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ساختمانی و تعمیرات مطابق به  تحقیقات، مطالعه و جمع اوری معلومات از منابع داخلی و خارجی اداره به منظور ستندرد های مواد     وظیفه:هدف  
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 مسئوولیت های وظیفوی:  
 
تحقیقات در ساحه اصالح ، انکشاف و اقتباس ستندرد ملی در بخش ستندرد های مواد ساختمانی به منظور طرح و تدوین ستندرد های   . 1

 مربوطه . 

 تهیه مسوده ابتدایی مورد نیاز ستندرد ها ی ملی مواد ساختمانی بااستفاده ماءخذ های منطقوی وبین المللی جهت طی مراحل ونهایی نمودن. 2

 تسهیل پروسه ستندرد های ملی مو ادساختمانی برطبق طرزالعمل فعالیت ها ی کمیته های تخنیکی ،لوایح ومقررات مربوطه  . 3

تهیه اسناد معلومات وستندرد های ماخذ حسب لزو م دید کمیته تخنیکی ستندرد های موادساختمانی وهدایت آمر تدوین ستندرد ها ی مواد   . 4

 های موادساختمانیساختمانی به منظور ستندرد 

حفظ اسناد کمیته تخنیکی ستندرد های مواد ساختمانی وحصو ل اطمینان از به روز سازی معلومات واسناد سکتور مربوطه باسازمان ها ی   . 5

 منطقوی وبین المللی ستندرد از طریق مراجع ذیربط داخلی وخارجی 

 درفورم ها ی مشخص به منظور نهایی سازی ستندرد های مواد ساختمانی جمع آوری نظریات ها ی ذیربط درمرحله نظرخواهی وتوحید آن  . 6

تهیه وترتیب مسوده نهایی ستندرد ها ی مواد ساختمانی وهمچنان تهیه گزارش ها ی منظم ازفعالیت های کمیته تخنیکی ستندرد ها ی  . 7

 موادساختمانی به منظور نشر ،طبع واستفاده ازآن درسکتور مربوطه 

یته تصحیح ستندرد های ملی واشتراک درجلسات سکتور مواد ساختمانی خارج ازاداره واجرای امور مربوطه سکرتریت کمیته همکاری باکم.8

 تخنیکی ویاکمیته فرعی ستندرد های موادساختمانی برطبق هدایت 

 یشود . اجرای امور سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامات مطابق قوانین مقررات و اهداف سپرده م9

…................................................................ ................................................................................... 
 : تحصیالت،تجارب ومهارت های الزم

 ردیده است. گ( قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر 8(  )7مقتضیات حداقل برای این بست در ماده )
 .ارجیحت داده می شودبه تحصیالت باالتر (    انجنیر ساختمانی معاون فوق بکلوریا ،)  حد اقل درجه تحصیل :  -1
 سال مرتبط به وظیفه( یک    تجارب الزمه )   -2
 مهارت های دیگر)كورس های كوتاه مدت، آموزش داخل خدمت وغیره...(   -3

 بلدیت کامل به یکی از لسان های ملی )دری یا پشتو( •

 به لسان انگلیسیبلدیت  •

 استفاده از برنامه های کمپیوتر )ورد و اکسل( •

 مواد ساختمانی  و مهارت در ستندردهایگذاری ستندرد داشتن معلومات در بخش  •

 داشتن مهارت تحقیقات در بخش مربوطه •

 
 (       ۱۳۹۶)         تاریخ:  (         ریاست تدوین ستندردهای ملی و کودهای ساختمانی)        ترتیب کننده : 

 
 .......... ............................................ تاریخ: ........................منظور کننده: ..................................

 
 


