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انسپورت
میکانیم تحقیق و مطالعه در مورد سکتور ت رانسپورت عامه جهت توسعه طرحهای خدمات ت ر
ت رتیب
صالحیت و مسئولیت های وظیفوی
رز
محققی داخیل و ی
خارج در سکتور ت رانسپورت عامه؛
 .1فراهم آوری تسهیالت ممکنه جهت تحقیق ب رای
ی
رز
میکانیم تحقیق و مطالعه در مورد سکتور ت رانسپورت عامه جهت توسعه طرحهای خدمات ت رانسپورت؛
 .2ترتیب
 .3مطالعه ،برریس و اظهار نظر در مورد کلیه پالییس ها ،پالنگذاری و دستورالعمل های وزارت ت رانسپورت؛
ی
تحقیقات از منابع داخیل و ی
خارج مربوط به سکتور ت رانسپورت؛
وظایف تخصیص  .4تهیه اسناد و گزارشهای
ی
رهنمات و مساعدت در امور تحقیقات علیم حوزه کاری ت رانسپورت؛
 .5تنظیم،
ی
ی
یز
انسپورت؛
ساخی برنامه ها و فعالیت ها در تحقیقات ،تکنالوژی و نوآوری ت ر
گیی و هماهنگ
گیی در شکل ر
 .6سهم ر
ی
ی
 .7سهم گیی در انکشاف طرحها جهت ایجاد ی
تحقیقات در عرصه ت رانسپورت عامه.
بسی فرهنگ و ارج نهادن کار
ر
 .1ت رتیب پالن کاری ماهوار ،ربعوار و ساالنه در مطابقت با پالن عمویم ،بمنظور رسیدن به اهداف ر ز
تعیی شده اداره؛
ز
یز
رهیی
عندالضورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه ،بمنظور مطلع
 .2ارائه گزارش ماهوار ،ربعوار ،ساالنه و
ساخی ی
ی
مدیریت
وظایف
وزارت؛
رز
سیده میشود.
 .3اج رای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصالح مطابق
قوانی ،مقررات و اهداف وزارت ر
 .1ر ز
تامی ارتباط با اداره نورم و استندر ،ریاست ت رافیک اداره میل احصائیه و معلومات ،وزارت اقتصاد ،شاروایل کابل و سایر ادارات
ی رپیامون پالییس های و رهنمود های اداره مربوطه.
ی
وظایف هماهنگ
 .2تنظیم ،ایجاد و هماهنگ میان واحد تحقیقات و بخش های مختلف حوزه کاری سکتور ت رانسپورت عامه؛
ی
ی
ی
رز
انسپورت؛
پژوهیس ت ر
متخصصی ت رانسپورت در فعالیت های
 .3هماهنگ و استفاده از ایده ها و نظرات کلیه دانشمندان و
این الیحۀ وظایف با در نظر داشت مواد  8 ،7و  34قانون کارکنان خدمات ملیک با حد اقل یشایط و معیار های ذیل ت رتیب گردیده
یشایط استخدام
است:
یز
انجنیی ت رانسپورتیشن ،مدیریت شهری ،مدیریت
انجنیی سیول،
داشی سند تحصییل حد اقل لیسانس در یگ از رشته های
ر
ر
انجنیی ،ب رنامه ریزی شهری ،اقتصاد ،حقوق ،اداره عامه ،پالییس عامه از موسسات تحصییل میل و ر ز
بی الملیل داخل یا خارج
رشته تحصییل
ر
کشور ،به درجات بلندتر تحصییل در رشته های فوق ترجیح داده یم شود.
داشی حد اقل یک سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه ب رای لیسانس از موسسات میل و ر ز
یز
بی¬الملیل داخل و یا خارج کشور.
تجربه کاری
آشنات (تحریر و تکلم) با زبان انگلییس؛
أ .تسلط به یگ از زبانهای رسیم (پشتو یا دری) و
ی
مهارتهای الزم
.ب .مهارت های کمپیوتری در ب رنامه های مرتبط به وظیفه
أ )5( .نمره امتیازی ب رای بستهای سوم و چهارم و ( )3نمره امتیازی ب رای بستهای اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام
ی
تشویق اشخاص دارای معلولیت ب رای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اج رای وظایف در اداره نگردد؛
موارد
ی
.ب )5( .نمره امتیازی ب رای قش اناث به اساس طرزالعمل استخدام
نوت

