تعداد بست های سال 151 :1335
تعداد بست های سال161 :1336

ریس بورد ()1
معاون بورد ()1
اعضای بورد ()3

بست های جدید11 :

ریاست حقوق و جواز
()1

ریاست منجمنت طیف
()1

امریت حقوق جواز
()1

امریت منجمنت طیف
()1

امریت طیف مانیتورنگ
()1

تیم لیدر جواز مبایل
ثابت ()1
کارمند ()4

تیم لیدر برودکاستنک
()1

تیم لیدر مانیتورنگ ()1
اعضای مسلکی ()4

کارمند مسلکی
()3

امریت فعالیت های غیر
مجاز ()1
اعضای مسلکی ()5

تیم لیدر نن
برودکاستنک ()1
()3

اعضای مسلکی ()4

تیم لیدر جواز انترنتی
()1
کارمند ()2

تیم لیدر جواز تورید
وسایل مخابراتی و
راحل تخنیکی ()1
کارمند ()1
کارمند )1(VAS

کارمند نن برودکاستنک
()3
()3

امریت حقوقی ()1

امریت جوازنامه
فریکونسی ()1
()3

کارمند تحلیلی و
ارزیابی ()1
حقوق دان ()1

تیم لیدر جوازنامه
فریکونسی ()1
عضو جوازنامه ()2
تیم لیدر دیتابس ()1
کارمند دیتابس ()1

امریت سمع شکایات
()1
()1
تیم لیدر سمع شکایات ()1
ابریتران ()6
عضو تحلیل ارزیابی
()1

امریت نظر خواهی
عامه ()1
کارمند ()1

ریاست نظارت و کنترول
()1

تیم لیدر والیات ()6
اعضای مسلکی ()33

ریاست دسترسی
سراسری ()1
()1

امریت نظارت و کنترول
کیفیت خدمات موبایل و
اننترنت ()1
()1
تیم لیدر خدمات انترنت
()1
اعضای مسلکی ()3

تیم لیدر خدمات موبایل
()1
اعضای مسلکی ()3

تیم لیدر تحلیل ارزیابی
()1

کارمند اداری ()1

امریت نظارت بر تطبق
بروژه ها و قرارداد ()1
()1
کارمند مسلکی نظارت
بر تطبق بروژه ها ()1
()1
امریت بالیسی و بالن
بروژه ها ()1
()1
کارمند مسلکی بالیسی
و بالن بروژه ها ()2
()1
منیجر هماهنگننده
بروژه ها ()1
کارمند ()1

ریاست اداری و تدارکات
()1
امریت
عمومی
تهیه و
تدارکات
()1

امریت
منابع
بشری
()1

امریت
اداری
()1

ریاست مالی
()1
امریت
ترانسبورت
()1

امریت عمومی مالی و
عواید ()1
()1
امریت نقدی
()1

تیم لیدر
قرارداد ها
()1
کارمند
قرارداد ها
()2
تیم لیدر
خریداری
()1
کارمند
خریداری
()1

تیم لیدر
محاسبه
جنسی ()1
کارمند ()1
تحویلدار
()2
کارمند
حفظ و
مراقبت
()1
باشی بیاده
()1
بیاده ()22
باغبان ()4

تیم لیدر
سوانح ()1
کارمند ()1
ارتقاع
ظرفیت
()1
تیم لیدر
استخدام
()1
کارمند
استخدام
()1

تیم لیدر
ترانسبورت
()1
باشی ()1
دریوار
()24
دریوار
والیات ()6
میخانیک
()1
ریزرف
()1

تیم لیدر امور با نکی
(TDF )1
کارمند امور بانکی
()1
تیم لیدر نقدی ()1
خزانه دار نقدی ()1
کارمند والیتی ()1
امریت عواید ()1
کارمند ()3
()1
کارمند دیتابس ()1

متخصیصین ()3
ریاست انسجام امور
والیات و نو اوری ()1

ریاست تحقیقات
تکنالوژی و احصائیه ()1

ریاست اسناد و ارتباط ()1
مشاورین ()2
معاون اسناد و ارتباط ()1

امریت ارتباط والیات
()1

کارمند ()1

امریت نو اوری ()1

عضو برنامه نو اوری
()1

امریت ستندرد ()1

عضو مسلکی نورم و
ستندرد ()3
عضو مسلکی بالن و
نمره گذاری ()1
عضو مسلکی عالمه
ګذاری ()1

امریت احصایه )1( GIS

تیم لیدر احصایه()1
عضو احصایه ()1
عضو تحقیقات ()1

منیجر جندر ()1

کارمند پزیرش ()2
کارمند صادره ()1
کارمند گزارشات ()2
ترجمان ()1
بسته رسان ()2
سکرتریت ()2

امریت ارتباط خارجه ()1
لیدر ارتباطات و تنظیم سفر
ها ( )1کارمند ()2
تیم لیدر مطبوعات ()1
کارمند ()1
ویب ماستر ()1
تیکنیشن ()1

امریت کنترول ()1
کارمند ()2
تفتیش داخلی ()1
امر تیم
اعضای تفتیش ()2

