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 پروژۀ تغییر:

موثر اداره ملی افغانستان بشمول اولویت انکشافی در مورد سیستم سازی پاسخگو و  پروژه تغییر مستقیماً جوابگو به چهارچوب صلح و انکشاف

 عامه و همچنان به هدف ایجاد، حفظ و تقویه تخصص گرایی خدمات ملکی میباشد.

هدف کلی پروژه تغییر عبارت است از تقویت ظرفیت وزارت ها و ادارات دارای اولویت از طریق استخدام بست های کلیدی به اساس شایستگی، 

 بهبود مدیریت کارمندان و پالنگذاری بهتر منابع بشری.

گروپ بانک جهانی  (IDA)و انجمن انکشاف بین المللی  (ARTF)روژه تغییر توسط صندوق وجهی کمک ها برای بازسازی افغانستان پ

تمویل میگردد و  کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی به نماینده گی از دولت جمهوری اسالمی افغانستان این پروژه را تطبیق 

 مینماید. 

ها و ادارات برای هر بست دارای متصدی و خالی شامل این پروژه، در شروع هر  استراتیژیک منظورشدۀ منابع بشری، وزارت بر اساس پالن

( مطابق به الیحۀ وظایف، اهداف اساسی اداره، Means of Verification( و شواهد اثباتیه )Key Deliverablesسال وظایف کلیدی )

گردند، درختم گردد. ارزیابی اجراآت کارکنان که از این طریق استخدام میب و ضم قرار داد کاری شان میآهنگی با آمر مستقیم ترتیدر هم

گیرد و تمدید قرار داد کاری هر سال به اساس گزارش منظور شده اجراات کاری شان در مقابل وظایف کلیدی و شواهد اثباتیه صورت می

 انه این وظایف می باشد.کارکنان برای سال بعدی مشروط به تکمیل موفق

 : اداره عالی تفتیشدر مورد 

مالی و حسابی وزارت ها، ادارات، تصدیها و موسسات، شاروالی ها و سایر نهاد  یگانه نهاد عالی مستقل بازرسی کننده امور تفتیش اداره عالی

و از آن زمان به این طرف تحت نام های  گردید مسمی سنجش درچوکات دولت تحت نام دیوانهـ، ش  1300درسال  که میباشددولتی های 

 مختلف فعالیت های تفتیش و تفتیش ادارات دولتی را انجام میدهد.

تفتیش  سازمان آسیایی ادارات عالیINTOSAI) )عضویت سازمان بین المللی ادارات عالی تفتیش ،سال سابقه کاری ۹۸این اداره با داشتن 

( ASOSAI  ،)صادی ادارات عالی سازمان همکاری های اقت( تفتیشECOSAI   )عضویت کمیته رهبری سازمان و فعال  را داشته است

 د.ایکوسای را دارا

 Qatia تفتیش حساب قطعیه دولت و صورت های مالی، Compliance Auditتفتیش رعایت قوانین ومقرراتوظایف؛  تفتیش ادارۀ عالی

and Financial Audit ،تفتیش مساعدت های خارجیGrants Audit ،تفتیش تکنالوژی معلوماتیIT Audit ،تفتیش عملکرد و 

 Confidential Auditتفتیش مصارف محرمو Special Audit تفتیش خاص، Performance & Environmental Audit محیطی

 ورای ملی گزارش میدهد.را دارا بوده و در حوزه کاری مربوطه فعالیتهای شانرا انجام داده و به مقام عالی ریاست جمهوری و ش

 

 

 

 

. 



