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  و ارزیابی عمومی پالنریاست   عنوان وظیفه
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    کود �رب:

  28/7/1398  تاریخ بازنگری:

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

تهیه پالن اسرتاتژیک معارف ، تهیه پالنهای عملیاتی ملی و والیتی معارف ، نظارت و ارزیابی از  هدف وظیفه:

ه�هنگی بین برنامه ها و ریاستهای معارفتطبیق پالنها و، تهیه گزارشات از پیرشفت پالن ها معارف ،   

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

 صالحیت و مسئولیت های وظیفوی:

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

 نامه های دولت.طرح و تطبیق اهداف و برنامه های کاری اداره با در نظر داشت بر  .2

 بودجوی به اساس پالن کاری ساالنهتشخیص نیاز مندی های  . 3

 ت از اجرات کاری کارمندان مربوطهمراقب .4

 ار و ماهیت وظیفه ادارات تحت اثرتنظیم حجم ک . 5

 رهربی و نظارت همه جانبه از اجراات منسوبین ریاست عمومی پالن  .6

 م هاي جمهوري اسالمي افغانستان .بادرنظرداشت اهداف و پروگراطرح وتطبيق اهداف وپروگرامهاي وزارت معارف  . 7

 ا وبرنامه ريزي هاي وزارت معارف سهم گ�ي درامور انكشاف پالييس ه . 8

 ی پالن جهت پيشربد امورات يوميه عموم تنظيم ، بهبود ورهربي نظام رياست  . 9

 تجوي راه هاي حل براي انها تشخيص مشكالت رياست وجس . 10

 هاي كاري ديپار�نت هاي تحت اثر نتنظيم ومنظوري پال  . 11

 ه اساس پالن كار ، ساالنه رياست تشخيص و پيشنهاد نيازهاي بودجوي ب .12

 ز فعالیت ها و دستاوردهای مربوطهارایه گزارش ماهوار, ربعوار, ساالنه و عندالرضورت به مقامات ذیصالح ا . 13

  شوداف اداره سپرده میاجرای سایر وظایفی که از طرف مقامات مطابق قوانین, مقررات و اهد .14

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

  رشایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

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

  گردیده است:



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

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

 داده میشودرشته های مرتبط  و به درجه تحصیلی باالتر در رشته های متذکره ارجحیت  سایر

 ؤلیتتخصصی) ( امور اداری و ارتباطات) و سایر موارد مندرج اهداف و مس ربه کاری مرتبط( مدیریتی مشابه و یاتج .2

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

 سییلسان های رسمی(دری و یا پشتو) و آشنایی (تحریر و تکلم) با لسان انگل یکی از تسلط به . 3

 تری دربرنامه های مرتبط به وظیفهمهارت های کمپیو  .4


