
 

 های خدمات ملکیالیحه وظایف پست

 بست معلومات کلی 

  ست:بشامره اعالن 

 متخصص تعلیم و تربیه عنوان وظیفه:

 NTA بست:

 اداره تعلیامت تخنیکی و مسلکی وزارت یا اداره:

 ریاست نصاب و تربیه معلم مسلکی ریاست:

 کابل ست:بموقعیت 

 ۱ تعداد پست:

 ریاست نصاب و تربیه معلم مسلکی گزارشده به:

 ندارد از:گیر گزارش

  کود منرب:

  تاریخ بازنگری:

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

.تدریس استادانمی و طرح ها جهت بهبود کیفیت نصاب تعلی انکشاف و تهیه ،پروپوزل نویسی پالن گذاری،ترتیب پالن کاری،   هدف وظیفه:  

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

 وظایف تخصصی:

  .ن انستیتوت هاتهیه پروپوزل و تنظیم امور مالی و لوژستیکی ورکشاپ های ارتقای ظرفیت استادا .1

 .قابل اصالح استادان انستیسوت ها انکشاف و تهیه ابزار نیاز سنجی آموزشی جهت شناسایی نقاط قوت و .2

 .رفیت استادان انستیوت ها و مکاتبچوب قابلیت ها و ارتقای ظای سازنده جهت بهبود کیفیت تدریس، چار طرح هارایه  .3

 در این بخش. یس استادان و رفع چالش های موجودتدر نصاب تعلیمی، جهت بهبود کیفیت ریزی و ارائه نظرطرح  .4

 .تهیه و انکشاف مواد درسی ورکشاپ های میتودیک .5

  تریننګ ها، سیمینارها و ورکشاپ های آموزشی برای استادان.تدویر  .6

 وظایف مدیریتی:

پالن ریاست مربوطهتهیه و ترتیب پالن کاری ماهوار ،ربعوار، ساالنه بخش مربوط در مطابقت با  1  

ارایه گزارش ماهوار ،ربعواروساالنه از کار کرد و دستاورد ها به ریس نصاب و تربیه معلم 2  

اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامات مطابق به قانون به وی سپرده میشود  3  

 وظایف هامهنگی:

بلیت های استادانیجاد هامهنگی و همکاری در طرح و ترتیب طرح چهار چوب قاا  

 یجاد هامهنگی با مراجع ذیربط به منظور ایجاد فرصت در عرصه ارتقای ظرفیت مسلکی و رشتوی استادان انستیتوب ها و مکاتبا

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

 رشایط استخدام )سطح تحصیل و تجربه کاری(:

سال تجربه کاری در بخش های تعلیمی  ۴ماسرت در رشته های )تعلیم و تربیه، اقتصاد، اداره تجارت، علوم اجتامعی(  و دارای   رشته تحصیلی:

سال تجربه کاری  در بخش های  ۸ – ۵و لیسانس در رشته های مذکور دارای  تربیه معلم و ارتقای ظرفیتو تحصیلی، کریکومل/نصاب تعلیمی 

 تعلیمی و تحصیلی، کریکومل/نصاب تعلیمی.

  :مهارت های الزم

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

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

 

 


