
 های خدمات ملکیالیحه وظایف پست
 معلومات کلی پست

  اعالن پست: شماره

 مدیر کتابخانه ولسوالی شکردره عنوان وظیفه:

 5 بست:
 اطالعات وفرهنگ  یا اداره: وزارت

 کتابخانه عامه بخش مربوطه:

 (مرکز) کابل موقعیت پست:

 1 تعداد پست:
 کتابخانه نواحی و ولسوالی هاآمر  گزارشده به:

  گیر از:گزارش

 044-17-90-36 کود

  تاریخ بازنگری:

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

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

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

گسترش و ترویج فرهنگ کتابخوانی در محل مربوطه از طریق ارائه خدمات کتابداری هدف وظیفه: 

 توزیع و جمع آوری کتاب به مردم.

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

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

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

 حیت و مسئولیت های وظیفوی:صال

 وظایف تخصصی:

جوانان و نوجوانان به  قیبه منظور تشو یمطالعه و کتابخوان یمناسب برا طیمح یساز نهی. زم1

 کتاب.

راه  قیاز طر یمردم به مطالعه و کتابخوان قیمناسب جهت تشو ی. استفاده از راه کار ها2

 همکار. ینهاد ها یمسابقات، در همآهنگ یانداز

 . نیبه مراجع تیفیکتاب مطابق نورم غرض عرضه خدمات باک یکتب به شلف ها بیترت و میتنظ .3

 آنها. یها یازمندین به منظور رفع مشکالت و نیو در دسترس قرار دادن کتب به مراجع عی. توز4

 بردن نواقص و نیغرض از ب صالحیبه مقامات ذ نیکتابخانه و مراجع یها یازمندی. انعکاس ن5
 مشکالت اداره مربوط.

 وظایف مدیریتی:

به  دنیبمنظور رس ،یماهوار، ربعوار و ساالنه در مطابقت با پالن عموم یپالن کار بی. ترت6

 شده اداره. نییاهداف تع

مربوطه،  یها و دست آورد ها تی. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، ساالنه و عندالضرورت از فعال7

 اداره. یبمنظور مطلع ساختن رهبر

مقررات و اهداف اداره سپرده  ن،یمطابق قوان صالحیکه از طرف مقامات ذ فیوظا ریسا ی. اجرا8

 .شودیم
 وظایف هماهنگی:

 منطقی با ریاست غرض اخذ هدایت ،رهنمائی ها،لوایح وپالیسی ها. تأمین ارتباط رسمی و .1
-----------------------------------------------------------------------------------

-------------- 
 شرایط استخدام )سطح تحصیل و تجربه کاری(:

قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و  43و  7این الیحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 

 معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

منابع  تیریمد یاز رشته ها یکیدر  سانسیحداقل ل یلیداشتن سند تحص :رشته تحصیلی .1

اقتصاد، حقوق، علوم  ،یحکومتدار ،یآموزش تیریاداره عامه، اداره تجارت، مد ،یبشر

 یسیپال ،یروان شناس ،یجامعه شناس ت،یری)فقه و قانون(، اداره و مداتیشرع ،یاسیس

پروژه، ارتباطات،  تیریمد ،یعموم تیریمد خ،یفلسفه، تار ات،یادب زم،یعامه، ژورنال

خارج از کشور، به درجات  ایداخل و  یالملل نیو ب یمل یلیاز موسسات تحص یمردم شناس

 شود. یداده م تیارجح یلیباالتر تحص

 برای احراز این بست ضرورت به تجربه کاری نمیباشد. :تجارب کاری .2

 مهارت های الزم:  .3
و تکلم( با  ری) تحر یی( و آشنایدر ای)پشتو  یرسم یاز زبان ها یکیأ. تسلط به 

 ؛یسیزبان انگل
 .فهیمرتبط به وظ یدربرنامه ها یکمپوتر ی. مهارت هاب

 ( نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.5) موارد تشویقی:

معلولیت شان مانع انجام افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند در صورتیکه نوت: 

 کار نگردد، برای احراز این بست درخواست نمایند

 


