
  



 کيسه [Ti]ي آيي ټد 

 ېتجرب ۍکلن 25 د ۍایالتونو د وفاقي قراردار متحده د ،ېک 1999په 
 ېک تد ورجینیا په کامن ویل عظیمي عزیز سید ليښ، غاهوروست خهڅ
 خپلو په. ودوښیک ټبنس (Ti) ډيټاینکارپوري س،ټیکنالوجیسټ د

 ېد متحده ایالتونو د انرژي شعب [Ti] آیي يټ ،ېک وځور ابتدایي
(DOE)اژانس ېلاير د ژغورنی، د چاپ (EPA)او ،ۍ، او د چاپیلاير، انرژ 

 په رېډاژانسونو ته  وفاقي نورو ېک شعبو په یکنالوژيټ انفارمیشن د
 .لړک ېاندړو خدمتونه ۍرګسال د سره بریا

 ۍثبات ېب او ګړېد سلیزو د ج [Ti] آیي يټ سره، دوېرید کلونو ت 
 په هلپار  ورکولو ېود د ته ربناېز ېد افغانستان خراب هوروست خهڅ
 ېه چګرنڅ. دى شوى ړیو باوري ائتالفي جو ېک هڅه یوالهړن
ایالتونو اژانس  متحده د لپاره ېود ېیوالړن د ېک 2004 په ته ېد

(USAID) په ور وده ۍکنځلپاره د یو شمیر صنعتي شتمنیو طرحه او م 
د متحده ایالتونو دولت او د نورو بسپنه  [Ti] آیي يټ وه، ېشو هړغا

 تیاړو انساني او ادارو، ربنا،ېز لپاره فغانستان ا د ته ېکوونکو مرست
 په او جمهوري یو ېچ لپاره ېد د دى ىړورک دوام ېالر له ولوړوج

 دونکي قام په حیث بریا ومومي.یک ېه ژوندى پاتګتو معاشي

 عسکري د ائتالف یوالړایالتونو او ن متحده ېچ ېک حال ېپه داس
 [Ti] آیي يټ کوي، انتقال ته ېي ودړبشپ او اداري خهڅمصروفیت 

 ته دفوه ېولنټ ېیوالړهیوادونو مرسته کولو لپاره د ن ۍد مخ په ترق
 دفيه د ېر کډګ په ېندنیک کان او اوبو، ،ۍلپاره، د انرژ ویلو وابځ

 د او دي يړک خیزړهرا خدمتونه خپل ېالر له کولو چمتو ېمرست
 ګته پرمخت ېمعاشي ود ېشخصي او عوامي شعبو بوختولو له الر

 الیو ړبهرنیو هیوادونو، شخصي شرکتونو او ن [Ti] آیي يټورکوي. 

ونکي و ګنن په ېچ ېالر له ورکولو تیاړو ېسازمانونو ته د د نادولتي
 .کوي ېاندړو حلونه پراخه ومومي، بریا ېحاالتو ک

 خدمتونه ږزمو

 ونډګ په کوي، چمتو خدمتونه پراخه اداري او ۍد انجینر [Ti] آیي يټ
 تر او ېطرح تر ېنیول خهڅ تصور د تیاو،ړو ړېپیاو ۍودان د

 ال خهڅیاو تړو مهمو دغه د ږمو لیکن. ېورکون واک او ېنصبون
تر تولید   خهڅ ېمرست د ژوند د او ېوندږیو. د لکو  ېاندړو زیات

 رپ لسیزو د ږمو لپاره کولو چمتو انتظام مالي او امنیت، ،ېونړاو جو
 لړورک ېپه الند [Ti] آیي يټونو پروژو تکیه کوو. ګسل او ېتجرب
 :لري اختصاص ېک شویو

 (A&E) ګانجنيرن او فن ۍد معمار

 او نقشه ګپالنن 

  ازموینه موادو د ېر کډګسروى، په 

  دQC/QA ېمعاین 

 ېتوپخان ېدونکېزډد نا (UXO) کول ېلیر 

 کول اداره ۍوداني او د ودان

 ۍاندو  د لپاره ېعمودي: د عوامي او شخصي سیکتور د کارون 
 ولونهډ ولټ

 واوب د شنه،ېو او انتقال ناېښبر د پلونه، او کونهړافقي: س 
 دنه او انتظامیکاره اوبو جمع کی، د بګورکین ټني او رسایي
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 پراختیا او جسامت په او يږدولت تخلیق کي .ېمرکزي عقيد
 ېهغ د خلک ولټ ،ېک منابعو موجوده په. دى المحدوده ېک
 ژني.یي نن پدو  ېچ هڅوده کولى شي  زیاده خهڅ

