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تسهیالت در پروسه های کاری  طرح و انکشاف سیستم های معلوماتی جهت فراهم آوریهمکاری با آمربخش در :فهیوظ هدف
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 مسؤلیت های وظیفوی:وصالحیت 

 وظایف تخصصی:
 .تحلیل نیازهای کاربران و سپس طراحی، تست و توسعه نرم افزار برای رفع آنها .1

 .اطمینان از عملکرد صحیح نرم افزار از طریق کنترل و تست آن .2

 .آینده آنها تجدیدمستند کردن مراحل تولید نرم افزارها به عنوان یک منبع برای نگهداری و  .3

انکشاف برنامه ها، آپلیکیش ها و فورم ها بمنظور فراهم نمودن کارکرد های جدید حسب ضرورت، و تصحیح اشتباهات با طرح و  .4

 .ASP.NET MVCاستفاده از تکنالوژی

 تحقیق، طرح و نوشتن برنامه های جدید نرم افزاری وتوحید نرم افزار های موجود با سیتسم های انکشاف داده شده جدید. .5

 م.ستیس یو نگهدار یراهبر یدستورالعمل ها هیته نیازمندی های تخنیکی وتهیه  .6

 آن ها. ییکارا یارتقا یبرا یها و بررس ستمیسالزم به منظور اخذ گزارش عملکرد یها ه برنامهیته .7

 غرض اجراات بهتر. یکمپوتر یاستفاده از لسان ها ییو توانا هاشنیکیتوسعه نرم افزار، اپل .8

 وظایف مدیریتی

 .جهت دستیابی به اهداف سیستم معلوماتیترتیب پالن کاری ماهوار، ربعوار و ساالنه درمطابقت به پالن آمریت  .9

 طه  به مراجع ذیربطارایه گزارش ماهوار ، ربعوار ، ساالنه وعندالضرورت ازفعالیت ها ودست آورد ها مربو .10

 اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامات مطابق قوانین، مقررات، اهداف وزارت و خط مشی اداره سپرده می شود.  .11

 وظایف هماهنگی:

 .همکاری با سایر متخصصان کامپیوتر برای ایجاد نرم افزار مطلوب .12

 .تمام استفاده کنندگان یمورد ضرورت برا راتییآوردن تغ انیغرض بم کارکنان اتینظر افتیدرایجاد همآهنگی در .13

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

 شرایط استخدام )سطح تحصیل و تجربه کاری(:
 قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است: 34و  7این الیحه وظایف با در نظرداشت مواد 

 :رشته تحصلی .1



های: سیستم های معلوماتی، تکنالوژی معلوماتی، کمپیوتر ساینس، برنامه های  داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته

و به درجه تحصیلی باالتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت احصائیه ومعلومات ( GIS(، سیستم های اطالعات جغرافیایی )BCAکمپیوتری )

 .داده میشود

 تجربه کاری: .2

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

ویا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست از موسسات ملی وبین المللی از  معلوماتی و دیتابیس وبرنامه های کمپیوتر

 داخل ویا خارج کشور.
 

 های الزم:  مهارت .3

 ؛تسلط به لسان های رسمی )دری و پشتو( و آشنایی )تحریر و تکلم( به لسان انگلیسی، و مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه

 نمایند؛ درخواستافراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند در صورتیکه معلولیت شان مانع انجام کار نگردد، برای احراز این بست نوت : 

 


