
دين  به اساسات   استوار  تهيه و ترتيب يک نصاب درسی عصری ملی برای مکاتب ابتدائی و ثانوی      
 با معيار های حوزوی و بين المللی     مبين اسالم و برابر   

مقدمه: الف

 های وزارت معارف به کمک متخصصين داخلی و خارجی چوکات نصاب تعليمی دوره         
 عنوان کتب جديد دوره ابتدائيه تاليف، چاپ و         44. ابتدائيه و ثانوی را انکشاف داده است      

 عنوان کتب ديگر اين دوره تاليف و در   50.   توزيع گرديده است   1384/5در سال های 
همچنان مفردات جديد درسی برای دوره ثانوی مکاتب تعليمات    . پروسه چاپ قرار دارد

. عمومی و مدارس آماده گرديده است      

يمی را وزارت معارف افغانستان مصمم است که به اوالد افغان بهترين سويه تعل   
. نمايداز طريق تهيه کتب درسی جديد که به ستندرد منطقه و جهان باشد  فراهم  

عنوان کتب درسی جديد و راهنمای معلم     ) 380(مطابق پالن در نظر است بيش از    
عنوان کتب درسی جديد  و  ) 246(برای دوره ثانوی مکاتب تعليمات عمومی و حدود      

. تاليف گردد) فقه حنفی و فقه جعفری(راهنمای معلم برای مدارس دينی     

ت معارف بمنظور رسيدن به اين هدف و تاليف موفقانه و باکيفيت کتب درسی، وزار      
کشور مصمم است تا مولفين و متخصصين ورزيده و وطنپرست را از داخل و خارج          

.برای يک سال به اساس قرارداد استخدام نمايد  

متخصصين مورد نياز رشته های مختلف برای تاليف کتب: ب

مضمون/رشته 
تعداد متخصصين

تعداد متخصصينارشد
تعليمات عمومی

27رياضيات
16ساينس محيطی

12فزيک
12کيميا

12بيولوژی
اجتماعيات ( تاريخ  

311جغرافيه، معلومات مدنی) 
29زبان و ادبيات دری
29زبان و ادبيات پشتو

13زبان و ادبيات ازبکی
13زبان و ادبيات ترکمنی
13زبان و ادبيات بلوچی
13زبان و ادبيات پشه ئی

13زبان و ادبيات نورستانی
13زبان و ادبيات پاميری

12زبان عربی
24زبان انگليسی

28تعليمات اسالمی
12هنر و فرهنگ

12کامپيوتر
1تربيت بدنی

2تعليمات حرفوی
حقوق بشر و تساوی  

حقوق مرد و زن
حقوق بشر، تساوی حقوق 
28مرد و زن، تعليمات صحی

10اديتور مضمون
ايديتور

ايديتور ارشد
20( زبان دری و پشتو) 

گرافيک ديزاين
24متخصصين تخنيکی

20گرافيک ديزاينر

مضمون/رشته  
تعداد متخصصين 

ارشد
تعداد 

متخصصين 
تعليمات اسالمی  (مدارس)

مذهب حنفی:
13علوم قرآن مجيد

12علوم حديث شريف
12عقايد و اديان
24زبان عربی

اخالق، سيرت النبی و 
12تاريخ التشريع

13فقه
24اصول فقه

12پيداگوژی و روانشناسی
مذهب جعفری:

25علوم حديث شريف
24عقايد و اديان

24فقه
24اصول فقه



دين  به اساسات   استوار  تهيه و ترتيب يک نصاب درسی عصری ملی برای مکاتب ابتدائی و ثانوی      
 با معيار های حوزوی و بين المللی     مبين اسالم و برابر   

معيار های افراد واجد شرايط: ج

معيار ها عمومی برای متخصصين رشته های مختلف که در بخش ب توضيح      
: گرديده  قرار ذيل اند  

 ماستری، دکتورا در رشته مربوطه   :تحصيل  ■
ليسانس با تجربه طوالنی در تاليف  

  کتب تاليف شده ترجيحٌا در رشته مربوطه   :تاليف  ■
  ترجيحٌا در رشته مربوطه :تدريس ■
 تسلط به يکی از زبان های خارجی :زبان ■

برای شش زبان سوم رسمی کشور ( تسلط به يکی از دو زبان رسمی کشور 
) تسلط فرد واجد شرايط به زبان مربوطه  

ولت ها  دالر آمريکائی در ماه و امتيازات شامل ترانسپورت، تيليفون ساير سه       6000 الی 1000معاش و ساير امتيازات بين   
ودمقدارمعاش با مالحظه معاشات قبلی فرد  واجد شرايط در نظر گرفته ميش   . ميباشد 

 ساعت 8 روز در هفته، 6(مطابق به قانون کار جمهوری اسالمی افغانستان   ■
)در روز

آنانيکه نميتوانند همه وقت در کابل  کابل افغانستان،  : محل ايفای وظيفه ■
حضور داشته باشند با ايشان مذاکره  صورت ميگردد   