ته د علم د انتقال له —خلکو، ادارو، او قامونو—ولوټ مقصد.
 .کول چمتو منابع ېالر

 قانوني، عادالنه، او شفاف. . نالرهړد فعاليت ک

 د هدف بيان



 وده يوالهړن

 ونهړجو تیاړتخنیکي مرسته، روزنه او د و 

 معاشي پرمختیا 

 جمهوریت او حکمراني 

 ېاو د ژوند مرست ېدونږلی

 کونه رمهېترالسه کونه، انتقال، او ز 

  ایونهځکار او ایونهځمیشت 

 مرسته ېلېښپر /ېد ویز 

 جلب او د بشري منابعو خدمتونه 

 امنيت او د خطر اداره کونه

 د جامع جسماني امنیت خدمتونه 

 ژغورنه ېقو 

 شرکت شوى رټراجس ېد خطر اداره کون (RMC) 

 ظامترام او مالي انګپرو

 روزنه لپاره سارو او افسرانو ېد پروژ /انوګبسپنه کوونکي نمایند 
 مرسته او

 سره سم د قراردادونو اداره کونه او احتسائیه نومعیارو  یوالوړد ن 

  فکر ستونزو په اکسټد 

 (O&M)اجرائيات او مراقبت 

 غزونه ېد خدمت د مود 

 ونهټيټرا مصرف ناېښد بر 

 خوندي او باوري اجرائیات 

 ونهړتوليد او جو

 تولیدات يټکانکري فریفیب د او ټد کانکري 

 تولیدات شوي لړک ړد فلزو جو 

 ېانتقالون وښد لو ېدونږد لی 

 ېتخت ټېغ او ۍکوچن ناېښد بر 

 مراقبت او مرمت او االت، ټغ او هړوا ۍد ودان 

 

 انجينري او فن ۍد معمار

د خدمتونو شعبه  (A/E) ۍانجینر او فن د ۍد معمار [Ti] آیي يټد 
 يډ، یو ایس اى آیي (USACE) ېلډد متحده ایالتونو د انجینرانو 

(USAID)شهنق په ېونکګټرودونکو لپاره د جایزه ی، او شخصي پ 
 شاوخوا یوه کولو چمتو ېپروژ ۍودان د ېسم سره اىځ او ېشو ړېجو

 ېک ستانافغان په ېک مرکز په ږزمو ېلسیزه تجربه لري. په کابل ک
 یوډوټس عصري زیات ولوټتر او ټغ ولوټتر ولوړجو ېنقش د

 د ېچ موجوده عمله ېداس مسلکیانو د ېچ ېک کومه په ده، شامله
ل یالبیب او پراخه فن د ۍمعمار د او ،ۍرانجین ،ېونړجو ېنقش

 مهارتونه لري

 

 [A/E] ۍانجینر او فن د ۍد معمار [Ti] آیي يټد  عملي تجربه.
د  وڼریزو، او د صنعتي ودانیو او رغاوګوداڅ ،ېخدمتونه د ادارت

 ېکوم د کوي اداره تجربه پراخه شرکت د ږزمو ېک ېونړجو په ېنقش
 د ،ېقاعد اختصاصولو ېکځم د ،ېنالرړک ولوړجو د ېچ تقویه

 ،مدني په عمله ۍانجینر د ږاد کوي. زمومو  ۍودان د او رمزونه، ودانیو
 د. لري تیاړو ېک ۍخانیکي، برقي، او جیوفیزیکي انجینریچاپیریالي، م

 نیم شاوخوا د ېچ لرله تیاړو ېد د [Ti] آیي يټ ،ېک پایله په ېد
 ړبشپ ېک موده کمه په خهڅ نوکلو  10 د ېي پروژه الروډ میلیارده

شعبه د  (A/E) ۍانجینر او فن د ۍد معمار [Ti] آیي يټ د. هړک
 هغه په. لري تجربه پراخه تیاوړو ړبشپ د ۍانجینر او فن د ۍمعمار

 ۍانجینر او فن د ۍارممع د ږزمو ېچ کوم ېفعالیتونو ک وګړانځ
(A/E) ه تمرینوي او د یو ایس اى سي اي ګتو باقاعده په لهډ

(USACE) يډ، یو ایس اى آیي (USAID) بلیوډ، کى ایف (KfW)  د(
 نوکارو  عوامي د افغانستان ا ،(بانک ترقیاتي ېالمان دولت په ملکیت ک

 شامل دي: دي، شوي لړرودونکو له خوا قبول کیوزارت، او نور پ

 وده ېکځم د او ونهړنقشه جو 
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  ،ېتوپخان ېشو زلډد ناسروى (UXO) او کول، ېرلي 
 ېنړیڅ جیوتخنیکي

