دمخابراتي خدمتونو دتنظيم اداره
د اداری او تدارکاتو چارو ریاست
دبشری سرچينو امریت

Islamic Republic of Afghanistan
Afghanistan Telecommunication Regulatory Authority

اعالن کار يابي
اداره تنظیــم خــــدماتي مخابراتي (اترا) در بست کمبود (امريتاحصايه GSMو  ) ISPبه 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 ذيل خلص سوانح و اسناد شان را روان نمايند.

عنوان وظیفه :امريتاحصايه GSMو ISP
شعبه مربوطه :ديپا رتمنت تحقیقات تکنالوجي و احصايه
گزارش به :ريیس بخش مربوطه
منزل يازدهم وزارت مخابرات
موقعیت:
تعد اد پست۱ :
تاريخ اعالن 7931/8//22 :
آخرين تاريخ اخذ درخواستي 3191/9/31 :

مسؤلیت ها















طرح و ديزاين ديتابیس برای تمام معلومات عمومي شرکت های مخابراتي برويت راپورهای ارسال ان
طرح و ديزاين ديتابیس معلوماتي برای شعبات مربوطه اداره اترا
تهیه و ترتیب راپورهای هفته وار ماهوار و ربعوار وساالنه وارايه گزارش ان به بورد اداره اترا
ريکارد نمودن تمام معلومات مربوطه به اداره اترا و شرکتهای مخابراتي در ديتابیس عمويم اداره اترا
اخذ راپور منظم ودوامدار از نمايندگان اداره در واليات ومقایسه ان با راپور های ارسالی شرکت های مخابراتی
در مورد موقعیت دقیق  BTS , VCN, DCNها در سطح کشور.
ایجاد وتامین روابط کاری با شرکتهای مخابراتی .
اجرای سایر وظایف که از طرف ریاست بورد سپرده میشود .
تهیه وکلیپ نمودن شبکه های مخابراتی در تمام والیات ولسوالیها وقریه جات در سطح کشور .
تهیه وترتیب  Ship fileبرویت راپورهای ارسالی شرکت های مخابراتی .
تهیه وترتیب نقشه ها نظر به موقعیت  BTSهای شرکت های مخابراتی
تهیه وترتیب راپورهای ربع وارشرکتهای مخابراتی وترتیب نقشه های برویت ان
تهیه ودیزاین نقشه معلوماتی Indicator Map
تهیه وترتیب فایل ) ( IMS Locator
ایجاد وتامین روابط کاری با سایر ارگانهای مربوط

مواصفات:
 دارای تجربه بیشتر از چهار سال خدمت بالفعل در بخش مرتبط .
 دارای تحصیالت عالي به سويه حد اقل لسانس دريکي از بخش های انجنیری برق ،کمپیوتر ساينس و مخابرات باشد .


















دارای سرتفیکیت های معتبردرشبکه مخابراتي ،همچون  CCNPو اگر  CCIEباشد با ارزش تر است.
دارای معلومات و تجارب گسترده در بخش امنیت اطالعات و اينترنت.
دارای تجارب و معلومات کافي در مورد کارکرد شبکه های مخابراتي .
دارای تجارب و معلومات گسترده در بخش نرم افزار های مونیتورگ اطالعات شبکه مخابراتي.
دارای تجارب و معلومات گسترده در بخش کارکرد تکنالوژی های بیسیم همچون  Wimaxو . Satellite
دارای معلومات گسترده در بخش کارکرد فريکانس های بیسیم.
دارای معلومات گسترده در بخش ستندرد ها و تکنولوژی های شبکه سیمدار همچون فايبر نوری.
قدرت افهام وتفهیم درقسمت توضیح وروشن ساختن قضايای مبهم وپیچیده.
توانمندی تحلیل قضايای تخنیکي بخش مخابرات و خدمات موبايل.
در مورد اصول ومنجمنت اداره معلومات مکمل داشته باشد.
به لسان های پشتو دری و انگلیسي بلديت داشته باشد.
به پروگرام های کمپیوتر مخصوصا" (  ) MS Officeوانترنیت آشنائي کامل داشته باشد.
به کدام جرم وجنا يت قبال" متهم نشده باشد.
تابعیت کشور را داشته و در کشور مقیم باشد .
دارای سوابق پسنديده وشخصیت دارای اعتماد به نفس باشد.
قدرت افهام وتفهیم درقسمت توضیح وروشن ساختن قضايای مبهم وپیچیده.

نوټ  :خانه پوری فورم درخواستت تتیت استت ه ونیننتا ارایته استناد تصیتی تیتدی دتده ورار
تصییال عال وتیادی تجربه کاری( قرار دادخط یا خ ص سوانح  ،فورمته مالیته دنت و استناد تجربته
کاری با ضیییه فورم به اداره اترا ارسال ګردد ه
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