 یها ییعملکرد( با ادغام توانا تفتیشو  نیقوان تیرعا تفتیش،  یمال تفتیشبا  کجایمختلط ) یها تفتیش یو اجرا یپالنگذاز هدف وظیفه:

در  یمعلومات یتکنالوژ ییها و دانا تیکه ضرورت به استفاده از صالح یها تفتیشها، از جمله  تفتیشانواع  یدر تمام یمعلومات یتکنالوژ

 یالملل نیب یارهایو مع تفتیش یدرمطابقت با قانون اداره عال تفتیش یدر اداره عال تیفیبا ک یها تفتیش یاجرا بخاطرها  تفتیش گریانواع د

 باشد. تفتیش

 

 صالحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 وظایف تخصصی:

 یتکنالوژ تفتیش یبه اساس خطر جهت اجرا ی معلومات یتکنالوژ تفتیش یکژیسترات و پالن تفتیشنمودن پالن همکاری وطرح  .1

پروسه ها و کنترول ها با مقاصد  یاز همخوان نانیمربوطه جهت حصول اطم یپروسه ها و کنترول هاسیستم ها ،  یمعلومات

 یمعلومات یتکنالوژ تفتیش یژیپالن و سترات هی: ارایمربوطه. )شاخص عملکرد یو طرزالعمل ها نیقوان تیاداره, رعا کیژیسترات

 .به اساس خطر(

ها،  ستمیس یوقوع حمله باال یابیارز یها، اجرا ستمیس تیامن تفتیش، یمعلومات یتکنالوژ مختلط یها تفتیشرهبری  یااجراء  .2

کشف /ینیتقن یها تفتیش،  یمعلومات یو مطالعات خاص تکنالوژ قاتیتحق ،یمعلومات یعملکرد متمرکز بر تکنالوژ یها تفتیش

 .مالی, رعایت قوانین و عملکرد تفتیشیکجا با تیم های  یکیالکترون یمتدارحکو یابیو ارز یمعلومات یتقلب تکنالوژ

 یتکنالوژ ریبخاطر مطرح کردن تاث تفتیش قیتطب انیو در جر تفتیش یپالنگذار یقبل از اجرا تفتیش رانیجلسات با مد ریتدو .3

 . تفتیشپروسه  یباال یمعلومات

و معلومات مربوطه  تفتیشو ساحه  تفتیشادارات تحت  یمعلومات یتکنالوژ ینظر و معلومات در مورد موضوعات حکومتدار هیارا .4

  گرید

اسناد  یو جمع آور تفتیشاسناد اجراآت  هیهمچنان ته یمعلومات یتکنالوژ یپروسه ها تفتیشو انجام  افتتاحیهجلسه  یبرگزار .5

 . تفتیشو مناسب  یکاف یویحما

و بودجه مربوط به  فیوظا کیها, تفک تیها, مسول تی, صالحاتیکه دارنده جزئ یمعلومات ینمودن فارمت پالن تکنالوژطرح  .6

 مختلط باشد.  یها تفتیشدر  یمعلومات یاشتراک بررس تکنالوژ

 یمعلومات یتکنالوژ دیبا استفاده از دانش, مهارت ها و اختراعات جد تفتیشادارات تحت  یمعلومات یخطر تکنالوژ یابیانجام ارز .7

 مربوطه.  رئیس  تیتحت هدا

به اهداف  یابیو دست یمعلومات یشده تکنالوژ ییمناسب به هدف پرداختن به خطرات شناسا تفتیش یها شیطرح نمودن آزما .8

  به طور موثر. یمعلومات یکاهش دادن خطرات تکنالوژ ای تیریاز مد نانیمورد نظر و حصول اطم تفتیش

به  یتا مرحله گزارش ده ی( از مرحله پالنگذارمیت کیبه عنوان عضو  ای یواگذار شده )بصورت انفراد یها تفتیش یانجام تمام .9

  تفتیشپروگرام  و یابی, اهداف و برنامه ارزتفتیششده, ساحه  نییوقت و در مطابقت با چارچوب تع

و  یمربوط به گزارشات مال یمعلومات یتکنالوژ یکنترولها تیموثر یابیبا ارز یاز درست بودن صورت حسابات مال نانیاطم هیارا .10

ضعف قابل توجه در گزارشات  ایدر کل نقص  ایبه صورت جداگانه  یمعلومات ستمینقاط ضعف کنترول س ایآ نکهیاز ا یریگ جهینت

