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صالحیت ها و مسئولیت های وظیفوی :
وظایف تخصصی.
 -1تحلیل و بررسی وضعیت فعلی ریاست اعتدال و برنامه های آن.
 -2بررسی و تحلیل موانع اعتدال و اسباب گسترش غلو ،افراط ،تفریط ،تنطع و تتطرف در جامعه ما از طریق ورکشاپهای
و مجالس طوفان مغزی با علماء ،رسانه ها و نهاد های جامعه مدنی.
 -3مرور بر محتوای انکشاف یافته و به چاپ رسیده در مورد اعتدال و وسطیت توسط علمای جهان اسالم.
 -4ترتیب نصاب و محتوای آموزشی برای برنامه های اعتدال و وسطیت.
 -5ترتیب محتوا برای برنامه های اعتدال و وسطیت برای رسانه ها.
 -6تهیه و ترتیب پالن ترجمه و چاپ کتب در مورد اعتدال و وسطیت بزبانهای رسمی کشور.
وظایف مدیریتی
- -7ترتیب پالن کاری ربعوار و ساالنه بخش مربوطه.
 -8تهیه پالن اجرای برنامه های آموزشی آموزگاران برای کارمندان ریاست های مختلف ،خطباء و امامان در مرکز و
والیات.
 -9تهیه پالن اجرای برنامه های آموزشی آموزگاران برای استادان مدارس رسمی تعلیمات اسالمی وزارت معارف و مدارس
ثبت شده وزارت ارشاد ،حج و اوقاف.
 -10اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مسئول تیم تخنیکی مطابق به قوانین  ،مقررات وزارت ،سپرده میشود.
وظایف هماهنگی
 -11اجرای امور مربوطه این پست با همآهنگی ریاست اعتدال.
 -12سهمگیری در تهیه راپور ارزیابی وزارت به ارتباط ساحه کاری محوله.
..................................................................................................................................................................
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این الیحۀ وظایف با در نظر داشت ماده  34قانون کارکنان خدمات ملکی ورهنمود ( )NTAبا حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده
است:
 -1داشتن سند تحصیلی حد اقل (لسانس) در رشته (اصول دین ،فقه و قانون ،تعلیمات اسالمی) برای تحصیالت باالتر ارجحیت داده میشود.
 -2تجربه کاری در بخش های ترجمه یا تالیف در مورد اعتدال و وسطیت و انکشاف نصاب برنامه های آموزشی حد اقل برای لیسانس
هفت سال مرتبط و برای ماستر پنج سال مرتبط .
-4تسلط به هردو زبان رسمی (پشتو و دری) و مهارت عالی زبان عربی و تجربه ترجمه از زبان عربی به زبان های رسمی کشور
مهارت :
-5مهارت های کمپیوتری بالخصوص در برنامه های ورد و پاور پواینت.

