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  طرح پالیسی نرشاتی وزارت معارف در راستای سیاست فرهنگی دولت و رهربی آن  میباشد. هدف وظیفه:

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

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

 صالحیت و مسئولیت های وظیفوی:

در مطا بقت با پالن عمومی جهت تحقق اهداف  تهیه و ترتیب پالن کاری ماهوار، ربعوار و ساالنه .1

 اسرتاتیژیک وزارت

 ارایه مشوره های سودمند و مسلکی در جهت غنا مندی برنامه های اداره. .2

 طرح پالیسی نرشاتی وزارت معارف در راستای سیاست فرهنگی دولت و رهربی آن  .3

 رهربی ادارات تابعه در چوکات مقررات اداری وتامین ارتباط آنها با مقامات رهربی وزارت .4

 رشکت فعال در مجالس روسا ، کمیسیونها و جلسات هیات تحریر نرشیه های مربوط وزارت معارف .5

 اداره های م�ثل داخلی و خارجیتامین ارتباط ریاست ،  .6

 کارکنان تحت اثرحل مشکالت کاری  .7

 نظارت از اجراات و پالنهای مرتبه شعبات ریاست نرشات .8

 کنرتول از اجرای وظایف اداری و مسلکی شعبات مربوط .9

  کنرتول از فعالیت نرشاتی نرشیه های مربوط .10

  ریاست  امندی اهداف و پروگرامهایارایه مشوره های سودمند در جهت غن .11



 شعبات تحت اثری اداره،رهربی،کنرتول،نظارت،ارزیابی اجرات وفراهم آوری تسهیالت برا .12

اهداف وپروگرام های وزارت  مراقبت ازتطبیق اهداف وپروگرامهای ریاست مربوطه با درنظر داشت .13

 معارف

 اس پالن کار ساالنه ریاست مربوطهتشخیص وپیشنهاد نیازهای بودجوی براس .14

برنامه اسرتاتیژیک  صلح و انکشاف ملی افغانستان و اسرتاتیژی مبارزه علیه فساد تحقق اهداف و  .15

 اداری در ساحه کاری مربوطه

و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعه مدنی، رسانه ها و شهروندان  رهربی  .16

 هبادر نظر داشت اهداف قانون دسرتسی به معلومات و پالیسی اداره مربوط کشور،

رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره  .17

 طرز سلوک ساحه کاری مربوطه

به ساالنه  و ماهوار, ربعوار ترتیب و تنظیم پالن های کاری و ارائه گزارش از اجراآت انجام شده بطور .18

 آمر مربوطه

- مطابق قوانین, مقررات و اهداف اداره سپرده می ذیصالح که از طرف مقامات اجرای سایر وظایف .19

  شود.

…………………………………………………………………………………………………………

……  

  رشایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل رشایط و معیارهای  34و 7،8این الیحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 

  ذیل ترتیب گردیده است:

دریکی از رشته های: اداره عامه، پالیسی اداره عامه، ارتباطات، مدیریت  لیسانس سند تحصیلی حد اقل .1

اطالعات، مدیریت عمومی، مطبوعات، روابط عامه، حقوق و علوم سیاسی، روابط بین امللل، اقتصاد، 

رشته های مرتبط  و به درجه تحصیلی باالتر در رشته های  و سایر ، ادبیاتاداره و تجارتلوم اجت�عی ،ع

 داده میشودمتذکره ارجحیت 

تخصصی) ( امور اداری و ارتباطات) و سایر موارد مندرج  تجربه کاری مرتبط( مدیریتی مشابه و یا .2

های وظیفوی این بست. حد اقل سه سال برای لیسانس ، دوسال برای ماسرت و یک  ؤلیتاهداف و مس

 سال برای دوکتورا

 سییانگل زبان های رسمی(دری و یا پشتو) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان یکی از تسلط به .3

 تری دربرنامه های مرتبط به وظیفهمهارت های کمپیو  .4

 داده شده بست متذکره رصفآ برای طبقه اناث اختصاص .5

 

 


