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 .ق پالن کنترول کیفیت، اجرا و تطبیمعیارات کنترول کیفیتفورمه ها و در وزارت خانه ها و ادارات مستقل طبق  بررسیبررسی اجراات تیم های  هدف وظیفه:

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

 صالحیت ومسؤلیت های وظیفوی:
 پالن کاری ماهوار، ربعوار، و ساالنه بخش مربوطه در مطابقت با پالن عمومی جهت تحقق اهداف.ترتیب  .1

 کیفیت جهت اطمینان از اجراات با کیفیت و موثر مفتشین در وزارت ها و ادارات .بررسی اجراات مفتشین تحت نظر آمر گروپ مطابق به معیار های  .2

للی مفتشین تطبیق چک لست ها)معیارها، فورم ها ،پالن های رهنمودی ، اصول و موازین مالی و حسابی ، قانون و مقررات ، موازین و معیار های بین الم .3

 ارات دولتی .(جهت بررسی کیفی اجراات مفتشین در وزارت ها و اد

 داره .همکاری با آمر مربوط در طرح و دیزاین پالن ها ، رهنمودها ، گزارشات ، بررسی ها و ارائه معلومات پیرامون نتایج بازرسی ها به مقام ا .4

 ترتیب معلومات و گزارشات  نتایج بازرسی ها اعضای گروپ کاری و ارائه آن به ریاست مربوط جهت اجراات بعدی. .5

 یه معلومات حاصله از بررسی های کیفی اجراات تیم مفتشین در وزارت ها و ادارات جهت ارائه آن به امر مربوط.تحلیل و تجز .6

 همکاری با مفتشین در ادارات تحت بازرسی جهت ایجاد ترویج کیفیت به منظور تشخیص نقاط ضعف و قوت آن. .7

 ل کیفیت تحت نظرهدایت مستقیم امر گروپ جهت ارائه آن به ریاست مربوط.ترتیب ، تحریر پیشنهادات ، گزارشات و سایر امور اجرائیوی  کنترو .8

 ماهوار ، ربعوار و ساالنه از بخش مربوطه جهت تحقق اهداف. گزارشارایه  .9

 .، مقررات واهداف اداره به وی سپرده میشودزطرف مقامات ذیصالح مطابق قوانیناجرای سایروظایف که ا .10

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

 ام ،سطح تحصیل وتجربه کاری :  شرایط استخد

 قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط ومعیار های ذیل ترتیب گردیده  است  34و 7این الیحه وظایف با درنظر داشت مواد    

سند های  . داشتن سند تحصیل حداقل لیسانس دریکی ازرشته های اقتصاد ، حقوق ،تجارت ، مدیریت مالی ،اداره عامه وبه دارندگان1

/CIA/FIA/ACCA/CGAP  ترجیع داده میشود 

 سال مرتبط به وظیفه یک.داشتن تجربه کاری حد اقل 2

 .تسلط به لسان های رسمی )پشتو ودری ( وآشنایی کامل )تحریروتکلم ( به لسان انگلیسی3

 .. آشنایی به پروگرام های کمپیوتر)افیس(4

 
 


