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    ط ارگان های دولتی و سکتور خصوصیتعین و تثبیت طول، و ابعاد یا اندازه اموال و اشیای وارداتی و صادراتی جهت استفاده توس :هدف وظیفه

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

  :صالحیت و مسئولیت های وظیفوی

 وظایف تخصصی : 

ت طول و ابعاد یا اندازه مواد  یاداره به منظور تثبنمونه گیری از اموال صاادراتی و وارداتی از ناا  مختل  کشاور در م ل های تعین شاده از طر    .1

 مورد نظر بر اساس ستندرد های موجود یا بین المللی قبول شده.

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

ی دولتی و غیر دولتی برای اساتفاده یکساان و وصاول نتایه بهتر د هماهنگی با بخش مترولوژی اداره ملی  همکاری با البراتوار های دیگر ارگانها .3

 سندرد.

 ثبت نتایه آزمایش ها و ارسال نمونه ها به مراجع مربوطه غرض آگاهی از آن و استفاده بعدی در قسمت طول و ابعاد آنها.  .4

 یش های ساووی با استفاده از البراتوار های سیار.سفر به موقعیت های مختل  کشور به هد  اجرای آزما .5

ت کتله و طول اموال و اشاایاص صااادراتی و وارداتی به منظور  ینگهداری و وفظ اسااناد آزمایش های البراتواری نمونه های ارسااالی جهت تثب .6

 استفاده بهتر از آن.

 طول و یا ابعاد یا به هد  کارگیری بهتر از تجهیزات و وسایل البراتواری. جمع آوری اطالعات مورد نیاز در زمینه وسایل و آالتی که برای تعین   .7

 ت و تعین طول یا ابعاد برای کارایی بهتر.یمرافبت دوامدار از البراتوارهای تثب .8

 وظایف مدیریتی:

 اداره.  منظور رسیدن به اهدا  تعین شدهه  ترتیب پالن کاری ماهوار، ربعوار و ساالنه در مطابات با پالن عمومی، ب .9

 بیان مشکالت و ارایه راه ول های مفید غرض اجرای بهتر وظای  م وله با مدیریت عمومی البراتوار های مترولوژی. .10

 اداره. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، ساالنه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری   .11

 اجرای سایر وظای  که از طر  ماامات ذیصالح مطابق قوانین، ماررات و اهدا  وزارت/ اداره مربوطه سپرده میشود.  .12

 وظایف هماهنگی:

 وهماهنگی با بخش های ریاست مربوطه وسایر بخش ها به منظور وصول اهدا  اداره. أمین ارتبا   .ت14

 شرایط استخدام )سطح تحصیل و تجربه کاری(: 

   .قانون کارکنان خدمات ملکی با وداقل شرایط و  معیارهای ذیل ترتیب گردیده است    34و7این الی ه وظای  با درنظرداشت مواد  

 

لی وداقل لیسانس در رشته های: تکنیشن البراتوار، فزیک، کیمیا، ساینس، از موسسات ملی و بین المللی از داشتن سند ت صی  رشته تحصیلی: .1

 داخل و یا خارج کشور و به درجه ت صیلی باالتر ارج یت داده میشود.  

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

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

 کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

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

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

 