 خدمتونه ۍانجینر د او ېنقش ۍد معمار 

  ولړجو ېنقش ربناېز ولډد ودانیو او یو 

 چاپیلاير د انتظام د  د ونګډ په خدمتونه، ۍرګد چاپیلاير د سال
 چمتو کول (EMPs)نقشو 

 کول اداره ۍودانول او د ودان

د متحده ایالتونو دولتي اژانسونو له،  [Ti] آیي يټ ،ېراهیس 2004د 
 يډ، یو ایس اى آیي (USACE) اي سي اى ایس یو د ونګډپه 

(USAID) بلیوډ، کى ایف (KfW)80 له لپاره ې، او د شخصي شعب 
 ۍد عمودي ودان ږ. مودي ړېک ړېجو ېدوسي پروژو زیاتو خهڅ
 ۍافقي ودان د او ؛ڼېاو رغاو ۍانود لکه لرو اختصاص ېک پروژو په
و اداره کاره اوبیب د رسایي، اوبو د کونو،ړد س نو ګډ په ،ېپروژو کپه 

 .شلېکول، او د برق تولیدول، انتقالول، او و

 

شمیر د افقي ودانیو په پروژو  ګڼپه  [Ti] آیي يټ .ۍعمودي ودان
 يړودانولو خدمتونه چمتو ک /سم سره اىځودانولو او د  /ېنقش د ېک
 په پروژه ېونړجو /ېنقش د هټغ ولوټتر ږزمو تراوسه. دي

 پروژه هټغ ولوټتر (USACE) اي سي آى ایس یو د ېک افغانستان
 .مرکز قامي ېروزن د پولیسو د ېوالیت ک ګپه ورد—وه

: دي شامل ېنورو پروژو ک په ۍوداند  عمودي ېونړجو /ېد نقش
 ،ېتنښاوو پولو د مرکزونه، روزنیز مرکزونه، کولو رمهېز طبي د

 لوړخو د مرکزونه، زنداني ،ېتحویلخان لوجیستیکي ،ډېا عسکري
 ادارتي بارکونه، ،ې، زندانونه، د مراقبت اسانتیاو(DFACs) مرکزونه

 او ،ۍمرکزونه، د محکمو ودانه، د پولیسو ګتو په مثال د) ۍودان
 ږمو .ایونهځودامونه، او کارګ ،ېاسانتیاو تعلیمي ،(مرکزونه ایالتي

 تامنی د دي، ړېک ړېلو او ړېک فعاله ڼۍچاو او روغتونونه عسکري

، ونهوالېه د جرسي دګتو په مثال د) دي ړېک ړبشپ مو ېتیاوړلو
د ارت برجونه، او ګ د ،ۍکړک ژغورونکي او وونکيڅغو ایرټ

ي شمیر عوامي او شخص ګڼ د ،(کول اضافه پراخوالي ټراک او ېویشتن
 ودانیو لپاره.

 

 تجربه پراخه هم ېک ونهړپه افقي جو [Ti] آیي يټ .ونهړافقي جو
 نه،والو ېره دیچاپ کونه،ړس ږمو ،ېپه سیکتور ک ېدونږلی د. لري

 طرحم ایونهځتم او ایپرنونه، او ډېپي هیلي تي،ښل ۍنکاس د پلونه،
ونو ګسل د مو ېک افغانستان ولټ په او دي، يړک ړجو او يړک

نه چمتو و خدمت ېابادون بیا د کونوړس د لپاره کونوړس قامي رهټکلومي
 .دي يړک

 10-1) ېفابریک تولیدولو ناېښد کوچني او درمیانه جسامت د بر
ووونکي ګینټ انځ له سره تجربه ږزمو ېک ولوړجو( هټاواګیم

 نوایو ځوونکي ګات ننزی ولوټ تر ړۍن د ېکوم چ—ودامونوګایندنو 
 او ېانتقالون د ږد چا نه کمه نه ده. مو —دي شوي لړک ړجو ېک
 وندوړ، سره له ادي يړک نصب او يړک ړجو مزي برقي ېشنېو

 .وډا وړو او رانسفارمروټ

 

 نیوکوچ د دي شامل ېک مهارت په سیکتور د ۍاوبو او د نکاس د ږزمو
اره اوبو د کیب د لپاره تطبیقونو وړو او وټد غ کول، مطرح بندونو برقي

 نقشه ربناېز د اوبو د او ول،ړجو ۍودان /اداره کولو فابریکو نقشه
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 هادار  او شل،ېه، د اوبو رسایي، وګتو په مثال د) نصبول او ولړجو
 ۍنکاس د لپاره پروژو ېونړجو عمودي زیات خهڅ 50 له او( کول

