
 

 های خدمات ملکی الیحه وظایف پست

 معلومات کلی پست
  شماره اعالن پست:

 سیستم معلوماتی  آمر عنوان وظیفه:
 3 بست:

 وزارت یا اداره:

 بخش مربوطه 

 اوقاف وزارت ارشاد، حج و

 پالن  پالیسی وریاست 

 کابل موقعیت پست:

 1 تعداد پست:

     پالن  یس پالیسی وئر گزارشده به:

 گیر از:گزارش

 بست  کد

 کارکنان تحت اثر )مطابق ساختار تشکیالتی( 

029-3-90-24 

 3/11/1398 تاریخ بازنگری:

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

 ، انکشاف دیتابیس ومسایل فنی ومسلکی با استفاده از میتود ها و رهنمودها ستندردهاتحلیل سیستم های معلوماتی : فهیوظ هدف

.................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 مسؤلیت های وظیفوی:صالحیت و

 وظایف تخصصی: 

 ارائیه ارقام از دیتابیس برای روند تهیه گذارشات نظارتی از نتایج پالن شده ، پالیسی وپالن ها و رهنمودهای مورد نیاز. -1

 اطمینان و نظارت از ثبت به موقع و دقیق معلومات به دیتابیس؛حصول  -2

 مطالعه تحلیل وارزیابی نیازمندی وزارت  براتطبیق سیستم های معلوماتی. -3

 انکشاف پالیسیها ، معیارها و تصانیف برای تطبیق سیستم های معلوماتی ومکانیزم استفاده از آن. -4

 ومناسبی جهت طرح انکشاف وتطبیق سیستم های معلوماتی.تشخیص و تثبیت میتودو لوژی های معیار  -5

 تجدید وبروز سازی متداوم نرم افزارها ، سخت افزارها وسایرتجهیزات تخنیکی بمنظورانکشاف وتطبیق انکشاف سیستم های معلوماتی. -6

 ترویج فرهنگ استفاده از سیستم های معلوماتی درفعالیت ها ی کاری  اداره مربوطه. -7

 رار عمل درمورد ایجادسیستم های معلوماتی توسط وزارت ها ادارات دولتی  وغیر دولتی.جلوگیری از تک -8

 وظایف مدیریتی
 جهت نیل به اهداف تعین شده اداره .ریاست،  بخش مربوطه در مطابقت با پالن ترتیب پالن کاری ماهوار، ربعوار و ساالنه  -9

 سیستم های موازی درادارات. انسجام و مدیریت سیستم های معلوماتی وجلوگیری از ایجاد -10

 .ارائیه مشوره ونظریات مشخص درقسمت انکشاف وبهبود امور دیتابیس وسیستم ها -11

 رهنمائی کارمندان تخنیکی در بخش های تحلیل، تطبیق و استفاده از سیستم های معلوماتی . -12

 وزارت؛ری ببه منظور مطلع ساختن ره آمریت مربوطه، یربعوار، ساالنه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد ها ماهوار، ارائه گزارش  -13

 .و اهداف وزارت سپرده میشودمقررات  قوانین،مطابق  از طرف مقامات ذیصالح که ر وظایفیاجرای سا -14
 وظایف هماهنگی:

 از طرف ریاست ها و آمریت ها؛ معلوماتتامین روابط نزدیک با تمام ریاست ها جهت حصول اطمینان از ارایه به موقع  -15

 ایجاد هماهنگی و همکاری به موقع بین ریاست های اداره و ادارات ذیربط -16

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 شرایط استخدام )سطح تحصیل و تجربه کاری(:
.قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است 34و 7شت مواد این الیحه وظایف با در نظر دا  

 رشته تحصیلی:

(، سیستم های BCAداشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: سیستم های معلوماتی، تکنالوژی معلوماتی، کمپیوتر ساینس، برنامه های کمپیوتری ) -1
 از داخل و خارج کشور وبه درجات باالتر ارجیحیت داده میشود.واحصائیه ، علوم معلوماتی و اقتصاد(( GISجغرافیایی )اطالعات 

 :تجربه کاری
ی تکنالوژی معلوماتی،  سیستم های معلومات  یکی از بخش های مدیریت مشابه یا تخصصی امور علوم معلوماتی ،/مرتبط در تجربه کاریسال دو  حد اقل  -2
 کشور.دیتابیس وبرنامه های کمپیوتر و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسولیت های وظیفه این بست از موسسات ملی و بین المللی از داخل و خارج و 

 مهارت های الزم:
  انگلیسیلسان با  )تحریر و تکلم(آشنایی ،رسمی )پشتو یا دری( لسانهایتسلط به یکی از  -3
 .های مرتبط به وظیفه مهارت های کمپیوتری در برنامه -4
 .درصورتیکه معلولیت شان مانع انجام کار نگردد برای احراز این بست درخواست نمایند میتوانند فوق  افراد دارای معلولیت واجد شرایط -5



 موارد تشویقی. -1
العمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای ( نمره امتیازی برای بست های اول ودوم به اساس طرز3( نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم و )5الف )

 افراد معلولیت .
 ب: نمره برای قشر اناث به اساس طرزالمل استخدام .


