
 های خدمات ملکیالیحه وظایف پست
 معلومات کلی پست
  شماره اعالن پست:

 و سیستم هادیزاین پروسه ها متخصص  عنوان وظیفه:

 (B) گرید بست:

 وزارت یا اداره:

 بخش مربوطه 

 ارشاد حج واوقاف 

 کابل موقعیت پست:

 1 تعداد پست:

 سئول تیم تخنیکیم گزارشده به:

 گیر از:گزارش

 کد بست 

 

 3/7/1399 :ترتیب تاریخ 

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

بخش های مختلف وزارت به  بوطمرو مؤثرسازی سیستم های پروسه ها  خالصه سازیسازی یا مختصر دیزاین و هدف وظیفه: 

 ، آنها یحساب ده و یت، شفافیتموثردف تامین ه به ، حج و اوقافارشاد

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

 ولیت های وظیفوی:ئمس وها صالحیت 

 وظایف تخصصی.

 پروسه های موجود وزارت ارشاد، حج و اوقافتحلیل، بررسی و نقشه کشی  -1

 .تحلیل و ارزیابی سیستم های فعلی و دریافت ضرورت سیستم های جدید وزارت ارشاد، حج و اوقاف -2

 وظایف مدیریتی

 کاری ربع وار و ساالنه بخش مربوطه . ترتیب پالن  -3

 .ازی پروسه ها و تامین بیشتر شفافیت در آنهاتهیه و ترتیب راپور مفصل از پروسه ها و ارائه پیشنهادات در مورد خالصه س -4

تهیه و ترتیب راپور در مورد سیستم های موجود وزارت و پیشهادات در مورد تجدید سیستم های موجود و ایجاد سیستم های جدید مورد  -5

 .ضرورت

 .انجام همه وظایف محوله در همآهنگی با ریاست ها و بخش های مرتبط به پروسه ها و سیستم ها -6

 .ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، ساالنه وعندالضرورت ازفعالیت ها ودست آوردهای بخش مربوطه به منظورمطلع ساختن رهبری اداره -7

 اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مسئول تیم تخنیکی به قوانین ، مقررات  وزارت ،سپرده میشود. -8

 وظایف هماهنگی

 .صوص اداره احصائیه، وزارت مخابرات اترا و غیرههمآهنگی با ادارات ذیربط بالخ -9

 .سهمگیری در راپور عمومی ارزیابی وزارت ارشاد، حج و اوقاف  در ساحه مرتبط کاری -10

 سهمگیری در ترتیب راپور ارزیابی وزارت در ارتباط ساحه کاری مرتبط به این پست. -11

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

 
 شرایط استخدام )سطح تحصیل و تجربه کاری(:       

 
 با حداقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:( NTA)ورهنمودقانون کارکنان خدمات ملکی  34 ماده این الیحه وظایف با در نظرداشت 

 :رشته تحصلی
 در یکی از رشته های: اداره عامه، مدیریت تغییر، و سایر رشته های مرتبط. حداقل )لیسانس(داشتن سند تحصیلی  -1

)ناگفته  مرتبط به دیزاین پروسه ها و سیستم ها و به کسانی که در تحقیق و سروی تجربه داشته باشند ارجحیت داده میشود. تجربه کاری -2

 پنج سال.حد اقل برای لیسانس هفت سال و برای ماستر نماند که تجربه عملی نقشه کشی  دیزاین پروسه ها نقش بسیار مهم درین پست دارد

  انگلیسی های نوشتاری در زبانیا دری( و داشتن مهارت  های رسمی )پشتوتسلط به یکی از زبان -4

 و سیستم ها دیزاین و نقشه کشی پروسه های برا کمپیوتردر پروگرام های مهارت ها  مهارت ها : -5


