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اعالن مجدد کاریابی مربوط وزارت مبارزه علیه موادمخدر
وزا رت مبارزه علیه موادمخدربه منظورسپردن کاربه اهل آن وتحقق اهداف عالی دولت درمورد اصالح وایجاداداره سالم به سلسله اعالن های قبلی درنظرداردتا بست
رتبه ( )3کارشناس ریموت سنسنک و جی ای اس را به خاطراستخدام کارکنان شایسته وکارفهم در پروسه رقابت آزادقراردهد،بناء به اطالع واجدین

شرایط اعم ازمرد وزن که تابعیت افغانی داشته باشند رسانیده میشود تا خودرادر پست فوق الذکرکاندید نمایند.
عنوان بست :کارشناس ریموت سنسنک و جی ای اس
بست رتبه )3( :
:
ریاست

سروی مواد مخدر

اعالن مجدد:

شرح وظایف:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.11
.11
.12

همکاری در قسمت طرح ،انکشاف و اداره برنامه ریموت سنسنک در ریاست سروی مواد مخدر.
ارایه مشوره در مورد منابع معلوماتی ،وسایل اکتشافی و معیار های اندازه گیری مناسب در قسمت تحلیل ارقام برای نظارت و ارزیابی کشت
محصوالت غیر مجاز.
همکاری در قسمت نمایش ،بهبود ،تحلیل ارقام و تفسیر معلومات که از طریق ستالیت و تصاویر فضائی بدست آمده است.
دریافت م علومات مورد نیاز از تصویر بر داری فضایی و ستالیت در رابطه به کشت محصوالت غیر مجاز.
مدغم ساختن معلومات حاصله از فضا ( ریموت سنسنک) با گزارشات سروی ساحوی ،معلومات جی پی اس ( )GPSو کارتوگرافیک.
عکس بر داری مزارع کشت کوکنار و چرس از طریق هیلی کوپتر.
تهیه و چاپ نقشه های ساحات مورد هدف برای تخریب مزارع کوکنار ،حاصل تریاک ،ترافیک و قاچاق مواد مخدر و سایر نقشه های مورد
نظر.
تنظیم عکس های ماهواره ئی غیر منظم به شکل منظم آن با استفاده از تکنیک های ریموت سنسنک و استفاده از ایراس ایمیجن ( Eras
 )Imagineسافت ویر جی ای اس ( .)GIS Software
معرفی و تشخیص نباتات زراعتی از قبیل کوکنار ،چرس ،گندم ،رشقه و غیره توسط سافت ویر .GIS
تهیه و ایجاد شیپ فایل (  ) Ship Fileبه گونه سافت آن جهت تعین ،معرفی و شناسایی نباتات غیر مشروع از قبیل کوکنار ،چرس ،کوکائین و
غیره.
تهیه و ارایه گزارشات جمله جداول ،گراف ها و نقشه ها.
اجرای سایروظایف برحسب هدایات آمرین ذیصالح مطابق قوانین ،مقررات واهداف وزارت مبارزه علیه مواد مخدر.

شرایط استخدام:
مقتضیات حد اقل برای این بست ،در ماده ( )7و ( ) 34قانون کارکنان خدمات ملکی ،ذکر گردیده است.
تحصیالت ،تجارب و مهارت های الزم:

دارای سند تحصیلی لیسانس در بخش های (جیولوژی ،کارتوگرافی ،ساینس و به درجه های باالتر ارجحیت داده میشود).
تجارب الزمه ( :نوع و مدت زمان تجربه)
حد اقل دو سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه
مهارت های دیگر(کورس های کوتاه مدت ،آموزش های داخلی خدمت و غیره)
کورس های کوتاه مدت و دراز مدت آموزشی مرتبط به وظیفه.
تسلط کامل به یکی از لسان های رسمی کشور (پشتو و دری) و آشنائی به لسان انگلیسی.
مهارت در پروگرام های آفیس ،انترنت و  Outlookکمپیوتر.

امتیازات:
 معاش ماهوار مطابق سیستم جدید رتب ومعاش.
اشخاص واجدشرایط ازتاریخ نشراعالن1397/9/10الی 1397/9/ 18میتوانند فورمه های مخص وص درخواستی را از ویب سایت www.mcn.gov.af
دریافت و بعد از خانه پوری دقیق دوباره به ایمیل آدرس  csc.mocn@iarcsc.gov.af hrr.mcn@gmail.comارسال نمائید .
برای معلومات بیشتر به شماره تلفون 0799454049به تماس شوید .

