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 (متخصص اداره ( تخنیکي) اترا ) 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 ذيل خلص سوانح و
اسناد شان را روان نمايند.
Coreو.VAS

عنوان وظیفه :متخصص اداره اترا (تخنیکي )
شعبه مربوطه :اداره اترا
گزارش به :رياست بورډ اداره اترا
منزل دهم وزارت مخابرات
موقعیت:
تعد اد پست۱ :
تاريخ اعالن  1397/10/18 :که مصادف است با 9802/80/80
آخرين تاريخ اخذ درخواستي  1397/11/08 :که مصادف است با 8102/10/82

مسولیت ها :


تحقیق و مطالعه وضعیت کیفیت خدمات شبکه های مخابراتي در بخش Coreو.VAS



جمع آوری اطالعات موثق در مورد انواع و اقسام خدمات مخابراتي و تکنالوژی معلوماتي به سطح کشور ،منطقه و
جهان.



جمع آوری معلومات و تحقیقات پیرامون کمیت و کیفیت استفاده کننده گان خدمات مخابراتي وتکنالوژی .



ايجاد و نگهداری روحیه همکاری با همکاران و تیم های مربوطه در ساحه کاری و تقويه روحیه کار گروهي بخاطر
موثريت بیشتر در کار های محوله.



اشتراک در جلسه ها ،کنفرانس ها به منظور بحث نمودن روی موضوعات تخنیکي مخابراتي به سطح ملي و بین
المللي به نمايندگي از اداره اترا.



تشخیص مشکالت عمده تخنیکي در شبکه های مخابراتي موجود در کشور ،پیشنهاد نمودن راه حل های معقول و
موثر و همچنان ارزيابي و تحلیل راه های حل پیشنهاد شده از طرف کمپني های مخابراتي بخاطر از میان برداشتن
مشکالت متذکره.



تحقیق در مورد قناعت و عدم قناعت استفاده کننده گان خدمات مخابراتي از چگونگي کمیت و کیفیت خدمات
مخابراتي در کشور به شمول خدمات صوتي ،تصويری و اطالعاتي و تقاضا و نیازمندی های مارکیت.



تحقیق و مطالعه پیرامون تکنالوژی های مورد استفاده موجوده و تکنالوژی های که در اينده نزديک و براساس
تقاضای عصر و زمان و شرايط اقتصادی کشور و جامعه به آنها نیاز است



متخصص موصوف به بورد اداره تنظیم خدمات مخابراتي (اترا) جوابگو میباشد.

مواصفات


دارای تحصیالت عالي حد اقل به سويه لیسانس در رشته الکترونیکس و مخابرات باشد.



دارای حد اقل پنج سال تجربه کاری مرتبط.



در مورد پالیسي مخابراتي و تطبیق قوانین ومقررات مخابراتي وعواقب عدم رعايت از آن معلومات کافي داشته باشد.



به پروگرام های کمپیوتر مخصوصا (  )MS Officeو انترنت دسترسي کامل داشته باشد.



در مورد قوانین ومقررات ملي وبین المللي مخابراتي معلومات داشته باشد.



به لسان های پشتو و دری صحبت کرده و به لسان انگلیسي بلديت خوب داشته باشد.



تجارب ومعلومات کافي در مورد سیستم وتکنالوژی جديد مخابراتي و تکنالوژی معلوماتي داشته باشد.



توانايي و استعداد انجام مطالعات و تحقیقات علمي در عرصه مخابرات و تکنالوژی معلوماتي و امور مقرراتي و تنظیم
خدمات مربوطه را داشته باشد..




به کدام جرم وجنا يت قبال" متهم نشده باشد.
تابعیت کشور را داشته و در کشور مقیم باشد .

نوټ  :خانه پوری فورم درخواستي حتمي است  .اسناد تحصیلي تايید شده وزارت تحصیالت

عالي وتصديق تجربه کاری ( خلص سوانح  ،کاپي قرار داد و فورم مالیه دهي ) با تائیدی مرجع
مربوطه ( تائید از ثبت و راجستر بودن شرکت که شما در ان ايفای وظیفه نموده ايد) با ضمیمه 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

