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 .و ستندرد هامیتود ها، رهنمود ها با استفاده از و مسایل فنی و مسلکی انکشاف دیتابیس های معلوماتی، تحلیل سیتسم: فهیوظ هدف

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

 وظایف تخصصی:

 یه ارقام از دیتابیس برای روند تهیه گزارشات نظارتی از نتایج پالن شده، پالیسی و پالن ها و یا تحلیل های مورد نیاز؛ئارا (1

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

 ارزیابی نیازمندی وزارت برای تطبیق سیستم های معلوماتی؛مطالعه، تحلیل و  (3

 انکشاف پالیسی ها، معیار ها و تصانیف برای تطبیق سیستم های معلوماتی و میکانیزم استفاده از ان؛  (4

 تودولوژی های معیاری و مناسبی جهت طرح، انکشاف و تطبیق سیستم های معلوماتی؛یتشخیص و تثبیت م (5

 متداوم نرم افزار ها، سخت افزار ها و سایر تجهیزات تخنیکی بمنظور انکشاف سیستم های معلوماتی؛تجدید و بروز سازی  (6

 ؛کاری اداره مربوطه ها تیدر فعال یمعلومات یها ستمیفرهنگ استفاده از س جیترو (7

 ی؛دولت ریو غ یتوسط وزارت ها، ادارات دولت یمعلومات یها ستمیس جادیاز تکرار عمل درمورد ا یریجلوگ (8

 وظایف مدیریتی
 به اهداف تعیین شده اداره؛ ری )ماهوار، ربعوار و ساالنه( بخش مربوطه در مطابقت با پالن ریاست جهت نیلترتیب پالن کا (9

 انسجام و مدیریت سیستم های معلوماتی و جلوگیری از ایجاد سیستم های موازی در ادارات؛ (10

 و سیتسم ها؛ سیتابیمشخص در قسمت انکشاف وبهبود امور د اتیه مشوره و نظریئراا (11

 تخنیکی در بخش های تحلیل، تطبیق و استفاده از سیستم های معلوماتی؛ رهنمایی کارمندان  (12

 ه مراجع ذیربطب ی آمریت مربوطه،ربعوار، 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

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

 

 

 

 



 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: .1

معلوماتی، کمپیوتر ساینس، برنامه های کمپیوتری سیستم های معلوماتی، تکنالوژی  داشتن سند تحصیلی لیسانس در یکی ازرشته های:

(BCA( سیستم های اطالعات جغرافیایی ،)GIS))  از موسسات ملی وبین الملی ازداخل وخارج کشور و به درجات احصائیه وعلوم معلوماتی

 تحصیلی باالتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود. 

 

 تجربه کاری: .2

سیستم های تکنالوژی معلوماتی، علوم معلوماتی،مدیریت مشابه یا تخصصی امور های: تجربه کاری مرتبط دریکی از بخش  دو سالحداقل 

از موسسات ملی وبین المللی از  اف و مسئولیت های وظیفوی این بستویا سایر موارد مندرج اهد معلوماتی و دیتابیس وبرنامه های کمپیوتر

 داخل ویا خارج کشور.
 

 مهارت های الزم:  .3

 و  سی،تسلط به لسان های رسمی )دری و پشتو( و آشنایی )تحریر و تکلم( به لسان انگلی

 های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه؛ مهارت

 بستت درخواستتافراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند در صورتیکه معلولیت شان مانع انجام کار نگردد، برای احراز این نوت : 

 نمایند؛

 


