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 .رابطه به تامین حقوق و مسؤولیت های زنان درسطح اداره جندر در تطبیق پالیسی های :هدف وظیفه

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

 صالحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 تخصصی: وظایف

 .در سطح اداره جهت تامین حقوق زنان  تطبیق استراتیژی جندر .1

 زنان در سطح اداره به منظور جلوگیری از تلف شدن حق شان.  مسؤلیت های مایت از حقوق وح .2

 .به مقامات ذیصالح جهت رسیدگی ارائه آن و شده از ادارهارقام جمع آوری  به اساس معلومات و مشکالت جندر تحلیل .3

 به منظور آگاهی. ادارهاناث  پیرامون جندر برای مامورین معلومات جدیدتهیه و بدسترس قرار دادن  .4

 مکلفیت های زنان  . حقوق و جندر جهت اگاهی ازورکشاپ های آموزشی  تدویر .5

 پیشنهاد به مقام اداره.حل مشکالت وارایه هماهنگی با آمرین مربوطه جهت در تنظیم و ترتیب کمیته  .6

 یاد آوری زنان . های با ارزش تاریخی جهت تشویق و روز زن و سائر روز مجالس فرهنگی درتدویر  .7

 حصول اطمینان از ثبت و تکثر اسناد به بخش  های مربوطه . .8

 وظایف مدیریتی:

 جندروترتیب پالیسیهای مربوط به  درطرح گیری وسهم همکاری وهمچنین ساالنه ربعوار، ماهوار، کاری پالنهایترتیب  طرح و .9

 سلوک، طرز مقرره اطفال، و زنان اذیت و آزار منع قانون جندر، رعایت اداری، اجراآت قانون تطبیق از اطمینان حصول و رعایت .10

 مربوطه کاری ساحه در اخالقی وکود اداری فساد با مبارزه

 سازمانی اهداف حصول منظور به ومعیاری بهتر اجراات جهت خودی ظرفیت وارتقای آموزشی نیازهای تشخیص و ارزیابی .11

  سازمانی اهداف حصول جهت اثر تحت کارمندان وموثر مثمر موقع، به فعالیتهای از ونظارت کنترول مدیریت، .12

 بخش مربوطه اهداف تحقق از اطمینان حصول جهت مربوطه بخش آوردهای ودست فعالیتها از ساالنه و ماهوار،ربعوار گزارش ارایه .13

 .میشود سپرده وی به اداره اهداف و مقررات قوانین، مطابق ذیصالح مقامات طرف از که وظایف سایر اجرای .14

 وظایف هماهنگی
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 شرایط استخدام ،سطح تحصیل وتجربه کاری :  

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

 رشته تحصیلی:

ژورنالیزم، ادبیات، و به درجات  در یکی از رشته های حقوق، اقتصاد، اداره و پالیسی عامه،لیسانس  حداقل داشتن سند تحصیلی .1

 لی در رشته های فوق ترجیح داده میشود؛بلند تر تحصی



 : تجربه کاری

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

 مهارت های الزم: 

 )تحریر و تکلم ( به لسان انگلیسیه یکی از زبان های رسمی )پشتو ودری ( وآشنای تسلط ب .3

 وظیفه.تسلط به پروگرام های کمپیوتری افیس وسایر برنامه های مرتبط به  .4

 موارد تشویقی::
 اناث واشخاص دارای معلولیت مطابق طرزالعمل استخدام ورهنمودهای نافذه تطبیق میگردد  طبقهبرای  تشویقیموارد  .5

 
 


