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معلومات شخصی /شخيص معلومات

نام پدر /نوم د پالرنام /نوم

تخلص
شمارۀ /شمیرهد تذکرې 

تذکره

.ایملیت ېدو  محل تولد /د زې

والیت
ه ېدو نې تاریخ /د زې

تولد

شمارۀ /شمیره ود اړیک
تماس

جنسیت:
مرد/نارینه

زن /ینه

 ود اړیک قریب نوم او/خپلیوهد
  شمیره

تماس شمارۀاسم و 
نزدیکان از   یکی

:ایمیل

انتخاب وظيفه /د دندي انتخاب

اسم والیت /د والیت نوم  موقعیت /ای  اداره / وزارت  عنوان بست /عنوان يدندد

مرکز
والیت

123456بست
78

  دولت يجمهور  يد افغانستان اسالم

خپلواک کمیسیونخدمتونو  ياصالحاتو او ملک يد ادار 

دولت جمهوری اسالمی افغانستان
کميسيون مستقل اصالحات اداری و

خدمات ملکی

اوسني  /عكس فعلي
عكس

برای آپلود عکس کلیک کنید

عکس فعلی / اوسنی عکس

 خدمات ملکی
 
بورد تعيينات

تنلیک   د ارشاد، حج او اوقافو وزارت د ملکي خدمتونو بستونو لپاره د آزمویني غو
 فورم درخواستي امتحان بست هاي خدمات ملكي وزارت ارشاد،حج و اوقاف

ی/ با اين فورم اســناد تحصــيلي تجارب 1- ددې فورم رسه خپل د تحصــیل، کاري تجر تایید شــوي اســناد او د تذکري کاپی ضــمیمه ک

كاري تاييد شده و كاپي تذكرة خويش را ضميمه نمايد. 
سوانح صورتيكه دولتي باشد، فورم خلص  شده وزارت تحصالت عالي باشد. تجارب كاري در  يادداشت: اسناد تحصيلي بايد تاييد 
سكتور خصوصي/موسسات باشد، كاپي قرارداد كار صورتيكه تجارب كاري در  شش ماه نگذشته باشد و در  شده كه بيشتر از  تاييد 

و  ضميمه شود. از ارسال تصديق نامه ها، تقديرنامه ها و ساير اسناد اضافي جداً خودداري نمايد./ تحصیيل اسناد مو بابد د لوړو زده ک
شتو زړې نه  و میا شپ سوانح مو چي تر  ان کي وي نو باید خلص  سوي وي. کاري تجربه که مو چیري په دولتي ار وزارت لخوا تایید 
ی. د تقدیر نامو،  ی وي د قرارداد کاپي مو ضمیمه ک ی او که مو چیري په خصويص سکتور یا هم موسیساتو کي کار ک وي ضمیمه ک

ی.   خه لطفا ډډه وک لو  ستاینلیکونو او نورو غیري اړین اسنادو له رالی
ی  ـای همزمـانـه پر دې ایمیلونو راولی ـــنـاد رسه یو ـــتـه د خپلو تحصـــیيل او کـاري تجربې د اس 2- دا فورمـه تر ډکولو وروس

زیات نوی/ اين فورم را 5Mb) ســتاســو اســنادونه باید تر ۵  ام بی .(csc.mohra@iarcsc.gov.af; hr@mohia.gov.af)
ميــل آدرس هــا ي ين ا ــه ا مزمــان ب ه ــه كــاري  جرب ت لي و  ي تحصــــ ــاد  مودن اســــن ن يمــه  م پري و ضــــ ــه  بعــد از خــان

نباشد. 5Mb) ارسال داريد. حجم اين اسناد بيشتر از 5 ام بي (csc.mohra@iarcsc.gov.af; hr.nmhra@moph.gov.af )
ی /  بر عالوه شما تنلیک راولی 3- رس بیره بر دې تاستو کوالی شی دی برقی استخدام (www.csjobs.gov.af) له الري هم خپل غو

