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های اداره عالی  تفتیشروند کاری تغییرات و نوآوریهای جدید در  ، (ISSAI) تفتیشمعیارهای بین المللی شیوه های بهتر، یق و مطالعه در مورد تحق :هدف وظیفه

 وارتقای ظرفیت کارمندان  چک لیست ها واوراق کاریطرزالعملها، پالیسیها، ، تفتیششیوه های  عصری سازی انکشاف درقسمتوتهیه وهمچنین  تفتیش

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

 صالحیت ومسؤلیت های وظیفوی:

 وظایف تخصصی:

 تشخیص وتفکیلک موضوعات ومنابع قابل تحقیق جهت توسعه وانکشاف مواد معیاری آموزشی .1

 ( ISSAI)تفتیشمعیارهای بین المللی ادارات عالی  شیوه های بهتر و درموردجمع آوری مواد ومعلومات مطالعاتی  .2

 جهت انکشاف وبهبود امور کاری  تفتیش(، پالیسی ها، رهنمودها، چک لیست ها واراق کاری ISSAI) تفتیشمعیارهای بین المللی تحقیق و مطالعه شیوه های بهتر،  .3

 پالیسی ها، رهنمودها، چک لیست ها و او راق کاریشیوه های بهتر،  دریافت خالها ونواقص وارایه پیشنهادات در مورد .4

پالیسی هاا، در شیوه های بهتر،  جدیدومدیریت نصاب آموزشی از طریق شریک سازی معلومات درمورد تغیرات وانکشافات آمر ارتقای ظرفیت، آموزگاران همکاری با  .5

 رهنمودها، چک لیست ها و او راق کاری

 وظایف مدیریتی:

 پالن ریاست ترتیب پالنهای کاری ماهوار، ربعوار، ساالنه وهمچنین همکاری وسهم گیری درطرح پالنهای ریاست به منظور تحقق مثمریت وموثریت ح وطر .6

بارزه با فساد اداری وکود رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، رعایت جندر، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال، مقرره طرز سلوک، استراتیژی م .7

 اخالقی در ساحه کاری مربوطه

 ت خود وکارمندان تحت اثرارزیابی خود وکارمندان تحت اثر به منظور طرح وتطبیق برنامه مثمر وموثر ارتقای ظرفی .8

 مدیریت، کنترول ونظارت از فعالیتهای به موقع، مثمر وموثر کارمندان تحت اثر جهت حصول اهداف سازمانی  .9

 ارایه گزارش ماهوار،ربعوار و ساالنه از بخش فعالیتها ودست آوردهای بخش مربوطه جهت حصول اطمینان از تحقق اهداف اداره  .10

 طرف مقامات ذیصالح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود.اجرای سایر وظایف که از  .11

 وظایف هماهنگی:

 ، وسایر بخشهای مربوطه به منظور عصری سازی وتجدید نظر در سیستم های کاری ریاستها، تفتیشمیتودولوژی هماهنگی وتامین ارتباط مداوم با کمیته  .12

 با همکاران ومراجع ذیربط داخلی وخارجی جهت انسجام بهتر فعالیتها وحصول اهداف سازمانی ارتباط و هماهنگی مثمر، موثر و مسلکی  .13

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



 یلی:رشته تحص
اقتصاد، اداره  ، مدیریت آموزشی، مدیریت منابع بشری، جامعه شناسی، حقوق وعلوم سیاسی،تفتیش داشتن سند تحصیل حداقل لیسانس دریکی ازرشته های .1

تذکره ارجحیت وبه درجه تحصیل باالتر در رشته های م CAو ACCA ، CPA  عمومی،مدیریت  وحسابی، ، اداره و تجارت، مدیریت مالی، پالیسی عامهعامه

 داده میشود 

 : تجربه کاری
 مرتبط به وظیفه سال  یکداشتن تجربه کاری حد اقل  .1

 مهارت های الزم: 

 لسان های رسمی )پشتو ودری ( وتسلط )تحریر و تکلم ( به لسان انگلیسی یکی از تسلط به .2

 تسلط به پروگرام های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه. .3

  زبان های رسمی و انگلیسییکی از به  رش نویسیداشتن مهارت گزا .4

 موارد تشویقی:
 نافذه تطبیق میگردد ورهنمودهایطرزالعمل استخدام  اناث واشخاص دارای معلولیت مطابق طبقهتشویقی برای  موارد .5

 

 

 