 .ربناېز

 

 پرمختيا يوالهړن

 هڅ زیات خهڅ شرکت د ۍرګسال اداري او ۍد انجینر [Ti] آیي يټ
 هود محلي په ېالر له ولوړجو تیاړو د او ت،ښپاي ثبات، د ږمو دى؛
 ېاندړو خدمتونه ۍرګسال تخنیکي د ږمو. لوبوو نقش فعاله یو ېک

 ته تیاوړا ېولنټ د ېدولتي اهلکارانو مرسته کوي چ د ېچ کوم کوو
 اوبه، ېلکه صاف نوخدمتو  ینوړا د سالکاران ږزمو او ووایي، وابځ

 ېاندړچاپیلاير ژغورنه، روغتیایي پاملرنه، او نورو و د کونه،ړس خوندي
 په ېیواز نه ولټدغه —لري تمرینات یوالړن غوره ولوټتر ېک کولو

 آیي يټ ېچ دى دا حقیقت. لري برخه هم ېبات کث په بلکه پرمختیا،
[Ti]  په کسان  2,500 لپاسه هڅ ېپه تاریخ ک لونوک 15 لپاسه هڅد
 ىړک چمتو فارم ټرانو ته یو پليګکار دغه ږمارلي دي. موګدنده 
 د ېي هنرونه خپل او دي تللي ېاندړو رډې ېک هغو په او دى،

ارولي کولو لپاره ک ېدند د ېشرکتونو ک په سیکتور شخصي او عوامي
 دي.

رام لري د ګپرو ىړپیاو یو ېونړجو تیاړد و [Ti] آیي يټ روزنه.
ل ه روز ګتو هښ په او ،ېتلښرانو یوه غګکوم هدف د هنرمندو کار

 ړل یو ېپه روزنه ک ږموز  ،ېک افغانستان په. دي ولړجو لهډ ېشو
 زیاتول ال تیاړرانو د دندو وګکار د هدف کومو د دي شامل ېشعب
 ارک کورس د او دى، لپاره تیاوړا وګړناځرام د پروژو د ګپرو دغه دي،

 ويش لړک زده ېچ لپاره ېد د لري تیاړا( هم ته کار ېر کډګ په او)
دا  رام سرهګپرو دوامداره یو د تعلیم د ږمو. شي لړک عملي مهارتونه

 وين د ېرو کډګران په ګکار  ېرام چګروزنه تقویه کوو کوم پرو
 ل شوى دى.ړک ړجو لپاره ساتلو يړهمغا سره ابتکارونو

 يټ د ېچ ده ېودلښ ېتجرب ږزمو .مومي دوام ېهغه مرسته چ
ال نور زیات  خهڅ ېرانو له دندګکار د ږزمو ګټېد پروژو  [Ti] آیي

رانو، او رسوونکو ګکار قراردادیانو، محلي کار ږکوي؛ زمو ګپرمخت
 ز کوي.یاغ ولډهاو خلکو پر ژوند په مثبت زر  او ي،ږته رسي

ه ګوت معاشي په ېمرسته کوو کوم چ نوکاروبارو  کوچنیو هغه د ږمو
 لپاره لوډژوندي تولیدات او خدمتونه چمتو کوي، او کاروباري افرادو او 

 د هت خړا بسیاتوب انځ د ېکوم چ—کوي چمتو ېمرست مالي پیلولو د
 .دي ېبرخ ېمهم ارتقا دوامداره

 

 د) ېالر له کولو ېاندړو ېروزن د ېکوچنیو کاروبارو په وده ک د
 ږمو ،(ېه، مالیه، تنظیم، پلورل، او د بشري منابعو پروسګتو په مثال

 د خپل ېه کار کوو، د مشتریانو مرسته کوو چګد تشبتي مرکز په تو
 ابتکار هورسر  او ي،ړپراخه کنوره  دایره تیاوړپیاو تخلیقي او يګړانځ
 .ورکوو ولډ یو هم ته بریا او

 لوژيستيکس او د ژوند مرسته

 هړدوا: يد ېبرخ ېنیم دوه ېسیک ېلوژیستیکس او د ژوند مرسته د یو
 ړېیاوپ ېپروژ ېچ لپاره ېه ترسره شي د دګتو هښ په هرومرو باید
 لپاره ېد د لري تیاړته ا نونظامو  او خلک لرونکي تجربه هړدوا او وي،

 .يړک یقیني امنیت او خوندیتوب لپاره وړد خلکو او موادو دوا ېچ

 وي،ک ېاندړو ړۍل هړیوه بشپ نود لوژیستیکي خدمتو  [Ti] آیي يټ
 ونه،ایځ میشت کول، رمهېز انتقال، نه،ړراو ته الس ېچ ېک کوم په
 د نظام ريټکمپیو ېونړد بیچک جو ږموز . دي شامل ایونهځکار او

