
 های خدمات ملکیالیحه وظایف بست

 معلومات کلی بست

  شماره اعالن بست:

 مکامریت ای تی البراتوار و میز ک عنوان وظیفه:

 (3) بست:

 اداره عالی بررسی  وزارت یا اداره:

 کابل مرکزی  موقعیت بست:

 ریاست تکنالوژی معلوماتی   بخش مربوطه:

 یک بست  تعداد بست:

 ریس تکنالوژی معلوماتی  گزارشده به:

 کارمندان تحت اثر مطابق ساختار تشکلیالتی گیر از:گزارش

  کود بست: 

  تاریخ بازنگری:

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

کومک تخنیکی به کارمندان اداره عالی برسی، حل مشکالت  سخت افزار و نرم افزار، ایجاد راه های موثر برای حل   هدف وظیفه:

 مشکالت

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

 ی:صالحیت و مسولیت های وظیفو

 وظایف تخصصی:

 مواصلت میکند و مشکالت که از طرف کارمندان اداره عالی برسیتخنیکی مک و جواب گوی برای سواالت ارایه ک .1

 اماده ساختن روش های عملیاتی استاندارد برای اداره .2

 نو وارد شده یننگ برای کامندان تر .3

 در سطح اداره اطمنان از کارکردگی تمام وسایل تکنالوژی معلوماتی حصول چک و .4

 بصورت مسلکی سخت افزار و نرم افزار رایانه نصب ، اصالح و تعمیر  .5

 .برای رفع مشکالت برنامه های تشخیصی را اجرا کنید .6

 .و سایر سیستم ها حل کنید (WAN) ، شبکه های گسترده (LAN) مشکالت فنی را با شبکه های محلی .7

 لوازم جانبی رایانه را برای کاربران نصب کنید .8

 گزارش ها را برای تعیین نقص عملکرد که همچنان رخ می دهد  .9

 جواب دادن به سواالت و مشکالت که از طریق ایمیل ، تیلیفون و مکتوبی از داخل وخارج مواصلت میکند .10

 اماده ساختن کتابهای اموزشی برای کارمندان  .11

 وظایف مدیرتی:

 در جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شده . ترتیب پالن های کاری هفته وار، ماهوار، ربعوار و ساالنه .12

  ارتقا ظرفیت خودی وکارمندان تحت اثر جهت ارایه خدمات معیاری به شهروندان .13

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

قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال، مقرره طرز سلوک  رعایت جندر، رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، .15

 اداره در ساحه کاری مربوطه.واستراتیژی مبارزه بافساد وکود اخالقی 



 اداره عالی بررسیظایف بر حسب هدایت مسولین ذیصالح مطابق قوانین، مقررات واهداف وجرای سایر ا .16

 وظایف هماهنگی:

 مرکزی، والیتی به منظور تحقق اهداف تعین شده اداره طرح تدابیر برای تبلیغ وو ترویج اهداف .17

 ارتباط و هماهنگی موثر و مسلکی با همکاران ومراجع ذیربط جهت انسجام بهتر امور مربوطه .18

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

 شرایط استخدام )سطح تحصیل و تجربه کاری(:

گردیده قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب  34و  7این الیحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 

 است:

 رشته تحصیلی:

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

معلوماتی،برنامه های کمپیوتری،پروگرام نویسی،تکنالوژی معاصر،سیستم های معلوماتی و به درجه تحصیلی باالتر در رشته 

 های متذکره ارجحیت داده میشود؛

 جربه کاری:ت

 سال. دوکاری مرتبط حد اقل  تجربه -2

 مهارت های الزم:

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

 در برنامه های مرتبط به وظیفه. کمپیوتریمهارت های  -4

 موارد تشویقی:

 اناث واشخاص دارای معلولیت مطابق طرزالعمل ورهنمودهای استخدام طبقهموارد تشویقی برای  -5

 

 


