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 شده طبق معیارهای قبول شده انجینریبرآورد پروژه های ساختمانی مطابق به نقشه واسکیچ ارائه : هدف وظیفه:       

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

   صالحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وساالنه آمریت مربوطه در مطابقت با پالن عمومی ریاست بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده ترتیب پالن کاری ماهوار ؛ ربعوار  .1
 وزارت.

ختمانی مطابق به نقشه واسکیچ ارائه شده در مرکز ووالیات وگزارش آن به آمر پروژه ها ؛ جهت تصمیم گیری برآورد پروژه های سا .2
 نهایی.

 مطابق به برآورد وارائه پیشنهاد به منظور تنظیم امور ساختمانی.تعین احجام کاری بخش پروژه های ساختمانی  .3

 تعین مقدار مواد ساختمانی موردضرورت برای پیشبرد کارپروژه ها مطابق به برآورد صورت گرفته . .4

 .ژه  های انکشافی  به امریت پرو درمطابقت به پالن پروژه  چگونگی برآوردموقع از  گزراش بهتهیه وترتیب  .5

 ت مواد ساختمانی با کیفیت مطابق برآورد صورت گرفته جهت استقاده درامورساختمانی پروژه .تعین نوعی .6

 ارایه پروپوزل پروژه های انکشافی ؛ جهت منظوری ازطریق مراجع ذیربط. .7

 تخمین مقدارپول مورد ضرورت برای پیشبرد کارساختمانی بعد از برآورد جهت ارائه به بخش مربوط به منظور تهیه. .8

 جهت اخذ تصامیم بعدی .اني ث اولی و جداول برآورد هاي ترتیب .9

 تدویر ورکشاپ ها ؛ سیمینارها وآموزش های جریان کار.انکشاف وانتقال مهارت های مسلکی به شیوه  .10

ارائه گزارش ماهوار؛ ربعوار؛ ساالنه وعندالضرورت ازفعالیت ها ودست آوردهای آمریت مربوطه ؛ به منظور مطلع ساختن رهبری  .11
 ارت.وز

 اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصالح مطابق قوانین ؛ مقررات واهداف وزارت سپرده میشود. .12
...........................................................................................................................................................  

 استخدام )سطح تحصیل و تجربه کاری(:شرایط 

 قانون کارکنان خدمات ملکی ، ذکرگردیده است (34)و(8),(7مقتضیات حداقل برای این بست در ماده)

 یشود.م ( وبه درجه تحصیلی باالتر دررشته های متذکره ارجحیت دادهی از رشته های ) انجینیری سیول ؛ انجینیری ساختمانی .حداقل سندتحصیلی لیسانس دریک 1

 حداقل یک سال..تجربه کاری مرتبط  2

 تسلط به یکی از زبان های رسمی )پشتو یا دری( و آشنایی )تحریر و تکلم( با زبان انگلیسی .3

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

 


