دمخابراتي خدمتونو دتنظيم اداره
د اداری او تدارکاتو چارو ریاست
دبشری سرچينو امریت
Islamic Republic of Afghanistan
Afghanistan Telecommunications Regulatory Authority

اعالن مجددکار یابي
اداره تنظيــم خــــدماتي مخابراتي (اترا) در بست کمبود ( تیم لیدر مانیتورنگ طیف ) به شخص واجد
شرایط ضرورت دارد  .واجدین شرایط اعم از طبقه ذکور و اناث که تابعيت افغاني را داشته باشند رسانيده
ميشود .هرگاه تقاضای کاندید شدن را به بست مذکور داشته باشد از طریق ایميل آدرس فورم را خانه پوری ،
خلص سوانح و اسناد شان را ارسال نمایند..
عنوان وظيفه :تیم لیدر مانیتورنگ طیف
دیپارتمنت  :کنترول و نظارت
شعبه مربوطه :آمریت مانيتورنگ طيف و جلوگيری از فعاليت های غير مجاز
گزارش به  :امر مربوطه
تعد اد پست 1 :
موقعيت  :منزل دهم وزارت مخابرات
تاریخ اعالن 1938/11/8:
آخر ین تاریخ اخذ در خوا ستي 1938/11/42 :

مسؤليت ها











طرح وترتيب پالن عملياتي به منظور بررسي ونظارت از عرضه کننـدگان خـدمات مخـابراتي  ،نشراتت
ویا باودکاستنګ وتنتانت در سطح کشور مطابق موترد ذیل .
 – ۱جوتزهای صادره تز تدتره تتات.
 – ۲فایکوینس های مورد تستفاده مطابق جوتز صادر شده .
 – ۳شناسای تدتخالت فایکوینس ورفع آن .
 – ۴شناسای منابع تدتخل فایکوینس .
طرح وترتيب پالن های عمليـاتي بـه منظـور بررسـي ونظـارت از فرییوینسـي ستيشـن هـای نشـراتي
(برودکاستنگ ) رادیو وتلویزیون وغيـر نشـراتي ( غيـر برودکاسـتنگ ) ازقبيـل ( SHF.HF. VHF .
 )UHF. MFدر مرکز ووالیات.
پاسخگویي و مرفوع ساختم مشیالت مربوط به تداخالت فرییوینسي شرکتهای مخـابراتي  ،تنتانتر و
ستیشن های باودکاستنګ با همکاری تیم تخنیک آمایت مابوطه .
طاح وتاتیب پالن نظارت تز نشاتت رتدیو وتلویزیون های دترتی مجوز رسم تز تدتره تتات در
ساتسا کشور .
تعین ورهبای تیمهای تخنیک به منظور تنجام بارس های الزم در حوزه وظیفوی تین آمایت
شناسررای وتیبیررت شرراکتهای مخرراباتت  ،تنتانت ر  ،رتدیررو و تلویزیررون هررای کرره بررا در نظررا دتشررت
شاتیط جوتز ها و جوتز نامه های صادره به شکل غیا مجاز فعالیت میکنند .
تنظیم و تاتیب پالن عملیات باتی نظارت تز نشاتت تبلیغات شاکت های مخراباتت وتنتانتر تز
طایق رسانه های جمع .
ارایه گزارش های دقيق  ،منظم و آن به ریاست نظارت و کنتاول .

مواصفات












دارای تجربه بيشتر از سه سال خدمت بالفعل در بخش های مخابرات و خدمات انترنت.
دارای تحصيالت عالي به سویه ليسانس درییي از بخش هـای انجنيـری مخـابرات  ،بـر و کمپيـوتر
ساینس .
قدرت افهام وتفهيم را درقسمت توضيح وروشن ساختن قضایای مبهم وپيچيده داشته باشد.
توانمندی تحليل قضایای تخنيیي بخش مخابرات و خدمات موبایل.
در مورد اصول ومنجمنت اداره معلومات میمل داشته باشد.
به لسان های دری ،پشتو و انگليسي بلدیت داشته باشد.
به پروگرام های کمپيوتر مخصوصا" (  ) MS Officeوانترنيت دسترآشنائي کامل داشته باشد.
به کدام جرم وجنا یت قبال" متهم نشده باشد.
دارای سوابق پسندیده وشخصيت دارای اعتماد به نفس باشد.
دارای معلومات وتجارب گسترده در بخش امنيت اطالعات و انترنت .
توانایي کافي در کار گروپي داشته باشد .

 نوټ  :خانه پوری فورم درخواستي حتمي است  .اسناد تحصيلي تایيد شده وزارت تحصيالت
عالي وتصدیق تجربه کاری ( خلص سوانح  ،کاپي قرار داد و فورم ماليه دهي ) با تائيدی
مرجع مربوطه ( تائيد از ثبت و راجستر بودن شرکت که شما در ان ایفای وظيفه نموده اید)
با ضميمه فورم به اداره اترا ارسال ګردد .

Web site: www. atra.gov.af 
Email Add: hr@atra.gov.af 
Tele : 0202105621 
Add : MCIT Building 9th Floor Moh.jan khan Watt 
Kabul Afghanistan

