دمخابراتي خدمتونو دتنظيم اداره

د اداری او تدارکاتوچارو ریاست
دبشری سرچينو امریت
Islamic Republic of Afghanistan
Afghanistan Telecommunications Regulatory Authority

اعالن مجدد کار يابي
اداره تنظیــم خــــدماتي مخابراتي (اترا) در بست کمبود (امر منجمنت طیف ) به شخص واجد شرايط
ضرورت دارد  .واجدين شرايط اعم از طبقه ذکور و اناث که تابعیت افغاني را داشته باشند رسانیده میشود.
هرگاه تقاضای کانديد شدن را به بست مذکور داشته باشد از طريق ايمیل آدرس فورم را خانه پوری  ،خلص
سوانح و اسناد شان را ارسال نمايند..
عنوان وظیفه :امر منجمنت طیف
شعبه مربوطه :ديپا رتمنت منجمنت طیف
گزارش به :ريس منجمنت طیف
تعد اد پست1:
تاريخ :موقعیت :منزل نهم وزارت مخابرات
تاريخ اعالن 1931/15/52:
اخرين تاريخ اخذ درخواستي1931/1/5 :

مسؤلیت ها:










رهنمايي و توضیح و صدور اسناد وراپور های واصله از اتحاديه بین المللـي تیلـي کمونینشـن)(ITU
جمعیت مخابراتي آسیا پسفیک) (APTاتحاديه برودکاسـتن آسـیايي) (ABUوغیـره سـازمانهای
بین المللي و منطقوی مخابراتي به بخش ها و مسئولین مربوطه.
تعین وانتخاب تخصیصات و باند های فرينانس راديويي برای خدمات مختلف مخابراتي بیسیم اعـم از
موسسات دولتي ،غیردولتي ،سفارتخانه ها ،شرکت ها واشخاص انفرادی طبق مقـرره بیسـیم وجـدول
تخصیصات فرينونسي ملي و بین المللي تیلي کمونینشن.
هم آهن ساختن کلیه فرينانسي های راديويي مجوز از طرف اين اداره ددر سطح ملـي ،منطقـوی و
بین المللي طبق ) (ITU-Rکشور ها و مراجع ذيربط.
ثبت ،راجستر و اطالع دهي فرينانس های توزيع شده به اداره ) (MIFRاتحاديـه بـین المللـي تیلـي
کمونینشن)(ITU
صدور اطالعیه ها به بخش مديريت عمـومي کنتـرول تخنینـي راديـويي ويـا مانیتورنـ طیـف اداره
جهت رفع اذيت و اخـالل در انـواع شـبنه هـای راديـويي کـه از جانـ ايـن اداره جـواز و جوازنامـه
فرينونسي راديويي اخذ نموده باشد.
محاسبه ودريافت اجرت فرينانس های راديويي و اجرت حق الثبت اسـتفاده کننـدگان دسـت اه هـای
راديويي بیسیم مطابق به مقرره راديويي بیسیم و طرزالعمل های مربوطه.






طرز استفاده مطلوب و موٌثر و بادرنظرداشت اصل صرفه جويي از طیف فرينانس راديويي منحیث يني
از منابع محدود طبیعي کشور.
اتخاذ تدابیر و جلسات بمنظور ارزيابي و وارسي از صورت اجراات تخنیني واداری بخش های مربوطـه
جهت فراهم آوری تسهیالت الزمه کاری به اعضای اين امريت.
ابتنار و نوآوری در امور مربوطه جهت ايجاد تسهیالت الزم کاری
آمر منجمنت طیف به ريیس منجمنت طیف جواب و میباشد.



تحصیالت ،تجارب و مهارت های الزم:
مقتضیات حد اقل برای اين بست ،در مواد ( )8( ، )7و  43قانون کارکنان خدمات ملني ،ذکر گرديده
است.
داشتن سند تحصیلي حد اقل لیسانس در يني از رشته های مخابرات  ،کمپوترسیانس و برق



داشتن تجربه کاری حد اقل  ۴سال مرتبط به وظیفه.











داشتن مهارت کامل در رهبريت و مديريت .
با پروگرام های کمپیوتر مخصوصا" (  ) MS Officeوانترنیت دسترسي کامل داشته باشد.
به لسانهای پشتو و دری به خوبي تنلم نموده وبه لسان ان لیسي آشنايي داشته باشد.
در مورد اصول ومنجمنت اداره معلومات داشته باشد
توانايي تجزيه و تحلیل شرايط وظیفوی و ارايه راهنارهای الزم در ارتباط با چالشهای وظايف محوله.
اشنايي به سازمانهای منطقوی و بین المللي تیلي کمونینشن داشته باشد.
آشنايي با تننالوژی های مختلف مخابراتي بیسیم داشته باشد
شناخت از سیستم های مختلف مخابراتي داشته باشد
 شناخت از تخصیصات باندهای فرينونسي وپروسیجرتعین فرينانس راديويي به انواع مختلفخدمات مخابراتي بیسیم درمطابقت به مقررات بین المللي تیلي کمونینیشن و سفارشات اتحاديه بین
المللي تیلي کمونینشن ونورم های تخنیني داشته باشد.
داشتن تجربه کاری کافي دربخش های فرينونسي پالنن آپتومايزيشن وراديو کمیونینیشن .



 نوټ  :خانه پوری فورم درخواستي حتمي است .وهمچنان اسناد تحصیلي تصديق شده وزارت
تحصیالت عالي وتصديق تجربه کاری ( خلص سوانح  ،کاپی قرار داد وفورم مالیه دهی ) با تاییدی
مرجع مربوطه ( تائید از ثبت وراجستر بودن شرکت که شما در ان ایفای وظیفه نموده اید ) با
ضمیمه فورم به اداره اترا ارسال گردد .

Web site : www. atra.gov.af 
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