
 ودښد اسنادو سپارلو الر

د  ېپور ېټېن ۱۴۰۱/۱۲/۲۳تر  خهڅ ېټېن ۱۴۰۱/۱۲/۱۳د  ېچ يېږبرابر وي، خبر ورکول ک طویپه شرا ېهغو کسانو ته چ ولوټ

ریاست د  نوېوزارت د بشري سرچ ېاو یا هم د د ڼېبپایاو هوایي چلند وزارت له و ټرانسپورټد  ولډفورمونه په انالین  تنوښغو

ریاست  نوېد بشري سرچ ېکولو وروسته د یاځ ویاسنادو له  ینوړاو ورسره د ا کولوډاو د فورم  يړترالسه ک خهڅ تیله آمر ېمارنګ

 .يږپته راولی نالیکېښبر ((hr.recruitment.motca1@gmail.com)هم  په ېآمریت ته وسپاري او یا د ېمارنګد 

 کولوډله  ڼېپا تنښزیات نه وي او د غو خهڅبي  مېا۵له  ېاسنادو حجم د ونکوېږد رال ېله الر نالیکېښد بر ېچ ید ړو ېیادون د

 نه دي. ړد باور و تنلیکونهښپرته د نوماندانو غو

 ونیسي: ېپه پام ک کيټ ېالند ېد ېتونکښغو

 نه دي. ړاور ود ب لږلی ڼېپا تنښپرته د غو ۍاو  له سي و ید ړد باور و ېپه صورت ک کولوډد فورم  ېیواز تنهښـ د نوماند غو۱

 .یپته لیکل حتمي د  نالیکېښد بر ېپه فورم ک ېـ د کارموندن ۲

 تائید شوي وي. خهڅله محترم وزارت  وړزده ک وړـ تحصیلي اسناد باید د لو ۳

 وندړشوي، د ا رهېنه وي ت ېزیاته موده پر خهڅمیاشتو  ږله شپ ېچ ېنوماند دولتي کاري تجربه ولري، باید سوانح ی ېـ  که چیر ۴

ورکولو له فورم سره  ېکاري تجربه ولري، د کاري قرارداد یوه کاپي، د مالی ېتائید وي او که  خصوصي سکتورونو ک خهڅ انګار

 وشي. هډډ ېد لوږله  تصدیقنامو، ستاینلیکونو او نورو ورته اسنادو له رالی ي،ږاولیپه یاد شوي پته ر ېد یاځیو 

د تحصیلي او ارزول  ېد ېتنونکښوزارت لخوا ارزول شوي وي، غو وړزده ک وړد لو دیباـ د نوماندانو بهرني تحصیلي اسناد  ۵

 .يېږراول یاځسره یو  ڼېپا تنښشویو اسنادو یوه یوه کاپي له غو

وروسته به نوماند د هماغه بست د  دوېک انهښد نوماندانو تحصیلي او کاري اسناد جعلي یا شکمن وي، د موضوع له رو ېرېـ که چ ۶

 وایستل شي. خهڅله بهیر  ۍسیال

 وي. ړاو د لوستو و انهښباید رو ،یکو ېاندړو ېی ېتاس ېـ د نوماندانو د هغو اسنادو کاپي چ ۷

 .يېږاسناد نه منل ک ولډ څهی هګوروسته په جال تو خهڅـ د فورم سپارلو  ۸

نه  تنهښغو ېپرته ستاس ېله د ئ،ړد بست نوم ذکر ک ېپه عنوان ک نالیکېښپر وخت د بر لوېږد اسنادو ل ېله الر نالیکېښـ د بر ۹

 .يېږمنل ک

نو  ي،ړته ورته اعمال ترسره ک ېلپاره د ۍد مقرر ایاو  ېله واسط ېپه بهیر ک ېد یادو بستونو لپاره نوماند د پروس ېـ که چیر ۱۰

 به وایستل شي. ېپروس ېله یاد

 وایستل شي. خهڅ ېله پروس ۍبه د سیال یتونکښاو معلومات ولیکل شي، غو پرته اسناد قتیناسم او له حق ېک هڼپا تنښـ که په غو ۱۱

او د هوایي چلند له  یته ژمن د اکلوټاو مسلکي کسانو د  ړاو هوایي چلند وزارت، کار اهل کار ته د سپارلو او د و ټرانسپورټـ د  ۱۲

 شي. لړشامل ک ېپروسه ک ېپرته هم په د ېفارغ شوي کسان به له کاري تجرب خهڅ ټیوټیټانس

 شي: ېک یکهړسره په ا روېشم ېپر مهال له الند تیاړد ا ېشي چ یکول تونکيښغو اغليښ

 ۰۷۴۴۴۳۲۲۹۹ـ   ۰۷۸۴۰۶۰۷۰۸

 تښدرن په

 آمریت ېمارنګ د

 ریاست نوېبشري سرچ د

 او هوایي چلند وزارت ټرانسپورټ د

 