ي، د بهاو اداره کو  نوته او پروژو ته د سامانو  نوودامو ګ خهڅ پلورونکو
 .يږراورسي وخت سم په مواد مهم ېیقیني کولو لپاره چ

 يشو  لړک ړته اومه او جو نووالیتو  ولوټد افغانستان  [Ti] آیي يټ
 منیتا او ېنړراو ته الس د ږزمو برخه لوجیستیکي ږزمو. دويږیل مواد
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وندي لپاره یو خ نوسامانو  رقم هر د ېچ کوي همکاري کلکله په برخو د
 انتخاب ېالر انتقالي ېموثر زیات ولوټه تر ګاو په معاشي تو

 .يړک

 ېپروس او ېال غوره ولوټ تر ېچ يږپوهي ېپر د [Ti] آیي يټ
 له. وکاروي دغه ېچ پرسونلو خوندي هغه له ېب موندلى شي نه بریا
انو ر ګکار او ېعمل ېخپل د ېک نوایو ځ پرتو ېلیر په کبله ېهمد

 پرسونل د او وړخوا د ېچ ېکوم چلوي ېساح ېلپاره د ژوند د مرست
 .کوي ېاندړو ېاسانتیاو هوسا او خوندي ۍصفاي د

 

 د امنيت او خطر تنظيم

د افغانستان د کورنیو چارو وزیر  [Ti] آیي يټ ېپه افغانستان ک
(MOI) ېقو ېاو د افغانستان د عوامي ژغورن (APPF) ېدږسره د او 

. لى دىګټ باور سارو خپل د ېک پایله په لرلو یکوړا کاري ېمود
 ېشو لړورک ېالند په نظر ړتنظیم ثابت شوى او بشپ  امنیت د ږزمو

 .دى شوى ودلښ ېک نخشه

 

 

ي د اندرون نوته د ارتجاعي امنیتي خدمتو  ږمو ېد لسیزو تجرب ږزمو
 ږوم ېک پایله په. ده ړېک چمتو اشنایي او علم ېسره نژد نوکارو 

 د ېچ ېک حال ېداس په وړکولى شو چو موثر عملیات اسان ک
 انډنخ ټيټ ولوټ تر خوا له اسبابو امنیتي د او ۍبیوروکراس محلي
. ووک هټ( کووهنه الس ېچ نه) مرسته ېولنټاو د  ي،ږکي تهځرامن

 او يږيک انتخاب سره پام رډې په لپاره ېپرسونل د پراخه تجرب ږموز 
د اصولو  APPFد  مشتریان  ږاو زمو ږمو وي؛ سمبال ولډ ړبشپ په

 .کوي ترالسه هګټ خهڅ ېروزن امنیتي ېاو قاعدو سره سم د روان

 یو ته والو هډون یوالوړمهمو ن ږمو يو رقابتي امنيتي غوره والى.
 په ېچ وړک ړو دوي ېچ وسیله ېد په کوو ېاندړو هډنڅابتي رق
 زناکیه اغګتو تيښارز په او موثر زیات شي، چمتو سره ۍکټچ

 ووایي، بواځ ۍکټشي )پرته له خوندیتوب او امنیت قربانولو(، او په چ
 .سره ېیادون په ېشیب ېیو د

 رام او مالي تنظيمګپرو

 اساس پر ېپروژ د ونګډ په دننه ېپه خپله عمله ک [Ti] آیي يټ
رام جامع اداره کولو د ګد پرو نونظامو  روليټکن او ېمالي احسائي

 .لري تجربه لسیزو د تیاوړو وړلو

 یيآ يټ و،څه ولوړجو تیاړو د پرمهال استخدام د او ېره د روزنیبرس
[Ti] ېیقونتطب ېشو ثابت ویر ټسوف د لپاره تنظیم مالي او ېد پروژ 

ونه ګپان هم ېک روزنه بهر خهڅ اىځد کار [Ti] آیي يټ. کاروي
 دي ړېک چمتو ېي ېتبادل مسلکي او ېموقع ېاو  روزنیز ده ړېک
 (GAAP)ه منل شویو اصولو ګتو عمومي په ېد احسائي  ېچ کوم

 .دي سم سره تمریناتو غوره ولوټتر ېک تنظیم په ېاو د پروژ
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 نسمو  د سره ېعمله د قرارداد د تنظیم او مالي احسائي [Ti] آیي يټد 
 د نوړایالتونو د وفاقي الس ته راو متحده د ېچ کوم لري، تاریخ یو لرلو

