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 آگاهی و حصول اطمینان از تطبیق برنامه های طرح شده وزارت جهت بهبود وضیعت و عرضه خدمات بهتر برای کوچی ها. .وظیفه هدف

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

 وظایف تخصصی:

  ا بازدید وارزیابی وضعیت کوچی ها وجمع آوری معلومات مرتبط به اداره مربوطه جهت پالن ها وتدابیر بعدی برای عرضه خدمات بهتر به کوچی ه .1

 تطبیق برنامه ها وپروگرام های مطروحه در رابطه به خدمات امورکوچی ها. -2

 چی ها دراداره مربوطه .حصول اطمینان ازتطبیق برنامه ها مربوط به امورکوآگاهی و. -3

 وظایف مدیریتی: 
 . ترتیب پالن کاری ماهوار ، ربعوار وساالنه درمطابقت با پالن عمومی به منظور تحقق اهداف پیشبینی شده  . -4

 الت کوچی ها  جهت بهبود وحل مشک .پیگیری وتعقیب عرایض پیشنهادات وسایر اسناد مربوط به کوچی ها که به اداره مربوطه مواصلت می ورزد -5

وچی ها دربرنامه خدماتی آن پیشنهاد طرح های ایجاد شده ریاست عمومی انسجام امورکوچی به مقامات اداره مربوطه جهت شامل ساختن ک -6

 اداره.

 ارایه گزارش ماهوار ، ربعوار وساالنه ازبخش مربوطه جهت تحقق اهداف . -7

 مقامات مطابق قوانین ومقررات واهداف اداره به وی  سپرده میشود.. اجرای سایروظایف مرتبط به وظیفه که ازطرف 8

 وظایف هماهنگی:
و حصول اطمینان از عرضه خدمات بهتر وزارت مربوطه جهت بهبود  ریاست عمومی انسجام کوچیبا ی طرح شده در برنامه ها هماهنگی  -9

 وضیعت کوچی ها 

برنامه های خدمات مربوط به امور کوچی ها و شریک ساختن آن به بخش مربوطه  جهت دریافت موانع و موضالت در حصه عدم تطبیق  -10

  دریافت راه حل .
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 شرایط استخدام )سطح تحصیل و تجربه کاری(:

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

 رشته تحصیلی:

و به درجه تحصیلی باالتر در رشته های  ) علوم اجتمای ، شرعیات ، فقه و قانون ، تعلیم وتربیه (شته هایدر یکی از رلیسانس حصیلی حد اقل سند ت -1

 . متذکره ارجحیت داده میشود

 :تجربه کاری

  مدیریتی و تخصصی در بخش های هماهنگی ، ارتباطات ، ارائیه خدمات و انکشاف پایه دار( ) یکسال  تجربه کاریحد اقل  -2

 مهارت های الزم:

  با زبان انگلیسی )تحریر و تکلم(آشنایی ،رسمی )پشتو یا دری( لسانهاستسلط به یکی از  -3

 .مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه -4

 شرایط میتوانند برای بست متذکره ثبت نام نمایند.افراد دارای معلولیت واجد  -5