ميتوانيد به صورت انالين هم از طريق استخدام الكترونيكي (www.csjobs.gov.af) به بست هاي اعالن شده درخواست نمايد.
ستخدام الكترونيكي. اگر همزمان از ست از طريق ا ستفاده نمايد، ترجيحاً درخوا ستي ا شت: لطفاً�ٌ از يك گزينه فوق براي درخوا ياددا

لو لپاره د پورتنیو دوو  تنلیک د رالی هر دو گزينه براي ارسال درخواستي استفاده گردد، شارت لست نخواهد شد./لطفا د اسنادو او غو
ی نو کیدای  خه له یوې یې کار واخلی ، تر جیحا د برقي اســتخدام له الري. کچیري له پورتینو دوو الرو اســناد راولی طریقو له جملې 

يس شارټ لس نشی. 
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ي تحصيالت /زده ک

درجھ/کچه و زدکد 
تحصیل

ای ي  مرجع /د زده ک
تحصیلی

/تحصیيل رشته
رشتۀ تحصیلی

هد پیل /نی
سال

شمولیت

 د پایته رسولو

ه سال /نی
فراغت

رو  د 

فیصد/فیصدۍ
ی نمرات

نوعیت
تحصیل(ر
وزانھ/ش
بانھ)

دوکتورا

ماستر

 
ليسانس

فوق
بکلوريا

بکلوريا

؟داريد بلديتبه کدام زبان ها  /؟لریرسه آشنایی  وکوم ژبد 

صحبت /خربې کول  نوشتن /لیکل  خواندن /لوستل  زبان ھا /ژبې
  کردن

دری

  توپ

انگليسی

ر مهارتونه مهارت های کمپيوتر /د کمپیو

رامونه  /ابتدايي  برنامھ ھا /پرو
 ابتدایی

ن  /من
  متوسط

ه عالی /ډیر 

Ms Word

Ms Excel  

Ms Power Point  

Ms Access  

Other Database  

Internet

آدرس فعلی /اوسن پته آدرس دايمی /دایمي پته

قريه /کلی  ولسوالی  واليت  قريه /کلی  ولسوالی  واليت
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تجربۀ کاری /کاري تجربه

اداره/ وزارت
عنوان /د دندې عنوان

  وظیفھ

پیلددېد دن

ه تاریخ /نی
شروع
وظیفھ

ه پاید  دېد دن /نی
ختمتاریخ 
وظیفھ

تعداد کارمندان
تحت نظارت شما

مقدار
معاش بھ
افغانی

مرجع تاییدی اسناد کاری /مرجعتایید  اسنادو کاري د ستا سو
 Reference check/شما

/عنوان ېدند د  اسم /نوم
اداره /وزارت  عنوان وظیفھ

د آمر د
تیلفون شمیره
شماره تماس

آمر

نالیک پته email د برې
آدرس

الکترونیکی
email

ی خواهيد امتحان بدهيد؟به کدام لسان ملی می /؟په کومي ميل ژ غواړی چي آزموینه ورک

تو دری      پ
 

 یم.واب ورکوونکی پر بنس، د قانون ثابت يش ناسم ېکه چیر  سم دي اومالومات  يدرج شو  ېک هفورمدې په  ېژمنه کوم چ

شده در این فورم، درست است و اگر خالفسپارم کھ اطالعات ثبتمیتعھد 
گو خواھم بود.آن ثابت شود، بر بنیاد قانون پاسخ

با احترام

ءامضا /السلیک



 های خدمات ملکیستبالیحه وظایف 

 معلومات کلی پست

  شماره اعالن پست:

 کارشناس روابط خارجه وتدویرسمینارها  عنوان وظیفه:

 4 بست:

 ارشاد ،حج واوقاف  وزارت یا اداره:

 مرکزاعتدال ریاست  بخش:

 کابل موقعیت پست:

 1 تعداد پست:

  ریس مرکزاعتدال  گزارشده به:

 ندارد  از: گیرگزارش

 (مطابق تشکیل ) کد:

 1/10/1398 تاریخ بازنگری:

........................................................................................................................................................................................................................................................ 

