
 کایپکت تی:                  آمــــر صنعت و تجارت والفهیعنوان وظ

          3:                            بست

 اداره:                صنعت وتجارت ای وزارت

 کایپکت تی:                        والتیموقع

          (1 )                     :پست تعداد

 به:                 به مقام وزارت یگزارشده

              از:           از کارکنان تحت اثر یریگ گزارش

 .تیجهت عرضه خدمات موثر سطح وال تیآمر یاتیعمل یها بر پالن ها یسی، پا ل نیقوان قینظارت از تطب  :فهیوظ هدف

 :یفویوظ یها تیو مسئول تیصالح

 .مربوطه در مطابقت با پالن وجهت تحقق اهداف وزارت استیربعوار،ماهوار و ساالنه  ر یپالن کار بیطرح و ترت    .1

به اهداف  دنیرس یوربه منظ تیآمر یبر نامه ها یاهداف غنامند قیدر جهت تطب یسودمند مسلک یمشوره ها هیارا    .2

 . تیبر سطح وال تیآمر یکیژیاسترات

واداره در سطح  یامور مال میبموقع در رابطه به تنظ میمربوطه واتخاذ تصام یبخش ها یها یازمندین صیوتشخ کیتفک    .3

 . تیوال

 . تیدر وال یفیوکوپرات یتی، ترانز ی، انفراد یشرکت یاعم از جواز نامه ها یجوازنامه ها دینظارت از صدور وتجد    .4

صادرات وواردات در  یصدور جوازنامه ها برا قیاز طر یوقانون یاقتصاد رسم کی جادیدر عرصه ا یمشارکت وهمکار    .5

 . مربوطه تیوال

 . ددارن تیرا در داخل وال تیکه قصد فعال یتشبثات یاداره وانسجام امور مربوط به انکشاف صادرات ، خدمات ثبت برا    .6

وانکشاف  عیها صنا یگزار هیسرما یوامور غرض بهبود وارتقا یسکتور خصوص یژیواسترات یسیپال قینظارت از تطب    .7

 . مربطه تیووال یسکتور خصوص

 یدیامور تول تیوحما ی، نظارت امورمحاسبات یمال تیریشده ،ند بیاصالحات تصو قیجهت تطب التیتهس جادیوا یهمکتار    .8

 . مربوظه تیدر وال یدولت یها وشرکت ها ی، تصد عیامور صنا یدیموسسات تول یواقتصاد

بخصوص آن  داتیعرضه خدمات و تول یبرا تیرقابت سالم در مارک نیجهت تام یوساختاررقابت نیاز حقوق مستهلک تیحما    .9

 .ردیگ یصورت م هیعرضه مواد اول یکه در آستا یوتجارت یاقتصاد یها تیفعل

 .کارکنان تحت اثر تیریاداره و مد میتنظ    .10

 .گزارش ماهوار، ربعوار، ساالنه و عندالضرورت از بخش مربوطه جهت تحقق اهداف هیارا    .11

 .شودیمقرره ها و اهداف وزارت مربوط سپرده م ن،یمطابق به قوان صالحیکه توسط مقامات ذ فیوظا ریسا یاجرا    .12

 :(یو تجربه کار لیاستخدام )سطح تحص طیشرا

 .است دهیذکر گرد ی( قانون کارکنان خدمات ملک34( و )7بست دراحکام مندرج ماده ) نیاحراز ا یالزم برا طیشرا حداقل

ارت ، اداره و تجارت ، تج یالملل نیاقتصاد ، حقوق ، اداره و تجارت ، روابط ب  یدر رشته ها سانسیل یلیحداقل سند تحص    .1

 .شودیداده م تیفوق ارجح یباالتر در رشته ها یلیمرتبط  به درجات تحص یرشته ها ریالملل و سا نیب

 یها تیموارد مندرج اهداف و مسول ریسا ایمرتبط  و مشابه در امور صنعت و تجارت و  یحداقل داشتن دو سال تجربه کار    .2

 .به بست یفویوظ

 . یسیبا لسان انگل ییپشتو( وآشنا ،ی)در یمل یاز لسان ها یکیتسلط کامل به     .3

 .فهیمرتبط به وظ یوتریکمپ یمهارتها    .4


