سواالت مربوط به پروسه رقابتی  CBRFو سیستم رتب و معاش.
بخش عملیاتی و مالی
سوال اول  :در مارکیت پُستی ساحه فعالیت ها برای عرضه خدمات به چند بخش تقسیم شده است با مثال واضح سازید؟
سوال دوم  SDR :چیست و به چه منظور از آن استفاده به عمل میآید ؟
سوال سوم  :ابعاد خدمات پُستی چند نوع بوده نام بگیرید ؟
سوال چهارم  :چطور میتوان استندردهای نافذه خدمات بین المللی پُست را مورد تطبیق قرار داد؟
سوال پنجم  :افغانستان در کدام سال عضویت اتحادیه پُستی جهانی را حاصل نمود  .فعال" عضویت چند اتحادیه پُستی را دارد
و مفاد عضویت در این اتحادیه ها برا ی سکتور پُست چیست ؟
سوال ششم :آپریتران و کوریران پُستی کدام ها اند توضیح دهید ؟
سوال هفتم :وظایف دفتر بین المللی پُست ( ) IBرا در اتحادیه پُستی جهانی توضیح نماید؟
سوال هشتم :رفع انحصاریت ) )MONOPOLYدر مارکیت ارتباطات (پُستی) کشور به رویت چه و به کدام دلیل صورت
گرفته است ؟
سوال نهم  :کدام عوامل باعث جلب و حفظ مشتریان پُستی میگردد؟
سوال دهم  :خدمات خاص پُستی را نام ببرید ؟
سوال یازده هم  :تحلیل مارکیت خدمات پُستی را برای انکشاف خدمات روی کدام اصول انجام میگیرد ؟
سوال دوازده هم  :اصطالحات ذیل را تعریف کنید؟
سوال سیزده هم :چرا اداره مقرراتی و نظارتی و یا اداره تنظیم خدمات پستی و یا مخابراتی واحد مستقل و غیر بودجوی
باشد؟
سوال چهارده هم :مفهوم  UPUچیست  ،اهداف آن چیست و مصارف آن از کدام مدرک تمویل میگردد؟
سوال پانزده هم  :اداره تنظیم خدمات پستی روی کدام نیازمندی ها به وجود آمده است؟
سوال شانزده هم :فرق بین پست بکس و صندوق پستی را توضیح سازید؟
سوال هفده هم :فکتورهای عمده که در بلند بردن کیفیت خدمات پستی تاثیر گذار است را نام ببرید؟
سوال هجده هم :چی شرایط برای صدور یک جواز پستی به شرکت های خصوصی باید در نظر گرفته شود ؟
سوال نزده هم  :کنوانسیون پستی چیست و توسط کدام کنگره تصویب گردیده است؟
سوال بیستم  :تشکیالت اتحادیه جهانی پُستی را نام بگیرید ؟
سوال بیست و یکم  POC ، CA :و  IBمخفف کدام شوراهای اتحادیه جهانی پُست است و هر شورا شامل چند عضو بوده
و اعضای شورا چطور تعین میگردد؟
سوال بیست و دوم  :مراحل خدمات پُستی را شرح دهید ؟
سوال بیست و سوم  :مصارف  UPUاز کدام مدرک تمویل می گردد و سهم افغانستان درآن چند است ؟
سوال بیست و چهارم QSF :چیست و بکدام موارد از آن استفاده میشود ؟
سوال بیست پنجم :اهداف اتحادیه پستی جهانی چیست ؟
سوال بیست و ششم  :مقصد از  UPSیا  Universal Postal Serviceچیست و دارای کدام خصوصیات می باشد ؟
سوال بیست و هفتم  :کیفیت خدمات پستی شامل کدام موارد است ؟
سوال بیست و هشتم :کیفیت خدمات پستی چیست ؟
سوال بیست و نهم  :تعداد اعضای شورای عملیاتی و شورای اداری چند چند میباشد.
