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 رهنمود تسلیم دهی فورم  درخواستی بست های خدمات ملکی  وزارت تحصیالت عالی

 

( مورخ ۷۴۶۱شامره ) متحداملال  نامه و .ا.ا مقام عالی ریاست ج۶/۹/۱۳۹۲( مورخ ۹۲متکی به فرمان شامره ) .1

به اطالع آنعده متقاضیانیکه جهت اشرتاک در ،صالحات اداری وخدمات ملکی مستقل ا کمیسیون۳/۱۱/۱۳۹۱

( که از طریق آمریت استخدام ریاست منابع برشی وزارت  و چهارم)سوم  رقابتی رتبه  استخدام  بست های

 ،رسانیده میشود تا مراتب آتی را جدأ رعایت منایند. گردد تحصیالت عالی اعالن می

ملکی ، بست هرگاه کاندیدان بست های خدمات »» ( مقام عالی ریاست جمهوری ۹۲فرمان شامره )ماده دوم  .2

های نظامی و غیر خدمات ملکی ، در جریان پروسه تعیینات با استفاده از واسطه در تقرر شان اقدام منایند ، از 

 ««میگردند وماک درپروسه رقابتی هامن بست محر اشرت 

بعد از خانه پری  قبل  بدست آورده mohe.gov.afم میتوانند فورم های کاریابی را از ویب سایت محرت  متقاضیان .3

 ارسال منایند. hr.mohe2020@gmail.comاز ختم اعالن به ایمیل آدرس 

نادرست و خالف واقعیت تثبیت گردد ،  هر گاه اسناد و معلومات درج شده در فورم درخواستی توسط متقاضی ، .4

 از روند رقابت حذف میگردد؛  حرتممتقاضی م

یک بست را انتخاب منایند  در صورت انتخاب چندین بست از پروسه شارت لست رصف کاندیدان محرتم میتوانند  .5

 حذف میگردند.

ی صادر شده باشند؛ از طریق مراجع سهجری شم 1381الی   1371اسناد تعلیمی و تحصیلی که بین سال های   .6

 مربوطه ) وزارت معارف  و یا وزارت تحصیالت عالی( باید مجدداً مورد  تائید و تصدیق قرار بگیرد؛ 

، نامه یت اسناد دال بر تکمیل ارزیابی و تائید وزارت تحصیالت عالی داسناد تحصیلی خارج مرز، ضمن موجو  .7

 وزارت تحصیالت عالی نیز الزامی می باشد ؛ ارزیابی اسناد تحصیلی بیرون مرزی ریاست 

هر گاه متقاضی یک یا چندین سند مورد نیاز جهت تکمیل منودن رشایط در وقت معینه آماده  منوده نتواند ویا   .8

روند رقابت حذف در اسناد ارایه شده نواقصی وجود داشته باشد که در موقع معینه حل نشود متقاضی موصوف از 

 می گردد. 

کاندیدان محرتم که در ادارات دولتی بشکل رسمی ایفای وظیفه مینامیند ویا قبأل وظیفه اجرا منوده اند، یک  .9

ادارات صادر گردیده باشد منحیث سند تجربه که توسط  واحد های اولی وزارت ها/  قطعه فورم خلص سوانح 

قاضی باید حد اکرث شش ماه قبل از تاریخ اعالن بست صادر و از خلص سوانح مت ،کاری  مدار اعتبار میباشد

 جانب اداره مربوطه تائید گردیده باشد ، در غیر آن صورت مدار اعتبار منی باشد.

من ارایه است ضدرصورت ارایه اسناد مربوط  به تجارب کاری از رشکت ها و موسسات خصوصی ، متقاضی مکلف  .10

رت وزارت اقتصاد و یا سایر مراجع مربوط، کاپی های قرار داد خط و فورم مالیه سند مبنی بر تائیدی ثبت و راجس
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یهـــــالعـــــاط  

 

مزد متقاضی  حد اقل  ( طرزالعمل تعیینات بست های خدمات ملکی ، 14مطابق ماده )دهی  را نیز ارایه مناید. 

تعیین میشود، کمرت هر  درجه مزد کارکنان دولتی که به استناد ماده شصت و دوم  قانون کار به تفکیکمعادل 

 کاندید در صورت  عدم ارایه چنین سندی متقاضی از پروسه رقابت آزاد اخراج و برای احراز بست بوده  منی تواند. 

 غیر واجد شناخته میشود. 

تصدیق کاری از نهاد های بین املللی در صورتیکه تائیدی شعبه منابع برشی و کاپی قرار داد خط هامن نهاد را  .11

 ه باشد ، منحیث سوابق کاری قابل محاسبه می باشد؛باخود داشت

تائیدی مراجع دیپلوماتیک  متقاضیانی که دارای تجارب کاری خارج مرز می باشند ، تصادیق کاری شان بعد از  .12

 مقیم کشور مربوطه و تائیدی وزارت امور خارجه مدار اعتبار می باشد؛ 

یددن رهمنددود اسددناد ارایدده مطددابق بدده العدده منددوده و عیدده هددذا رادقیددق مطااطال کاندیدددان محددرتم مکلددف اند، .13

 .لیت بعدی بدوش خود کاندید میباشدآن مسو مناینددرغیر 


