
 فـیحه وظایال
................................................................................................................................................ 

 كودكستان آشپز :   عنوان وظیفه    
 وزارت ارشاد، حج و اوقاف:    وزارت و یا اداره
   کابل:     موقعیت          
 یو ادار یاست مالیرخدمات/  یت عمومیریمد :      بخش           

 7 :     بست             
 حفظ و مراقبتر یمد:      به یدهگزارش 
   ندارد :    از یریگگزارش 

        24-90-04-121  :     کود            
................................................................................................................................................ 

  .هكاركنان اداره مربوطه طعام یتهغرض صالح عندالموقع یت مقام ذیم اوقات و هدایطبق تقسطبخ مواد غذایی  وظیفه:هدف 
................................................................................................................................................ 

 لیت های وظیفوی:ئوومس 
 

جلوگیری از بروز  به منظور رعایت حفظ الصحه ومحل کار  ،آماده ساختن غذا، آشپزیوسایل  رعایت نظافت .1

 امراض.

طعام خانه غرض جلو گیری از تکرار طبخ یک نوع  ومسئوول  یرجانب مد طبخ غذا مظابق به مینوی ارائه شده از .2

 غذا در هفته 

 . مورد ضرورت به موقع به منظورجلوگیری از تأخیر در طبخ غذا وسایل تهیه مواد خام  سفارش برای .3

 .یبه مكروب و ناپاك ن به منظور جلوگیری از آلوده شدن آنهاومصو نگهداری وسایل کار درجا های پاک و حفظ و .4

 .سرویس منظم و به موقع غذا برای کارکنان پاکی و، جهت حفظ نظم کارکنان خدماتی تحت اثر درسالم ی  یرهنما .5

توزیع عادالنه غذا در موقع مناسب و معین برای  جهت پخت پزو خام میت و کیفیت موادک جهتحصول اطمینان  .6
 صرف کنندگان طعام .

 جهت اجراآت بهتر. انجام وظایف فنی و حرفوی مطابق معیار های مسلکی، الیحه وظایف و پالن کار .7
 ع شدن آنها.یب و ضایاز تخر یریغرض جلوگ مراقبت از وسایل و تجهیزات تخنیکی بخش مربوط .8
 .حیصالمطابق هدایات مقام های ذ خدمات ملکی و مقررات مطابق قوانینوظایف مرتبط به وظیفه  اجرای سایر .9

................................................................................................................................................ 
 :مهارت های الزم تجارب و تحصیالت،

 ردیده است.گملکی ذکر ( قانون کارکنان خدمات 2( و ضمیمه )7مقتضیات حداقل برای این بست در ماده )
    ل :یحد اقل درجه تحص   -1

 داشتن سند فراغت از مراکز آموزش فنی و حرفوی یا مهارت و تجربه کاری 
  داشتن توانایی خواندن و نوشتن 
 

 تجارب الزمه ) نوع ومدت زمان تجربه (: -2
 مرتبط به مسلک و مطابق به نیازمندی بست 
 

 ره...(یآموزش داخل خدمت وغكوتاه مدت،  یگر)كورس هاید یمهارت ها -3
 

 توانایی انجام وظایف مطابق فن یا حرفه مربوط 
 

 كشور.  یرسم یاز زبان ها یكیبه  كلم و آشناییت 
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