
 های خدمات ملکی الیحه وظایف پست

 معلومات کلی پست 
اعالن  شماره 

 پست:

 

 کارشناس البراتوار مواد نفتی عنوان وظیفه:

 4  بست:
یا  وزارت

 اداره:

           :بخش 

 اداره ملی ستندرد  

ریاست    / مطابقت  ارزیابی  ریاست   / ها  البراتوار   آمریت 

 تخنکی  عمومی

 کابل  موقعیت پست:

 1  تعداد پست:
  آمریت البراتوار ها گزارشده به:

 گیر از:گزارش
   :کود بست

 ندارد 

 

تاریخ 

 بازنگری:

10.3.1400 

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

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

 

تجارتی)وراداتی ، تجزیه و تحلیل و انجام آزمایشات مواد نفتی  : وظیفه هدف

به منظور تثبیت کیفیت آنها در مطابقت با ستندرد های ملی  صادراتی و تولیدی(

 نهائی آنها و بین المللی و ارایه نتایج 

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

 :  وظایف تحصصی بست -------------------------------------------

 آمده آزمایشات  البراتواری مواد نفتیتحلیل و ارزیابی نتایج بدست  •

 حصول اطمینان از دقت کار دستگاه های البراتوار مواد نفتی به منظور •

 تثبیت ستندرد های قبول شده ملی

تی در مطابقت با ارایه معلومات دقیق  در رابطه به آزمایشات مواد نف •

 ستندرد های مربوطه 

مواد نفتی با در نظرداشت ستندرد های آزماشات  نهائیه نتایج  ارائ •

 آمده قبول شده به مراجع مربوطه و حفظ محرمیت نتایج بدست 

به منظور فعال از تجهیزات و دستگاه های البراتواری  حفظ و نگهداری •

 . وثر در خصوص آزمایشات البراتواریبودن  دستگاه جهت استفاده م

 تکنیشنها و ترتیب رهنمودهای البراتوارینظارت و کنترول از نحوه کاری  •

. 

حفظ اسناد تمام آزمایشات مواد نفتی البراتوری  و مسولیت پذیری  در  •

 . با در نظر داشت ستندردهای مربوطهقبال نتایج نهایی آنها 

 : وظایف مدیریتی بست 

 ؛ منظور رسیدن به اهداف تعیین شده ادارهدر مطابقت با پالن عمومی، بترتیب پالن کاری ماهوار، ربعوار و ساالنه  •

 اداره؛وزارت/ری بمنظور مطلع ساختن رهب ی مربوطه،ربعوار، ساالنه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد ها ماهوار، ارائه گزارش •

 .سپرده میشود  اداره مربوطهو اهداف وزارت/ مقررات   قوانین،مطابق  مقامات ذیصالحاز طرف  که  ر وظایفیاجرای سا •

  :  وظایف همآهنگی بست 

 تطبیق اهداف و پروگرام های اداره و اتخاذ تصامیم در امر تحقق آن  •

اجرای سایر وظایف در مطابقت با قانون ، مقررات ، اهداف و پالسی های  •

 . سپرده میشود اداره که از طرف مقامات ذیصالح

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

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

 شرایط استخدام )سطح تحصیل و تجربه کاری(:



کیمیا ، ، مواد نفتی ، ، ساینس  وی کیمیا لیسانس تکنالوژی) رشته تحصیلی  .1

ارجحیت داده می درجه تحصیلی باالتردر رشته های فوق و به  تکنالوژی موادعضوی 

 شود(

ن المللی از داخل ویا خارج  سال برای دارنده سند تحصیلی لیسانس از موسسات ملی وبی  یک  مرتبط به وظیفه حد اقل   :تجربه کاری   .2 .2

 کشور  

 وآشنایی) تحریر و تکلم ( به  زبان انگلیسی   (دری و پشتو) رسمی کشوربه یکی از لسان های  : تسلط   مهارت های الزم .3

 مهارت های الزم کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه. .4

 : افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتواند برای احراز این بست در خواست نماید ؛  نوت

 :   موارد تشویقی

 ی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام ؛( نمره امتیاز  5) 
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