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آن عده متقاضیانی ع المخابرات و تکنالوژی معلوماتی، به اطوزارت 

اشتراک  چهارم سوم وهای هت اشتراک در استخدام رقابتی بستکه ج

 :درساند تا مراتب آتی را جدًا رعایت نماینورزند، میمی

معیاری را طبق رهنمود فورم درخواستی توانند مین محترم ایمتقاض .1

ویب سایت وزارت به صورت سافت و همچنان از مسئول منابع  از هذا

 دریافت نموده با درکبه صورت حضوری  بخش پذیرش وزارت بشری در

پری و قبل از ختم معیاد اعالن، مسئولیت کامل به صورت دقیق خانه

تسلیم مسئول منابع بشری  به دوبارههمراه با اسناد مورد نیاز 

 دهند. 

 باشد.حتمی میدر فورم کاریابی ایمیل آدرس  درج .2

در جریان پروسه تعیینات  هرگاه متقاضیان بستهای خدمات ملکی .3

 ال نفوذ در تقررشان اقدام نمایندبا استفاده از واسطه و اعم

 .گردنداز اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم می

فورم  جواقعیت در خالفورتیکه اسناد و معلومات نادرست و صدر .4

 .گرددمی جگردیده باشد متقاضی از پروسه رقابت اخرا

شان را که  تصدیق و یا اسناد تحصیلیمتقاضیان محترم کاپی  .5

فورم درخواستی  مت عالی را داشته باشد ضالییدی وزارت تحصیات

نامه تحصیلی و سرتفیکت تحسین ،گونه تصدیقهیچ .نمایند

یید وزارت انی که به تت عالی تا زماالپوهنتونها و مؤسسات تحصی

 .باشدنمی اعتبارت عالی نرسیده باشد مدار المحترم تحصی

صادر گردیده باشد  ۱۳۸۱الی  ۱۳۷۱ی سالهای طیلی که سناد تحصا .6

ت عالی الوزارت تحصی ۲۴/۲/۱۳۸۵رخ ؤم ۱۸۸متکی به مکتوب شماره 

 .نمایدایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می

ضمن موجودیت اسناد دال بر تکمیل  ،مرز جاسناد تحصیلی خار .7

مکتوب ریاست انسجام  ،ت عالیالید وزارت تحصییتا ارزیابی و

 .اشدب امور اکادمیک نیز الزامی می

وزارت  طرفمرز که از  جن خارالیالتحصغقت فارؤاسناد تحصیلی م .8

اما متقاضی  ه،ار بودبمدار اعت ،دده باشنید شیت عالی تاالتحصی

اش را توسط مراجع ناد تحصیلیباشد تا روند تصدیق اسمکلف می

 د.ه تکمیل نمایبل از شروع روند مصاحبق ،حالذیص

از  رفت عالی خصوصی صالکه ریاست محترم مؤسسات تحصیینجااز آ .9

 ایجاب مینماید میت و راجستر بودن مؤسسه تحصیلی تصدیق بث

ها و یا مؤسسات نماید تا متقاضان محترمی که از پوهنتون

یکجا با کاپی سند تحصیلی  ،اند گردیده غت خصوصی فارالیتحص

فورم  مت عالی خصوصی ضالمؤسسات تحصی مکتوب فراغت از ریاست

 .درخواستی نمایند

یفه ظمی اجرای ومتقاضیان محترم که در ادارات دولتی به شکل رس .10

 حخلص سوان یک قطعه ،اندیفه اجرا نمودهوظ بالا مایند و یا قنمی



 /هارا که از مراجع دولتی توسط واحدهای اولی وزارت جدیدشان

د کاری از آخرین مرجع نس ثیمنح ،دادارات صادر گردیده باش

که از  حوانگونه خلص سهیچ .فورم درخواستی نمایند مکارکردش ض

ار بمدار اعت ،یات صادر گردیده باشدالواحدهای دومی مرکز و و

یید واحد اولی وزارت یا اداره اباشد مگر اینکه به تنمی

 .ه رسیده باشدطمربو

یفه ظالمللی اجرای ور بینبیان محترم که در مؤسسات معتمتقاض .11

ه بیدی شعین را بعد از تااوابق کاریشاند اسناد و سنموده

فورم  میکجا با کاپی قرارداد ض ،ادهری همان نشمنابع ب

 .درخواستی نمایند

مؤسسات  های خدمات ملکی که درکاری متقاضیان بستتصدیق تجربه .12

ت باز تصدیق ث بعد ،یفه نموده اندظهای خصوصی ایفای وو شرکت

و راجستر بودن مؤسسه و یا شرکت در وزارت اقتصاد و یا سایر 

قرارداد کار و فورم مالیه  ،باشدار نمیبمدار اعت طمراجع مربو

 .فورم درخواستی گردد مدهی باید ض

 (۲): دارد صراحت چنین کار قانون دوموشصت ماده دوم بند .13

 به ماده این( ۱) فقره( ۳و۲)اجزای مندرج كاركنان مزد اندازه

 دولتی كاركنان برای دولت توسط كهمزدی حداقل از هردرجه تفكیك

 .تواندنمی بوده كمتر میشود، تعیین

کر ذال دهی فورم درخواستی موارد فوقممتقاضیان محترم حین تسلی

ن روش دارند،فته، کاپی اسنادی را که ارایه می در نظر گررا جداا 

گونه در غیر آن ناقص ارزیابی گردیده و هیچ ،باشد شو قابل خوان

  .شود یرفته نمیذی پتاز تسلیمی فورم درخواس اسناد جداگانه بعد
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