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45-90-04-006
ی
تفتیش و برریس امور مایل ،اداری و تدارکات واحد های مرکزی تحت اثر وزارت وارائه گزارشات توحیدی به
هدف وظیفه
آمریت تفتیش مرکزی
صالحیت و مسئولیت های وظیفوی
ی
رهنمات و ارائه مشوره به کارمندان ادارات تحت برریس در امور کاری شان و انتقال تجارب مسلیک و تخنییک
1
به آنها؛
پیگیی پیشنهادات اصالیح که در گزارش هیئت قبیل تفتیش و گزارش اداره عایل تفتیش ج.ا.ا
و
تعقیب
2
ر
انعکاس یافته است؛
حسات ،اداری ،تهیه و تدارکات و امور لوژستییک واحد های تحت اثر
وظایف تخصیص  3تفتیش و برریس اسناد امور مایل و
ی
ن
ن
قوانی نافذه و معیارات ربی الملیل تفتیش داخیل؛
وزارت غرض دریافت نواقص درمطابقت به
ر
ن
ن
قوانی نافذه و معیارات ربی الملیل تفتیش داخیل و
 4ترتیب گزارش برریس ادارات مربوطه در مطابقت به
ر
ارائه آن به آمریت تفتیش مرکزی؛
ن
قانوت در گزارشات برریس ادارات تحت اثر وزارت.
 5ارائه نظر مشخص و

ی
مدیریت
وظایف

 .1ترتیب پالن کاری ماهوار ،ربعوار و ساالنه در مطابقت با پالن عمویم ،بمنظور رسیدن به اهداف ر ن
تعیی
شده اداره؛
ن
عندالضورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه ،بمنظور
 .2ارائه گزارش ماهوار ،ربعوار ،ساالنه و
ین
رهیی وزارت؛
مطلع
ساخی ی
ن
سیده میشود.
 .3اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصالح مطابق
قوانی ،مقررات و اهداف وزارت ر
ر

ی
هماهنیک  .1ر ن
وظایف
تامی ارتباط با اداره عایل تفتیش ،لوی سارنوایل و سایر ادارات مرتبط.
این الیحه وظایف با در نظر داشت مواد  8 ،7و  34قانون کارکنان خدمات ملیک و بند ( )7ماده  14طرزالعمل
رشایط استخدام
استخدام با حد اقل رشایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است:
ین
داشی سند تحصییل حد اقل لیسانس در ییک از رشتههای مدیریت مایل ،اداره تجارت ،اداره عامه ،پالییس
عامه ،حسابداری ،حکومتداری ،CA, ACCA, CIA, CPA ،مدیریت پروژه ،حقوق ،اقتصاد از موسسات
رشته تحصییل تحصییل میل و ر ن
بی الملیل داخل و یا خارج از کشور ،به درجات باالتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده
یم شود.

تجربه کاری

مهارتهای الزم

داشی حد اقل یک سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه برای لیسانس از موسسات میل و ر ن
ین
بی الملیل داخل و •
ً
ین
داشی حد اقل پنج سال تجربه کاری کامال مرتبط به وظیفه ،واجد
یا خارج کشور • .کاندید خالف رشته با
ر
.شایط این بست یم باشد

آشنات (تحریر و تکلم) با زبان انگلییس؛
أ .تسلط به ییک از زبانهای رسیم (پشتو یا دری) و
ی
.ب .مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه

ی
تشویق
موارد
نوت

أ )5( .نمره امتیازی برای بستهای سوم و چهارم و ( )3نمره امتیازی برای بستهای اول و دوم به اساس
طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع
اجرای وظایف در اداره نگردد؛
.ب )5( .نمره امتیازی برای ر
قش اناث به اساس طرزالعمل استخدام