سوال سی و م  :ریاست پست ایا یک شرکت خصوصی است و یا یک اداره دولتی ؟
سوال سی و یکم  :تشکیالت اتحادیه پستی جهانی را نام گرفته و وظایف کانکره پستی جهانی را تشریح نمائید ؟
سوال سی و دوم  :اهداف اتحادیه پستی جهانی چیست ؟
سوال سی و سوم :چگونه میتوان مشتریان پستی را جذب وچگونه میتوان آنرا حفظ نمود ؟
سوال سی و چهارم :چطور میتوان ستندرد سرویس بین المللی را مطابق به سیستم ( )UPUعیار ساخت ؟
سوال سی و پنجم  :اوزان نهایی ارساالت ذیل را توضیح نمایید؟
ً
سوال سی و ششم  :وظایف مشخص دفتر بین المللی وکنگره پستی اتحادیه پستی را مفصال توضیح دهید ؟
سوال سی و هفتم  :افغانستان در کدام زمان عضویت اتحادیه پستی را حاصل نمود؟
سوال سی و هشتم :دوران سیستم عملیا تی پستی را طور خلص نام بگیرید؟
سوال سی و نهم :ازطرف اتحادیه پستی جهانی چند نوع تِست کیفیت خدمات پستی راه اندازی می شود وبه کدام اصطالحات
یاد میشود ؟
سوال چهلم  :پرنسیپ هایکه در رابطه به جذ ب مشتری و حفظ مشتری پستی در سرویس بین المللی پستی مورد استفاده ما
قرار میگیرد توضیح دهید ؟
سوال چهل و یکم  :حوزه های جغرافیائی پستی چند است ؟
سوال چهل و دوم  :ممنوعات پستی را نام بگیرید؟
ً
سوال چهل و سوم  :وظایف مشخص دفتر بین المللی وکنگره پستی اتحادیه پستی را مفصال توضیح دهید ؟
سوال چهل و چهارم  :نظارت و کنترول از هم چه فرق دارد ؟
سوال چهل و پنجم  :افغانستان عضویت چند اتحادیه پُستی را دارد نام بگیرید فعال" عضویت چند اتحادیه پُستی را دارد و
مفاد عضویت در این اتحادیه ها برا ی سکتور پُست چیست ؟
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سوال چهل و ششم  -:انواع خدمات مالی پست کدام ها اند نام بگیرید ؟
سوال چهل و هفتم :خدمات مالی که از طریق ادارات پُستی در جهان مورد اجرا قرار دارد نام ببرید ؟
سوال چهل و هشتم :بیالنس تصدی چیست تعریف نمائید ؟
سوال چهل و نهم :میتود نرخ سازی ( قیمت گذاری ) را باالی خدمات یا تولیدات توضیح نمائید ؟
سوال پنجاهم  :کمیشن چیست توضیح دهید ؟
سوال پنجاویکم :فرق بین مدیریت مالی و مدیریت محاسبه را توضیح دهید ؟
سوال پنجاودوم :تعرفه  ،آویزبانکی و انوایس چی تفاوت از هم دارند معلومات دهید ؟
سوال پنجاوسوم :احصائیه مالی چیست توضیح دهید ؟
سوال پنجاوچهارم :فرق بین عواید و مفاد چیست تشریح دارید ؟
سوال پنجاه و پنجم :بودجه را تعریف نموده و بگوئید که به چند نوع میباشد :
سوال پنجا ه ششم :ضرورت قیمت گذاری در بودجه سازی چیست؟
سوال شصت و دوم :بودجه عادی را تعریف نموده وبگوید که به چند کتگوری اقتصادی تقسیم شده است ؟
سوال پنجا ه هفتم :بودجه انکشافی چی نوع بودجه میباشد تعریف نماید؟
سوال پنجاه نهم :اهـداف بـودجـۀ دولـتــی چی است؟
سوال شصتم :عناصربودجۀ دولتی چند نوع است واضح سازید؟
