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اعالن مجدد کاریابی مربوط وزارت مبارزه علیه موادمخدر
وزا رت مبارزه علیه موادمخدربه منظورسپردن کاربه اهل آن وتحقق اهداف عالی دولت درمورد اصالح وایجاداداره سالم به سلسله اعالن های قبلی درنظرداردتا بست
رتبه ( )3کارشناس گزارش دهی را به خاطراستخدام کارکنان شایسته وکارفهم در پروسه رقابت آزادقراردهد،بناء به اطالع واجدین شرایط اعم ازمرد

وزن که تابعیت افغانی داشته باشند رسانیده میشود تا خودرادر پست فوق الذکرکاندید نمایند.
عنوان بست :کارشناس گزارش دهی
بست رتبه )3( :
:
ریاست

کاهش تقاضا به موادمخدر

اعالن مجدد:

شرح وظایف:
 .1ترتیب پالن کاری در مطابقت با پالن عمومی به منظور نیل به اهداف تعین شده اداره.
 .2ترتیب پالن کاری جمع آوری گزارش ها و سایر فعالیت های مورد نیاز درهمآهنگی نزدیک با آمر انکشاف برنامه ها و گزارش دهی.
 .3همکاری در قسمت ارزیابی وضعیت موجوده گزارش دهی در بخش کاهش تقاضا به مواد مخدر و مرور ابزار موجوده راپور دهی با تمام
جزئیات آن بمنظور همکاری در قسمت ترتیب ابزار مورد نیاز در بخش گزارش دهی به سطح ملی.
 .4همکاری در قسمت ترتیب طرح ایجاد سیستم جوابگوی راپور دهی در بخش کاهش تقاضا به مواد مخدر در کشور.
 .5همکاری با آمر انکشاف برنامه ها در قسمت همآهنگی تدویر ورکشاپ های ترتیب اسناد مورد نیاز و اجندا های کاری ورکشاپ ها به گونه
منظم.
مسولیت ترتیب مسوده های اولی ،دومی ،سومی راپور های ماهانه ،ربعوار ،ساالنه و راپور های عنداالٔقتضا در همکاری نزدیک با آمر
.6
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انکشاف برنامه ها و گزارش دهی شریک سازی آن در جلسات ملی گروپ کاری کاهش تقاضا به مواد مخدر به سطح ملی.
 .7نظارت از پروسه جمع آوری گزارشات مورد نیاز ازجانب شرکای کاری در مرکزو والیات وارایه نظریات و بازد هی های الزم به ایشان.
 .8در صورت لزوم دید آمر انکشاف برنامه ها و گزارش دهی و رئیس کاهش تقاضا به مواد مخدر ،سفر های والیتی جهت آموزش های ساحات
کاری به پرسونل در قسمت ترتیب و استفاده از ابزار ترتیب شده راپور دهی.
 .9ارایه گزارش از اجراات انجام شده بطور ماهوار ،ربعوار و ساالنه به رئیس مربوطه.
 . 11اجرای سایر اوامر و وظایف بر حسب هدایات آمرین ذیصالح مطابق قوانین ،مقررات و اهداف وزارت مبارزه علیه مواد مخدر.

شرایط استخدام:
مقتضیات حد اقل برای این بست ،در ماده ( )7و ( ) 34قانون کارکنان خدمات ملکی ،ذکر گردیده است.
تحصیالت ،تجارب و مهارت های الزم:
 .1درجه تحصیل :حداقل سند تحصیلی لیسانس طب ،فارمسی و یا روانشناسی.
 .2تجارب الزمه :دو سال مرتبط به وظیفه.
 .3مهارت ها:
بلدیت کامل به تمام قوانین و داشتن توانایی رهبری و مدیریت.
بلدیت با اساسات اداره و مدیریت و مهارت های پالنگذاری کا هش تقاضا به مواد مخدر ،کاهش اضرار ،تداوی اعتیاد و بازتوانایی و
احیای مجدد معتادین جهت ادغام مجدد آنها به اجتماع.
تسلط به یکی اززبان های رسمی ( دری یا پشتو) و بلدیت با زبان انگلیسی.
مهارت دربرنامه های کمپیوتری مرتبط به وظیفه وسایرمهارت های الزم.

امتیازات:


معاش ماهوار مطابق سیستم جدید رتب ومعاش.
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