ورد واکسل ).
ترتیب کننده ..............:محمد وسیم ( قريشی )  ...............تاريخ.......................................1396/9/21.........................:
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