
 های خدمات ملکیالیحه وظایف پست

 معلومات کلی پست

  شماره اعالن پست:
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 و کیفیت کار پروژه  نقشه ها، پیشرفت فزیکی ، چک و ارزیابی ارقام و معلومات پروژه ها هدف وظیفه:

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

 صالحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 وظایف تخصصی :

 ؛اسناد تخنیکی)مشخصات نقشه ها(در مطابقت به  ها معلومات پروژه و ارقامارزیابی  مهارت چک و                                                                                                                    

 ؛مهارت تثبیت ظرفیت قراردادی در مطابقت به اسناد قرارداد 

 ؛به راپور ساحوی نظر پروژه هاتحلیل مشکالت  و هتجزی 

 ؛اسناد البراتواری در بخش های مختلف کار های پروژهچک  داشتن مهارت های مرتبط به                      

 ؛پروژه های تحت کارحقیقی  ارقاماز معلومات مشخص  و تحلیل جمع آوری 

 ؛یربطذبه مراجع  و ارایه آنابق به ارقام ساحوی تهیه گزارش حقیقی مط 

 نمودن نواقصات در کار های ساختمانی پروژه ها. اصالح و جهت بهبوددر مطابقت به مشخصات تخنیکی و نقشه پروژه ها نهادات مشخص شیپ ارایه 

 وظایف مدیریتی:

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

 ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، ساالنه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت؛ 

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

 وظایف هماهنگی:

 از گزارش های کاری در مطابقت به اهداف وزارت.جهت حصول اطمینان تخنیکی  هایبخش  سایرتأمین ارتباط و هماهنگی با 

 شرایط استخدام )سطح تحصیل و تجربه کاری(:
 خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است:قانون کارکنان  34و  8،7این الیحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 

( از موسسات تحصیلی ملی و بین انجنیر ساختمان های ترانسپورتی)سرک سازی( وانجنیری سیول)هایدر یکی از رشتهلیسانس  حداقل تحصیلیداشتن سند : رشته تحصیلی .1

 .شود داده میدر رشته های فوق لذکر ارجحیت  باالتربه درجات المللی داخل و یا خارج کشور، 

 تجربه کاری:  .2

 داخل و یا خارج کشور. المللیبه وظیفه برای لیسانس از موسسات ملی و بینتبط تجریه کاری مر دوسال داشتن حد اقل .أ

  های الزم:مهارت .3

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

 های مرتبط به وظیفه.های کمپیوتری در برنامهمهارت .ب

 موارد تشویقی:

های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای ( نمره امتیازی برای بست3های سوم و چهارم و )بست( نمره امتیازی برای 5) .أ

 معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛

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


