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 .  تفتیشدرسطح اداره عالی یستم موثر برای بهبود کیفیت و کمیت ارتباط شبکه طرح و ایجاد س هدف وظیفه: 

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

 صالحیت و مسولیت های وظیفوی:

 وظایف تخصصی:
و تکثیر آن  برنامه ریزی جهت طرح و تدوین پالیسی ها، طرزالعمل ها و رهنمود های استفاده از تکنالوژی معلوماتی در هماهنگی با سایر بخش های ریاست -1

 آگاهی کارکنان اداره و استفاده مؤثر از انترنت و وسایل تکنالوژی معلوماتی؛ غرض اداره  به تمام ریاست های

 کاربران جهت اجرای بموقع امور . یا اتصال Server Roomاز  ادارهاز وضعیت شبکه کمپیوتری  نظارت -2

 از وضعیت اتصال اصلی انترنت و مقدار پهنای آن جهت استفاده بموقع . تفتیش -3

 لیسی های مربوطه جهت سهولت امور کمپیوتر های مجاز به شبکه مطابق با پااتصال حصول اطمینان از -4

 طرح و ایجاد سیستم موثر برای بهبود کیفیت و کمیت ارتباط شبکه اداره . -5

 توسعه وتطبیق پروژه ها وبهبود شبکه های زیر بنایی -6

 ممکن است اجرای موثر عملیات های جاری را متاثر سازد.ارائه نظریات در مورد مسؤولیت های مستقیم پالن گذاری استراتیژیک و مسائل که  -7

(و دیجیتل شعبات اداره و حصول اطمینان از وصل بودن آنها به منظور تسهیل و تسریع VOIP)  کنترول از نصب و رفع مشکالت تلیفون های داخلی یا -8

 امور؛

 زیربنای شبکه طوریکه مناسب باشدتحلیل و تجزیه ترافیک معلومات شبکه و ارائه توصیه ها در بهبود عملکرد  -9

 تفتیشاداره عالی حصول اطمینان از حفاظت سیستم و امنیت شبکه و در مطابقت با پالیسی های  -10

و خدمات مربوطه آن. اجرای تحلیل و تجزیه ظرفیت WANوLANپالن گذاری، دیزاین، تطبیق، تست نمودن و بهینه سازی فایر وال، هاردویر و سافتویر -11

 ریت، تغییر و گذارش دهیترافیک و مدی

 مکلف است که به تقاضای مراجعین یا مشتریان به وقت وزمان تعیین شده جواب ارایه نمایندآمر خدمات  -12

 بع دیگر جهت دریافت راه های مفیدتحقیق درمسایل تکنالوژی جدید شبکه های کمپیوتری و امورمربوط در انترنت یا منا -13

 تی:یوظایف مدیر
 هفته وار، ماهوار، ربعوار و ساالنه در جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شده .ترتیب پالن های کاری  -14

 مراقبت از تطبیق پالن و پالیسی ها به منظور تحقق اهداف و برنامه های کاری بخش مربوطه؛ -15

 ه گزارش در مورد آن. ارزیابی و تشخیص نیازهای آموزشی خود وکارکنان تحت اثر و ارتقای ظرفیت مداوم خود و کارمندان تحت اثر و ارائ -16

واستراتیژی  قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال، مقرره طرز سلوک وکود اخالقی رعایت جندر، رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، -17

 اداره در ساحه کاری مربوطه. مبارزه بافساد

 ها و دست آورد های آمریت مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، ساالنه و عندالضرورت از فعالیت  -18

 تفتیشاداره عالی ذیصالح مطابق قوانین، مقررات واهداف  ظایف بر حسب هدایت مسولینواجرای سایر  -19

 وظایف هماهنگی:
 ، بمنظور اجراأت مؤثر و بهتر؛تفتیشتامین ارتباط با مسؤالن بخش های داخلی ریاست، شبکه های مخابراتی و سایر بخش اداره عالی  -20

 و ترویج اهداف مرکزی، والیتی به منظور تحقق اهداف تعین شده ادارهطرح تدابیر برای تبلیغ  -21

 



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

 رشته تحصیلی:

گرام داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در رشته های:کمپیوتر ساینس،تکنالوژی معلوماتی،مدیریت تکنالوژی معلوماتی،برنامه های کمپیوتری،پرو -1

 نویسی،تکنالوژی معاصر،سیستم های معلوماتی و به درجه تحصیلی باالتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود؛

 تجربه کاری:

 حد اقل دو سال مرتبط به وظیفه  کاری تجربه -2

 مهارت های الزم:

 یکی از زبان های رسمی )پشتو یا دری(و آشنایی )تحریر تکلم(با زبان انگلیسی.تسلط به  -3

 در برنامه های مرتبط به وظیفه. کمپیوتریی مهارت ها -4

 موارد تشویقی:

 تطبیق میگردد استخدام نافذه در ورهنمودهایتشویقی برای طبقه اناث واشخاص دارای معلولیت مطابق طرزالعمل  موارد -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


