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اعالن کار يابي
اداره تنظیــم خــــدماتی مخابراتی (اترا) در بست کمبود
) به
(امريت کنترول وکیفیت خدمات موبایل وانترنت
شخص واجد شرايط ضرورت دارد  .واجدين شرايط اعم از طبقه
ذکور و اناث که تابعیت افغانی را داشته باشند رسانیده
میشود .هرگاه تقاضای کانديد شدن را به بست مذکور داشته
باشد از طريق ايمیل آدرس ذيل خلص سوانح و اسناد شان را
روان نمايند.
عنوان وظیفه:

امرکنترول کیفیت خدمات موبایل

وانترنت
شعبه مربوطه :دیپا رتمنت نظا رت و کنترو ل
دیپارتمنت نظارت وکنترول
گزارش به:
منزل یازدهم وزارت مخابرات
موقعیت:
تعد اد پست۱ :
تاریخ اعالن 1397/7/30 :
آخرين تاريخ اخذ درخواستي 1397/8/1 :

مسؤلیت ها










طرح وترتیب پالن های نظارتی و تفتیش غرض تثبیت و دریافت
موارد تخطی اپریتران و عرضه کنندگان خدمات موبایل و
انترنت از شرایط جواز و احکام قانون تنظیم خدمات
مخابراتی
دریافت وارزیابی موارد تخلف آپریتران خدمات موبایل و
انترنیت مطابق شرایط پیشبینی شده در جواز و طرزالعمل.
توظیف نظارت کنندگان به منظور تطبیق و مراقبت ازتصامیم
اداره وشرایط جوازها و جوازنامه های مربوط به خدمات
موبایل و انترنت.
تثبیت اشخاص متخلف ازشرایط جوازها یا جواز نامه های
مربوط.
مطالعه واصالح اطالعیه ها ومکاتیب رسمی مطابق فیصله ها
وتصامیم اداره در بخش خدمات موبایل وانترنت
نظارت از فعالیت های آپریتران وعرضه کنندگان خدمات
موبایل وانترنت طبق احکا م قا نون مخابرات وشرایط وضع
شده در جواز های موبایل وانترنت .
نظارت آپریتران وعرضه کنندگان خدمات موبایل و انترنیت
بمنظور رعایت میثاق های بین المللی در بخش خدمات
انترنیت.
توظیف مفتشین غرض بررسی چگونگی تطبیق شرایط جوازها و
جوازنامه های خدمات انترنیت و استفاده از منابع طیفی،











اعمار ساختما نهای زیربنائی شبکه ها ،برج ها وکانال های
ارتباطی وتمدید لین داخلی وامثال آن.
صدورهدایت به مفتشین مطابق قوانین ،طرزالعمل ها و
هدایات مقامات غرض بازدید و مالحظه اسناد ،پالن ها ،محالت
و ساختمان های زیربنای وتجهیزات مربوط به آپریتران و
عرضه کنندگان خدمات انترنیت
نظارت از خدمات شبکه های فایبر نوری و شبکه های .DSL
پیشبینی بودیجه ،ترتیب پالن مالی ،عملیاتی ،تخنیکی و
نظارتی کوتاه مدت و طویل المدت به بخش مربوطه
تعقیب و پیگیری موضوعات وظیفوی که با دیگر نهادهای
دولتی امنیتی و عدلی و قضایی ارتباط پیدا میکند
رهبری وارتقای ظرفیت پرسونل مربوطه جهت انجام بهتر امور
محوله
طرح پالن های کاری روزمره به مادونان
گزارشگیری از مادونان و گزارشدهی دقیق ،منظم و لحظه ای
مرتبط به وظیفه به مقامات
اولویت دادن به تکمیل و انجام وظیفه محوله حتی خارج از
ساعات و ایام رسمی

مواصفات:
 دارای تجربه بیشتر از چهار سال خدمت بالفعل در بخش های
مخابرات و تکنالوژی معلوماتی.
 دارای تحصیالت عالی به سویه حد اقل لسانس دریکی از بخش
های انجنیری برق ،کمپیوتر ساینس و مخابرات باشد .
 دارای سرتفیکیت های معتبردرشبکه مخابراتی ،همچون  CCNPو
اگر  CCIEباشد با ارزش تر است.
 دارای معلومات و تجارب گسترده در بخش امنیت اطالعات و
اینترنت.
 دارای تجارب و معلومات کافی در مورد کارکرد شبکه های
مخابراتی .
 دارای تجارب و معلومات گسترده در بخش نرم افزار های
مونیتورگ اطالعات شبکه مخابراتی.
 دارای تجارب و معلومات گسترده در بخش کارکرد تکنالوژی
های بیسیم همچون  Wimaxو . Satellite
 دارای معلومات گسترده در بخش کارکرد فریکانس های بیسیم.
 دارای معلومات گسترده در بخش ستندرد ها و تکنولوژی های
شبکه سیمدار همچون فایبر نوری.
 قدرت افهام وتفهیم درقسمت توضیح وروشن ساختن قضایای
مبهم وپیچیده.
 توانمندی تحلیل قضایای تخنیکی بخش مخابرات و خدمات
موبایل.
 در مورد اصول ومنجمنت اداره معلومات مکمل داشته باشد.
 به لسان های پشتو دری و انگلیسی بلدیت داشته باشد.
 به پروگرام های کمپیوتر مخصوصا" (  ) MS Officeوانترنیت
آشنائی کامل داشته باشد.
 به کدام جرم وجنا یت قبال" متهم نشده باشد.
 تابعیت کشور را داشته و در کشور مقیم باشد .
 دارای سوابق پسندیده وشخصیت دارای اعتماد به نفس باشد.
 قدرت افهام وتفهیم درقسمت توضیح وروشن ساختن قضایای
مبهم وپیچیده.

نوټ  :خانه پوری فورم درخواستی حتمی است  .وهمچنان
اسناد تحصیلی تصديق شده وزارت تحصیالت عالی وتصديق
تجربه کاری با ضمیمه فورم به اداره اترا ارسال ګردد .
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