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 امور دینی مربوط.جهت اجرای وظایف محوله کارکنان شهر کابل انسجام  منظم  امور مساجد درو مدیریت نظارت : .وظیفه هدف

................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 وظایف تخصصی:

  .مساجد نواحی   شهرکابلمالقات باامامان واعظین وخطباء وحل مشکل خطباء امامان موذنین وخادمین وازوضع مساجد شهرکابل به منظور بررسی  -1

اجرای روانسجام مساجد به منظوریاست ارشاد  آئمه خطبا وامامان مساجد ومدارس شهرکابل درمطابقت به پالنهای ازامور تدریبنظارت وکنترول  -2
 امور مربوط در مساجد توسط کارکنان اموردینی .

مساجد م ومطابق به پالن ریاست ارشاد وانسجاگردیده ترتیب که از طرف مقامات مربوط ز خطبه های روز های جمعه وعیدین نظارت وکنترول ا -3
 تطبیق گردد.

مالامامان ,موذنین وخادمین مساجد مدارس مطابق  تقاضای اهالی وحکم مقامات محترم بررسی نظریات وپیشنهادات نواحی شهر کابل درخصوص   -4
 .صالحه جهت اخذ امتحان ایمه مساجدبه منظوراستخدام انها درمساجد ومناسک حج

 وظایف مدیریتی:
 ه اداره .ترتیب پالن کاری ماهوار ، ربعوار وساالنه درمطابقت به پالن عمومی بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شد  -5

 مدیریت کارکنان تحت اثرجهت حصول اطمینان ازاستخدام ،رشد وآموزش آنها. -6
 اخذ هدایات مقام محترم وزارت و شورای مساجد در خصوص رسیدگی و اجراآت به موقع در مورد حل مشکالت کارکنان امور دینی در مساجد شهر. -7

رد ارائیه نظرات پیشنهادات نواحی شهر کابل درخصوص امور اعمار ، ترمیمات و باز سازی مورد نیاز مساجد و مدارس  و تهیه لوازم و وسایل مو -8
 ضرورت مساجد در شهر کابل 

 بری وزارت .ارایه گزارش ماهوار ، ربعوار وساالنه وعندالضرورت ازفعالیت ها ودست آوردهای مربوطه بمنظور مطلع ساختن ره -9
 مقررات  وزارت ،سپرده میشود. ومطابق قوانین   مقامات طرف از که وظیفه به مرتبط وظایف سایر اجرا-10

 وظایف هماهنگی:
تهیه جمع اوری مواد تبلیغاتی ودادن  عنوان خطبه جمعه  ازجانب مقامات مربوط  به خطبای مساجد شهر کابل  وحصول اطمینان از ارسال  -11

 به موقع ان به مال امامان وخطبای مساجد شهر کابل.
ور جمع اوری معلومات دقیق وارایه ان به جمع اوری احصایئه کارکنان و مساجد جامع وغیر جامع رسمی وغیر رسمی  در شهر کابل به منظ -12

 .مدیریت عمومی دیتابیس جهت توحید.
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 شرایط استخدام )سطح تحصیل و تجربه کاری(:

.قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است 34و 7مواد این الیحه وظایف با در نظر داشت   
 رشته تحصیلی:

 حقوق، اداره عامه فقه و قانون شرعیات، علو م دینی ، تعلیمات اسالمی ، ): شته هایدر یکی از ر فوق بکلوریا حصیلیحد اقل سند تداشتن  -1

 .بلند تر تحصیلی در رشته های فوق ترجیح داده میشود. ه و به درج( وتربیه ژورنالیزم ، تعلیم ،علوم اجتماعی، 

 :تجربه کاری

لیسی ترویج علوم دینی و مسلکی ویا تخصصی در امور ارتباطات ، مفاهمه و پالیسی  مدیریتی، ) تجربه کارییک سال حد اقل   -2
  تعلیمات اسالمی (

 مهارت های الزم:

  با زبان انگلیسی )تحریر و تکلم(آشنایی ،رسمی )پشتو یا دری( لسانهاستسلط به یکی از  -3
 .مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه -4
 افراد دارای معلولیت واجد شرایط میتوانند برای بست متذکره ثبت نام نمایند. -5


