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 بشری در وزارت ارشاد، حج و اوقاف طرح انکشاف اداره و استفاده مؤثراز نیرویرتیب ت  هدف وظیفه :

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

 ولیت های وظیفوی :ئومسصالحیت 

 وظایف تخصصی.

 تحلیل نیروی بشری موجود در روشنی شاخص های ترتیب شده در بند دوم این الیجه وظایف و تهیه راپور آن  -1

 تحلیل تشکیل وزارت از زاویه عملیاتی و تخنیکی و تهیه پیشنهادات تعدیالت ضروری  -2

 و واحدهای مرکزی وزارتوالیتی  یتحلیل لوایح وظایف با کارعملی کارکنان در ریاست ها -3

 مدیریتی. وظایف  -4

 ربع وار و ساالنه بخش مربوطه. و ترتیب پالن کاری طرح  -5

 انکشاف شاخص ها برای تحلیل نیروی بشری موجود در وزارت ارشاد، حج و اوقاف -6

 . تحلیل پروسه موجود ارزیابی اجراآت کارکنان وزارت و ترتیب پیشنهادات برای بهبود و مؤثریت این پروسه -7

 ترتیب راپور صنف بندی کارکنان از زاویه ظرفیت اجرای کار  -8

 .ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، ساالنه وعندالضرورت ازفعالیت ها ودست آوردهای بخش مربوطه به منظورمطلع ساختن رهبری اداره -9

که از طرف مسئول تیم تخنیکی در مطابقت به قانون، مقرره ها، طرزالعمل، اهداف و پالیسی وزارت سپرده اجرای سایر وظایف  -10

 میشود. 

 وظایف هماهنگی .

همکاری با متخصص مدیریت تغییر در قسمت مرور بر فورم های ارزیابی ظرفیت و احجام کاری و پرسشنامه های برای مصاحبه  -11

  رؤسا

ترتیب راپور تحلیل تشکیل، پروسه ارزیابی اجراآت، لوایح وظایف و ظرفیت کارکنان ریاست ها و در قسمت تهیه و همکاری  -12

  واحدهای مرکزی وزارت

 همآهنگی و پیشبرد همه وظایف فوق با همکاری ریاست منابع بشری وزارت ارشاد، حج و اوقاف -13

 ی وزارتو واحدهای مرکز ی والیتیسهمگیری در تهیه راپور ارزیابی عمومی ریاست ها -14

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

 

 شرایط استخدام )سطح تحصیل و تجربه کاری(:

با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل  (NTA) ورهنمودقانون کارکنان خدمات ملکی  34 مادهاین الیحۀ وظایف  با در نظر داشت 

 ترتیب گردیده است:

)منابع بشری، پالیسی عامه، اداره و مدیریت، مدیریت تغییر، اداره (  در یکی از رشته های: لیسانسداشتن سند تحصیلی ) -1

 بزنس(

حد  و کارعملی در عرصه منابع بشری ؛مدیریت، مدیریت تغییر، اداره بزنسپالیسی عامه، اداره و در بخش تجربه داشتن  -2

 اقل برای لیسانس هفت سال و برای ماستر پنج سال.

 تسلط به یکی از لسانهای رسمی )پشتو یا دری(، و مهارت های زبان انگلیسی در سطح متوسط  -3

 تحلیل معلومات و ارقام با کمپیوتر:  مهارت -4

 


