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هدف وظیفه
ات  ن ه تجهیر ن های فوتو کاتی و غیر چک، نصب و ترمیم هاردویر های کمپیوتر ها، روترها، پرینیی ها، ماشیر

تخنییک شعبات ذیربط

وظایف تخصیص

، سوئیچ، . 1 ات مانند کمپیوتر، روتر، پرینیی ن برنامه ریزی و مدیریت ورکشاپ تخنییک که در آن تجهیر

ات تخنییک ترمیم گردد؛ ن ه تجهیر ه برق و غیر ذخیر

ات تخنییک آسیب دیده، ترمیم آن به موقع آن و همچنان بلدیت با ریکاوری معلومات  .2  ن آزمایش تجهیر

هاردیسک؛

؛ .3  نظارت، واریس و رهنماتی کارکنان مربوطه جهت اجراات بهیی

برریس نیازمندی های بهیی سیستم سخت افزاری جهت ایجاد سهولت کاری در تمام بخش های  .4 

اداره؛

ارایه مشوره های فتن و مسلیک در جهت براورد شدن اهداف و پروگرام مربوط اداره؛ .5 

ی و پروسیجرهای بخش تکنالوژی معلوماتی برای افزایش کاراتی و  .6  ژ اتیر طرح و ایجاد پالن، پالییس، اسیی

بهبود گردش کار و معلومات و رضایت ادارات ذیدخل؛

، تشخیص مشکالت  .7  ات ممکن در بخش تکنالوژی معلوماتی ارایه پیشنهادات برای ارتقا و تغییر

هاردویری وسایل تکنالوژی؛

، طرح تحقیق و روش های جمع آوری آن . 8  .جمع آوری داده ها با شناساتی منابع معلوماتی

وظایف مدیریتی

ترتیب پالن کاری ماهوار، ربعوار و ساالنه در مطابقت با پالن عمویم، بمنظور رسیدن به اهداف . 1

ن شده اداره؛ تعییر

ورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، . 2  ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، ساالنه و عندالضن

ی وزارت؛ ن رهیر بمنظور مطلع ساخیی

ده . 3  ، مقررات و اهداف وزارت سیی ن اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصالح مطابق قوانیر

.میشود
ی

ن ارتباط با وزارت مخابرات و تکنالوژی جهت تطبیق اهداف و پروگرام های اداره . 1وظایف هماهنیک .تامیر

ایط استخدام شژ
 14ماده  (7) قانون کارکنان خدمات ملیک و بند 34 و 8، 7این الیحه وظایف با در نظر داشت مواد 

ایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است :طرزالعمل استخدام با حد اقل شژ

ن سند تحصییل حد اقل لیسانس در ییک از رشته های کمپیوتر ساینس، تکنالوِژ معلوماتی از  داشیی

ن الملیل داخل و یا خارج کشور، به درجات باالتر در رشته های فوق لذکر  موسسات تحصییل میل و بیر

.ارجحیت داده یم  شود

ن الملیل •  ن حد اقل یک سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه برای لیسانس از موسسات میل و بیر داشیی

 مرتبط به • . داخل و یا خارج کشور
ً
ن حد اقل پنج سال تجربه کاری کامال کاندید خالف رشته با داشیی

ایط این بست یم باشد .وظیفه، واجد شژ

صالحیت و مسئولیت های وظیفوی 

رشته تحصییل

تجربه کاری



مهارتهای الزم
با زبان انگلییس؛ (تحریر و تکلم)و آشناتی  (پشتو یا دری)تسلط به ییک از زبان های رسیم .  أ

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

موارد تشویقی

نمره امتیازی برای بست های اول و دوم به  (3)نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم و  (5).  أ

اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت 

شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛

.نمره امتیازی برای قشژ اناث به اساس طرزالعمل استخدام (5).   ب

نوت


