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 :مقدمه

بدینستو  2002 ستا  اگست  افغانستتان ا  متاه در که میباشد،ا دولتی غیر افغانی موسسه یک ( افغانستانرفاه برای انکشاف ودان یا )موسسه 

ارف، صح ، حفظ الصحه، کمک های بشر دوستانه، برنامه های انکشافی، آگاهی دهی در بخش عامته، شتورا هتای در بخش های چون مع

 مواد ا  عاری آرام، افغانستان یک و نموده فعالی  انکشافی، حمای  ا  حقوق اطفا ، صنوف آمادگی، آمو ش و پرورش اطفا  در جامعه 

  .میباشد آن اهداف ا  سعاد  با و یافته انکشاف دیموکراتیک، مخدر،

 جوامت  ، نهادها انکشاف اولویتهای طریق ا  آ ادی و بشر حقوق اجتماعی، عدال  انکشاف، دیموکراتیک، پرنسیپهای گسترشودان  هدف

 و ار  همتاهنیی با مخدر مواد کنترو  و معارف مدنی، تعلیما  محلی، حکومتداریهای و ها نهاد تقوی  راستای در مخدر مواد کنترو  و

 د.میباش شانفعالیتهای ا  ذیدخ  ابعاد دییر و گان شونده مستفید حکوم ، مربوطه هایخانه 

 کندهار، درکاب ، همچناند، میباشن ودان موسسه در کار مصروف کارمند ۵۰۰ حدود مجموعآ و دارد موقعی  کاب  در ودان مرک ی دفتر 

 قرار پوشش تح  را خویش همجوار والیا  و ولسوالیها خود نوبه به کهند ، دار فعا  ساحوی دفاتر ننیرهار و فراه بدخشان، لغمان، کنر،

  ندمیده

 به ادرس ذی  ودان  انترنیتی  سای  به لطفأ بیشتر معلوما  برای ند ؛دار فعالی  کلی پوشش با ولسوالیواحد  3 64 والی  و 34 در ودان

  www.wadan.orgنمایید  مراجعه

 ،اطفال محل میباشند از ٪ انان  ۱۰که ، بیجاشده ګان عودت کننده ګان اطفال  برای فراهم ساختن زمینه تعلیم و تربیه  : پروژه منظر پس

، نا امنی، خشونت، ها که از سبب جنگ آسیب پذیر اطفال رایب تعلیمی سالهسه  دوره یک درجریان را تعلیمی ازخدمات بسته یک برنامه این

و ، تعلیماات ساری   تعلیماات ببال از مبتاب  ،یجااد نانوم میلایا شامل که دمینمای فراهم تهیه و میزبانان آسیب پذیر و عودت کننده گان است

 .باشد مي اطفالبرای حمایت  دوستانه  مییط همچنان

 

 :های تعلیمی و آموزشی  بسته انتقال و خریداري

 .   میباشند که ضمیمه استمشخصات  دارای

 

 

  نورت گیرد. ننګرهاررار داد در والیت امضاء ببعد از تعهد و روز ۱۵اید حد اکثر ب های تعلیمی و آموزشیبسته انتقال 

  ساارخرود، جاابل آباااد مرکااز، ولسااوالی بهسااود و رودات والیاات ، خوګیااانیهااای تعلیماای و آموزشاای در ولسااوالی هااای  بسااتهانتقااال

 نورت گیرد.به اساس نیاز مندی  ننګرهار 

 

 های تعلیمی و آموزشی بسته برای مشخصات

 

 را  میشتود تهیته قتراردادی /کننتده تهیه توسط که های تعلیمی و آمو شی بسته شدن تایید ویا شدن رد صالحی  تدارکا  فنی کمیته

 .دارد

   های تعلیمی و آمو شی اطمینان حاص  نموده که طبتق جتدو   بستهتهیه کننده مکلف اس  تا ا  کیفی  و اص  بودن اجناس شام

 فوق معیاری و استندرد باشد.

 شی.های تعلیمی و آمو بسته اجناس ن حاص  نماید ا  اص  بودنتهیه کننده مکلف اس  اطمینا  

  های تهیه شده تعلیمی و آمو شی خراب یا غیر قاب  استفاده نباشد. بستهتهیه کننده مکلف اس  اطمینان حاص  نماید تا 

 

 

 : داوطلبان برای معیارها

 هتای درخواست  توانتد متی باشتند داشته فعالی  و جوا کار هیه و تدارکا ت بخش در که ور یده تجار واشخاص ها اتحادیه ها، شرک 

 .نمایند اخذ را تشریحی وشرطنامه بسپارند ودان موسسه به خود داشته دس  اسناد با همرا را خود

 

 : نوت

http://www.wadan.org/


 .مشود داده ترجیح باشند داشته کتوب درسی تهیه دربخش ا موسسا  ییک با درگذشته خوب سابقه که داوطلبان عده نآ برای

 

 :بیشتر توضیحات و معلومات

 را خود هاي درخواس  نموده لطف دارند ودان موسسه براي را کتوب درسی تهیه خواهشو هستند  شرایط واجد که داوطلبان و عالقمندان

 .بدارند ارسا  ودان موسسه به ننګرهارو  کاب  در ذی  ادرس به ظهر ا  قب  ۱۰ ساع  ۱۳۹۸ سا  جو ا ۲۰تاریخ  تا

 

 کابت  – تجتار  و ار  مقابت  دارالمان سرک سه کارته ) WADAN ( افغانستان انکشاف براي رفا موسسه )دفتر مرک ی ودان   :کابل

 ( افغانستان

 ( مقاب  پارک بابریان ۲ناحیه  ) WADAN ( افغانستان انکشاف برای رفاه ) ودان موسسه والیتی دفتر  :ننګرهار

  ۹۳۷۸۷۰۱۲۱۴۴+:   کاب دفتر مرک ی   تماس شماره

  ۰۷۷۶۰۲۴۲۲۶+ :  ننګرهار دفتر والیتی تماس شماره

 isherzad@wadan.org  ، myousaf@wadan.org::  ادرس ایم 
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