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 . به منظور درج اطالعات احصائیوی   وزارت شهدا و معلولین  ترتیب، دیزاین و انکشاف ویب سایت  حصول اطمینان ازآگاهی و هدف وظیفه:

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

 : وظایف تخصصی

 کنترول از طرح ، ترتیب ودیزاین ویب سایت اداره ودرج اطالعات درآن غرض اگاهی  عامه ازفعالیت های وزارت . .1

 . طبق رهنمایی آمر مستقیم و مقامات ذیصالح  وزارت امور شهداء ومعلولینسایت    دیزاین مطالب و آپلود آن در ویب  .2

 ، سوچ ها و سایر موارد ضرورت مرتبط به ویب سایت غرض توسعه و بهبود کیفیت ویب سایت اداره .نصب سرور ها   تحلیل و اصالح صفحه انتریت،  .3

 نظارت و کنترول مداوم از صفحه ویب سایت اداره جهت جلوگیری از سوء استفاده از آن .  .4

آن در    آپلودو    وزارت  یدر رابطه به ابعاد گوناگون  و کار   معلومات ها ومطالب پروسس شده از بخش های مختلف  خبار، گزارش ها، و سائرجمع آوری ا  .5

 . سایت  ویب

 . و همکاری در بروز آوری صفحات اجتماعی مربوط  وزارت دولت در امور شهداء ومعلولین  سایت  دیت نمودن ویب یا .6

 وظایف مدیریتی : 

 .ترتیب پالن کاری ماهوار، ربعوار و ساالنه در مطابقت با پالن عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره  .7

 . صول اطمینان ازاستخدام، رشد، تشویق وآموزش آنها، بمنظورحمدیریت ومراقبت کارکنان تحت اثر .8

 . ا و آموزش های جریان کارانکشاف و انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ه .9

 ی مربوطه به آمر بخش. ربعوار، ساالنه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد ها  ماهوار،  ارائه گزارش .10

 . سپرده میشود  اداره مربوطهو اهداف وزارت/  مقررات    قوانین،مطابق    کهاز طرف مقامات ذیصالح  ر وظایفیاجرای سا .11

 وظایف هماهنگی :

 با ریاست اطالعات وارتباط عامه وسایر ریاست ها درتهیه ، ترتیب و تنظیم مواد جهت نشر درویب سایب وزارت .   تأمین ارتباط دایمی .12

 ایجاد روابط و هماهنگی با بخش های ریاست مربوطه و سایر بخش ها بمنظور حصول اهداف متوقعه اداره. .13

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

 : شرایط استخدام

طرزالعمل استخدام با حد اقل شرایط و معیار های ذیل ترتیب    ۱۴( ماده  7خدمات ملکی و بند )قانون کارکنان    3۴و    8،  7این الیحۀ وظایف با در نظر داشت مواد  

 گردیده است: 

ویب دیزاینر، برنامه های کمپیوتری،  نتورکنگ،  ،  ساینستکنالوژی معلوماتی، کمپیوتر   های  در یکی از رشتهحد اقل لیسانس    داشتن سند تحصیلی: یتحصیل رشته

در رشته های فوق لذکر    باالتربه درجات  از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور،    ارتباطات  پروگرام نویسی، مدیریت تکنالوژی، ژورنالیزم،

 . داده می شودارجحیت  



   ربه کاری: تج 

 المللی داخل و یا خارج کشور.   تبط به وظیفه برای لیسانس از موسسات ملی و بینسال تجریه کاری مریک    داشتن حد اقل .أ

 به وظیفه، واجد شرایط این بست می باشد.  سال تجربه کاری کامالً مرتبط  پنجبا داشتن حد اقل    خالف رشته کاندید .ب

 مهارت های الزم: 

 ؛ زبان انگلیسیتسلط به یکی از زبان های رسمی )پشتو یا دری( و آشنایی )تحریر و تکلم( با   .أ

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

 موارد تشویقی:

اشخاص دارای معلولیت  ( نمره امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام  3( نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم و )5) .أ

 برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛ 

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

 
 

   


