
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماهنامه

 تفتیش
 

 

هجر ی شمسی7931سال تاسیس                   7931 ثور                                            پنجمشماره   

 



 

 

:عناوین  

حکم  اداره عالی بررسی از نه تن کارمند این اداره که به

طی محفلی قدردانی نموداند  قانون بازنشسته شده  

 

مالقات رییس اداره عالی بررسی با معین وزارت امور زنان 

آمده در باغ زنانه کابل پیرامون رفع مشکالت پیش  

 

جلسۀ همآهنگی و مشورتی در مورد حساب قطعیۀ سال مالی 

دایر گردید 7931

 

 

برنامه آموزشی نوع مدیریت کارمندان و منابع بشری توسط 

شدتدویر مالی و اداریمعاون   

 

رییس ریاست مالی واداری اداره عالی بررسی رسماً معرفی 

 گردید

 

تدویرکورس سوادآموزی برای کارمندان خدماتی در اداره 

 عالی بررسی

 



 

 

پر میلمنو، درود  دروژې پر مبارکه میاشت ، دمیاشتي  درود دخدای 

درود پر ښو وختونو، درود پر لنډ وفرصتونو ، کله چې دروژې مبارکې 

نړۍ  میاشتې دنور  وړانګې پر ځمکه پروزې، طراوت او الهي رحمت  د

وازیږي پر پراخوالی خپریږي، دجنت خوږ بوی احساسیږي ، الهي سفر 

 .فقیر او غني ترې خوند اخلي

دالهي  ،دپلټنې عالي ادارې مشرتابه پالوی دروژې دمبارکې میاشتې

رسیدلو له امله ټولو  ا ملمستیا میاشتې ، درحمت او برکت میاشتې  در

مبارکي وایی او مخکې له مخکې  په الهي بنده ګي ته  ښاغلو همکارانو 

کې  دعبادت او طاعت هیله میاشت  د برکت  ديکې  دتوفیق  اوپر 

 .کوي

 

درود بر مهمانان ماه خدا ، درود بر ماه مبارک 

رمضان ، درود بر خوبترین زمان ها، درود بر 

وقتی پرتو نور ماه مبارک کوتاه ترین فرصتها؛ 

رمضان بر زمین می نشیند ، طراوت و رحمت 

الهی بر پهنه جهان هستی گسترده تر می گردد 

، بوی خوش بهشت بر مشام جان مستولی گشته 

، سفره الهی باز شده فقیر و غنی، متنعم می 

 .گردند

فرا رسیدن ماه  رهبری اداره عالی بررسی

، ماه رحمت، مبارک رمضان ، ماه ضیافت الهی 

برکت و آمرزش الهی رابرای هریک از 

و   همکاران گرامی  تبریک عرض نموده

 گی  الهی وقبول پیشاپیش  توفیق در بنده

ت تان را  در این ماه پر فیض  ات  وعباداطاع

 .  ورستگاری آرزو می نماید

 

پیام تبریکی هیئت رهبری 

اداره عالی بررسی به 

مناسبت فرارسیدن ماه 

 مبارک رمضان



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :     همکاران این شماره

 ذبیح اهلل ذکی:  ویراستار 

عبدالوکیل نایبی: گزارشگر  

محمد احسان بابکرخیل:  دیزاین  

media@sao.gov.af :ایمل ادرس    

www.sao.gov.af/ :ویب سایت    

2525257121: نمبر تلفون  

 

 

 گان خواننده با سخنی

 و نگاه راهبردی به ظرفیت سازی بررسی اداره عالی 

های گروهی و سازمانی خود ایفاگر نقش مهم و پر  انسان به عنوان رکن اساسی انکشاف در چارچوب فعالیت

از آنجا که انسان . در گرو به کار گیری درست منابع بشری است ها امروزه، رشد و توسعه سازمان. اهمیتی است

ها را از  محور تحوالت سازمانی است برای رسیدن به بالندگی قابل قبول باید به ارتقای منابع بشری پرداخت و آن

 .درون رشد داد

ر افزایش آن ایفا نماید، نقش مؤثری د تواند یوری دارد و مقابل مالحظه ای بر بهره یرکی از عوامل مهمی که تأثی

آموزش دیده، ایجاد و بکار  کارکنانبدون  تواند یجدید ارتقاء بهره وری نم یها فنون و پالن. آموزش است

