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 ☐           کارکن قرار دادی        نام

  نام پدر ☐          مامور خدمات ملکی    

 موقعیت وظیفه  نام پدرم کالن

         ☐              مرکز                  محل تولد

 /     / تاریخ تولد  ☐                والیت              

 مهارت در زبان های بین الملی  کود مالی
 

 

 

 
 تاریخ تقرر ابتدایی

 
 

 
 

 
   /    / 

 خواندن تکلم نوشتن نام زبان

 
 ☐بتدائیه  ا

 ☐متوسط  

 ☐عالی   

 ☐بتدائیه  ا

 ☐متوسط  

 ☐عالی   

 ☐بتدائیه  ا

 ☐متوسط  

 ☐عالی   

  قومیت
 مهارتهای مرتبط به وظیفه

 ☐   دوگانه           ☐   افغان نوع تابعیت

  حالت مدنی
 

 نوع مهارت

 (                                                                )         ☐        علمی

 (                                                                )         ☐      تخنیکی

 (                                                                )         ☐      افزاری
 ☐  زن                ☐   مرد جنسیت

  ایمیل آدرس
 

 

 سطح مهارت

 

 ☐      ییابتدا

 ☐     متوسط 

 ☐     عالی   

 پاسپورت

 محل صدور تاریخ صدور شماره پاسپورت
نوعیت 
 پاسپورت

   
 ☐      عادی

 ☐     خدمتی
 

 تذکره تابعیت شماره های تماس
 

  شماره موبایل
 جلد صفحه نمبرتذکره

   

 تاریخ صدور محل صدور  شماره تیلفون دفتر

    شماره تیلفون خانه

 سکونت اصلی سکونت فعلی

  شماره خانه  شماره خانه

  ناحیه  ناحیه

  والیت  والیت

  ولسوالی  ولسوالی

 منابع برشی عمومی انکشاف ریاست

 HRMIS مدیریت عمومی

 فورم معلوماتی سوانح کارکنان جهت درج در دیتابیس

 معلومات شخصی:



 

 
 

 

 

 وظیفه فعلی

  ریاست مربوطهنام  قدم / رتبه بست شمولیتتاریخ  عنوان وظیفه ناحیه ولسوالی والیت

        

 نوعیت معاش هوظیفتاریخ انفصال از  نوعیت مقرری موقف وظیفوی

 ☐            رتب      ☐قراردادی        ☐رقابتی       ☐حکمی  ☐خدماتی  ☐اصلی 

 ☐            عادی   

 ☐        پر سکیلسو

 ☐         سی بی آر 

 تاریخ خدمتی
تاریخ شمولیت به  

 څارنوالیلوی 
تاریخ تقرر در بست 

 فعلی

   

 تحصیالت

 تاریخ ختم تاریخ آغاز شهر/ والیت کشور مرجع تحصیلینام 

     

 داخل خدمت نوع مدت تحصیلی رشته ځیپوهن درجه تحصیلی

 ☐نخیر             ☐بلی   ☐وقفه یی        ☐مسلسل     

 کارکننزدیک اقارب 

 اداره وزارت / عنوان وظیفه نام پدر نام

    

 شماره تماس نوع قرابت

  ☐فرزند       ☐همسر      ☐خواهر        ☐برادر        ☐مادر        ☐ پدر

 موزش هاآ

 کشور مرجع آموزشی تاریخ ختم تاریخ آغاز

    

 درج دفتر سوانح نتیجه برنامه آموزشی محل آموزش

    

 
 

  
                                                  (                           )                                                              (                                            ) 

 

رئیس مربوطه امضاء  امضاء کارمند 


