سفارت جمهوری اسالمی افغانستان در تهران
فورم درخواست
برای استخدام
این بخش توسط کمیسیون استخدام سفارت تکمیل میگردد:

نتیجه:

شامره ثبت ...........................................................
تاریخ دریافت ......................................................
تاریخ ارزیابی .....................................................
تاریخ شارت لیست ................................................
تاریخ مصاحبه ....................................................

مرحله 1
مرحله 2
مرحله 3

لطفاً متام بخش های این فورم را مکمل و دقیق خانه پری منائید.

محل نصب فوتو

در غیر آن در خواستی شام پذیرفته نخواهد شد .

(فوتو فعلی)

بخش اول :
در خواست برای :استخدام موقت در سفارت
اداره  :سفارت کربای جمهوری اسالمی افغانستان در تهران
..

 -1شهرت و آدرس
نام و نام خانوادگی....... .................................................................................................. :
نام پدر .................................................. :نام پدر کالن................................................... :
تاریخ تولد :
روز

 /م اه /

سا ل 13

جنسیت  :مذکر

مؤنث

حالت مدنی :مجرد

متاهل

آدرس اصلی به اساس تذکره پدر یا پدرکالن :
والیت ..................................:ولسوالی/ناحیه ............. .................. :قریه/کوچه ................................. :
آدرس مکمل در ایران :
استان  ..................................:شهرستان/ناحیه .......... .......... .......... ......................:
خیابان  ........ ........................................شامره پالک................. ................................................ :
شامره مبایل .......................................... :تیلفون دوم ............................................. :ایمیل ..... ................................................. :

.-2تحصیالت
نام دانشگاهی که شام ازآن فارغ شده اید .............. ......... ......... ........................ :از.........................:الی. ............................:
نام دانشکده  /رشته تحصیلی ................................................. ......... ......... ......... ....../.......................................................... :
در جۀ تحصیل................................................................................................................ .............. :
نام لیسه /دبیرستان .............. ...... ... ...... ...... ...... .................................. .. :از  ...................................الی ...........................................
وضاحت راجع به سایر مشخصات مسلکی و یا برنامه های آموزشی عمده که اضافه تر از یک ماه فرا گرفته اید .......................:
..................................................................................................................................................... .
.......................................................................................................................................................
 -3وظایف قبلی:
از تاریخ  ........... /......../.............الی تاریخ ................ /........... /.............عنوان بست ............................... :
اسم و آدرس استخدام کننده ..................................................................................................................... :
مسوؤلیت های عمده طبق الیحه وظایف :

از تاریخ  ........... /......../.............الی تاریخ ................ /........... /.............عنوان بست ............................... :
اسم و آدرس استخدام کننده ....................................................................................................................... :
مسوؤلیت های عمده طبق الیحه وظایف:

۴
 . -4زبان ها :
لطفا ً درجه توانایی خویش را در زبان های زیر و اضح سازید :
شامره
1

زبان
پشتو

2

فارسی

3

انگلیسی

سایر زبان ها
4
5
6

 .1روان
تحریر

 .2متوسط
خواندن

 .3ابتدائی
تکلم

 -5تخصص و مهارت در کمپیوتر و برنامه های آن (مشخصاً بنویسید):
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

 .-6شایستگی وتعهد برای انجام وظیفه:
 - 1ندا شنت سابقه جرمی،
 -2سپری منودن امتحان و مصاحبه حضوری
 - 3آ مادگی برای اجرای وظایف در محالت و استان های مختلف
 - 4موافق بودن با مقرره طرز سلوک و انضباط کارکنان سفارت
 -5حفظ محرمیت کاری
 -6برخورد شایسته با مراجعین
 -7روحیه همکاری با کارمندان و کارکنان
 -8دوری از فساد
 -9دادن حارضی طبق برنامه کاری
 -10فهم و دانش بلند تکنالوژی معلوماتی

بخش دوم
. )1آیا به کدام جرم در افغانستان و یا ماملک دیگر محکو م شده اید ؟

بلی

نخیر

در صورت که جواب شام مثبت باشد  ،جزئیات آنرا ارایه دارید .

 ) 2شهرت دو تن از اقارب و اشخاص با رسوخ تبعه افغانستان مقیم ایران که از شخصیت و اهلیت شام شناسائی کامل داشته باشد:
 -1نام و نام خانوادگی..............................................:
شامره کارت یا پاسپورت.................................. :
شامره تیلیفون..................................:
آدرس دقیق.................................................................................................................................:
 -2نام و نام خانوادگی..............................................:
شامره کارت یا پاسپورت.................................. :
شامره تیلیفون..................................:
آدرس دقیق................................................................................. ....................................................:

 . )3آیا اقارب شام در سفارت ج.ا.افغانستان در تهران وظیفه اجرا می مناید یا خیر؟
در صورت پاسخ مثبت لطفا ً نام و نسبت آن را بنوسید.

 )4اقرار میدارم بر اینکه ،معلومات مندرج در این درخواست حقیقت دارد .در صورت اثبات خالف ،از ادامه روند استخدام کنار گذاشته خواهم
شد.

امضاء .........................................:

تاریخ ........... ....... ........./......... ....... ./............ ..... :

