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 های خارجی دروزارت ها وادارات دولتی  طبق پالن رهنمودی با رعایت  قانون، بازرسی امور مساعدت:    هدف وظیفه
 . بازرسی  ومعیارهای مقررات                

............................................................................................................................................................ 

 مسؤلیت های وظیفوی: 

 ترتیب پالن کاری مربوطه درمطابقت با پالن رهنمودی وارائه آن به سربررس جهت تائید. .1

بازرسی امورمساعدت های خارجی ادارات طبق پالن رهنمودی تحت نظر وهدایت بررس جهت حصول اطمینان  ازشفافیت در  .2

 اجراآت آنها.

پالن های بازرسی ،گزارشات نتایج بازرسی ها  در وزارت ها وادارات جهت تحقق اهداف  همکاری با بررس درطرح وترتیب .3

 اداره عالی بررسی .

شناسائی نواقص ، کاستی ها ، تخلفات د ر امور مساعدت های خارجی در ادارات تحت بازرسی و شریک سازی آن با بررس  .4

 جهت اخذ هدایت واجراآت بعدی.

 معلوماتی به شعبات ، تعقیب و پیگری آن جهت اجرای مؤثر بازرسی ها.تحریر و صدور استعالمیه های  .5

تطبیق اهداف و پروگرام های اداره مربوطه دراموربازرسی  و ارزیابی پروپوزل ها، مؤثریت، اقتصادیت کارهای انجام شده،  .6

وزارت ها و ادارات مستقل وجوه بدست آورده شده از دونرها و مصارف دقیق آن، کیفیت کاردرپروژه ها و پیشرفت کار در 

 دولتی .

 اتخاذ تصامیم مؤثردرراستای تحقق اهداف و پروگرام های اداره عالی بررسی . .7

 مدیریت امور تحت بازرسی مربوطه طبق هدایت سربررس جهت نیل به اهداف مطروحه اداره عالی بررسی .8

 رض آگاهی وارتقای ظرفیت مسلکی شان.تعمیم تجارب حاصله ازمراجع بررسی شده با سایر بررسین و دیپارتمنت هاغ .9

 .طرف مقامات ذیصالح مطابق قوانین ، مقررات واهداف اداره به وی سپرده میشود وظایف که از اجرای سایر .10
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 تحصیالت، تجارب و مهارت های الزم: 

 (  قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.8( و )7مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده )

 . درجه تحصیل 1

 .بررسی( قانون اداره عالی 1( جز )2( فقره )6داشتن سند تحصیلی لیسانس اقتصاد ،نظر به ماده )
  

 . تجارب الزمه ) نوع و مدت زمان تجربه( 2

 یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه 

 .مهارت های دیگر ) کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره (  3

 

 آشنائی  با پروگرام های کمپیوتر) ورد واکسل( و لسان انگلیسی 

 و ارتباطات را داشته باشد.، توانائی مدیریت 
  


