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و فراهم آوری تسهیالت جهت ارائه امور خدمات از امور تکنالوژی معلوماتی ، نظارت، کنرتول مدیریت هدف وظیفه:

  به بخش مرکزی اداره و واحد های والیاتی. مخابراتیو  تکنالوجی معلوماتی

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

  صالحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 تهیه و ترتیب پالن های  کاری هفته وار ، ماهوار ، ربعوار وساالنه ریاست جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شده. . 1

تخنیکی مرتبط به تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی(سخت افزار،نرم افزار، و مدیریت از فعالیتهای  ل و کنرت ، نظارت .2

 Networkسیستم محافظتی شبکه (حفظ جهت  ،سیستم مخابراتی) بخش مرکزی اداره و واحد های دومی

Security(تنظیم بهرت امور مربوط به خدمات تکنالوجی معلوماتی و مخابراتی. و 

اط وه�هنگی بین کارکنان اداره مرکزی و والیات به صورت صوتی ، ویدیوی غرض تامین ارتباطات با مقام تامین ارتب . 3

 ریاست  جمهوری و ادارات ذیربط.

حصول اطمینان از انتقال تجارب و اطالعات در رابطه به انکشاف و رشد سیستم تکنالوجی معلوماتی و مخابراتی در  .4

 منابع ملی و بین املللی.بخش مرکزی اداره با استفاده از 

مدیریت از طرح و تطبیق اسرتاتیژی و پالیسی های مناسب برای بهبود وضع سیستم تکنالوژی معلوماتی ومخابراتی و  . 5

 نظارت از پروسه دیزاین وانکشاف دیتابیس ها و وبسایت با در نظر داشت پالیسی های موجود.

در جلسات عمومی تکنالوژی معلوماتی به منظور آگاهی از وزارت مخابرات و رشکت CIO) اشرتاک در  برنامهای ( .6

 تصامیم سطح رهربی در پروژه های ملی تکنالوژی .

تامین ارتباط جهت جلب کمک ها و همکاری  موسسات دولتی و بین املللی در راستای ایجاد و تطبیق معیارات مدرن  . 7

 داره.و ستندرد تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی باالی �ام واحد های ا

از فعالیت ها و دستاورد های مربوط به ریاست   ادارهارایه گزارش ماهوار، ربعوار، ساالنه وحین رضورت به رهربی  . 8

 تکنالوجی معلوماتی و مخابراتی.

 .مربوطه تشخیص وپیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پالن کاری ریاست . 9



غانستان واسرتاتژی ملی مبارزه علیه فساد اداری ساحه تحقق اهداف برنامه های اسرتاتژی صلح وانکشاف ملی اف . 10

 کاری مربوطه

رهربی وارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعه مدنی، رسانه ها وشهروندان کشور،با در نظر داشت  . 11

 اهداف قانون دسرتسی به معلومات وپالسی اداره مربوطه

اداری، قانون منع آزار واذیت زنان واطفال ومقرره طرز سلوک در ساحه رعایت واصول اطمینان از تطبیق قانون اجرات  .12

 کاری مربوطه

ربعوار، ساالنه وعندالرضورت از فعالیت ها و دستاورد ها �نظور مطلع ساخ� رهربی وزارت از پیرشفت  ارایه گزارش . 13

  فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوط. 

 نان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی.ارزیابی اجراات و کارکردهای �ام کارک .14

 .آموزش و رهن�یی کارکنان تحت اثر غرض بهبود اجراات کاری آنها . 15

 .   اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود .16

 ------------------------------------------------------------------------------------------------  

  رشایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل رشایط و معیارهای ذیل ترتیب  34، و 8،7این الیحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 

  است:گردیده 

و به درجه تحصیلی  کمپیوتر ساینس و تکنالوژی معلوماتی :  های حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته . 1

 باالتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود

ورکینگ یا طرح و توسعه دیتابیس و برنامه های کمپیوتری نتمرتبط (مدیریتی مشابه یا تخصصی امور  تجربه کاری .2

ویا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این  رسیدگی به مشکالت و ترمیم ابزارهای فزیکی کمپیوتریا 

 بست)حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماسرت و  یک سال برای دکتور 

 دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی  یااز زبان های رسمی( پشتو به یکیتسلط  . 3

 .ت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفهمهار  .4