 . ریاخیدهند  یم لیرا تشک یمال

و مناسب  یبه دست آوردن شواهد کاف یبرا یمعلومات یها ستمیمربوط به کنترول س تفتیش یکدام روشها نکهیمشخص نمودن ا .11

 . باشندیم یضرور یهایریگ جهیها و نت افتهیاز  تیجهت حما

معلومات  نانیاطم تیقابل یابیها ، ارز ستمیس تفتیشدر  یمعلومات یتکنالوژ تیامن تیموثر یابیعملکرد با ارز یها تفتیشت یحما .12

محافظت  ریو تأث دینمایو در دسترس بودن معلومات را حفاظت م یکپارچگی،  تیمحرم ستمیس کیچگونه  نکهیا ایها  ستمیس

  باشدیچه م ستمیدر عملکرد س

  .گزارش آن تهیه/ارایه نمودنو  یقبل تفتیشسفارشات  قیتطب یریگیپ .13

 یها افتهی جیمسوده گزارش در مورد نتا هیو ته تفتیشو مناسب بودن مدارک بودن  یکاف کیفیت کار، درمورد لیانجام دادن تحل .14

 یلیتکماختتامیه / جلسه  ریو تدو اتیاخذ تعهد/نظر یبرا تفتیشنهاد تحت  ایوزارت  نیساختن آنها با مسول کیو شر تفتیش

 . تفتیش

سفارشات و اقدامات  قیجهت تطب یاتیسفارشات و پالن عمل یمرجع, تفاهم نمودن باال نیبا مسول تفتیش یها افتهیمطرح کردن  .15

 اداره.  نیبا مسول یاصالح



موارد فساد/تقلب/اختالس  تیدر صورت موجود تفتیش یبه بخش مربوطه اداره عال یویهمراه با اسناد حما یآگاه ساختن و راپورده .16

 . تفتیشدر اداره تحت 

 تفتیش یاوراق کار یها تیمپلیت قیموجود، تطب یدر مطابقت با استانداردها و چارچوبها تفتیش یآماده نمودن اوراق کار .17

 یتکنالوژ تفتیش یها هیدوس یو نگهدار هی، ته تفتیشمراحل  یدر تمام یمعلومات یتکنالوژ تفتیشو رهنمود  یمعلومات یتکنالوژ

 مستقل  یابیارز یبرا یمعلومات

 هیو ارا یمعلومات ستمینقاط ضعف کنترول س یتمام یو جمع یدر مورد اثر انفراد یریگ جهی، نت تفتیش جیخالصه نمودن نتا .18

 . تفتیشو ارسال راپور به اداره تحت  یمرور و منظور یبرا تفتیش یاداره عال صالحیذ سیبه رئ تفتیش جیگزارش نتا

و مهارت  ی، قضاوت مسلک ی، رفتار مسلک یرهبر تیفیو نشان دادن ک تفتیش یالملل نیب یارهایروشها و مع نیاستفاده از بهتر .19

 .تفتیشدر  یلیتحل یها

 . تفتیش یمعلومات به سطح اداره عال لیو تحل هیتجز یها میعملکرد ت تیریمعلومات و مد لیتحل یها میت یرهبر .20

 تفتیش سیرئ / میمرور توسط آمر مستق یگزارش برا هیتحت نظارت حداقل، ارا یمعلومات یتکنالوژ تفتیش یآماده کردن راپورها .21

 .یمعلومات یتکنالوژ

، فعالیت در جهت منافع عامه، به شمول مدیریت مالی تفتیشکمک و سهم فعال در ارزش افزایی و بهبود اجراآت اداره عالی  .22

 شفاف و حسابده در پروژه ها ومبارزه با فساد

 وظایف مدیریتی:

ومقامات ذیصالح برای آنها سپرده میشودترتیب وارایه گزراش از تطبیق پالنهای کاری ساالنه که از طرف ریاست مربوطه  . -23 

 24-مشوره، رهنمای وجلب توجه اعضای تیم درجریان اخذ تصامیم در راستای تنظیم فعالیتها واجراات مقتضی .

