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رهربی پروسۀ انکشاف نصاب تعلیمی و تألیف کتب درسی، رهن�ی معلم و مواد ممد درسی برای مکاتب  هدف وظیفه:

  تعلی�ت عمومی و مدارس دینی.
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  صالحیت و مسئولیت های وظیفوی:

  .ربعوار و ساالنه مربوطهتهیه وترتیب پالن کاری  . 1

  .فعالیت های بخش های مربوطهارائه مشوره های سودمند و مسلکی  جهت غنا  .2

 .فعالیت های پرسونل مربوطهنظارت و ارزیابی  , رهرب . 3

 رهربی و نظارت از اجراأت رؤسای  تألیف کتب درسی  و معیار ها، ریرسچ و ارزیابی و دیپار�نت های تحت اثر آنها.  .4

رؤسای  تألیف کتب درسی ، معیار ها، ریرسچ و ارزیابی و  دیپار�نت های تحت و منظوری پالن های کاری رهن�ئی  . 5

 اثر.

 .مربوطه تشخیص و پیشنهاد نیازهای بودیجوی به اساس پالن کار، ساالنه رياست .6

تحقق اهداف برنامه های اسرتاتژی صلح وانکشاف ملی افغانستان واسرتاتژی ملی مبارزه علیه فساد اداری ساحه  . 7

 هکاری مربوط

رهربی وارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعه مدنی، رسانه ها وشهروندان کشور،با در نظر داشت  . 8

 اهداف قانون دسرتسی به معلومات وپالسی اداره مربوطه
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 کاری مربوطه
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در مکاتب، داراملعلمین ها، ادارات تخنیکی و  یمیپالن برنامه انکشاف نصاب تعل یفیو ک یکم قیاز تطب نظارت .12

 مسلکی، مدارس و دارالحفاظ ها.

 .یعال التیوزارت معارف و تحص یبرنامه ها ریبا سا یمیخ� برنامه انکشاف نصاب تعلسا ه�هنگ . 13



 .تنظیم و پیشربد امور مربوطه به �ویل کنندگان و مؤسسات تطبیق کننده داخلی و خارجی .14

 .فراهم �ودن زمینه های رشد و ارتقای ظرفیت های اعضای علمی و مسلکی ریاست . 15
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  رشایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

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

  گردیده است:

(رشته های تحصیلی، ادبیات، ژورنالیزم، اقتصاد، حقوق و علوم :  های حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته . 1

سیاسی، تعلیم و تربیه، روانشناسی و علوم تربیتی، اداره عامه، علوم اجت�عی(تاریخ عمومی و جامعه شناسی)، 

 .و به درجه تحصیلی  باالتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود مدیریت ارتباطات) 

) و یا سایر موارد مندرج حقیقی، تألیف و تعلیمی، تمرتبط (مدیریتی مشابه و تخصصی (اموراداری تجربه کاری .2

(برای بست اول) چهار سال برای لیسانس، سه سال برای ماسرت، اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست)حد اقل 

 .و دو سال برای دکتور

 تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی دری)و آشنایی( یااز زبان های رسمی( پشتو به یکیتسلط  . 3

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

 


