
 
      

 عنوان وظیفه انجینر آب رسانی 

(4)  بست 

 وزارت یا اداره وزارت امور سرحدات و قبایل

 موقعیت پست کابل )مرکزی(

 بخش مربوطه ریاست پالن وپالیسی 

 تعداد پست     (       1)       

 گزارشده به آمرپروژه ها 

گیر از گزارش ندارد  

 کود پست 46-90-11-008

11\6\1397 بازنگریتاریخ    

..........................................................................................................................................................  

 ر  عرضه خدمات ساختمان های وزارت  به منظو بخش هاي آبرساني وکاناليزاسيون برآورد ، مراقبت : هدف وظیفه:       

 مًوثر آبرسانی.                      

 

............................................................................................................................................................  

آبرسانی برای تعمیرات وساختمان های وزارت وارائه آن به آمر مربوطه  ترتیب پالن سیستم  صالحیت و مسئولیت های وظیفوی: .1

 جهت اخذ منظوری.

 . خدمات مؤثر آبرسانیعرضه   جهتوپروژه های انکشافی   وزارت زاسیون تعمیراتآبرساني وکانالی شبکه های طرح ودیزاین  .2

 عالیت درست آنها.هت حصول اطمینان از فجانکشافی وزارت ني وکانالیزاسیون پروژه هاي آبرسا سیستم هایمراقبت از .3

 .وارائه آن به آمرمربوطه جهت تجدید آنها برآورد هاي اولیه ترمیماتي شبکه هاي آبرساني وکانالیزاسیونپیشبرد  .4

 تنظیم سیستم تخنیک بی خطر درجهت استفاده سهل آب درحاالت اسثتثنائی حین بروز حریق درساختمان ها .5

 کنترول و مراقبت ازسامان آالت آبرسانی تهیه شده جهت حصول اطمینان ازکیفیت ومطابقت آن با مشخصات وقرارداد .  .6

 کنترول ومراقبت از حفریات چاه های آبرسانی مطابق به معیارهای تثبیت شده درسیستم آبرسانی . .7

 ارائه مشوره برای حل مشکالت وظیفوی اداره مریوطه .8

 ید التقرر وانتقال تجارب به آنها طبق الیحه وظیفهرهنمائی کارکنان جد .9

 .مدیریت ومراقبت از کارکنان تحت اثر به منظورحصول اطمینان از استخدام ، رشد  وآموزش آنها .10

 اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه در مطابقت با قوانین ؛ مقررات ؛ اهداف وخط مشی اداره. .11
...........................................................................................................................................................  

 شرایط استخدام )سطح تحصیل و تجربه کاری(:

 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است. 34و 7این الیحه وظایف با در نظر داشت مواد 

وبه درجه تحصیلی باالتر دررشته .( جینیری ساختمانی وآبرسانی ؛ زیربنا ها ؛ بند و انهاری از رشته های ) ان.حداقل سندتحصیلی لیسانس دریک 1

 ه ارجحیت داده میشود.های متذکر

 .ویا سایر موارد مندرج اهداف ومسولیت های وظیفوی این بست.تجربه کاری مرتبط ) مدیریتی مشابه وتخصصی )آب رسانی (  2

 حداقل یک سال تجربه کاری. 3

 تسلط به یکی از زبان های رسمی )پشتو یا دری( و آشنایی )تحریر و تکلم( با زبان انگلیسی .4

 .مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه. 5



 
      

 


