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 کاریابیاعالن 

            003 نمبر اعالن :

   ریسرچر/ ترینر نام بست:

 (PTRO)موسسه آموزش و تحقیق برای صلح  اسم موسسه :

 ننگرهار (بلخ، کندهار و ) والیات هرات،سفر های والیتی دفتر مرکزی کابل، همراه با   : وظیفهموقعیت 

 مدت: یکسال 

 تعداد بست: یک 

 مرد/ زن جنس:

 افغان ملیت :

 اندازه معاش : رقابتی 

 07.06.2017اعالن : شروع  تاریخ 

 20.06.201 تاریخ ختم اعالن : 

 

 معرفی موسسه :

(  ، یک موسسه افغانی غیردولتی، Peace Training and Research Organization - PTROموسسه آموزش و تحقیق برای صلح )

در کابل تاسیس و بعد از اخذ جواز رسمی فعالیت از وزارت اقتصاد منحیث  2010 غیر انتفاعی و غیر وابسته است که در ماه اکتوبر

 یک نهاد غیر دولتی در کشور آغاز به فعالیت نموده است.

در بخشهای آگاهی، ظرفیت سازی و بسیچ اجتماعی در راستای تسهیل ، زمینه سازی، تقویت و کمک به روند های حل  این موسسه

منازعات و اعمار صلح، اشتراک عامه در حکومت داری خوب، دسترسی به عدالت و حمایت از جوانان در کشور کار و  فعالیت 

 مینماید.
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 :ریسرچری  ترینر/ وظایف و مسوولیت ها

 هی حقوقی، و ... گاهای ا یننگتدویر تر 

 ها  یننگام و تهیه پالن تدویر ترگرمسوول بخش پرو راپور دهی به 

 ها  یننگهی حقوقی و غنی ساختن مواد ترگای در تهیه مواد اسهمگیر 

 موارد کاری موسسه  یگرو دهی حقوقی گاهای ا یننگمشوره دهی در زمان تدویر تر 

 کارمندان موسسه  یگرن جدیدا ْ استخدام شده و دظرفیت سازی کارمندا 

  اشتراک فعال در ورکشاپ ها و سایر برنامه های ظرفیت سازی موسسه 

  پیشبرد ریسرچ های انفرادی و گروپی در مرکز و والیات 

 ) جمع آوری دیتا و ترجمه آن به لسانهای ) دری؛ پشتو و انگلیسی 

 ری؛ پشتو و انگلیسی (نوشتن راپور تحلیلی ریسرچ به لسانهای ) د 

 لیت پذیر بودن در سایر موارد کاری موسسه مسؤ 

 

 تحصیالت :

 ماستر یا لسانس در رشته حقوق از یکی از پوهنتون ها 

  حداقل سه سال با موسسات سابقه کاری  

 (نگلیسی خارجی ) السان ) پشتو و دری( و  ملیبا لسانهای  تسلط کامل 

 

 رهنمود تسلیم دهی سوانح: 

از بعد از خواندن متن اعالن، میتوانند خلص سوانح شانرا با کاپی اسناد تحصیلی شان   ریسرچر/ ترینرعالقمندان و واجدین بست 

 afadmin@ptro.org.or  raufi@ptro.org.af : طریق ایمیل آدرس ذیل 

 و یا هم به آدرس ذیل تسلیم نمایند:

 یا - 0799261864   0781857052: تماس های ، ناحیه ششم ، منطقه خواجه مال ، کارته سه کابل شماره ۱۸۵خانه نمبر 

0799422157  
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