 های مطروحه.تامین  روابط  خارجه  با نهاد های  ذیربط و تحلیل  بررسی و انعکاس  تمامی فعالیتها اهداف  و پالیسی های مرکز  اعتدال مطابق  پالن : .وظیفه هدف

........................................................................................................................................................................................................................................................... 
 وظایف تخصصی:

 ایجاد و تجهیز کتابخانه و آرشیف محصوالت سمعی و بصری مرتبط به فعالیت های مرکز اعتدال. -1
 تشریح و توضیع اهداف و پالیسی مرکز اعتدال به نهاد های ذی ربط داخلی و خارجی.-2
کشور و تامین ارتباط با نهاد های ذی ربط داخلی و  ارسال و پیگیری انعکاس أن در رسانه های جمعی,اطالعیه,بیانیه,تهیه و تدوین اخبار -3

 خارجی اعتدالی.
 تحلیل و ارزیابی تاثیرات فعالیت های مرکز اعتدال در بین اقشار جامعه و تقدیم گزارش به ریس مرکز اعتدال.-4

 وظایف مدیریتی: 

 دن به اهداف تعین شده ادارهترتیب پالن کاری ماهوار، ربعوار وساالنه درمطابقت با پالن عمومی بمنظور رسی -1
 اتخاذ تصمیم در امر تطبیق هدف ها و پروگرام های اداره مربوط.-2

 تنظیم وظایف مدیریتی و رهبری کارکنان مسلکی و اجرائیوی تحت اثر برای پیشبرد خوبتر اجراآت وظیفوی.-3

 و پالیسی  وزارت سپرده می شوند. اجرای سایر وظایف که از طرف مقام های ذیصالح مطابق قوانین، مقررات، اهداف-4
 وظایف هماهنگی:

تعلیمات امور دینی و غیر دولتی ,ریاست دفتر,و ارتباط عامه  تامین ارتباط کاری با ریاست های مرکزی وزارت بخصوس ریاست های اطالعات-1
 حسب لزوم دید مقام وزارت.

ارتباط  با نهاد های ذیربط داخلی  و  تامینجمعی کشور  آن در رسانه های  انعکاستهیه و تدوین  اخبار بیانیه اطالعیه  ارسال و پیگیری  -2
 خارجی اعتدالی.

رسانه های همنه گانی ) چاپی، سمعی ، بصری و عتدال و شریک  ساختن آن از طریق انعکاس تمام فعالیت ها و دست  آورد های مرکز ا -3
 امعه .الکترونیکی( جهت جریان  دهی اطالعات  به اقشار ج

...................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 شرایط استخدام )سطح تحصیل و تجربه کاری(:

.قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است 34و 7اد این الیحه وظایف با در نظر داشت مو  

 رشته تحصیلی: .1

) حقوق،  اداره و تجارت  روابط بین المللی حکومت داری خوب  مدیریت دولتی  اداره عامه و روابط عامه  شته هایدر یکی از ر لیسانس حصیلی حد اقل سند ت

 نالیزم ، ادبیات ، تعلیم و تربیه  و به درجه باالتر ارجحیت داده میشود .علوم اجتماعی ، ژور 

 :تجربه کاری .2

 : تجربه کاری

 حد اقل تجربه کاری  یک سال ) مدیریتی و تخصصی دربخش  های  مفاهمه  ارتباطات  هماهنگی  و سازماندهی ( 

 مهارت های الزم: .3

 آشنائی کامل  )تحریر و تکلم ( با زبان  انگلیسی.تسلط  به یکی از لسان های  رسمی )پشتو دری(  -1
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