-FIDIC (Fédération Internationale Des Ingénieurs، قاعدو

Conseils ه ګتو عمومي په ېکوم چInternational Federation 

of Consulting Engineers وونوښالر ینوړا نورو او ،(يږبلل کي 
 .لري سمون سره

 کلټا د او شفاف د ږمو .ېتياوړو تنظيم د ېپروژ شوي لړد چمتو ک
ه خپل د ګتو دوامداره په ېراهیس لسیزو د لپاره کولو یقیني پایلو ړو

 ېچ يش کولى هم لهډ ږزمو. دي ړېک تصفیه ېپروس تنظیم د ېپروژ
 ېشو لړک چمتو د ونګډپه  سازمانونو او بسپنه کوونکو لپاره نورو د

 ،ېشنېو رموېز مالي د تنظیم، قراردادي د خدمتونو، رولټکن مالي
 .يړک متوچ فارم ټظیم لپاره یو پليتن د ېد پروژ تنظیم د ېبسپن د او

 

 عمليات او مراقبت

 ړېد هغه بشپ خدمتونه (O&M)د عملیاتو او مراقبت  [Ti] آیي يټ
 او د نوخدمتو  عادي د ېختیا چپرا ېکوم د کوي ېاندړو سره ېمرست

 التوا او نظامو د اسانتیا د تر ېننیو  خهڅمخنیوي د سموونکي عملونو 
 .ده مراقبت نيړبي د

 

دو پرمهال د پروژو د تنظمین د یرس ته پاى ېد پروژ [Ti] آیي يټ
ونل او مرمت پرس مراقبت د ېکوم چ کوي چمتو ېتنظیم تفصیلي طرح

 یوياجرائ نیوړلوم خپل د نظامونه او مشینري ېچ ورکوي تیاړته دا و
 (O&M) مراقبت او فعالیت د ږزمو. وساتي فعاله سم سره تیاوګړانځ

خانیکي او برقي ودانیو نظامونو او االتو فعالولو لپاره روزل یماهرین د م
و برخ رمهېز ، دلورولو ټکن ټشوي دي، او د اثاثو اداره کولو، د لس

 ملکیتي لپاره ارنوڅ شوي اکلټ عادي مراقبت د او کولو، ېاندړو
 (O&M)د عملیاتو او مراقبت  [Ti] آیي يټ د. کاروي ویر ټسوف

خانیکي ی، د مخوندیتوب او هوساینه هړدونکو ته لویاوس ۍتجربه د ودان
 او مصرف ټيټ ۍانرژ د ژوند، دلىېاو االتو د خدمت غز نونظامو 
 نظام باوري اجرائینه، او خوندي فعالیتونونه چمتو کوي. ، دتیاړکک

 ېک خدمتونو سپارلو ېد دند [Ti] آیي يټد  .خدمتونه سپارلو ېد دند
 خدمتونه؛ ېى د معایناځکار د مرسته؛ ېمرحل د ولوړجو د دي شامل

 او ېتجزي تيړښجو ارزونه؛ ېخانیکي نظامو د اجرائینیم او برقي د
ي؛ خانیکیم ازموینه؛ ولډ د هوا د دننه ېک ۍودان په ؛ېمعاین ۍودان د

 عملي د کلونو د. کتنه هړجو سند قراردادي د ۍبرقي؛ او د نل ساز
 /ېبیاودانون د ماهرین کوونکي کلټا ۍودان د ږزمو سره ېتجرب

 او ولوک تجزیه وګټ او تونوګښل د ۍودان ېنو د مقابله په ېبیارغون
 .کاروي ویر ټسوف عصري کولو کلونوټومولو لپاره د درست اعلم
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 ونهړوتوليد او ج

 

د تولید او  [Ti] آیي يټد  .تياړو توليدي سم سره ېتنښد غو
ه د رودونکو تیلو پیالبیب ېپه افغانستان ک (PMU) ټیون ېونړجو

 [Ti] آیي يټ د. ويڅخر او رغوي تولیدات ېونړجو د او مواد ۍودان
 د ،ټکانکري ،ټېیون ۍرټګد خ ټکانکري د ېپه مهم تولیداتو ک

 ټکانکري شوي قالب مخه له او مواد، کړس د او مساله وټکانکري
 کاري پر ږمو. دي تولیدات فلزو د شوي لړک ړنه جوتښغو په او
 ټد اسفال ېک ېهغ په ېچ چلوو، او لرو ېفابریک تولیدي ېک اىځ

 د ،ېیکفابر  ولوګډ ۍباجر د ،ېده کولو فابریکیم ۍباجر د ،ېفابریک
 ېشامل ېفابریک کولو والهځ ټکانکري د او ،ېفابریک لوځنیم ګېش