ها، دانش و نگرش خویش که از آموزش کسب کرده است،  نیروی انسانی بر اساس امکانات، مهارت. گرفته شود

 .داشته باشد در ادارات بهبود و افزایش بهره ورینقش بسزایی در  تواند یدر طی مراحل مختلفی م

سطح  ییکی از دالیل پایین بودن بهره وری در جامعه ما این است که متاسفانه آموزش که نتیجه مستقیم آن، ارتقا

حال آنکه در جهان رقابتی . مختلف است، به فراموشی سپرده شده است ادارات در کارمندانعلمی و تخصصی 

رسیدن به اهداف و  کارآیی ادارات؛ امروز، بی شک یکی از ابزارهای بسیار مهم در ایجاد تحول و بقای سازمان و

را آموزش ادارات بسیاری از . ها و رویکردهای نوین آموزش است ها، برنامه تعریف شده برای آن یها رسالت

که  دهند یاختصاص م کارمندان در اداراتو به همین منظور بودجه اندکی را به امر آموزش  نمایند یهزینه تلقی م

آموزش هزینه . وری و دانش روز شده استآ از فن برخی اداراتاین طرز تفکر اشتباه باعث عقب ماندگی 

 .باشد یم و اداری نیست، بلکه سرمایه گذاری در زمینه تحقق اهداف سازمانی

در بیش از یک دهه گذشته نگاهی راهبردی به مساله آموزش و  بررسیبر مبنای همین نگرش است که اداره عالی 

مرتبط هستند؛ داشته بررسی  ظرفیت سازی در این اداره و حتی سایر اداراتی که به نحوی از انحا با اداره عالی

   . است

این اداره برای ارتقای  .اند وقفه نگرشی آموزش محور داشته همواره و بدون بررسیهیات رهبری اداره عالی 

ی گوناگون ایجاد کرده است، بر همین اساس است که اداره عالی ها عرصهی آموزش را در ها نهیزمظرفیت؛ 

ی تغییر سلوک مثبت ها نهیزمتفتیش پیوسته توجه خود را نسبت به ارتقای ظرفیت در این اداره مبذول داشته و 

و توجه به معیارهای جهانی سبب  بررسیآموزشی اداره عالی  عملکرد .در تفتیش بوجود آورده است مسلکی را

این آبرو ناشی از اجراآت . شده که یک آبرو و حیثیت بی مانندی را در جنب تمام ادارات دولتی کمایی کنند

از  هم طی تحسین نامه ایتا حدی که رئیس جمهور محترم . سودمندی نگرش آموزش محورانه در این اداره است

در گرو همان پالیسی مثبتی است که در این اداره به کار رفته است که نه  نیا .ی اداره تقدیر کرده استها تیفعال

 .ی نیز توجه خاصی به این اداره داشته استالملل نیبکه نهادهای کشور ی دولتی در داخل ها ارگانتنها 

برنامه آموزشی مسلکی تفتیش در آخر هر سال مالی اشاره کرد که طی آن در برای نمونه می توان به برگزاری 

بر اساس آخرین تحوالت  ترین موضوعات تفتیشدر دو گروه به فراگیری تخصصی بررسان حدود یک ماه تمام

. است آموزشی در این ادارهاین برنامه؛ تنها یکی از دهها برنامه مسلکی .  و میتودهای روز حسابرسی می پردازند

مانند و بی بی  بازررسیابتکاری که در کل ادارات افغانستان در جهت رشد علمی و ظرفیت سازی کدرهای 

 .پیشینه است
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اند طی  حکم قانون بازنشسته شده از نه تن کارمند این اداره که بهاداره عالی بررسی 

 محفلی قدردانی نمود

 

در مراسمی که به مناسبت بازنشسته شدن نه تن از 

ثور  52شنبه  سه روزکارمندان اداره عالی بررسی، 

خورشیدی در تاالر مطبوعاتی این اداره برگزار  7931

گردیده بود، محترم پوهنوال دکتورمحمد شریف شریفی 

رییس اداره عالی بررسی، محترم سید محمدمهدی 

حسینی معاون مسلکی، محترم مجیب الرحمن شیرزاد 

معاون مالی واداری، روسا، آمرین وسایرکارمندان این 

 .کرده بودند اداره شرکت

(7)  



 