 اسناد یده میرهنمود تسل

 یدرخواست یفورم ها نیطور آنالبه 23/12/1401 یال 13/12/1401 خیاز تار نکهیا شودیم دهیرسان طیشرا نیاطالع تمام واجد به

وزارت ترانسپورت  یمنابع بشر استیاستخدام ر تیاز آمر ایدانلود و  ،یوزارت ترانسپورت و هوانورد تیسارا از وب یاریمع

 تیاعالن به آمر عادیاسناد الزمه قبل از ختم م مهیهمراه با ضم یرا بعد از خانه پر شیخو یدرخواست ینموده، فورم ها افتیدر

 .ندیارسال نما hr.recruitment.motca1@gmail.comآدرس ) لیمیا ایوزارت ترانسپورت و  ،یمنابع بشر استیاستخدام، ر

 یدرخواست یاریفورم مع یمحترم بدون خانه پر دانیکاند ینباشد و درخواست 5MBاز  شتریب یاست که حجم اسناد ارسال ذکرقابل

 .باشدیمدار اعتبار نم

 :رندیرا در نظر بگ لیمحترم موارد ذ انیمتقاض

مدار  یبدون فورم درخواست CV)ارسال  باشدیمدار اعتبار م یاریفورم مع یتنها در صورت خانه پر دانیکاند یدرخواست .1

 (.باشدیاعتبار نم

 .باشدیم یحتم یابیآدرس در فورم کار لیمیدرج ا .2

 باشد. یعال التیشده وزارت محترم تحص دییتا دیبا یلیاسناد تحص .3

از شش ماه نگذشته باشد؛ و  شتریآن ب یزمان عادیشده که م دییباشد، فورم خلص سوانح تا یدولت کهیدرصورت ی. تجارب کار4

شود. از  مهی( ضمیده هیفورم مال قرارداد کار )و یو مؤسسات باشند، کاپ یخصوص یدر سکتورها یتجارب کار کهیدرصورت

 .دیینما یخوددار یر اسناد اضافیو سا هارنامهیتقد ها،نامهقیارسال تصد

اسناد  یباشد و کاپ دهیگرد یابیارز یعال التیاز جانب وزارت محترم تحص دیمحترم با دانیخارج مرز کاند یلیاسناد تحص .5

 .ندینما یضم فورم درخواست کجایرا  التیوزارت محترم تحص کیانسجام امور اکادم استیر یابیمکتوب ارز یو کاپ یلیتحص

فوق  دیمشکوک به نظر برسد بعد از روشن شدن موضوع کاند ایبوده  یجعل دانیکاند یو سوابق کار یلیهرگاه اسناد تحص .6

 .گرددیهمان بست حذف م یاز پروسه رقابت

 .شودیم یابیآن، ناقص ارز ریروشن و خوانا باشد، در غ دیبا دارند،یرا که ارائه م یاسناد یمحترم کاپ دانیکاند .7

 .شودینم رفتهیپذ یفورم درخواست یمیاسناد جداگانه بعد از تسل گونهچی. ه8

 رفتنیآن از پذ ری. در غدیینام بست را ذکر نما ل،یمیدر قسمت عنوان ا ل،یمیا قیدر صورت ارسال اسناد از طر .9

 .شودیواستتان معذرت خواسته مدرخ

نفوذ در تقررشان اقدام با استفاده از واسطه و اعمال ناتییپروسه تع انیدر جر یخدمات ملک یبست ها انیهرگاه متقاض .10

 .گردندیهمان بست محروم م یاز اشتراک در پروسه رقابت ندینما

 .گرددیاز پروسه رقابت اخراج م یباشد متقاض دهیدرج فورم گرد تیاسناد و معلومات نادرست و خالف واقع کهیدرصورت .11

در نظر دارد تا آن عده  ،یو مسلک ستهیمنظور سپردن کار به اهل کار و انتخاب افراد شابه ،ی. وزارت ترانسپورت و هوانورد12

 .ندیدر پروسه اشتراک نما توانندیم یبدون در نظر داشت تجارب کار انددهیفارغ گرد یهوانورد توتیمحترم که از انست انیمتقاض

( تماس گرفته حل مطلب 0744432299 -0784060708) لیذ یهادر صورت ضرورت به شماره توانندیمحترم م انیمتقاض

 .ندینما

 احترام با

 استخدام تیآمر

 یمنابع بشر استیر

 یترانسپورت و هوانورد وزارت