سوال شصت و یکم  :بودجه سازی به اساس برنامه چیست؟
سوال شصت و دوم :قیمت گذاری چیست؟
سوال شصت و سوم :ضرورت قیمت گذاری در بودجه سازی چیست؟
سوال شصت وچهارم :بودجه عادی را تعریف نموده وبگوید که به چند کتگوری اقتصادی تقسیم شده است ؟
سوال شصت و پنجم :بودجه انکشافی چی نوع بودجه میباشد تعریف نماید؟
سوال شصت و ششم :استماعیه بودجه چیست؟
سوال شصت و هفتم :ساختار برنامه و پیشنهاد بودجه چی نوع میباشد واضح سازید؟
سوال شصت و ششم :در مورد پرداخت جبران خساره هر چه میدانید بنویسید ؟
سوال شصت و هفتم - :بیالنس چیست وکدام تفصیالت را دارا میباشد ؟
سوال شصت و هشتم -:مراحل سیر یک مراسله از آخذه الی توزیع را تشریح نماید ؟
سوال شصت و نهم  -:وظایف یک مدیر پسته خانه توزیعی را تشریح نمائید ؟
سوال هفتاد  -:تشکیالت اتحادیه پستی جهانی را نام گرفته و وظایف کانکره پستی جهانی را تشریح نمائید ؟
سوال هفتادو یكم  -:فورمول اجرت یک مراسله از کابل الی ارجنتاین را که راجستری هوائی به وزن ( )90گرام میباشد
تحریر دارید ؟
سوال هفتادو دوم  -:آخرین کنگره پستی در کجا درکدام سال وبه نام چه یاد می گردد ؟
سوال هفتادو سوم  -:تعداد پسته خانه های اداره پست را باذکر تعداد مرکزی  ،شهری  ،محلی  ،میدان هوائی وبندری
توضیح نمائید ؟
سوال هفتادو چهارم  -:انواع خدمات مالی پست کدام ها اند نام بگیرید ؟
سوال هفتادو پنجم  -:اهداف اتحادیه پستی جهانی چیست ؟
سوال هفتادو ششم  -:چگونه میتوان مشتریان پستی را جذب وچگونه میتوان آنرا حفظ نمود ؟
سوال هفتادو هفتم  -:فرق بین سرویس  EMSوسرویس اکسپرس چیست ؟
سوال هفتادو هشتم  -:فارمهای تعقیبیه وتحقیقیه درسرویس بین ا لمللی کدام و موارد استعمال آنرا واضح سازید ؟
سوال هفتادو نهم  -:پست رستانت چیست نحوه توزیع پست رستانت را تشریح نمائید ؟
سوال هشتاد  -:بمنظور جلوگیری از ازدحام در غرفجات پستی مدیر کدام اقدامات را عملی مینماید ؟
سوال هشتادو یكم  -:چینل ها وکانال های توزیع پست را یاد آوری وهم بگویید که اداره پست تا کدام زمان در مقابل یک
مراسله مسئولیت دارد ؟
سوال هشتادو دوم  -:چطور میتوان ستندرد سرویس بین المللی را مطابق به سیستم ( )UPUعیار ساخت ؟
سوال هشتادو سوم  -:شرایط اخذ ارساالت پستی را نام برده ممنوعات پستی را تشریح نمایید ؟
سوال هشتادو چهارم  -:موارد استعمال فارم های ذیل را توضیح نمائید ؟
سوال هشتادو پنجم  -:کیفیت خدمات پستی چیست ؟
سوال هشتادئو ششم  -:درسرویس پستی مشتری داخلی وخارجی کی ها اند؟
سوال هشتادو هفتم  -:اوزان نهایی ارساالت ذیل را توضیح نمایید؟
سوال هشتادو هشتم  -:تکت پستی چیست –ومنظوری طرح  -تعین قیمت – تعداد نشریه از صالحیت کدام مقام میباشد؟
سوال هشتادو نهم -:مفاهیم اصطالحات ذیل را بیان نمایید؟
 -3مراسالت رسمی  -4ارسالی سرویسی.
