
 های خدمات ملکیالیحه وظایف پست

 معلومات کلی پست
  شماره اعالن پست:

   آمریت تاریخ اسالمکارشناس  عنوان وظیفه:

 4 بست:

 وزارت یا اداره:

 بخش مربوطه 

 وزارت ارشاد، حج واوقاف

   ریاست تدقیق و مطالعات علوم اسالمی /معینیت مسلکی

 کابل موقعیت پست:

 3 تعداد پست:

       تاریخ اسالم آمریت  گزارشده به:

 گیر از:گزارش

 بست  کد

 ندارد

42،43،44-14-90-24 

 8/11/1398 تاریخ بازنگری:

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

 اریخ اسالم .جمع آوری مطالب علمی از منابع داخلی و خارجی برای نشر و چاپ رساله ها و مقاالت سودمند در رابطه به ت: فهیوظ هدف

........................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 مسؤلیت های وظیفوی:صالحیت و  

 وظایف تخصصی:
تدقیق، مطالعه و جمع آوری مطالب علمی از منابع داخلی و خارجی برای نشر و چاپ رساله ها و مقاالت سودمند در رابطه به تاریخ اسالم  .1

 جهت تنویر افكار عمومی.

 تاریخ اسالم جهت نشر در مطبوعات غرض آگاهی عامه از تاریخ اسالم.تهیه و انتخاب مضامین دلچسپ در رابطه به  .2

 تهیه مطالب از کتاب های ادوار گذشته و منابع خارجی به زبان های رسمی کشور جهت آگاهی هموطنان از تاریخ اسالم. .3

 اسالم در افغانستان و جهان. تدقیق و مطالعات علوم دینی، علمی، تحقیقی، عقیدتی و فلسفی برای آگاهی عامه از تاریخ پرافتخار .4

  ی به نتایج بهتر.بو پروگرام های اداره مربوط برای دستیااهداف تطبیق  .5
 وظایف مدیریتی

 ترتیب پالن کاری ماهوار ، ربعوار وساالنه درمطابقت با پالن عمومی به منظور تحقق اهداف پیشبینی شده  . .6

 .جهت تحقق اهدافارایه گزارش ماهوار ، ربعوار وساالنه ازبخش مربوطه  .1

 و پروگرام های اداره مربوط. اهدافاتخاذ تصمیم در امر تطبیق  .7

 تنظیم وظایف مدیریتی و رهبری کارکنان مسلكی و اجرائیوی تحت اثر برای پیشبرد خوبتر اجراآت وظیفوی. .8

 پرده می شود.ــسبه وی اجرای سایر وظایف که از طرف مقام های ذیصالح مطابق قوانین، مقررات، اهداف و پالیسی  وزارت  .9

 وظایف هماهنگی:

سهم گیری برجسته در تدویر سمینار های علمی و ورکشاپ های پژوهشی برای دعوت دانشمندان اسالمی غرض گرد آوری مطالب علمی در   .10
 رابطه به تاریخ اسالم. 
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 شرایط استخدام )سطح تحصیل و تجربه کاری(:       
 قانون کارکنان خدمات ملكی با حداقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است: 34و  7نظرداشت مواد این الیحه وظایف با در 

 :رشته تحصلی-1
، مطالعات علوم اسالمی ،علوم وفرهنگ ، ثقافت اسالمیاسالمی  داقل لیسانس در یكی از رشته های:) تاریخ اسالم ، شرعیات ، حقوقداشتن سند تحصیلی ح

 از موسسات ملی و بین المللی داخل  و خارج  از کشور  و به درجه باالتر  ارجحیت داده میشود تعلیمات اسالمی، اسالمیات، اصول دین، فقه و عقاید(اسالمی، 
 تجربه کاری :-2
سال  تجربه کاری  مرتبط دریكی از بخش های  حداقل2 شابه  و یا تخصصی) یک  سفی، مفاهمه، مدیریت م و  ارتباطات، پژوهشی و هماهنگی (، عقیدتی، فل

 سایر  ماورد مندرج اهداف  وظیفوی این بست  از موسسات  ملی و بین المللی داخل  و خارج کشور 
 مهارت های الزم: -3

 به وظیفه  و مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط عربی با زبان  )تحریر و تكلم(آشنایی ،رسمی )پشتو یا دری( لسانهاستسلط به یكی از 
 درصورتیكه  معلولیت  ان مانع انجام کار نگردد برای احراز بست در خواست نمایند. افراد دارای معلولیت واجد شرایط میتوانند نوت :  


