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 .انکشاف روابط با متویل کننده گان، سکتور خصوصی و امور خارجههامهنگی ، تامین و ترتیب پالن کاری،   هدف وظیفه:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  :تخصصی وظایف

به منظور جذب همکاری های مالی، تخنیکی و اکادمیک آنها در تامین و انکشاف روابط با موسسات و نهاد های بین املللی متویل کننده  .1

 هامهنگی با آمریت ها و ریاست مربوطه

تامین و انکشاف روابط با موسسات و نهاد های داخلی و اعم از ادارات دولتی، موسسات غیر دولتی و سکتور خصوصی به هدف جذب  .2

 آمریت ها و ریاست مربوطه.همکاری های مالی، تخنیکی و اکادمیک آنها در هامهنگی با 

 طی مراحل امور تفاهم نامه ها و پیگیری از اجرایی شدن مواد آنها در هامهنگی با آمریت ها و ریاست مربوطه. .3

جلب کمک های مالی و تخنیکی متویل کننده گان غرض رشد سکتور خصوصی تعلیامت تخنیکی و مسلکی در هامهنگی با آمریت ها و  .4

 ریاست مربوطه.

ازی برای عقد تفاهم نامه ها، راه اندازی جلسات، سیمینار ها و ورکشاپها با موسسات و نهاد های  بین املللی متویل کننده، سکتور زمینه س .5

 خصوصی ، ادارات دولتی و موسسات غیر دولتی.

استفاده از روشهای تعلیمی و راه اندازی سیمینار ها و ورکشاپها با مسولین موسسات تعلیامت تخنیکی و مسلکی خصوصی غرض تبادل نظر و  .6

 تربیتی موثر.

جستجو و دریافت بورسیه های تحصیلی) اسکالرشیپ( و بورسیه های کوتاه مدت ) فیلوشیپ( برای کارمندان، استادان ، معلمین و محصلین  .7

 تعلیامت تخنیکی و مسلکی.

 علمین تعلیامت تخنیکی و مسلکیتنظیم امور سفر های داخلی و خارجی مسولین، کارمندان، استادان ، محصلین و مت .8

 اتخاذ تدابیر الزم پیرامون استقبال بهرت از مهامنان داخلی و خارحی که در محالس و محافل اداره دعوت میگردند. .9

 تنظیم مالقات های هیت رهربی اداره با مناینده گان کشور های دوست و موسسات بین املللی در هامهنگی با نهاد های ذیربط. .11

 اعضای هیت رهربی و مامورین عالی رتبه اداره عنوانی مقام عالی ریاست الوزرا و پیگیری آن غرض طی مراحل مبوقع. پیشنهاد سفر .11

 تهیه و ترتیب اسناد مورد نیاز به منظور تنظیم سفر های هیات رهربی اداره به والیات در هامهنگی با آمریت مربوطه. .12

 ایجاد همکاری با نهاد های دولتی و غیر دولتی.ترتیب مسوده تفاهم نامه ها و پروتوکول ها غرض  .13

 ترتیب پروپوزل برای پروژه های پیشنهادی. .14

 ترجمه اسناد مربوط) از قبیل تفاهم نامه ها، پروتوکول ها و ..( از زبان های ملی به زبان های خارجی و بالعکس آن در صورت لزوم. .15

 وظایف مدیریتی:

 .ربعوار و ساالنهتهیه و ترتیب پالن کاری به طور ماهوار،  -1

 گزارش از اجراات انجام شده به طور ماهوار، ربعوار و ساالنه به مراجع مربوط. ارئه -2

 وظایف هآمهنگی:



 تامین ارتباط و هامهنگی با ریاست دفرت مقام ریاست الوزرا امارت اسالمی افغانستان، اداره امور، و وزارت خارجه غرض کسب منظوری سفر و .1

 های سیاسی برای اعضای هیت رهربی اداره و مهامنان خارجی با رعایت قوانین مربوطه.تهیه و صدور پاسپورت 

تامین هامهنگی الزم با نهاد های ذیربط و تهیه و ترتیب اسناد مورد نیاز به منظور فراهم آوری تسهیالت در سفر های خارجی هیات رهربی  .2

 اداره و سفر مهامنان خارجی به داخل کشور.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 رشایط استخدام )سطح تحصیل و تجربه کاری(:

علیم و تربیه، ادبیات، حقوق، شناسی، روانشناسی، تداشنت سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های روابط بین امللل، جامعه   رشته تحصیلی:

ته های مرتبط به اداره عامه، اداره و تجارت، اقتصاد، پالیسی عامه، مدیریت عمومی، مدیریت رهربی، توسعه پایدار، مدیریت دولتی، لسان ها و رش

 درجه تحصیلی باالتر ارجحیت داده میشود.

 تجربه کاری:

 وظیفه حد اقل پنج سال از موسسات ملی و بین املللی داخل و یا خارج از کشور.داشنت تجربه کاری مرتبط به  -

  :مهارت های الزم

 تسلط به زبان انگلیسی و زبانهای ملی کشور. -

 مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه. -

 

 