-1مراسالت پستی  -2ارسالی پستی
سوال نود -:کوپونرسپونس چیست –ودارای چه خصوصیات میباشد؟
سوال نودو یكم  -:کشورهای ذیل بکدام حوزه پستی تعلق دارد؟
سینیگال – اتوپیا -قرغزستان  -بوستنیا --پرتگال – واتیکان  -مالدیف –
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سوال نود دوم  -:درصورت اثبات کم تکتی یک مراسله مامور غرفه آخذه بکدام مجازات مواجه میگردد؟
سوال نود سوم  Mbg -:چیست وتا کدام وزن قابل پذیرش میباشد؟
سوال نود چهارم  -:افغانستان دارای چند پسته خانه بندری میباشد نام ببرید؟
سوال نود پنجم  -:پست بکس چیست  ،آیاپست بکس به مشترکین کرایه د اد ه میشود ویا فروش میشود ؟
سوال نود ششم  -:فارم های تعقیبیه وتحقیقیه پستی چیست و موارد استعمال آنها را واضح سازید ؟
سوال نود هفتم  -:پست بکس در توزیع مراسالت نسبت به پسته رسان چه برتری دارد ؟
سوال نود هشتم -:آیا از پست بکسها استفاده سو صورت گرفته میتواند؟ طرز جلوگیری آن چگونه میباشد ؟
سوال نود نهم  -:شرایط اخذ ارساالت پستی را توضیح نمائید ؟
سوال صد هم  -:اجراآت شعبات پستی در خصوص مراسالت مجهول الطرفین چگونه میباشد توضیح نمائید ؟
سوال صدو یكم  -:در توزیع پست بکسها به مشتریان کدام مراحل مد نظر گرفته میشود ؟
سوال صدو دوم  -:مراسالت سرویسی چیست در قسمت اخذ اجرت این نوع مراسالت معلومات دهید؟
سوال صد سوم  -:مشخصات یک مراسله رسمی را توضیح دهید ؟
سوال چهل  -:کنوانسیون پستی چیست و توسط کدام کنگره ایجاد گردیده است ؟
سوال صد چهارم  -:وظایف مشخص دفتر بین المللی وکنگره پستی اتحادیه پستی را مفصالً توضیح دهید ؟
سوال صد پنجم  A-:مقر اتحادیه پستی جهانی در کدام یک از شهر ها می باشد نیویارک  ،برلین  ،برن وپاریس ؟
—Bمقراتحادیه پستی  APPUاسیا پسفیک در کدام یک از شهرها میباشد دهلی
کتمندو –اسالم اباد –بنکاک-
سوال صد ششم :افغانستان در کدام زمان عضویت اتحادیه پستی را حاصل نمود؟
سوال صد هفتم  :فرق بین مراسله عادی ومراسله راجستری چیست؟
جهل صدو هشتم :ابعاد غیرنورمال یک پارسل تابع کدام حقوق میگردد؟
سوال صد و نهم  :مفهوم  UPUچیست؟
سوال صد و دهم  :فرق بین پست بکس وصندوق پستی چیست؟ وبگویییدکه پست بکس از جمله چینلهای آخذه حساب
میشود ویاتوزیع؟
سوال صد و یازدهم :دوران سیستم عملیا تی پستی را طور خلص نام بگیرید؟
سوال صدو دوازدهم  :وظایف کارمندان آخذه در کونتر پستی کدام است ؟
سوال صدو سیزدهم  :ترمینل دیوز را تعریف وبا مثال واضح سازید؟
سوال صدو چهار دهم  :اجرت خدمات خاص چیست ازجمله چند نوع انرا نام بگیرید؟
سوال صد و پانزدهم  :یک ( )SDRچه مفهوم دارد ودرکدام حسابات از آن استفاده میشود؟
سوال صدو شانزدهم  -:سرویس داخلی چیست وچگونه محاسبه میشود ؟
سوال صدو هفتدهم  -:مصارف (  )UPUاز کدام مدرک تمویل میگردد وسهم افغانستان چند ؟
سوال صدو هجدهم  -:نرخ های پستی به اساس کدام پرانسیب ترتیب وتنظیم میشود ؟
سوال صدو نزدهم  -:ازطرف اتحادیه پستی جهانی چند نوع تست کیفیت خدمات پستی راه اندازی می شود وبه کدام
اصطالحات یاد میشود ؟
سوال صدو بیستم  -:در سرویس پستی مشتری داخلی وخارجی کی ها اند ؟
