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هدف ما ارتقا ظرفیت کارکنان و بلند
بردن سطح اشتغال است!

برنامه توسعه نیروی کاری در افغانستان
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برنامهء جهت حمایت از ظرفیت سازی و
بلند بردن سطح اشتغال در افغانستان

نکاتی در مورد موسسه همکاری برای صحت،
معارف و انکشاف:
موسسه  AHEADدر سال  8002تاسیس و دارای
جواز راجستر نمبر  9821وزارت اقتصاد دولت
جمهوری اسالمی افغانستان میباشد.
برای نخستین بار گروپی از افغان های با تجربه و
مسلکی در سال  8002بنای این موسسه را جهت
همکاری با انکشاف متوازن سکتور های مختلف
جامعه گذاشتند.؛  AHEADبه عنوان یک سازمان
غیر دولتی ،غیر سیاسی و غیر انتفاعی است ،که
در زمینه بهبود صحت عمومی ،توسعه اجتماعی،
توسعه جامعه مدنی و آموزش های با کیفیت فعالیت
داشته و دارند .این سازمان تحت جواز شماره
 9821به وزارت اقتصاد ( )MOEدولت افغانستان
ثبت شده است
.

برای معلومات بیشتر و یا هم راجستر
نمودن خویش در برنامه های آموزشی
ما ،لطفا ً با ما به تماس شوید
موسسه همکاری برای صحت ،معارف و
انکشاف – AHEAD
خانه نمبر  ،4کارته صلح ،ناحیه هفتم
مزار شریف ،والیت بلخ  -افغانستان
شماره تماس:
0093(0) 790 998 888
0093(0) 781 502 211
آدرس الکترونیکی:
info@ahead.org.af
www.ahead.org.af

تدویر کورس های آموزشی کوتاه مدت مسلکی
مدیریت پروژه برای کارمندان و کارجویان سطوح
متوسط در سکتور خصوصی به هدف ظرفیت سازی
و اشتغال درشهر مزارشریف توسط موسسه
همکاری برای صحت ،معارف و انکشاف به
همکاری مالی نهاد توسعوی ایاالت متحده امریکا
ذریعه برنامه توسعه نیروی کار در افغانستان.

تفاه م ه ا ی همکا ر ی :
موسسات و شرکت های سکتور خصوصی در این زمینه با

فعالیت های این پروژه شامل مو ارد ذیل اند:
• ارزیابی و برسی مارکیت کار
• تهیه و تطبیق نصاب آموزشی بر اسا س شائستگی

با تطبیق این پروژه ما میخواهیم تا زمینه ارتباط میان
کارفرما یان و اشخاص در جستجوی وظیفه را فراهم سازیم.
این هدف را میتوان با ارائه خدمات از قبیل تدویر آموزش
های مسلکی برای کارجویان ،معرفی آنها به موسسات و
کمپنی های که به این اشخاص ضرورت دارند ،بر آورده
ساخت.

• جذب کارکنان و کارجویان سطح متوسط
• تدویر کورس های آموزشی بر اساس اصل شائسگی
• ارائه خدمات قبل از استخدام
• جابجایی /کاریابی و ارتقا
• مشاورت

موسسه  AHEADو برنامه توسعه نیروی
کاری در افغانستان
پس منظر:
جهت بر آوردن اهداف فوق الذکر موسسه همکاری برای صحت،
معارف و انکشاف قرار داد همکاری را با برنامه توسعه نیروی
کاری در افغانستان  AWDPکه ذریعه موسسه  CREATIVEبه
همکاری مالی نهاد توسعوی ایاالت متحده امریکا  USAIDدر
 71جنوری  3172به امضا رسانید.
از طریق این پروژه قرار است به تعداد  711تن از کارمندان
موسسات سکتور خصوصی و به تعداد  751تن از اشخاص که در
جستجوی وظیفه اند برنامه های آموزشی کوتاه مدت نظر به
عالقمندی و مسلک و بر اساس شائستگی در شهر مزارشریف
دایر گردد.
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موسسه همکاری برای صحت ،معارف و انکشاف وعده و
تفاهم همکاری نموده اند که مسئولین این موسسه قبال و قلبا ً
از این حسن همکاری سپاسگذاری مینماید.
تا الحال این موسسه توانسته است به تعداد بیشتر از پانزده
تفاهم کاری با با شرکت ها و موسسات مختلف در سکتور
خصوصی با همکاری اداره اتاق های تجارت والیت بلخ،
آیسا و ریاست اقتصاد به امضا برساند.
نص اب آمو زشی و ت دویر ج لس ات آمو زشی :
همچنان این موسسه توانسته است تا نصاب آموزشی با با
همکاری مشاورین آیدل  IDEALانکشاف داده و با
همکاران خویش به تفاهم رسیده است .هم اکنون آموزش های
مسلکی و قبل از استخدام بر اساس ای نصاب ادامه دارد.
خ دم ا ت کا ری اب ی و مش او رت :
توقع میرود تا بعد از تدویر جلسات آموزشی نظر به تفاهم
قبلی با موسسات و شرکت های همکار ،ما بتوانیم بیشتر از
 %11از کارجویان و کارکنان آموزش دیده با به پست های
مناسب جا بجا و یا هم ارتقا دهیم.

