
 

 

 

رهنمود خدمتی استادان مراکز آموزشی ) بر اساس پیشنهاد آمریت تعلیمات تخنیکی و مسلکی والیات و یا مراکز 

 آموزشی مرکز(
 

( مرحله ذیل ترتیب و تشریح 4( روز در )5( روز و حد اکثر ) 3با در نظر داشت جدول زمانی حد اقل )  استادان مراکز آموزشی خدمتیروند 

 گردیده است.
 

مرجع پیشنهادکننده( 1مرحله )  

 
ریاست منابع بشری دریافت نموده و بعد  ، آمریت تعلیمات تخنیکی و مسلکی والیات ویارا از ویب سایت اداره خدمتیفورم  مرجع پیشنهاد کننده،

 از خانه پری دوباره به ریاست منابع بشری تسلیم مینماید.  

 
 

( ریاست منابع بشری 2مرحله )  

 

 و اخذ دوباره آن، مرجع پیشنهاد کنندهبه  خدمتی توزیع فورم 

 و درج معلومات در محل معینه فورم مالحظه دیتابیس غرض اطمینان از کود بست وکوایف بست، 

 و کادر تدریسی در محل معینه فورم،  استاد مورد نظر، درج تقرر ابتدائی، درج تاریخ ارزیابی و قدم، درج مدت خدمت مالحظه سوانح 

  مدیر عمومی سوانح و دیتابیس و آمر ارزیابی اجراات، سوانح و دیتابیس در محل مر استخدام، آ ، مدیر عمومی استخدام استادانامضای

 معینه فورم.

 ،خانه پری محل معینه فورم که به منظوری مقام پیشنهاد میشود 

 یس منابع بشری در محل معینه فورم،امضای رئ 

 محل معینه فورم، امضای معاون امور مالی و اداری در 

 .درج تاریخ دریافت و تاریخ صدور در محل معینه فورم 

 
 

 ( منظوری مقام3مرحله )

 

  توسط مقام اداره،  خدمتیمنظوری 

 توسط ریاست دفتر، مقام ثبت حکم 

 .درج تاریخ دریافت و تاریخ صدور در محل معینه فورم 

 
 

 ( ریاست منابع بشری4مرحله )

 

 ثبت شماره حکم در فورم، 

 ،ترتیب و صدور مکتوب خدمتی عنوانی مرجع مربوطه 

 ،امضای بخش استخدام در محل معینه فورم، حفظ فورم و تسلیمی مکتوب خدمتی به متقاضی 

 ،اطالع دهی به مراجع ذیربط 

 .درج تاریخ دریافت و تاریخ صدور در محل معینه فورم 

 

 

 

 
 



                                               

 

                                                                                                               

                   

 

 

 
و به مراجع ذیربط ذریعه مکتوب ریاست منابع بشری حفظ  در ویبسایت اداره/ ریاست منابع بشری/ آمریت تعلیمات تخنیکی و مسلکی والیات دریافت و بعد از طی مراحلنوت: این فورم از 

 .ابالغ گردد
 

 شهرت استاد

 اسم  ولد ولدیت وظیفه و محل آن مدت خدمت در مرکز آموزشی درجه تحصیل رشته تحصیل

      
 

 سکونت اصلی سکونت فعلی

 قریه ولسوالی / ناحیه والیت قریه ولسوالی / ناحیه والیت

      

 دالیل خدمتی:

 

                                                                
 

 خدمتی

 از  به

   مرجع پیشنهاد کننده امضا و تاریخ

  

 

 ریاست منابع بشری

مدت خدمت در بست  کادر تدریسی

 فعلی

 فعلی کود بست بست قدم تقررابتدائی در تعلیمات تخنیکی ارزیابیتاریخ 

 
  

1 
ی 

ال
2 

روز
 

       

 نخیر   )                        (        واجد شرایط است؟  بلی    )                        (              

               استادان امضای مدیر عمومی استخدام امضای آمر استخدام             و دیتابیس امضای مدیر عمومی سوانح ارزیابی اجراات، سوانح و دیتابیس امضای آمر

    
 

 !اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی به مقام محترم
 

ولد/ بنت )                     (  از مرکز  (                       محترم/محترمه )     بر اثر پیشنهاد )                          ( و لزودم دید ریاست منابع بشری، خدمتی 

 مقام محترم اداره به برای مدت )              (  ( آموزشی)                                                   ( به مرکز آموزشی )                                                 

 جهت منظوری ار سال است.  

 

 رئیس منابع بشری                                                معاون امور مالی و اداری                                                     

 

تاریخ صدور
ت 

تاریخ دریاف
ی 

زمان مجموع
 

 منظوری مقام اداره

 

 نظر به ضرورت خدمتی موصوف اصوالً منظور است.

 

 

 امضاء                                 
 

 زمان مجموعی  روز 2الی  1

 تاریخ دریافت  

 تاریخ صدور 

 ثبت حکم  

 ریاست منابع بشری
 

 

 بخش استخدام امضاء اسم و

 زمان مجموعی روز 1همان روز الی  اجراات  

 تاریخ دریافت  ثبت حکم 

 و صدور مکتوبترتیب  

 تاریخ صدور  اطالع دهی به مراجع ذیربط 

 امارت اسالمی افغانستان

 اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی

 معاونیت امور مالی و اداری

 ریاست منابع بشری
 شماره )           (

 ر اساس پیشنهادب فورم خدمتی استادان تاریخ:      /       /   

√ 


