رهنمود تکمیل فورم
درخواستی برای بست های
سوم الی هفتم

از کاندیدان محترم خواهشمند است تا به نکات آتی توجه جدی نمایند:
زمان ارسال درخواست:
درخواست تنها در جریان اعالن بست ارسال شده می تواند ،توجه داشته باشید که زمانیکه اعالن ختم شد
•
سیستم درخواست شما را نمی پذیرد.
اسناد تحصیلی:
•

اسناد تحصیلی دولتی باید تائیدی وزارت محترم تحصیالت عالی را داشته باشد؛

اسناد تحصیلی از موسسات خصوصی باید سرتفیکیت که توسط وزارت تحصیالت عالی تائید شده باشد و یا
•
مکتوب که توسط ریاست موسسات تحصیلی خصوصی باشد؛
اسناد تحصیلی خارج از مرز عالوه بر تائید نماینده سیاسی کشور و وزارت محترم خارجه باید مورد ارزیابی
•
وزارت تحصیالت عالی نیز باشد.بنابر این مکتوب ارزیابی باید ضم فورم باشد؛
اسناد تحصیلی (داخل و خارج مرز) که بین سال های  ۱۳۷۱الی  ۱۳۸۱اخذ گردیده نیازمند ارزیابی مجدد
•
وزارت تحصیالت عالی است.
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اسناد تجربه کاری:

•

اسناد تجربه کاری دولتی:

اگر کارمند دایمی دولت هستید ،نیاز است که خلص سوانح شما جدید بوده یا حد اکثر شش ماه قبل از اعالن
•
بست صادر شده باشد و تائید واحد اولی(ریاست منابع بشری وزارت /اداره) را با خود داشته باشد،
اگر به شکال قرارداد کار نموده باشید نیاز است که نمونه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه خویش را
•
ارائه نماید.
•

اسناد تجربه کاری غیر دولتی:

•

داشتن تمام قرار داد خط و ارائه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه ضروری است؛

•

قرار داد ها واصل نهاد غیر دولتی باید توسط یکی از ادارات ذیصالح دولتی تائید شده باشد؛

مطابق ماده  ۶۲قانون کارمعاش کارمندان قرار دادی نباید کمتر از معاش دولتی باشد بنابراین داشتن سند مالیه
•
دهی ( )TINضروری می باشد.
•

اسناد موسسات خارجی بین المللی:

•

بودن تمام قرار داد خط ها ضروری می باشد؛

اگر در بیرون از کشور کار کرده اید اسناد شما باید توسط نمایندگی سیاسی افغانستان در کشور میزبان و بعدآ
•
توسط وزارت خارجه افغانستان تائید گردیده باشد.
•

اسناد که حریق یا گم شده اند:

•

درصورتیکه کار کرد شما توسط ریاست منابع بشری همان اداره تائید گردد مورد قبول است.

جهت معلومات بیشتر می توانید به شماره های ذیل به تماس شوید:

مراحل ارسال درخواستی

مرحله اول
متقاضی به لینک ذیل مراجعه نماید
https://mompjobs.gov.af/onlineform/public/

مرحله دوم
 .۱در صورتیکه متقاضی حساب کاربر دارد روی گزینه وردو به سیستم و در صورتیکه حساب کاربر
ندارند روی گزینه راجستر کلیک نمایند.

مرحله سوم
در این مرحله اسم ،ایمیل آدرس ،کلمه رمز در بخش های مربوطه درج میگردد

مرحله چهارم
در این مرحله
متقاضی
تمامی معلومات
شخصی ،تحصیلی،
تجربه کاری و
سایر موارد را
تکمیل می نماید

مرحله پنجم
در این مرحله متقاضی اسناد مورد تحصیلی ،تجربه کاری و سایر اسناد مصدفه را در این بخش اضاف
می نماید"" .بعد از درج معلومات و ضمایم ،باالی دکمه ثبت فشار دهید تا معلومات شما ثبت سیستم
گردد""

مرحله ششم
بعد از درج تمامی معلومات و فشار باالی دکمه "ثبت" ،متقاضی به باالی صفحه مراجعه نموده و باالی دکمه
"بست های اعالن شده" فشار دهند.

روی این دکمه فشار دهید

مرحله هفتم
در این مرحله متقاضی  ،بست مورد نظر خویش را انتخاب نماید و باالی دکمه ارسال درخواستی فشار دهند.

نوت :در صورتیکه متقاضی می خواهد اطمینان حاصل نماید که درخواستی به بست مورد نظرارسال گردیده است.
می تواند به باالی صفحه مراجعه نماید و روی دکمه درخواستی ها فشار داده و می تواند بست های که درخواستی
ارسال نموده است را مشاهده نمایند.