پوهنوال دکتورمحمد شریف شریفی رییس اداره عالی 

هرچند این : بررسی طی سخنرانی در این مراسم گفت

همکاران ما در راستای انجام وظایفشان در ارتقا و 

که ما  تقویت اداره موثریت خود را داشتند؛ اما ازآنجایی

. همه تابع قانون هستیم، ناگزیر به احکام قانون عمل کنیم

الی بررسی با مرور کوتاه بر تسلسل رییس اداره ع

ها از دوران طفولیت تا دوران شامل شدن  زندگی انسان

التحصیل شدن که  و فراغت از مکتب، تحصیل و فارغ

پس از آن مرحله مأموریت وخدمتگذاری به مردم و 

ازاین همه  پس: رسد بحث نموده گفت اجتماع فرامی

سد؛ اما ر مراحل زندگی و کار، دور بازنشستگی فرامی

بازنشستگی به این معنا نیست که دیگر این افراد قادر به 

بلکه یک میعاد است که توسط قانون ...! انجام کار نیستند

عمر درراه خدمت به  شده و آنان که یک در نظر گرفته

کشند باید در مرحله  خود و مردم خود زحمت می

هایشان کمتر شود  ها از شانه بازنشستگی؛ اندکی مسئولیت

 .تا نفسی راحت بکشند

 

دکتورشریفی از کار، زحمات، صداقت و تعهد در 

حکم  دوران مسئولیت هریکی از این همکاران که به

اند؛ ابراز تشکر و  شده قانون به بازنشستگی سوق داده

قدردانی کرده و آنان را الگوی از بردباری، تحمل و 

مکاران و کارمندان اداره عالی شایستگی برای سایر ه

 .بررسی معرفی کرد

لقمه نان حاللی را که این : وی خاطرنشان ساخت

همکاران درنتیجه پاکی، شفافیت و صداقت درانجام 

اند، سبب شده  مسئولیت وماموریت شان به دست آورده

است تا امروز یک زندگی باعزت، آبرومندانه و سربلند 

یکویی یاد کنیم، اما هرگاه داشته باشند و از آنان به ن

شان  کسانی که بخواهند از راه غیر حالل برای خانواده

لقمه نانی را مهیا سازند، هرگز وجدانشان راحت نبوده و 

 .مایه سر افگندگی در دنیا و آخرت برایشان خواهد بود

 

  

(5)  



داکتر غالم سرور هاشمی رییس پیشین پالیسی و پالن به 

: نمایندگی از سایر همکاران بازنشسته صحبت کرده گفت

هرچند اداره عالی بررسی در دروه های مختلف بنا به 

های زیادی  عملکردهای سلیقوی و شخصی فرازوفرود

را تجربه کرده و چندان موردتوجه قرار نگرفته است؛ 

های پیگیر  آمدن نظام جدید و تالش اما پس از روی کار

دکتورشریفی رییس اداره عالی بررسی وسایرهمکاران 

در بیش از یک ونیم دهه گذشته، اداره عالی بررسی 

دوباره جایگاه واستقاللیت خود را پیداکرده ویکی از 

ترین اداره درمقیاس سایر ادارات  مجهزترین و منظم

ل صداقت و شفافیت باشد که باکما دولتی در افغانستان می

 .برد کار خود را پیش می

 

داکتر غالم سرور هاشمی رییس پیشین پالیسی و پالن، 

میر آقا پروانی آمر تحلیل ریاست بررسی ادارت 

بودجوی مرکزی، حاجی فیض محمد روان سر بررس 

ریاست بررسی ادارات بودجوی مرکزی، اسدهللا 

کارشناس ساحوی کنترول و کیفیت ریاست بررسی 

است داخلی کنترول و کیفیت، عبدالبصیر سر بررس ری

بررسی ادارات بودجوی محلی، عزیز احمد پوپل سر 

ها وموسسات، عبدالوهاب  بررس ریاست بررسی تصدی

شکوری آمر ارتقای ظرفیت ریاست منابع بشری، محمد 

ظریف خروتی بررس ریاست ادارات بودجوی مرکزی 

و محمدضیاء راننده ریاست بررسی ادارات بودجوی 

ز یک میعاد مرکزی ازجمله کسانی هستند که پس ا

طوالنی خدمت، مطابق به قانون، بازنشسته شدند و در 

این مراسم از جانب هیئت رهبری با اهدای تحایف 

 .موردتقدیر قرار گرفتند
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------------------- 