در صورت سفر رسمی بخارج  برای پيشبرد پروسه کاری مصارف اعاشه و  ■
اباته و مصارف ترانسپورت  پرداخته ميشود   

تکت رفت و برگشت در يک سال سه مراتبه برای استفاده از رخصتی ها  ■
شامل امتيازات ميباشد   

افراد واجد شرايط درخواست و بيوگرافی خويش را به    ■
 ارسال نمايند  jobs@moe.rog.afپست الکترونيکی 

مصاحبه از طريق تيليفون نيز صورت گرفته ميتواند         ■

امتيازات: د

شرايط کار: ه

طرزالعمل استخدام: و

mailto:jobs@moe.rog.af


 نمونه اليحه وظايف

  نمبر پست:

 متخصص ارشد رشته/مضمون عنوان پست:

 وزارت معارف -  افغانستان :اداره

 کابل موقعيت:

 يک سال مدت:

  تعداد پست:

 ذکور/اناث جنس

 مسئول ديپارتمنت و يا مسئول برنامه راپور دهنده به:

 مطابق به تحصيل و تجربه معاش و امتيازات:

 سابقه:
 

> مکاتب عمومی نام مضموناطمينان از اينکه نصاب تعليمی و تمام مواد ممد درسی و کتب درسی تأليف شده مضمون < پستوظايف خالصه 
مطابق به اصول اسالمی و معيارهای تعيين شده وزارت معارف ميباشند.  

فرد توظيف شده در اين پست همچنان يک پروسه انکشاف ظرفيت ها را ايجاد نموده و ظرفيت کاری متخصصين موجود 
 در ديپارتمنت را بلند ميبرد.

 وظايف:
 هماهنگ نمودن فعاليت و پالن های کاری ساير متخصصان رشته در ديپارتمنت مربوطه .1
 ترتيب معيارها برای تأليف کتب مضمون مربوطه .2
ترتيب رهنمود برای تأليف کتب مضمون مربوطه  .3
 ترتيب مواد درسی و آموزش مؤلفان در رابطه به تأليف کتب درسی مضمون مربوطه  .4
 شناسائی ريفرنس ها و مواد مأخذ برای تحرير کتب و مواد ممد درسی و اکمال کتاب خانه  .5
 رهنمايی و بکار اندازی ساير متخصصين رشته و مؤلفان ديپارتمنت مربوطه در تأليف کتب و مواد ممد درسی  .6
 تهيه پالن  تأليف کتب درسی مربوطه به اساس به پالنهای موجود وزارت معارف  .7
 بررسی نهائی و تدقيق کتب تأليف شده توسط مؤلفان از نظر مسلکی و اصالح آن قبل از تطبيق مرحلۀ تجربی  .8
شريک ساختن کتب و مواد درسی  با صاحبنظران، علما، دانشمندان و ساير افراد و ارگان های ذيربط و اخذ نظريات شان برای بهبود  .9

 کيفيت کتب و مواد درسی
پالن گذاری و نظارت از تطبيق تجربی کوتاه مدت کتب درسی مضمون مربوطه، جمع آوری و تحليل نظريات و اصالح نهايی کتب قبل از  .10

 چاپ
 پالن گذاری و تطبيق تجربی دراز مدت کتب درسی مضمون مربوطه، جمع آوری و تحليل نظريات و تجديد نظر کتب درسی .11
 تحقيق در مورد پيشرفت ها در عرصه تأليف کتب زبان و ادبيات و ارايۀ پيشنهادات برای بهبود کيفيت کتب درسی  .12

 شرايط پذيرش:
 

ماستردررشته (مضمون مربوطه)،  به کسانيکه درجه  دکتورا داشته باشند ترجيح داده ميشود. افراد با درجه تحصيل ليسانس در تحصيالت: 
صورتی پذيرفته ميشود که تجربه طوالنی در کار تاليف کتب درسی داشته باشند. 

 
 سال تجربه کار علمی، تأليف و يا تدريس، تأليف کتب درسی و يا آثار علمی، تجربه مديريت و بکار انداختن تيم کاری. 7اقًال تجربه: 
 

آشنائی به هنر نويسندگی، تسلط کامل بر يکی از زبان های رسمی (دری / پشتو)، قادر به استفاده و ترجمه يکی از زبان های عمده مهارت ها: 
 Excel و  Wordرسمی خارجی، قادر به استفاده از کمپيوتر و کار روی برنامه های 

طريقه ارسال درخواست: 
از متخصصين افغان احترامانه تقاضا ميگردد که درخواست شانرا ضميمه بيوگرافی خويش به آدرس ذيل ارسال نمايند: 

وزارت معارف افغانستان 
 RIMUدفتر 

واقع افشار، تعمير سره مياشت، شهر کابل، افغانستان 
  jobs@moe.gov.afپست الکترونيک: 

 799482022 93+تيليفون: 
 مصاحبه با افراد واجد شرايط از طريق تيليفون نيزصورت ميگيرد

 