هم ورکول  مقام پر ېد مشتري پروژ تنهښپر غو ېولټدغه  —دي 
 داى شي.یک

 

ه، جرسي ګتو په مثال د) ېال لورولو ټکن رافیکټد  [Ti] آیي يټ
 د ېقو د او( نمونه اشارو رافیکيټ د او ان،ډکساس خنیټ ان،ډخن

 ولوړجو د ېتخت برقي د ږوزم. پلوري او ويړجو هم حلونه ېژغورن
 رونکيل معیار غوره ولوټرودونکي د تصریحاتو سره سم او تریپ د لهډ

 کولى ږمو. ويړجو او کوي مطرح ېتخت ټېغ او ۍکوچن خهڅ موادو
 ویده او وړخوا د ،ېري دفترډګ خپل ېینرټکن ېدونږلی د ېچ شو
 ېک افغانستان ولټ پر او وو،ځرګو ېپوست امنیتي او ېدو خونیک
 کړد پل چرخي س [PMU]پي ایم یو  [Ti] آیي يټ د. ورسوو ېي
 د ېپه کابل ک ېک نټوا اسان په میلو ېدر  د ته خړا مشرق خهڅ

ه . پدى پروت ېلیر ږل خهڅ ېالر لویه هځترمن رهارګنن او کابل
 د رهټمربع مي 3,700ودام او ګ رهټمربع مي 1,200یو  ېک ېد

د  [Ti] آیي يټکان شامل دي. و د مرمتي یو او ،ګړان کولو ترالسه
 لري او چلوي. [PMU] یو ایم پي ېراهیس 2006

ي په وسیله معیار  ومزدوران محلي د ېک اىځرودونکو ته په کاري یپ
مشتریانو ته باوري تولیدات  [Ti] آیي يټتولیدات چمتو کولو په ذریعه 

له خوا تصدیق  [USACE]یي، د یو ایس اى سي اي رسا ېاو د هغ
 هره وا لري تیاړا ورته دوي ېچ تولیداتو هغه پر او معیار، شوى لړک
 .کوي چمتو قیمتونه رقابتي کاروي ېي ځور

 

 وال هډمشتريان او ون

د متحده ایالتونو د دولت د اژانسونو،  [Ti] آیي يټ ،ېراهیس 2004د 
، د افغانستان امریکایي پوهنتون )د کوم مالي [KfW] بلیوډکى ایف 
ه خوا ل ېرو د بسپنګمل د پوهنتون امریکایي افغانستان د ېمرسته چ

 هړغا پر ېپروژ ېزیات خهڅ 80 له لپاره مشتریانو نورو د او ،(يږکي
 .دي ېاخیست

 

 د خپل د. دى قراردادي نىړلوم ېپه زیاتره پروژو ک [Ti] آیي يټ
د یو شمیر شرکتونو سره په  [Ti] آیي يټ اساس، پر تاریخ يړپیاو

 ټکانکري د شوي لړله مخه قالب ک [Ti] آیي يټد 
 ایالتونو د اردو د انجینرانو د متحده د لپاره معیار د تولیدات

 .يږزیاتي ترینه یا دي سم سره تصریحاتو ېلډ

 له حده زيات تصريحات

 

“Ti’s entire team has a commitment to 

provide the best end product for the final 

customer. Ti’s Team is exemplary in their 

support of the US Government’s mission in  

Afghanistan and in the top 1 percent of all 

contractors working in the AEN District.” 

~ Afghan National Police Border  
Police Zone Command, Gardez 

CUSTOMERS – IN THEIR OWN WORDS 
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 لړورک ېالند د ونګډ په ده، ړېک همکاري هم ېکارونو او پروژو ک
 :ودانوښالر صنعتي شویو

 AECOM 

 چیمونیکس 

 DAI 

 سروسز  ګریننټ ډاین ټیویلپمنډ(dTS) 

 روپ  ګ ګینټکنسل یکسیسډ 

 رزټریکټکن ډاین سټنټکنسل لټاینوایرنمن (ECC) 

 افغانستان اوف يټیونیورس امریکن دي اوف زډفرین 

  یکنالوژيټانفارمیشن  اینامیکسډجنرل (GDIT) 

  مزټسیس ډلین اینامیکسډجنرل (GDLS) 

 IAP سروسیز ډوايډورل 

 ITT کارپوریشن 

 ایشن ایسوسي ټمنیجمن ريټکن /يټسي رنیشنلټان 

 KfW روپګ 

 روپ ګر ګلویس بر 

 رنیشنلټان مزټسیس ټمنیجمن (MSI) 

