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   صالحیت و مسئولیت های وظیفوی:         
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 توضیح، تشریح و تحقق با بهترین سرعت.، مشخصات سیستم، ارتقای سطح اطالعات ویژگی .5
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 شرایط استخدام )سطح تحصیل و تجربه کاری(:

 قانون کارکنان خدمات ملکی ، ذکرگردیده است( 34و)(( 8( و)7مقتضیات حداقل برای این بست در ماده)

  ( تکنالوژی معلوماتی,کمپیوتر ساینس, اداره عامهلیسانس در رشته های  :حد اقل درجه تحصیل  .1
 تجارب الزمه:) مدت دو سال مرتبط به وظیفه(  .2
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      مهارت های دیگر .3

 . قابلیت تطبیق خط مشی ) پالیسی( اداره مربوط 
 . داشتن اهلیت وشایستگی 
  و آشنایی به زبان انگلیسی بلدیت کامل به لسان های دری و پشتو 

 ی مهارت مسلکی و مدیریت 
 


