
 

 های خدمات ملکی الیحه وظایف پست

 :معلومات کلی پست

  اعالن پست:  شماره

 حجم تکنیشن البراتوار     عنوان وظیفه:

 5  بست:

 یا اداره:  وزارت

                  بخش:  

 اداره ملی ستندرد 

 نیت تخنیکی  معی ،آمریت مترولوژی

 کابل  موقعیت پست: 

 1 تعداد پست: 

 مدیرعمومی البراتوار های مترولوژی  گزارشده به: 

 : گیر ازگزارش

 کود بست : 

 تاریخ بازنگری: 

 ندارد

12-11-90-58 

30/11 /1398 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- ---------------------- 

وارداتی و صادراتی جهت استفاده توسط ارگانهای دولتی و سکتور خصوصی. ت حجم اموال و اشیاءیتعین و تثب :هدف وظیفه    

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- ---------------------- 

  :صالحیت و مسئولیت های وظیفوی

 وظایف تخصصی :

 ت حجم ستندرد در بنادر.یجمع آوری نمونه ها از اموال وارداتی و صادراتی به منظور تثب  اخذ و .1

 عالمه گذاری نمونه های اخذ شده و گذاشتن آنها در کارتن های مناسب جهت انتقال به البراتوار جهت آزمایش های البراتواری. .2

 ندرد.تهماهنگی با بخش مترولوژی اداره ملی ستفاده یکسان و حصول نتایج بهتر در اس  همکاری با البراتوار های دیگر ارگانهای دولتی و غیر دولتی برای .3

 غرض آگاهی از آن و استفاده بعدی. ثبت نتایج آزمایش ها و ارسال نمونه ها به مراجع مربوطه .4

 سیار.سفر به موقعیت های مختلف کشور به هدف اجرای آزمایش های ساحوی با استفاده از البراتوار های   .5

 منظور استفاده بهتر از آن.ه  حجم اموال و اشیاء وارداتی و صادراتی ب حفظ اسناد آزمایش های البراتواری   .6

 ها.جمع آوری اطالعات مورد نیاز در زمینه وسایل و آالت البراتواری مرتبط با حجم به هدف به کارگیری بهتر از تجهیزات و وسایل البراتوار   .7

 البراتوارهای مربوط حجم در ساحه کاری غرض فعال بودن آنها.مراقبت دوامدار از   .8

9.  

 وظایف مدیریتی:

 منظور رسیدن به اهداف تعین شده.ه  ب   اداره  ترتیب پالن کاری ماهوار، ربعوار و ساالنه در مطابقت با پالن عمومی .10

 اهداف اداره. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، ساالنه و عندالضرورت از بخش مربوطه جهت تحقق   .11

 اداره سپرده می شود.  قوانین، مقررات و اهداف اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامات ذیصالح، مطابق به  .12

 وظایف هماهنگی:

 مربوطه. ت بخش و انتقال تجارب الزمه به آنها، به منظور بهبود اجراآ ی کارکنان جدیدالتقرر رهنمای .13

 وهماهنگی با بخش های ریاست مربوطه وسایر بخش ها به منظور حصول اهداف اداره. تأمین ارتباط  .14

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

 شرایط استخدام )سطح تحصیل و تجربه کاری(:

  .قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و  معیارهای ذیل ترتیب گردیده است  34و 7این الیحه وظایف با درنظرداشت مواد 

 

از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا  البراتوار، فزیک، کیمیا، ساینس،   داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در رشته های: تکنیشن رشته تحصیلی: .1

 شور و به درجه تحصیلی باالتر ارجحیت داده میشود. خارج ک

 تجربه کاری مرتبط حد اقل یکسال برای دارنده سند تحصیلی لیسانس از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور.  تجربه کاری: .2

و آشنایی )تحریر و تکلم( به لسان انگلیسی و مهارت های الزم کمپیوتری در  های رسمی کشور )پشتو یا دری(    لسانتسلط به یکی از    مهارت های الزم: .3

 برنامه های مرتبط به وظیفه. 

 افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند برای احراز این بست درخواست نمایند؛  نوت:

 ( نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام؛ 5)  موارد تشویقی: .4

 