 جلسۀ همآهنگی و مشورتی در

دایر گردید 7931مورد حساب قطعیۀ سال مالی    

 ۷۹۳۱ثور  ۲۲ بتاریخمحترم اکلیل حکیمی، وزیر مالیه  

با محترم محمد شریف شریفی، رئیس عمومی ادارۀ 

 .مالقات نمود بررسیعالی 

در این مالقات هر دو جانب در رابطه به حساب قطعیۀ 

، اصالحات گسترده در سیستم هاي مالی ۷۹۳۱سال مالی 

و تالش براي سپردن قطعیه به میعاد معینه آن به ولسی 

 .جرگه و دیگر مسایل مرتبط بحث نمودند
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 تدویر برنامه آموزشی نوع مدیریت کارمندان و منابع بشری توسط معاون مالی و اداری

 

که  نوع مدیریت کارمندان ومنابع بشری برنامه آموزشی

های مدیریت کارکنان و چگونگی  هدف آن شناخت شیوه

باشد؛  اداره کردن و استفاده مؤثر از منابع بشری می

توسط محترم مجیب الرحمن شیرزاد معاون مالی 

خورشیدی در  7931ثور  73واداری روز چهارشنبه 

هدف این برنامه .های اداره؛ آغاز گردید تاالر کنفرانس

از روسا، آمرین و کارمندان اداره  روزه که در آن شماری سه

توان، جایگاه و  اشتراک کرده بودند، این بود که چگونه می

اهمیت مدیریت کارکنان اداره، مدیریت منابع بشری و 

ها میان  ها و تفاوت انکشاف منابع بشری را شناخت و شباهت

و اداره منابع بشری را از ( پرسونل منجمنت)اداره کارکنان 

عبارات زیر که به .ها افزود و بر مزیت آن هم تفکیک کرد

اند دربرگیرنده بیشترین محتوای  شده شکل پرسش مطرح

فرق میان اداره کردن .باشد اساسی این برنامه آموزشی می

کارکنان و منابع بشری چه است؟وظایف اداره منابع بشری 

 را باید کی ها انجام دهند؟

 ها در مدیریت منابع بشری چه است؟ فعالیت

 های منابع بشری چه است؟ مسئولیت

 های وظیفوی در منابع بشری چه است؟ و صالحیت
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علم : گفتمعاون مالی واداری در این برنامه آموزشی 

ترمی شود بناً نیاز  باگذشت هرروز در جهان گسترده

است تا ما هم خود را مطابق به انکشاف علوم در 

ویژه بخش هایکه باکار و مسئولیت  های مختلف به بخش

وی به ترتیب . ما رابطه مستقیم دارد آگاه و آماده بسازیم

تفصیل وضاحت داده  روی هریکی از پرسش های باال به

رکنان یا کارمندان؛ یکی از منابع مهم بشری کا: گفت

 .اداره هستند

یک ( پرسونل منجمنت)اداره کردن کارمندان در اداره 

بخش از مدیریت است که معموالً باکسانی که در ساحه 

کار هستند ارتباط دارند و روابط که این افراد میان خود 

در اداره دارند را در برمی گیرد و این تعریف از دید 

 .گرفته است ها شکل لیسانگ

 

