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  شماره اعالن پست:

 تیم لیدر یا مسئول تیم تخنیکی عنوان وظیفه:

  (A) گرید بست:

 وزارت یا اداره:

 بخش مربوطه 

 اوقاف  ارشاد ، حج و

 کابل موقعیت پست:

 1 تعداد پست:

 عینیت پالیسی و پالنم گزارشده به:

 گیر از:گزارش
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وزارت  مختلفبخش های رشته های مختلف مربوط مدیریت کلی ارزیابی عمومی وزارت و فراهم آوری حمایت تخنیکی از طریق متخصصین   هدف وظیفه :

 ارشاد، حج و اوقاف

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

 ولیت های وظیفوی :ئمس و ها صالحیت

 وظایف تخصصی.

 مرور و نهائی نمودن پالنهای کاری اعضای تیم و مراقبت دوامدار از تطبیق آن. -1

 مرور و نهائی نمودن فورمه ها و پرسشنامه های مورد ضرورت برای ارزیابی وزارت. -2

 عمومی ریاست های مرکزی. سهمگیری و مراقبت در برنامه آموزشی در مورد ارزیابی وزارت برای آمران و مدیران -3

 .نهائی نمودن طرح های تخصصی که بعد از تحلیل وضعیت موجود از طرف اعضای تیم تخنیکی پیشنهاد میگردد  -4

 مرور و تدقیق راپور سایر اعضای تیم تخنیکی که از بخش های مربوطه شان تهیه و تقدیم میگردد. -5

 وظایف مدیریتی.

 . نظر معین پالیسی و پالن  طرح وترتیب پالن کاری تیم تخنیکی تحت -6

 .نظارت از کارعملی اعضای تیم در جریان وظایف شان در مرحله اول و مرحله دوم  -7

 انجام ارزیابی متخصصین تیم مربوطه. - -8

 ترتیب راپور توحیدی نهائی یا مسوده نهائی ارزیابی عمومی ریاست های مرکزی وزارت.  -9

 وعندالضرورت ازفعالیت ها ودست آوردهای بخش مربوطه به منظورمطلع ساختن رهبری اداره.ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، ساالنه  -10

 اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف معین پالیسی و پالن مطابق به قوانین ، مقررات  وزارت، سپرده میشود. -11

 وظایف هماهنگی 

 .ارتباط کاری به بخش های مختلف ورازت دارندادارات ذیربط که مقامات با  - امور تسهیل برای ضرورت صورت در –و انجام مجالس اجرای مالقات ها  -12

 .  جهت پیشبرد وظایف تنظیم شده درین الیحههای مرکزی و والیتی همآهنگی با ریاست  -13

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

 شرایط استخدام )سطح تحصیل و تجربه کاری(:
 با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:( NTA)ورهنمود قانون کارکنان خدمات ملکی  34 مادهنظر داشت این الیحۀ وظایف  با در

 رشته تحصیلی : -1

 .و رشته های مرتبط به وظیفه( ، علوم اجتماعیعلوم سیاسیاداره عامه، اداره و مدیریت، منابع بشری ، ) در یکی از رشته های: لیسانسسند تحصیلی حداقل  

  :یکارتجربه  - -2

 .خارج کشور ایاز داخل و  یالملل نیو ب ی( از موسسات ملتهیه و انکشاف راپورها، و تحقیق در عرصه های مختلف) هایاز بخش یکیمرتبط در  -3

 بوظیفه . مرتبط سال ده سانسیل یبراتجربه کاری (  حد اقل الف)

 .بوظیفه  پنج سال مرتبط  یماستر یبرا)ب( 



 )ج( برای دکتورا سه سال مرتبط بوظیفه 

 مهارت های الزم:

 و مهارت تحریر پروپوزل ها به زبان انگلیسی  دری( ورسمی )پشتو  یتسلط به لسانها -1

 تهیه راپورهای تحقیقی، تحلیل ارقام و پاور پواینتی کمپیوتربرنامه های  مهارت -2


