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 :وظیفوی های مسئولیت و صالحیت

 :تخصصی وظایف
 صالحیآن به مقامات ذ هیقناعت بخش و ارا ریغ فیاجراات ضع یلست افراد دارا بیو ترتکارکنان برویت فورم مشخص ارزیابی اجراات  یابیارز لیتحل .1

 .یاقدامات بعد یبرا

  مربوط سوانح  لیمسا کارمندان در ه دهیمشور و یخدمات ملک یدر مطابقت با مقرراات و رهنمود ها عیمربوط سوانح و ترف فیانکشاف وظا .2

 دیتابیس در سوانح معلومات سازی شامل سوانح، امور تنظیم به مربوط های نگرانی و مشکالت مسایل، به رابطه در مسلکی های مشوره ارایه .3

 ی.اجراات بعد یبرا یو خدمات ملک یمستقل اصالحات ادار ونیسیآن به کم هیو ارا نیاجراات مامور یابیشده ارز لیتکم یفورم ها قیمطالعه و تدق .4

با دفتر سوانح، اندراج، فایلینگ، جمع آوری معلومات در مورد کوایف جریان خدمت و انفصال کارکنان خدمات ملکی و مطابقت دهی حصول اطمینان از  .5

 سیستم مدیریت معلومات منابع بشری در تی کارکنان معلومات امور ذاوانتقال تحلیل  تجدید،

ارزیابی اجراآت و سوانح کارکنان  و استفاده ار آن در ادارهدر  (HRMIS) یمنابع بشر یمعلومات تیریمد ستمیس دیاز طرح، انکشاف و تجد نانیاطم .6

 وسایر گزارشات مورد نیاز اداره 

تامین روابط وهماهنگی با کمیسیون مستقل اصالحات اداری وخدمات ملکی، وزارت کار وامور اجتماعی وموسسات تمیل کننده جهت حصول پالیسی  .7

 ها ورهنمودها در رابطه به امور تقاعد ودیتابیس 

دمات مکلی جهت تطبیق استراتیژی وپالن کار نظارت از تطبیق رهنمودها وطرزالعمل ها وپالیسی که از جانب کمیسیون مستقل اصالحات اداری وخ .8

 مواصلت میکند 

  رابطه نیدر ا عیترف تهیکم یهمکار ملکی وخدمات  نیآنها بر اساس قانون و مقررات مامور عیبمنظور ترف نیسوانح مامور یها هیدوس قیمطالعه و تدق .9

 جودیت کارمندان در وظیفه وماموریت های کاری جهت حصول اطمینان از حضور وموحاضری کارمندان کاری بحش نظارت از اجراات  .10

 :مدیریتی وظایف

 طرح و ترتیب پالن کاری ماهوار، ربعوار و ساالنه در مطابقت با پالن عمومی به منظور تحقق اهداف اساسی اداره. .11

 ارتقا ظرفیت خودی وکارمندان تحت اثر جهت انجام بهتر وظایف  .12

 ساحه در اداره اخالقی وکودرعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال، مقرره طرز سلوک  .13

 .مربوطه کاری

 اهداف تحقق جهت مربوطه بخش از ساالنه و ماهوار،ربعوار گزارش ارایه .14

 .میشود سپرده وی به اداره اهداف و مقررات قوانین، مطابق مقامات طرف از که وظایفی سایر اجرای .15

 :هماهنگی وظایف

 تامین ارتباط وهماهنگی با کمیسیون اصالحات اداری وخدمات ملکی جهت حل مشکالت سیستم معلومات وارزیابی اجراات کارمندان  .16

 ارتباط و هماهنگی موثر و مسلکی با همکاران ومراجع ذیربط جهت انسجام بهتر امور مربوطه .17

  



 (:کاری تجربه و تحصیل سطح) استخدام شرایط
 قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط ومعیار های ذیل ترتیب گردیده  است   34و  8، 7الیحه وظایف با درنظر داشت مواد  این   

 : تحصیلی رشته

 مدیریت تجارت، و اداره عامه، پالیسی و عامه اداره اقتصاد، حقوق، ،یبشر منابع مدیریت های رشته از یکی در لیسانس اقل حد تحصیلی سند داشتن .1

 مرتبط های رشته سایر و شناسی جامعه شناسی، روان ،عمومی

 : کاری تجربه

  دوسال مرتبط. حد اقل یکارداشتن تجربه  .2

 : الزم های مهارت

 .انگیسی لسان به آشنایی و( پشتو و دری)  رسمی های زبان تسلط به یکی از .3

 .وظیفه به الزم های مهارت و ظرفیت داشتن .4

 :تشویقی وارد
 استخدام ورهنمودهای نافذه تطبیق میگردد  طرزالعملاناث واشخاص دارای معلولیت مطابق  طبقهموارد تشویقی برای  .5

 


