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داف وزارت ترانسپورتهدف وظیفه ن پالن عملیاتی جهت نیل به اه طرح و تدوی

ایف تخصیص وظ

 های الزم . 1
ی

کشاف برنامه های پالنگذاری عملیاتی و ایجاد هماهنگ العات جهت توسعه و ان جمع آوری معلومات و اط

ن طرحها و پالن های اداره با سایر وزارت ها و ادارات مستقل؛ ینه ساختی در زم

 ترانسپورت؛. 2 
ن

کشاف بت و نظارت هر چه بهیی پروژه ها و برنامه های ان ایجاد پالییس جهت مراق

ذ گزارش کاری آنها؛. 3  کتهای حمل و نقل جهت اخ ه های گزارش دیه از فعالیت شر طرح و ارسال فورم

؛. 4  یل و خارجی ت های ترانسپورتی داخ ک ترتیب و توحید گزارشات با کیفیت و دقیق از شر

؛. 5  ینن کشاف آینده و تشکیل موثر جهت عرضه خدمات مفید و موثر به سکتور ترانسپورت زم کانات ان مطالعه ام

ها؛. 6  ور پالییس سازی و پالنگذاری   ای بخش های مربوطه در رابطه به اجرای ام تجزیه، تحلیل و برریس دقیق راپوره

ه نظر کارشناسانه به منظور ترتیب بهیی پالن های کاری. 7  .همکاری در تحلیل و توحید بودجه و ارائ

ایف مدیرینی وظ

؛. 1 ن شده اداره داف تعیتر ترتیب پالن کاری ماهوار، ربعوار و ساالنه در مطابقت با پالن عمویم، بمنظور رسیدن به اه

ن . 2  ورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختی ضن ه گزارش ماهوار، ربعوار، ساالنه و عندال ارائ

؛ ی وزارت رهیی

ده میشود. 3  داف وزارت سیر ، مقررات و اه ن ایف که از طرف مقامات ذیصالح مطابق قوانتر .اجرای سایر وظ

ی
ایف هماهنگ وظ

تصاد، شاروایل کابل و . 1 صائیه و معلومات، وزارت اق یک اداره میل اح است تراف باط با اداره نورم و استندر، ری ن ارت تامتر

نمود های اداره مربوطه؛ ون پالییس های و ره ام سایر ادارات پیر

ورات یومیه. 2  ه مشوره های سودمند جهت بهبود ام ط با سایر بخشها وارائ ن رواب .تامتر

ایط استخدام شر
ایف با در نظر داشت مواد  ن الیحۀ وظ ایط و معیار های ذیل 34 و 8، 7ای ل شر لیک با حد اق نان خدمات م  قانون کارک

:ترتیب گردیده است

رشته تحصییل

ی  ی سیول، انجنیر تصاد، اداره تجارت، انجنیر ل لیسانس در یگ از رشته های اق ن سند تحصییل حد اق داشتی

ی، برنامه ریزی شهری، پالییس عامه، اداره عامه، حقوق، مدیریت  ترانسپورتیشن، مدیریت شهری، مدیریت انجنیر

ات بلندتر تحصییل در رشته  ل یا خارج کشور، به درج ن الملیل داخ عمویم، اداره و مدیریت از موسسات تحصییل میل و بتر

حیت داده یم شود .های فوق ارج

تجربه کاری
ن ل یک سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه برای لیسانس از موسسات میل و بتر ن حد اق ل و یا خارج ¬داشتی الملیل داخ

.کشور

مهارتهای الزم
ای رسیم .  أ ان ه گلییس؛ (تحریر و تکلم)و آشناتی  (پشتو یا دری)تسلط به یگ از زب ان ان با زب

.مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.   ب

موارد تشویقی

تیازی برای بست های سوم و چهارم و  (5).  أ تیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل  (3)نمره ام نمره ام

ایف در اداره  استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظ

نگردد؛

اث به اساس طرزالعمل استخدام (5).   ب تیازی برای قشر ان .نمره ام

نوت

صالحیت و مسئولیت های وظیفوی


