الیحه وظایف پستهای خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شامره اعالن پست:
عنوان وظیفه:

متخصص تعلیم و تربیه و رهربی

بست:

NTA

وزارت یا اداره:

اداره تعلیامت تخنیکی و مسلکی

ریاست:

ریاست دفرت مقام اداره

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

1

گزارشده به:

ریاست دفرت مقام اداره

گزارشگیر از:

ندارد

کود منرب:
تاریخ بازنگری:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هدف وظیفه :ترتیب پالن کاری ،ارئه طرح های تعلیمی و تحصیلی ،ارائه مشوره های موثر تخصصی در مورد بهبود کیفیت تعلیم و تحصیل و
ایجاد یک میکانیزم معیاری و منطقی برای ایجاد ،ادغام و ارتقأ رشته و مراکز تعلیمی/تحصیلی تعلیامت تخنیکی و مسلکی.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وظایف تخصصی:
 .1تهیه و نهایی سازی یک طرح جامع مطابق به اهداف و اسرتاتیژی اداره برای بهبود تعلیامت تخنیکی و مسلکی.
 .2تهیه و نهایی سازی یک طرح جامع مدیریت مراکز تعلیمی و تحصیلی مربوطه.
 .3تهیه و نهایی سازی یک طرح الزم به منظور معیاری سازی نصاب تعلیمی مطابق نیاز بازار کار.
 .4تهیه و نهایی سازی یک میکانیزم معیاری ایجاد ،ادغام ،ارتقا و لغو مراکز آموزشی تعلیامت تخنیکی و مسلکی در مشارکت با ریاست
تحقیق برنامه ها و تضمین کیفیت و مشاوریت تخنیکی.
 .5مطالعه نصاب تعلیمی کشورهای دیګر و استفاده از مودل ها /نکات مفید و موثر آن در کریکومل تعلیامت تخنیکی و مسلکی کشور.
 .6انکشاف طرح موثر و کم هزینه جهت ارزیابی و ارتقای ظرفیت استادان.
وظایف مدیریتی:
 -1تهیه و ترتیب پالن کاری به طور ماهوار ،ربعوار و ساالنه.
 -2ارئه گزارش از اجراات انجام شده به طور ماهوار ،ربعوار و ساالنه به مراجع مربوط.
وظایف هآمهنگی:
 -3ارائه نظر و مشوره مسلکی و تخصصی در مورد بهبود کیفیت امور تعلیامت تخنیکی و مسلکی.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رشایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
رشته تحصیلی :ماسرت در رشته های (تعلیم و تربیه ،اقتصاد ،اداره تجارت ،علوم اجتامعی) و دارای  ۴سال تجربه کاری در بخش های
تعلیمی و تحصیلی ،کریکومل/نصاب تعلیمی تربیه معلم و ارتقای ظرفیت و لیسانس در رشته های مذکور دارای  ۸ – ۵سال تجربه کاری در بخش
های تعلیمی و تحصیلی ،کریکومل/نصاب تعلیمی.
مهارت های الزم:
-

اشنایی با زبانهای ملی (پښتو و دری) و زبان خارجی ( انګلیسی).

-

آشنایی با پروگرام های کمپیوتری (آفیس و برنامه های مرتبط)

