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  (RQA) افغان  ن یپروژه بازگشت متخصص
  

 متخصص افغان که در  عاشتغال اتبا يرا برا RQA 2021/2022 ي پروژه  (IOM) مهاجرت  یالملل نیب سازمان   
 خدمت  وبازگشت  لیدر افعانستان به منظور تسه یو خصوص یساکن هستند، در موسسات دولت رانیحال حاضر در ا

 ی آبادان يدر راستا شیآنها فراهم شود که از دانش و مهارت خو يابر یفرصت قیطر نیبه وطن اجرا خواهد کرد تا از ا 
  .ند یو توسعه کشور استفاده نما 
 

  2021/2022سال  RQA پروژه
   رشیپذ يبرابر را برا یمهاجرت فرصت یالملل نیمان بزسا RQA نیبازگشت متخصص پروژهگذشته،  يهمانند سالها

 دیآ یدعوت به عمل م نیاز داوطلب لهی نوسی. لذا بددینما یفراهم م شیکشور خو يزعالقمندان به خدمت و بازسا
 اقدام نمایند.  ثبت درخواست در مشاغل منتشر شده يکه برا 
 

  طرح هستند؟ نیمشمول ا یکسان چه
منتشر شده را   ف ی از شرح وظا یکهر   نشیذکر شده در گز طیکه شرا یاقامت دارند در صورت یبصورت قانون ایو   ندینما یم لیتحص رانیاتباع کشور ج.ا. افغانستان که در ج.ا. ا هیکل

ثبت  يبرا طیپروژه بهره مند شده اند، واجد شرا نیگذشته از ا يسالهاکه در   يذکر است که افراد  انیالبته شاد. ثبت نام نماین  نیطرح بازگشت متخصصمی توانند در  داشته باشند،  
  .شندبا ینام مجدد نم

 مهلت ثبت نام: 
ارسال شده    ي. درخواست ها ندیارسال نما  )1400  بهشتیارد  4  یال  1400  نیفرورد  19(  2021  لیآور  24  تیلغا  2021  لیآور  8  خ یتوانند درخواست خود را از تار  یم  انیمتقاض

   ) تمدید شد.1400 خرداد 1(  2021می   22مهلت ثبت نام تا تاریخ   .قرار نخواهند گرفت  یفوق الذکر مورد بررس خ یخارج از تار
 نحوه ثبت نام: 

و انجام مراحل ثبت نام، به لینک ذیل مراجعه فرمایید. درخواست ها ارسال شده به ایمیل کارمندان سازمان و یا به   RQA   2021 /2022جهت مشاهده مشاغل موجود در پروژه  
 : موسسات میزبان قابل قبول نمی باشند 

 https://afghanresponse.iom.int/RQAلینک ثبت نام: 
دریافت نمی نماید. تمامی استخدام ها بر اساس یک  RQA  توجه بفرمایید که سازمان بین المللی مهاجرت هیچ نوع هزینه اي براي هیچ مرحله اي از ثبت نام تحت پروژه  لطفاً

 انجام خواهد شد.   ،و مرور تقاضاهایی که واجد شرایط از نظر سند تحصیلی و تجربه کاري بر اساس الیحه وظایف مربوطه شناخته می شوند ،پروسه شفاف بعد از دریافت
 
 

           
 بازگشت متخصصین افغان                   

    

  تاریخ ثبت نام:•

فروردین  19( 2021 می 22 تیلغا 2021 لیآور 8
 )1400 خرداد 1الی  1400

لینک ثبت نام: •
https://afghanresponse.iom.int/RQA 

 راه هاي تماس جهت دریافت اطالعات بیشتر: •

               Tel: 0093794795053 

Email: IOMRQAQUERIES20-21@iom.int 
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