مدیریت منابع بشری عبارت از یک : حال افزودند بااین

پروسه است که شامل پروسه پالن گذاری، پروسه 

دهی، پروسه هدایت دهی و تشویق کردن،  سازمان

پروسه کنترول کردن، پروسه تدارکات، پروسه انکشاف 

منابع بشری و پروسه فراهم آوری معیشت کارکنان 

ها را داخل سیستم بسازیم  توان آن ه چطور میباشد ک می

یعنی مدیریت اداره منابع . حال حفظ شان کرد و درعین

بشری یک پروسه وسیع است تا سرحدی که 

های خود اداره، افراد مربوط به اداره و  ضرورت

 .های اجتماع را مرفوع بسازد ضرورت

ها مدیریت منابع بشری  امریکایی: به گفته آقای شیرزاد

گونه تعریف  ها این با اندک تفاوت با تعریف انگلیس را

مدیریت منابع بشری عبارت از یک ساحه از : اند کرده

مدیریت است که با پالنگذاری، سازماندهی وکنترول 

تهیه : های عملیاتی مختلف مانند سروکار دارد و فعالیت

کارکنان، انکشاف کارکنان، نگهداری کارکنان و 

 .باشد به مقاصد ذیل میاستعمال نیروی کاری 

 شده است  به کدام مقصدیکه اداره ساخته
صورت بهتروموثر به  اهداف آن باید به

 .دست بیاید

  همچنان درکنار اهداف اداره اهداف خود
کارکنان هم در سطوح مختلف به دست 

 .بیاید

: گوید تعریف دیگری نیز درین مورد وجود دارد که می

شود که معموالً  های می اداره منابع بشری شامل فعالیت

برای جذب کردن کارکنان، حفظ کردن کارکنان، متیقین 

شدن ازاجراات کاری کارکنان در حدی که اهداف اداره 

استخدام : ها عبارت از را به دست بیاورند و این فعالیت

و انتخاب، تعلیم وتربیه وانکشاف، ارزیابی اجراات و 

سایر ، سیستم معاش و (بازدهی و نتیجه)فیدبک 

های است که برای کارکنان از طرف اداره  پرداخت

گیرد و رابطه میان کارمندان را نیزتامین  صورت می

 .کند می

معاون مالی واداری همچنان در مورد اهداف، مدیریت 

این اهداف به : کارمندان و اداره منابع بشری گفت

اول  کتگوری های مختلف تقسیم می شودکه درقدم 

مرحله دیگرش اهداف و مقاصد اداره  اهداف افراد است،

است، مرحله بعدی اهداف محیط است که ما در آنجا به 

خاطر اهداف عامه کارمی کنیم و تمام این اهداف باید 

 .باهم مرتبط و زنجیره یی باشند

به گفته وی اهداف افراد معموالً استعمال بهتر منابع 

باشد، یعنی شرایط  بشری و یا افراد در اداره می

ای فراهم گردد که هر فرد تا حد امکان تشویق  گونه هب

شود و به شکل مؤثر در برآورده شدن اهداف اداره؛ 

 .درستی انجام شود سهم بگیرند تا کارها به

 

انکشاف یک احساس به هدف در نظرگیری احترام 

متقابل در میان کارکنان، ایجاد فضای اعتماد میان آمرین 

ه یک رابطه سالم، انکشاف مورال وسیل و کارمندان به 
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صورت اساسی، رهنمایی،  کارکنان ازهر لحاظ به

آموزش درست و مشوره دهی سالم ازجمله دیگر 

های یک مدیریت است که محصول دهی نتیجه  شاخص

 .دهد کار را با موثریت افزایش می

توانیم که، منابع بشری یک مسئول  حال گفته می بااین

کند تا اداره اهداف ابتدایی  ک مینهایی نیست بلکه او کم

دیگر موجودیت  عبارت خود را به دست بیآورد و یا به

های اداره را  منابع بشری به خاطری است که دیگر بخش

کمک بکند و اهداف که در سطح بلند هستند؛ به دست 

بیاید و نقش خود منابع بشری در موثریت اداره باید 

 .درک شود

هرگاه اگر کسی : مودمعاون مالی واداری بیان ن

خواهد که میزان کیفیت وموثریت یک اداره را به  می

تواند کارکنان اداره را بررسی کند که  دست بیاورد، می

چقدر توانمند هستند زیرا کارکنان آیینه تمام نمای یک 

باشند و از روی عملکرد کارمندان؛ اداره مورد  اداره می

یک اداره  به گفته وی موفقیت. قضاوت قرارمی گیرد

متعلق به این است که چطورمی توان کارکنان اداره را 

های بهتر و امروزی عیار ساخت تا  با تجارب و مهارت

 .اهداف استراتژیک اداره را به دست آورد

 رییس ریاست مالی واداری اداره عالی بررسی رسماً معرفی گردید

برای احراز پست ریاست مالی واداری امتحان  CBR) (ارتقای ظرفیت برای نتایجحمیدهللا فقیری که قبلن ازطریق برنامه 

داده بود، پس از طی مراحل قانونی اسناد، مدارک ومنظوری جاللتماب رییس جمهوری اسالمی افغانستان، روز دوشنبه 

 .خورشیدی توسط معاون مالی واداری؛ رسماً معرفی گردید 7931دهم ثور سال 

 

