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خانقاه درقابل قبول  تنظیم بهتر امور مسلکی  وتصوفی خانقاه ها تطبیق اصل تصوف و مکتب عرفان و معارف اسالمیکنترول ورهبری  در وظیفه:هدف 

 . درخصوص اجرای اموردینی ها ی کشور

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

 مسؤلیت های وظیفوی:صالحیت و

 ن اهداف استراتیژیک وزارت /اداره.پالن کاری ماهوار، ربعواروساالنه درمطابقت با پالن عمومی جهت بدست آوردترتیب –1

  .ارایه مشوره های مسلکی واتخاذ تصمیم درامرتحقق اهداف وپروگرام های اداره مربوطه -2

 .ومراقبت کارکنان تحت اثر بمنظورحصول اطمینان ازاستخدام ، رشد ، تشویق وآموزش آنهامدیریت -3

والیات  به منظورحل مشکل پیروان طریقه های مختلف خانقاها ورسیدگی به و تامین ارتباط کاری با مسولین خانقا های مرکز کنترول از -4

 انها. 

بسیج تمام مسولین خانقا ها در مرکز و والیات در خصوص ارایه سیاست واهداف اسالمی دولت  وموضوعات مربوط پالن های ریاست  - 5

 .تنظیم امورعرفان واموراماکن 

، ز عرفانی ثبت وراجستر مراکسهمگیری وفراهم اوری ایجاد مراکز تدریس قرانکریم ، حدیث ، فقه وتدویر حلقات تفسیرشریف  ونظارت از  - 6

 .بیدل شناسی وحافظ شناسی

 ت به اهداف اسالمی و پالن های وزارت ارشاد حج واوقاف قراردارد.مغایرکه در وغیرشرعی ودجلوگیری ازروش های مرد - 7

مکتب  سهمگیری درکنترول وبررسی از از امور خانقا ها که به مطابقت طریقه وروش های با ارزش های دین مقدس اسالم واصل تصوف ،- 8

 .عرفان و معارف اسالمی

قابل قبول درخانقاه ها ی  وتصوفی خانقاه ها تطبیق اصل تصوف و مکتب عرفان و معارف اسالمیمکاری در تنظیم بهترامور مسلکی ه - 9

 .کشور درخصوص اجرای اموردینی

 جریان کاربه کارکنان تحت اثر.انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویرورکشاپ ها ، سیمینارها وآموزش های انشکاف و– 10

 .ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، ساالنه وعندالضرورت ازفعالیت ها ودست آوردهای بخش مربوطه به منظورمطلع ساختن رهبری اداره  –11

 می شود. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامات مطابق قوانین، مقررات، اهداف وزارت و خط مشی اداره سپرده -12
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 شرایط استخدام )سطح تحصیل و تجربه کاری(:
 قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است. 34وماده ( 7)حداقل شرایط الزم برای احراز این بست احکام مندرج ماده  -

 .(، علوم و فرهنگ اسالمی حقوق شرعیات ، )حد اقل درجه تحصیل لیسانس دریکی ازرشته های  -1

 )دو سال ( دربخش مربوطه .داشتن تجربه کاری -2

 . تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور )پشتو ویا دری( و آشنائی )تحریر و تکلم( با زبان عربی-3

 مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه. -4


