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جنسی و امور تصفیه و  کنترول و انسجام  دفاتر جنسی ، اسناد موجودی، اجناس قید شده به جمع اشخاص، بیالنس و اجرای حواله های :وظیفههدف 

 توزیع اجناس .

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

 صالحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 وظایف تخصصی
 وارسی از جمع و قید اجناس به وجه اشخاص مربوطه جهت حصول اطمینان از ثبت آن در کارت های ذخیره. .1

 ضایع شدن اجناس.  جلوگیری از اشخاص مربوطه و اجناس به جمع معتمدین وترتیب ، حفظ ونگهداری دفاتر جنسی به منظور قیدیت  .2

 حصول اطمینان ازصحت اجراآت. مربوطه غرض جنسی و سایر اسناد حواله های و کنترول و بررسی  دفاتر .3

 ( معتمدین مربوط جهت شفافیت امور. فاضل و باقیات از ترتیب کارت های ثبت ذخیره ) حصول اطمینان .4

 ده به جمع اشخاص و واحدهای مربوطه به منظور اجرای پروسه موجودی.بررسی به موقع اسناد و اجناس قید ش .5

 جمع معتمد به منظور تصفیه حسابات مربوط. باقی آن در فاضل و معامله نتیبجه باقی اجناس و ترتیب جداول فاضل و کنترول از .6

 وظایف مدیریتی

 منظور تحقق اهداف پیشبینی شده.ماهوار،ربعوار و ساالنه در مطابقت با پالن عمومی به ترتیب پالن کاری  .7

 جهت برآورده شدن اهداف متوقعه. شاندر زمینه اجراآت یومیه  کارکنان تحت اثررهنمایی  .8

 ارایه گزارش ماهوار،ربعوار وساالنه از بخش مربوطه جهت تحقق اهداف. .9

ال، مقرره طرز سلوک وکود اخالقی اداره در رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطف .10

 ساحه کاری مربوطه.

 ارتقا ظرفیت خودی وکارمندان تحت اثر جهت انجام بهتر وظایف  .11

 تنظیم اداره و مدیریت کارکنان تحت اثر، .12

 اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف اداره مربوطه به وی سپرده میشود. .13

 هماهنگیوظایف 

 ومراجع ذیربط جهت انسجام بهتر امور مربوطه همکارانهماهنگی موثر و مسلکی با  ارتباط و .14
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 شرایط استخدام ،سطح تحصیل وتجربه کاری :  

 قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط ومعیار های ذیل ترتیب گردیده  است   34و  8، 7الیحه وظایف با درنظر داشت مواد  این     

 رشته تحصیلی:

اداره و تجارت،  مدیریت عمومی، ،، پالیسی عامهاقتصاد، اداره عامه تفتیش، داشتن سند تحصیل حداقل لیسانس دریکی ازرشته های .1

وبه درجه تحصیل باالتر در رشته های متذکره ارجحیت داده  CAو ACCA ، CPAوحسابی، مالی وبانک داری، ،  مدیریت مالی

 میشود 

 : تجربه کاری

 مرتبط به وظیفه  یکداشتن تجربه کاری حد اقل  .2

 مهارت های الزم: 

 )تحریر و تکلم ( به لسان انگلیسی وآشنایلسان های رسمی )پشتو ودری (  یکی از تسلط به .3

 برنامه های مرتبط به وظیفه.تسلط به پروگرام های کمپیوتری در  .4



 موارد تشویقی:
 ورهنمودهای نافذه تطبیق میگرددطرزالعمل استخدام  اناث واشخاص دارای معلولیت مطابق طبقهتشویقی برای  موارد