محترم مجیب الرحمن شیرزاد معاون مالی واداری حین 

مطابق به برنامه حکومت افغانستان : معرفی آقای فقیری گفت

و سلسله مسلکی سازی ادارت واستخدام افراد شایسته و 

مسلکی به بست های مهم و پست های کلیدی ادارات دولتی 

ارتقای ظرفیت برای نتایج  که ازطریق پروگرام 

ی گیرد، افراد دربست های مختلف و صورت م CBR یا

 .مورد نیاز استخدام خواهند شد

به گفته وی اداره میخواهد افراد شایسته ومسلکی را با نرخ 

رقابت مارکیت کار و با شرایط بهتراستخدام کند تا ازیک 
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طرف نیازمندی اداره ازین طریق مرفوع گردد و ازجانب 

استخدام می گردند؛ حفظ دیگر این افراد در بست های که 

اداره عالی برسی سال : معاون مالی واداری گفت. شوند

را روی دست گرفته بود که متاسفانه CBR گذشته نیز پروسه

پروسه با فراز ونشیب های همراه بود و تعدادی از افراد که 

درآن پروسه موفق شده بودند؛ فعالً در بست های مختلف 

 .کارمی کنند

 

این سلسله امسال هم دوام پیدا کرد و ما   :وی افزود

که   اعالم کردیم CBR درابتدا ده بست مهم را ازطریق

به   یک پروسه طوالنی بود، روند امتحان پروسه

صورت شفاف پیش برده شده است ومطمیناً هیچ نوع 

با این حال ازجمله چند . تداخلی صورت نگرفته است

بست که قبالً اعالن شده بود تنها دوتن در دوبست 

ساحوی  بررسیکامیاب شده اند، یکی آن بست ریاست 

و شخص که کامیاب شده بود بنا بر   والیت هرات بود

نتوانست   اسناد طی مراحل   بعضی مشکالت ازجمله

که بست متذکره را احراز کند؛ اما حمید هللا فقیری 

دربست ریاست مالی واداری موفق گردید و بعد ازیک 

پروسه طوالنی سرانجام منظوری شان از طرف رییس 

 .زیدمواصلت ور  جمهور روز دوشنبه به اداره عالی

معاون مالی واداری حین معرفی، ضمن تبریکی به آقای 

این چوکی نه تنها یک امتیاز نیست بلکه : فقیری گفت

یک مسولیت بزرگ درقبال اداره و مردم است و باید 

ازهیچ نوع تالش برای تقویت و دست آورد اداره 

 وهمچنان همکاری با همکاران، دریغ نورزیده و 
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  خودرا به صورت محتاطانه وموفقانه به مسوولیت های 

 .پیش ببرید

آقای فقیری نیز تعهد سپرد که تالش می کند تا ابتکار 

را به هدف پیشبرد موفقانه درامورمالی و   های زیادی

وی پیش ازین به حیث . انجام دهد  سایر بخش های اداره

در اداره عالی بررسی ایفای  مدیر بودجه انکشافی 

 وظیفه می نمود

. 

 تدویرکورس سوادآموزی برای کارمندان خدماتی در اداره عالی بررسی

 

 7931شنبه پنجم جوزای  روزاداره عالی بررسی 

خورشیدی، برای کارمندان خدماتی اداره که از نعمت خواندن 

اندازی کرده  ونوشتن محروم هستند؛ کورس سوادآموزی؛ راه

 .است

محترم مجیب الرحمن شیرزاد معاون مالی واداری اداره عالی 

هرچند برای تحقق و : بررسی حین افتتاح این کورس گفت

تطبیق این کورس ، نه در بودجه مالی اداره عالی بررسی 

شده است و نه هم کدام بودجه از طرف دولت  چیزی مشخص

در این مورد درنظرگرفته است؛ اما به اثر سعی و تالش 

بع بشری اداره ودیگرهمکاران این کورس آموزشی تدویر منا

 .شود وپیش برده می
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های آموزشی اداره  سید عبدهللا موسوی مدیر عمومی برنامه

این کورس سوادآموزی برای نه ماه : عالی بررسی گفت

روزه از  درنظرگرفته شده است و در روزهای رسمی همه

 .ازظهرادامه خواهد داشتقبل  71الی  3ساعت 

تن از  95در این برنامه تعداد   :آقای موسوی بیان داشت

کارمندان خدماتی اداره حضور خواهند داشت و در ختم این 

برنامه از طرف معینیت سواد حیاتی و سوادآموزی وزارت 

 .معارف برایشان تقدیرنامه اهدا خواهد شد
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