 25-ارزیابی و تشخیص نیازهای آموزشی ومسلکی سازی خود و کارکنان تحت اثر غرض بهبود کیفیت و موثریت درانجام وظیفه .

و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، رعایت جندر، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال، مبارزه با فساد، مقرره  رعایت-26 .

.طرز سلوک وکود اخالقی اداره در ساحه کاری مربوطه . 

سپرده میشوداجرای سایروظایف که از طرف مقامات ذیصالح در مطابقت به قوانین، مقررات، اهداف و پالیسی اداره  . . 27-  

 

 وظایف هماهنگی:

ایجاد وتحکیم روابط و همکاری با سایر گروپهای تفتیش در اداره از ریاست های تفتیش عملکرد, تفتیش رعایت قوانین و تفتیش -28 .

بر تکنالوژی مالی و ارایه نظر در مورد سیستم های تطبیق شده در ادارت تحت تفتیش )شاخص عملکردی: ارایه راپور عملکردی متمرکز 

.معلوماتی(  

انجام هماهنگی و ارتباط موثر با ادارات تحت تفتیش در تمامی مراحل تفتیش و اخذ نظریات و پیشنهادات اداره تحت تفتیش در -29 .

 .مورد یافته های تفتیش

یت قوانین و تفتیش مالی و تحکیم روابط و همکاری با سایر گروپهای تفتیش در اداره از ریاست های تفتیش عملکرد, تفتیش رعا-30 .

.ارایه نظر در مورد سیستم های تطبیق شده در ادارت تحت تفتیش . 

 

 شرایط استخدام )سطح تحصیل و تجربه کاری(:

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

 است

  رشته تحصیلی:

کمپیوتر ساینس ،تکنالوژی معلوماتی، مدیریت تکنالوژی معلوماتی داشتن سند تحصیل حداقل لیسانس دریکی ازرشته های  .1

وبه درجه تحصیل باالتر در رشته های متذکره ارجحیت  ،برنامه های کمپیوتری، تکنالوژی معاصر و سیستم های معلوماتی

  داده میشود 



 ,CISA, CISM, CIA مرتبط به)گواهینامه های  سایرو امه های بین المللی گواهیناز به کسانی که دارنده یکی  .2

CISSP ISO27001, ITIL, COBIT)  باشند ارجحیت داده میشود 

  تجربه کاری:

مدیریت دیتابیس, مدیریت مدیریت شبکه,  ،یمعلومات یتکنالوژمدیریت در بخش  سال دوحد اقل  یکارداشتن تجربه  .3

 .شودیداده م  حیترج یمعلومات یها و تکنالوژ ستمیس تفتیشدر  یها و به تجربه کار ستمیو انکشاف س توسعهسیستم ها, 

  مهارت های الزم:

 انگلیسی. تسلط به زبان زبان های پشتو, دری ویکی از داشتن مهارت در راپور نویسی و تسلط کامل به  .4

 داشتن ظرفیت برگزاری مصاحبه و جلسه .5

 داشتن ظرفیت مدیریت پروژه و مدیریت فعالیت ها  .6

 داشتن ظرفیت کار کردن بحیث عضو یا رهبر گروپ کاری .7

 وغیره ISSAIs, ITIL, ITAF, COBIT, ISO/IEC, COSOداشتن معلومات در مورد ستندردها و چهارچوب های  .8

 تابیسداشتن معلومات و مهارت تخنیکی در تطبیق پروژه های سیستم های معلوماتی و دی .9

 ACL, IDEA andتکنالوژی معلوماتی مانند:  تفتیشداشتن معلومات و مهارت در استفاده از نرم افزارهای احصائیه و  .10

TeamMate AM 

 موارد تشویقی :

( نمره امتیازی برای بست های اول ودوم به اساس طرزالعمل استخدام 3( نمرامتیازی برای بست های سوم وچهارم، و)5) .11

 لولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردداشخاص دارای مع

 استخدام ( نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل5) .12