 رکشنټکنس ټایس ډمي 

 نرزټمیلینیم پار 

  پیریزAPC 

 انکارپوریشن سروسز، ټپیریني منیجمن 

 ترکیه( کمپني رکشنټپروسي کنس( 

 SEGURA ګینټکنسل ،LLC 

 سټنټکنسل ېستینل 

 انکارپوریشن یک،ټ راټيټ 

 انکارپوریشن کامرس، ډاین ريټسډان رکشنټون کنسګنيېي 

 ېجايز ېشو انتخاب او ،ېنيون يړغ ،ېثبتون

 ېثبتون او ېتصديق نام

 ISO 9001:2008 تصدیق شوى 

 ریز او دولتي ګوداڅ(CAGE) وټرمز او د نا (NCAGE) رمز 

 د جایزو د تنظیم لپاره نظامونه 

  ظامن مالوماتي تیاړبشپ او ېاحرائین د ونکيګټد وفاقي جایزه 
(FAPIIS) 

 TRACE د رشوت ضد موافقت 

 اژانس ېمرست او ېونګد افغانستان د پان (AISA) ه یوالړن(I) 
 ېلیسانس (D) ۍاو کورن

  افغانستان نامه، تصدیق وزارت د ۍرګوداڅد 

  د خطر د تنظیم شرکت(RMC) افغانستان سانسه،ېل 

 يتوبونهړغ او ړېمسلکي ا

  ریزه خونهګوداڅد افغانستان او امریکا 

 شرکت وونکوړد افغانستان د جو 

 هګانڅ یوالهړن /امریکایي شرکت ګد پالنن 

  د امریکا د اوبو د کارو شرکت(AWWA) 

  ولنهټد امریکا د عسکري انجینرانو لپاره (SAME) 

 ولنهټلپاره  ګپرمخت یوالړد ن (SID)سي يډ نګټ، واشن 

 ېنام تصديق مسلکي خوا له ېلډد اجرائي 

 سهېد تصدیق شویو طرح کارو امریکایي ل (AICP) 

  ولنهټد صنعتي امنیت امریکایي (ASIS)یوالړ، ن 

  مسلکي شوى تصدیق ېژغورند (CPP) 

 تنظیم روغتیا او خوندیتوب ېد دند (OSHA) 

  مسلکي انجینر(P.E.) 

 ېجايز صنعتي ېانتخاب شو

 AACC  آیي يټد کال کاروباري تن: د [Ti]  ستر اجرائي رئیس
 عزیز عظیمي

 جایزه ېونړجو تیاړد کال د و :USACE  اوAACC 

 جایزه ېژغورن د ۍد کال د قراردادي لپاره د قوماندان کلن :
USACE 

  دUSACE شمیر( ګڼ) ېد تصویب تصدیق نام 

 USACE ( ګڼد قوماندان سیکه )شمیر 

 
USACE ژندنهېد ژورنال په رسميت پ 

 USACE 2010 جایزه خوندیتوب د قراردادي: مډفري ګانجینرن 
 ترالسه کوي

 USACE 2010 مرکز قامي ېلیسو د روزنپو  د: رډبیل مډفري 

 USACE امه ر ګبا تر خهڅ کابل له پروژه کړس د: رډبیل مډفري
 2009 يږغزي
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Contact Us 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د متحده ايالتونو مرکزي دفتر

1820 N. فورټ مير ډرايو 

 530سويټ 

 VA 22209روسلين، 

 1975-243-703-1+تلیفون: 

email@technologistsinc.com 

 کابل، افغانستان

 سرک شش درک  305

 ولسواليمه 9

 کابل، افغانستان
 64-64-60-791-93+ تلیفون:

email@technologistsinc.com 

 اي اى يو ،ۍدوب

 حمريه فري زون
 يونايټيډ عرب امارات –شارجه 

 49183پي او بکسه شميره 

 40-35581-50-971+تلیفون: 

email@technologistsinc.com 

 

 

  عظيمي “عزيز”سيد 

 مؤسس، صدر او ستر اجرائي رئیس

 202.486.3000 :سيل

 8103 غزونه 703.243.1975 :دفتر

  azimi@technologistsinc.com:برېښناليک

 ډميشيل کرافر 

 (CAO) ېستره اداري چارواک

  843.475.3988:سيل

 8132 غزونه  703.243.1975 :دفتر

  mcrawford@technologistsinc.com:ناليکېښبر

 مين ايوسي مىټ 

 د کاروباري پرمختیا مدیر او

 د عملیاتو منتظم، افريقا او يوريشیا

  90.532.666.6926+:سيل

 tevcimen@technologistsinc.com :ناليکېښبر

 

 

 

 

 

mailto:info@technologistsinc.com
mailto:info@technologistsinc.com
mailto:info@technologistsinc.com

