
ایط د  اعالن ختم نېټه د اعالن نېټهد بستونو شمېربستعنوان/د بست رسلیک ردبست رسر
کتن 

کارشناس سیستم معلومات منابع 

ی  (HRMIS)بشر
311398/8/121398/8/23

کمپیوتر :  لیسانس در ییک از رشته های 

 وبه درجه 
ی
ساینس،دیتابیس،تکنالوژی معلومات

.                  تحصیل باالتر ارجعیت داده میشود

داشتی  دوسال تجربه کاری مرتبط - ۲  

مخصوصادر بخش ایجاد،تجدید دیتابیس وسایر 

موارد مندرج اهداف ومسولیت های وظیفوی 

.طبق الیحه وظایف

 قبل از ظهر الی 9:00 ساعت 1398/8/23 الی 1398/8/12اشخاص واجد شرایط برای این بست می توانند فورمه های مخصوص درخواستی را ازتاریخ 

 وزارت احیا وانکشاف دهات واقع داراالمان ، سرک نیله باغ اخذ و بعد از خانه پری با ضم اسناد مکمل دوباره دفتر پذیرش روابط عامه بعد از ظهر از 2:30

 :                                                                    وهمچنان سافت فورمه درخواستی و لوایح وظایف را ازویب سایت های . تسلیم دهند

https://mrrd.gov.af/dr/all-vacancies        یا       https://iarcsc.gov.af/fa/category/jobs

. بفرستند  Recruitment.hr@mrrd.gov.afاخذ و با ضم اسناد مکمل به طور سافت به ایمیل آدرس  

مرحله شارت لیست،امتحان تحریری وتقریری  را از طریق ایمیل آدرس خود کاندید، در ویب سایت رسمی (هرسه مرحله  )نا گفته نباید گذاشت که ابالغ نتایج

تیلفون و لذا آدرس مشخص خویش را توام بانمرات .   ویا ازطریق تیلیفون دریافت نمایید https://mrrd.gov.af/dr/all-announcementsوزارت 

شرایط هر بست در الیحه وظایف درج . بعد از سپری شدن مدت معینه درخواستی پذیرفته نمی شود.  طور دقیق بنویسیدایمیل آدرس در فورمه درخواستی

اسناد تجربه - 2     (دیپلوم)اسناد تحصیلی تائید شده وزارت تحصیالت عالی - 1:      نباشدکه ضم فورم گردد5MBاسناد ضروری زیاتر از . گردیده است

در صورتیکه در ادارات غیر دولتی و شرکت ها . در صورتیکه کارمند دولت باشد خلص سوانح که از تاریخ صدور آن شش ماه سپری نشده باشد- 3: کاري

بی  (CV)تنها سی وی  - 4ایفای وظیفه نموده باشد کاپی قرار داد خط ،تایید از مراجع رسمی دولتی از ثبت وراجستر شرکت وداشتن فورم مالیه دهی       

امتحان بست مذکور دارای دومرحله میباشد که مرحله اول امتحان تحریری به سیستم استخدام - 5.دون فورم درخواستی واسناد ضروری قابل قبول نیست 

.الکترونیکی در کمیسیون اخذ میگردد ومرحله دوم مصاحبه ایشان در وزارت مربوط گرفته میشود 

.آمریت استخدام ریاست منابع بشری تماس گرفته شود(0202520442  )در صورت ضرورت به شماره تلیفون

دن کاربه اهل آن وتحقق اهداف عایل دولت درمورد و زارت احیاوانکشاف دهات در تفاهم با کمیسیون مستقل اصالحات اداری وخدمات ملیک به منظور سپر

.اصالح وایجاد اداره سالم بست سوم شامل سیستم رتب ومعاش را بخاطر استخدام کارکنان شایسته وکارفهم درپروسه رقابت آزاد قرار دهد 

 سیستم کارپوه  
ی
ی منابعو دمعلومات  او پراختیا وزارت اړوند  دبشر

 
بست اعالن (۳)  (HRMIS)د کلیو د بیا رغوت

 او پراخیتا وزارت         
 
دکلیو بیا رغوت

                                                                                    معینیت مایل واداری             

ي منابعو ریاست                                                                                                د بشر

                                                                                     د استخدام آمریت                
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