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وارائه طرح های جامع  و نصاب آموزشی بخش های مختلف وزارت ارشاد، حج و اوقافدر سیستم : تحلیل و  تثبیت کاستی ها   هدف وظیفه

 . درموارد متذکره 
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 ولیت های وظیفوی: ئو مسها صالحیت 

 وظایف تخصصی.

 تحلیل و ارزیابی نصاب های تعلیمی و آموزشی موجود و مورد استفاده در بخش های مختلف این وزارت. -1

وزارت استفاده تحلیل میتود تدریسی و تربیوی موجود که توسط استادان و مربیان در بخش های مختلف تعلیمی و آموزشی این  -2

 میشوند.

 وظایف مدیریتی

  ربعوار، ساالنه بخش مربوطه. طرح و ترتیب پالن کاری -3

  آنها.اب های تعلیمی و آموزشی و پیشنهادات و سفارشات برای بهترسازی صترتیب و تهیه راپور مفصل حاوی وضعیت موجود ن -4

 . برای تشویق و ترغیب خطباء، امامان، قراء و طلبه مدارس دینیتدوین و ارائه پیشنهادات و سفارشات در مورد نوآوری و ابتکار  -5

در مورد امور مربوط به نصاب های تعلیمی و آموزشی وزارت انجام مشوره با بخش نصاب تعلیمی وزارت معارف بالخصوص  -6

 .نصاب مدارس دینی مربوط آن، آکادمی علوم و بخش ذیربط پوهنتون کابل

 .با ریاست ها و بخش های ذیربطانجام وظایف محوله در همآهنگی  -7

 .ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، ساالنه وعندالضرورت ازفعالیت ها ودست آوردهای بخش مربوطه به منظورمطلع ساختن رهبری اداره -8

 اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مسئول تیم تخنیکی مطابق به قوانین و مقررات وزارت، سپرده میشود.   -9

 وظایف هماهنگی 

 .سهمگیری در تهیه و ترتیب راپور ارزیابی عمومی وزارت ارشاد، حج و اوقاف -10

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

 شرایط استخدام ) سطح تحصیل و تجربه کاری  ( :

 شرایط و معیار  های ذیل ترتیب گردیده است .  (NTA) ورهنمودقانون کارکنان خدمات ملکی  24 مادهاین الیحه وظایف با در نظر داشت 

انکشاف نصاب تعلیمی و آموزشی و سایر رشته های علوم  تعلیم و تربیه،)در یکی از رشته های  )لیسانس( داشتن سند تحصیلی .1

 .(اجتماعی

جیت داده جو ترتیب نصاب تعلیمی و آموزشی ارو آموزشی )به تجربه عملی در تهیه تجربه کاری د ربخش ترتیب نصاب تعلیمی  .2

برای لیسانس هفت سال و برای ماستر پنج سال  و تجربه در تحقیق و تحلیل نصاب های تعلیمی و آموزشی قابل عطف است .میشود

 (.دربخش های ذکر شده

 .به زبان عربیلط تسلط به یکی از لسان های رسمی کشور )پشتو یا دری( و تس .3

  ی در برنامه های ورد و پاور پواینتداشتن مهارت کمپیوتر .4

 


