د ملکي خدماتو بستونو د دندو الیحه
د بست ټولیز معلومات
د بست د اعالن شمېره:
د وظیفې عنوان:

د تحقیق کارپوه (متخصص)

بست:

 NTAقرارداد

وزارت یا اداره:

د تخنیکي او مسلکي زدکړو اداره

ریاست:

د برنامو د تحقیق او تضمین کیفیت ریاست

د بست موقعیت:

کابل

د بست شمېر:

2

راپور ورکول:

د برنامو د تحقیق او تضمین کیفیت ریاست ته

راپور اخیستل:
کوډ منرب:
د بیاکتنې نیټه:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------د وظیفې هدف :د تحقیق لپاره د کانسپټ/طرحې او پروپوزل ترتیبول ،عمالً تحقیق کول او وروسته بیا د تحقیقې مقالې/راپور برابرول او د تحقیق په اړه
روزنیز پروګرامونه او ټرېنینګونه جوړول.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تخصيص وظایف:
 -1د ادارې د تاریخچې ،اهدافو ،فعالیتونو ،السته راوړنو او اړوندو چارو په اړه پوهېدل.
 -2د ادارې اړوندو واحدونو او ښوونیزو مرکزونو رسه اړیکه او په اړه یې دقیق معلومات او ارقام راټولول.
 -3له کاربازار رسه اړیکه او د اړوندو اړتیاوو او نیمګړتیاوو راټولول.
 -4له دولتي او خصويص نهادونو او موسسو رسه د اړیکو ټینګول او له هغو څخه د ترالسه شویو معلوماتو تحلیل او تجزیه.
 -5د تخنیکي او مسلکي زدکړو پر وړاندې د شته ستونزو او خنډونو تشخیص.
 -6د نويو علمي پرمختګونو په اړه د معلوماتو راټولول او د هېواد د کاربازار له اړتیاوو او رشایطو رسه سم د هغو تحلیل او تجزیه.
 -7د معلوماتو او نظرپوښتنو لپاره د پوښتنلیکونو او نورو موادو او فورمونو برابرول.
 -8دقیقه رسوې او د دقیقو ارقامو راټولول.
 -9د اړینو علمي لیکنو /مقالو او کتابونو ژباړل.
 -11د علمي تحقیق لپاره له معتربو منابعو او رسچینو څخه استفاده کول.
 -11د معلوماتو د ذخیره کولو او ترتیب لپاره د سیستمو او ډیټابیس جوړول.
 -12د چارو د بهبود او مسیر روښانه کېدو لپاره د غوره فرصتونو او انګیزو په ګوته کول.
 -13د ميل او علمي اصطالحاتو په پام کې نیولو رسه د تحقیقي او علمي مقالو او راپورونو لیکل.
 -14د الیحې له مخې د دندې تررسه کول.
 -15د هرې هغې دندې تررسه کول چې د اړوند ریاست لخوا ورته سپارل کیږي.
مدیریتي وظایف:
 -16د چارو د ال ښه وايل لپاره د کاري پالن ترتیبول.
 -17د کاري راپور ترتیب او وړاندې کول.
 -18د محرمو تصامیمو ،اسنادو او معلوماتو خوندي کول.
همغږیز وظایف:
 -19د ادارې له اړوندو شعبو او همدارنګه د ښوونیزو مرکزونو له آمرینو او استادانو رسه د اړیکو ساتل.
 -21د مشورو او نظریاتو وړاندې کول.
 -21د هغو اړوندو کارونو تررسه کول چې معموالً د ادارې د اهدافو ترالسه کولو په موخه د مستقیم آمر لخوا ټاکل کیږي.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

د استخدام رشایط (د تحصیل سطحه او کاري تجربه):
تحصیيل سطحه :د (ښوونې او روزنې ،اقتصاد ،ټولنیز علوم) څانګو کې لږ تر لږه لیسانس وي ،خو په اړوندو څانګو کې ماسټر ته لومړیتوب ورکول
کیږي.
کاري تجربه :ماسټر باید لږ تر لږه  ۴او لیسانس باید له  ۸ – ۵کالو کاري تجربه ولري.
 لږ تر لږه د دوو نړیوالو تحقیقي سندونو د امتیاز خاوند وي.-

له کمي او کیفي تحقیق رسه بلدتیا.

اړوند مهارتونه:
-

په راپور لیکلو کې پوره مهارت او تجربه ولري.

-

د ميل رسمي ژبو (پښتو او دري) ترڅنګ په انګلیيس ژبه پوهېدل حتمي دي.

-

د کیفي او کمي تحقیق له اړوندو کمپیوټري پروګرامونو ( )MS. Office ،SQL،SPSS, STATAرسه کايف بلدتیا.

