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 ادیتور   دیزاینر و عنوان وظیفه: 

 ۴ بست:

 وزارت امور شهدا ومعلولین  وزارت یا اداره:

 ریاست اصالعات وارتباط عامه  بخش مربوطه:
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  کد: 

  تاریخ بازنگری:
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   .اداره  طراحی، دیزاین و ایدیت مواد چاپی، صدا، ویدیو و تصاویر مطبوعاتیهدف وظیفه: 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 : وظایف تخصصی

 . وزارت امور شهداء ومعلولین  صفحات اجتماعی  ویب سایت  برای مواد چاپی، صدا و تصویر و برای  یتو اید  دیزاین  ،  طراحی .1

   ریاست اطالعات وارتباط عامه.طراحی بروشور ها، پوستر ها و ویدیو های  ب و دیزاین مطال .2

 . طراحی دیزاین وساخت انیمیشن ها   .3

 .   طراحی و دیزاین پوسترها، بنرها، انفوگرافیک ها برای بخش های تبلیغات .4

 برنامه های گرافیک و دیزاین. و  D3  ، D7با استفاده از سیستم های پیشرفته  ادارهمربوط به    صوتی وتصویریایدیت برنامه های  دیزاین و   .5

 طراحی وساخت ویدیو کلیپ های کوتاه برای شبکه های اجتماعی.  .6

 .   اداره  و طرح های جدید برای کارهای تازه در بخش های مطبوعاتی  ار خالقانهفک ایجاد  ا .7

 وظایف مدیریتی :

 ماهوار، ربعوار و ساالنه در مطابقت با پالن عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛ترتیب پالن کاری   .8

 ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، ساالنه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت؛  .9

 میشود. وزارت سپرده  ، مقررات و اهداف  اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصالح مطابق قوانین .10

 وظایف هماهنگی : 

 چاپی ونشری. مواد باط عامه سایر ریاست های، جهت دیزاین وایدیتاطالعات و ارتتامین ارتباط دایمی با تمام بخش های ریاست  .11

 . ها جهت انسجام بهتر امور محولهمربوطه وسایر بخش  بخش های   هماهنگی باو ایجاد ارتباط  .12

 . ایجاد روابط و هماهنگی با رسانه های خارج از اداره جهت نیل به اهداف متوقعۀ اداره .13

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 : شرایط استخدام

 .معیار های ذیل ترتیب گردیده استخدمات ملکی با حد اقل شرایط و  قانون کارکنان    3۴و    8،  7این الیحۀ وظایف با در نظر داشت مواد  

 : رشته تحصیلی

از    ژورنالیزم، گرافیک دیزان، هنرهای زیبا، کمپیوتر ساینس، تکنالوژی معلوماتی، رادیو تلویزیون  های  در یکی از رشتهحد اقل لیسانس    داشتن سند تحصیلی

 . شودمی  داده  در رشته های فوق لذکر ارجحیت    باالتربه درجات  موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور،  

 داخل و یا خارج کشور.   المللیتبط به وظیفه برای لیسانس از موسسات ملی و بینسال تجریه کاری مریک    داشتن حد اقل  ربه کاری: تج

   مهارت های الزم: 

 تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور )پشتو یا دری(، تسلط/ آشنایی ) تحریر و تکلم( با لسان انگلیسی   .أ

و سایر     D2    ،3D  ،Adobe Premiere pro  ،In design  ،Illustratorمهارت درپروگرامهای کمپیوتری: آفیس، فوتوشاپ، کورل درا،   .ب

 .زمینۀ گرافیک و دیزاین رسانه های چاپیبرنامه های مرتبط در  



 موارد تشویقی:

های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت    ( نمره امتیازی برای بست3های سوم و چهارم و )  ( نمره امتیازی برای بست5) .أ

 گردد؛ برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره ن

 ( نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام. 5) .ب