سوال صدو بیست ویكم  -:پرنسیپ هایکه در رابطه به جذ ب مشتری و حفظ مشتری پستی در سرویس بین المللی پستی
مورد استفاده ما قرار میگیرد توضیح دهید ؟
سوال صدو بیستم و دوم  -فرق بین مراسالت راجستری و مراسالت عادی چیست ؟
سوال صدو بیست و سوم  -ردیف خدمات پستی را توضیح نمائید ؟
سوال صدو بیست و چهارم  -ممنوعات پستی را نام بگیرید؟
سوال صدو بیست پنجم -:مراسالت پستی را نام بگیرید؟
سوال صدو بیست ششم پاكت شخصي چیست ؟
سوال صدو بیست هفتم  :مراسالت رسمي را تعریف نمائید؟
سوال صدو بیست هشتم  :حوزه هاي توزیعي شهر كابل را نام بگیرید؟
كانالهاي آخذه پست را نام بگیرید؟
سوال صدو بیست نهم
سوال صدو سي  :وزن نهائي مكتوب  ،بسته كوچك و پارسل را توضیح نمائید؟
سوال یكصدو سي ویك  :در سرویس داخله اجرت هاي راجستري وزن اول و اجرت اكسپرس چند افغاني میباشد؟
سوال یكصدو سي و دوم  :افغانستان در كدام سال عضویت اتحادیه پستی جهاني را حاصل نموده است ؟
سوال یكصدو سي و سوم  -:فرق بین  E Postو  E Mailچیست؟
سوال یكصدو سي و چهارم  -:سه بعد پست را در مارکیت ارتباطات توصیح دهید ؟
سوال یكصدو سي و پنجم  :انواع خدمات مالی پست کدام ها اند نام بگیرید ؟
سوال یكصدو سي و ششم  -:چگونه میتوان مشتریان پستی را جذب وچگونه میتوان آنرا حفظ نمود ؟
سوال یكصدو سي و هفتم  -:اجرا آت شعبات پستی در خصوص مراسالت مجهول الطرفین چگونه میباشد ؟
سوال یكصدو سي و هشتم  -:پست رستانت چیست نحوه توزیع پست رستانت را تشریح نمائید ؟
سوال یكصدو سي و نهم  -:مفاهیم اصطالحات ذیل را بیان نمایید؟
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 -3مراسالت رسمی  -4ارسالی سرویسی.
-1مراسالت پستی  -2ارسالی پستی
سوال یكصدو چهل  -:کوپونرسپونس چیست –ودارای چه خصوصیات میباشد؟
سوال یكصدو چهل و یك  -:کشورهای ذیل بکدام حوزه پستی تعلق دارد؟
سینیگال – اتوپیا -قرغزستان  -بوستنیا --پرتگال – واتیکان -مالدیف –
سوال یكصدو چهل و دو  -:وظایف مشخص دفتر بین المللی وکنگره پستی اتحادیه پستی را مفصالً توضیح دهید ؟
س وال یكص دو چه ل و س وم  A -:مق ر اتحادی ه پس تی جه انی در ک دام ی ک از ش هر ه ا م ی باش د نیوی ارک  ،ب رلین  ،ب رن
وپاریس ؟
—Bمقراتحادیه پستی  APPUاسیا پسفیک در کدام یک از شهرها میباشد دهلی
کتمندو –اسالم اباد –بنکاک-
سوال یكصدو چهل و چهارم  -:دوران سیستم عملیا تی پستی را طور خلص نام بگیرید؟
سوال یكصدو چهل و پنجم  -:چشمه های عواید ومصارف ( مخارج ) اداره پست را نام بگیرید ؟
سوال یكصدو چهل و ششم  -:در فارم  CP72و  CP71کدام موضوعات درج میگردد؟
سوال یصكدو چهل و هفتم  -:اخرین کنگره پستی کدام و در کجا دایر گردید؟
سوال یكصدو چهل و هشتم  -:در سرویس داخله اجرت هاي راجستري وزن اول و اجرت اكسپرس چند افغاني میباشد؟
سوال یكصدو چهل و نهم  -:زون های ترانزیتی پستی والیات افغانستان را نام بگیرید؟
سوال یكصدو پینجاه -:در صورت دریافت بی نظمی در پسته کدام فارم به کدام دفاتر ( در صورتیکه پسته مستقیم و یا پسته
ترانزیت باشد ) صادر میگردد؟
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