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 واعتباردهی در مطابقت به میعار مرتبه واهداف ستراتیژیک پالن.  بهبودکیفیت امورعلمیمدیریت ورهبری امور 
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 :شرح وظایف 
 وزارت جهت رسیدن به اهداف متوقعه.  ,ربعوار و ساالنه ریاست در مطابقت به ستراتیژیترتیب پالن کاری ماهوار،  .1
 ی .اف پالندمامورین تحت اثر بمنظور تطبیق اه مدیریت و رهبری .2
 بمنظور رسیدن به اهداف تعین شده. تضمین کیفیتاداره و هماهنگ نمودن تمام فعالیت های مربوط به امور  .3

اتخاذ تصامیم  بهتردرامر بهبود  منظورارائه مشوره درموردغنی سازی پالیسی، طرزالعمل ولوایح تضمین کیفیت به  .4
تضمین کیفیت تحصیلی محصالن مطابق معیار های بین المللی، ارتقای سطح تدریس ، تحقیق وفراگیری، تشویق 

 صوصی کشور.وعرضه خدمات بهتر پوهنتون ها و موئسسات تحصیالت عالی دولتی وخ
 ریاست های مرکزی ،موثر و مثمر ازتضمین کیفیت ارائه پیشنهادات، سفارشات و مشوره های الزم به مقام رهبری جهت  .5

 پوهنتون هاوموئسسات تحصیالت عالی دولتی وخصوصی کشور.

نتون نظارت از تطبیق پالیسی و طرزالعمل های تضمین كیفیت وزارت تحصیالت عالی، درریاست های مرکزی پوه .6

 وموئسسا ت تحصیالت عالی دولتی وخصوصی کشورجهت حصول اطمینان.ها 
ارتباط با ریاست مرکزی، پوهنتون ها وموئسسات تحصیالت عالی دولتی وخصوصی بمنظور نظارت وارزیابی از تامین  .7

 ارتقای کیفیت تحصیلی آنها. 
بی خودی پوهنتون ها ، انکشاف اکادمیک امور تعین گروپ کارشناسان جهت ایجاد و انکشاف معیار ها، همایت از ارزیا .8

علمی ، بهبود نشرات علمی ارتقای تحقیقات علمی ، تضمین کیفیت و اعتبار دهی و نظارت و ارزیابی موسسات دولتی و 
 خصوصی کشور.

 کنترول از مصرف بودجه ساالنه ریاست بمنظور رعایت اصل صرفه جوئی .9
 

 .ها در حدود صالحیت غرض حل آن رسیده گی به شکایات مردم در قبال پروژه .11
اشتراک درجلسات بورد متخصصین وزارت جهت ترتیب پالن توسعوی امور تحصیلی واکادمیک پوهنتون ها وموئسسات   .11

 تحصیالت عالی دولتی وخصوصی کشور .

 اجرای سایر وظایفیکه مطابق قانون از طرف آمر مربوط به وی سپرده می شود. .11
 وطه به منظور ایجاد موثریت و مثمریت در تطبیق برنامه های نظارتی آنها.ارزیابی اجراآت مامورین مرب .11
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 تحصیالت، تجارب و مهارت های الزم: 
 ( قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.8( و )7برای این بست, در ماده)مقتضیات حد اقل 

 درجه تحصیل  .1
o  به درجات بلند تحصیلی ترجیح داده می شود. ماسترحداقل 

 تجارب الزمه ) توع و مدت زمان تجربه(  .2
o سه سال تجربه مرتبط به وظیفه 

 مهارت های دیگر ) کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره (  .3
o پالنگذاری ،مدیریت ، نظارت وارزیابی ،مفاهمه وارتباطات ، بلدیت به کمپیوتر ولسان انگلیسی 
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