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

اعالن کار یابي
اداره تنظيــم خــــدماتي مخابراتي (اترا) در بست کمبود (کارمند منجمنت طيف ) 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 :کارمند منجمنت طيف
شعبه مربوطه :امریت منجمنت طيف
گزارش به :ریس منجمنت طيف
تعد اد پست1 :
تاریخ :موقعيت :منزل نهم وزارت مخابرات
تاریخ اعالن  1397/11/28:که مصادف است با 2172/2/71
اخرین تاریخ اخذ درخواستي 1397/12/15:که مصادف است با 2172/12/10

مسؤليت ها
توضيح و صدور اسناد وراپور های واصله از اتحادیـه بـين المللـي تيلـي کموني شـن) (ITUجمعيـت

مخابراتي آسيا پسفيک) (APTاتحادیه برودکاستنگ آسيایي) (ABUوغيره سازمانهای بين المللـي
و منطقوی مخابراتي به بخش ها و مسئولين مربوطه.
توزیع ت خصيصات فری انس رادیویي برای وسایل و دستگاه های بيسيم به متقاضيان اعـم از موسسـات

دولتي ،غيردولتي ،سفارتخانه ها ،شرکت ها واشخاص انفرادی طبق مقرره بيسيم وجـدول تخصيصـات
فری ونسي ملي و بين المللي تيلي کموني شن.
هم آهنگ ساختن کليه فری انسي های رادیویي مجوز از طرف ایـن اداره در سـطح ملـي ،منطقـوی و

بين المللي طبق )(ITU-R
ثبت ،راجستر و اطالع دهي فری انس های توزیع شده به اداره ) (MIFRاتحادیـه بـين المللـي تيلـي

کموني شن)(ITU
اجرای سایر وظایف کنترول تخني ي رادیویي ویا مانيتورنگ این ریاست جهت رفع اذیت و اخـالل در

انواع شب ه های رادیویي که از جانب این اداره جواز رادیویي اخذ نموده باشد.
محاسبه ودریافت اجرت فری انس رادیـویي و اجـورت ـق ال بـت اسـتفاده کننـدگان دسـتگاه هـای

رادیویي بيسيم مطابق به طرزالعمل طرز استفاده از فری انس رادیویي که در کشور نافذ ميباشد.






طرز استفاده مطلوب و موٌثر و بادرنظرداشت اصل صرفه جویي از طيف فری انس رادیویي منحيث ی ي
از منابع محدود طبيعي کشور.
اشتراک در جلسات بمنظور ارزیابي و وارسي از صورت اجراات تخني ي واداری بخـش هـای مربوطـه
جهت فراهم آوری تسهيالت الزمه کاری.
-9ابت ار و نوآوری در امور مربوطه جهت ایجاد تسهيالت الزم کاری
پيشبرد تمامي امور که از طریق مسول مستقيم بخش برایش سپرده ميشود



تحصيالت ،تجارب و مهارت های الزم:
داشتن سند تحصيلي د اقل ليسانس در ی ي از رشته های مخابرات  ،کمپوترسيانس و برق



داشتن تجربه کاری د اقل  2سال مرتبط به وظيفه.









داشتن تجربه کاری در بخش های ترانسميشن پالننگ و فری وینسي .
با پروگرام های کمپيوتر مخصوصا" (  ) MS Officeوانترنيت دسترسي کامل داشته باشد.
به لسانهای پشتو و دری به خوبي ت لم نموده وبه لسان انگليسي آشنایي کامل داشته باشد.
در مورد اصول ومنجمنت اداره معلومات داشته باشد
اشنایي به سازمانهای منطقوی و بين المللي تيلي کموني شن داشته باشد.
آشنایي با ت نالوژی های مختلف مخابراتي بيسيم داشته باشد
شناخت از سيستم های مختلف مخابراتي داشته باشد

 نوټ  :خانه پوری فورم درخواستي تمي است .وهمچنان اسناد تحصيلي تصدیق شده وزارت تحصيالت
عالي وتصدیق تجربه کاری ( خلص سوانح  ،کاپي قرار داد وفورم ماليه دهي ) با تایيدی مرجع مربوطه (
تائيد از ثبت وراجستر بودن شرکت که شما در ان ایفای وظيفه نموده اید ) با ضميمه فورم به اداره اترا
ارسال گردد .
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