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................................................................................................................................................................................................................................ 
به منظور دسترسی اسناد  حصول اطمینان از ثبت دقیق و به موقع ارقام و معلومات پروژ های انکشافی در دیتابیس مربوطه هدف وظیفه:

 . به اسرع وقت
................................................................................................................................................................................................................................ 

 صالحیت ها و مسولیت های وظیفوی: 

 وظایف تخصصی:

انکشافی توسط کارمندان ریاست ها و دیپارتمنت های مربوط که از وزارت های ذیربط  دریافت معلومات و ارقام از فعالیت های .1

 و دیگر ادارات تطبیق کننده تهیه میگزدد. 

 تحلیل و انتقال معلومات دقیق و به موقع ارقام در دیتابیس.  .2

هادات الزم در زمینه بهتر شدن اختار دیتابیس مطابق به قواعد انتقال  و ارائه پیشنسهمگیری در قسمت مرور و باز بینی س .3

 . آن

 و بررسی عملکرد آن.  CMRS – PMRSنگهداری و مراقبت از سیستم نظارت و گزارش دهی مرکزی و والیتی  .4

 ذربعه ایجاد و راه اندازی معیار های دسترسی به آن.  CMRS- PMRSحصول اطمینان از امنیت سیستم  .5

 و همچنان سایر گزارشات و تحلیل ارقام در صورت ضرورت.  CMRS-PMRSسهمگیری در تهیه گزارشات سیستم مرکزی  .6

 برای کارمندان ادارات ذیربط.  PMIRS- CMRSسهمگیری در تدویر برنامه های آموزشی سیستم   .7

 . کارمیتود ها، افزار، رهنمود ها، استندرد ها و طرزالعمل های جدید جهت بدست آوردن نتایج مثمرمعاونت در قسمت ایجاد  .8

 جمع آوری معلومات جهت انکشاف و بهبود سیستم. یب، پرسش نامه ها، دیگر افزار و سهمگیری در تهیه مسوده مکات .9

 ریاست عمومی پالیسی و نظارت از نتایج .  MISتطبیق تصامیم و فیصله های آمر سیستم مدیریت اطالعات  .10

 : وظایف مدیریتی 

 . مربوطه ریاست اهداف در مطابقت با پالن و بخش مربوطه ساالنه  ترتیب پالن کاری ماهوار، ربعوار و و تهیه .11

 بودجه ارائه نتایج گزارشات به آمریت توحید گزارشات و ،ترتیب گزارشات ماهوار، ربعوار، ساالنه و عندالضرورت تهیه و  .12

 بمنظور مطلع ساختن از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوطه.

 اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصالح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف ریاست مربوطه. .13



 : وظایف همآهنگی

 دارات مرکزی و والیتی ذیربط غرض دریافت معلومات و ارقام فعالیت های انکشافی. تامین روابط و هماهنگی با ا .14

 با بخش های مرتبط جهت تسهیل اجرای فعالیت های پالن شده. ایجاد ارتباطات کاری موثر  .15

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

 شرایط استخدام )سطح تحصیل و تجربه کاری(:

قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده  34و 7یحۀ وظایف  با درنظرداشت مواداین ال

 است:

 رشته تحصیلی:

صیلی حداقل .1 سند تح شتن  سانس در  دا شته های   لی ساینس، یکی از ر سافت ویر،  مدیریت تکنالوژی معلوماتی،  کمپیوتر

به درجات بلندتر تحصیییلی در  ، پروگرام نویسیییمعلوماتیسیییسییتم های ،  انجنیری کمپیوتر، دیتابیس،   تکنالوژی معلوماتی

 رشته های فوق از موسسات ملی و بین المللی داخل و یا خارج از کشور ترجیح داده میشود.

 :تجربه کاری

 .مرتبط به وظیفه داشتن تجربه کاری حداقل یک سال .2

 :های الزممهارت

 انگلیسی. لسانیا دری( و آشنایی)تحریر و تکلم( به های رسمی) پشتو  لسانسلط به یکی از ت .3

 های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.مهارت  .4

 موارد تشویقی :

( نمره امتیازی برای بست های اول ودوم به اساس طرزالعمل استخدام 3( نمره امتیازی برای بست های سوم وچهارم و)5) .5

 علولیت.اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای م

 ( نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام5) .6

: افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند درصورتیکه معلولیت شان مانع انجام کار نگردد، برای احراز این بست درخواست نوت 

 .نمایند
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