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هدف وظیفه :دیزاین و مختصر سازی یا خالصه سازی پروسه ها و مؤثرسازی سیستم های مربوط به بخش های مختلف وزارت
ارشاد ،حج و اوقاف به هدف تامین موثریت ،شفافیت و حساب دهی آنها،
.......................................................................................................................................................................................

صالحیت ها و مسئولیت های وظیفوی:
وظایف تخصصی.
 -1تحلیل ،بررسی و نقشه کشی پروسه های موجود وزارت ارشاد ،حج و اوقاف
 -2تحلیل و ارزیابی سیستم های فعلی و دریافت ضرورت سیستم های جدید وزارت ارشاد ،حج و اوقاف.

وظایف مدیریتی
 -3ترتیب پالن کاری ربع وار و ساالنه بخش مربوطه .
 -4تهیه و ترتیب راپور مفصل از پروسه ها و ارائه پیشنهادات در مورد خالصه سازی پروسه ها و تامین بیشتر شفافیت در آنها.
 -5تهیه و ترتیب راپور در مورد سیستم های موجود وزارت و پیشهادات در مورد تجدید سیستم های موجود و ایجاد سیستم های جدید مورد
ضرورت.
 -6انجام همه وظایف محوله در همآهنگی با ریاست ها و بخش های مرتبط به پروسه ها و سیستم ها.

 -7ارائه گزارش ماهوار ،ربعوار ،ساالنه وعندالضرورت ازفعالیت ها ودست آوردهای بخش مربوطه به منظورمطلع ساختن رهبری اداره.
 -8اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مسئول تیم تخنیکی به قوانین  ،مقررات وزارت ،سپرده میشود.
وظایف هماهنگی
 -9همآهنگی با ادارات ذیربط بالخصوص اداره احصائیه ،وزارت مخابرات اترا و غیره.
 -10سهمگیری در راپور عمومی ارزیابی وزارت ارشاد ،حج و اوقاف در ساحه مرتبط کاری.
 -11سهمگیری در ترتیب راپور ارزیابی وزارت در ارتباط ساحه کاری مرتبط به این پست.
..........................................................................................................................................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این الیحه وظایف با در نظرداشت ماده  34قانون کارکنان خدمات ملکی ورهنمود( )NTAبا حداقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصلی:

 -1داشتن سند تحصیلی حداقل (لیسانس) در یکی از رشته های :اداره عامه ،مدیریت تغییر ،و سایر رشته های مرتبط.
 -2تجربه کاری مرتبط به دیزاین پروسه ها و سیستم ها و به کسانی که در تحقیق و سروی تجربه داشته باشند ارجحیت داده میشود( .ناگفته
نماند که تجربه عملی نقشه کشی دیزاین پروسه ها نقش بسیار مهم درین پست دارد حد اقل برای لیسانس هفت سال و برای ماسترپنج سال.
-4تسلط به یکی از زبان های رسمی (پشتو یا دری) و داشتن مهارت های نوشتاری در زبان انگلیسی

 -5مهارت ها  :مهارت ها در پروگرام های کمپیوتر برای دیزاین و نقشه کشی پروسه ها و سیستم ها

