
 های خدمات ملکیالیحه وظایف پست
 معلومات کلی پست

  اعالن پست: شماره

 مترجم انگلیسیمسلکی  عنوان وظیفه:

 ۵ بست:
 فرهنگ  اطالعات و یا اداره: وزارت

 کابل تایمزروزمانه ها/ بخش مربوطه:

 (مرکز) موقعیت پست:

 ۲ تعداد پست:

 اطالعات مدیرعمومی گزارشده به:

 ندارد  گیر از:گزارش

  تاریخ بازنگری:

 ۶۳-۷۸-۸۷-۹۷الی ۰۸ :کود 
............................................................................................

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

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

ترجمه مطالب و موضوعات واصله به روزنامه از زبان های رسمی کشور به زبان انگلیسی و  هدف وظیفه:

 برعکس آن.

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

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

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

 صالحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 وظایف تخصصی:

ی با استفاده ترجمه مطالب و موضوعات واصله به روزنامه از زبان های رسمی کشور به زبان انگلیس .1

 مات تازه روز؛از کل

سری .2 سرع وقت به منظور ت صالح در ا ع روند اجراات کاری برگردان مطالب ارجاعی از جانب مقامات ذی

 مربوطه؛اداره 

 ؛امالئی و انشائی در ترجمه مطالب اغالط سعی و تالش در جهت جلوگیری از .3

ظور هصااوا اطمینان از مطالعه، ایدت و ویرایش اخبار، گزارش و مصاااهبه ها بعد از ترجمه به من .4

 صحت بودن آن؛

شده  دقت الزم در تثبیت آمار، ارقام، اسمای اشخاص و موقف های افراد که در متن خبر گنجانیده .5

 ؛روزنامهجهت جلوگیری از بروز اغالط در نشرات هنگام ترجمه 
 وظایف مدیریتی:

ترتیب پالن کاری ماهوار، ربعوار و ساالنه در مطابقت با پالن عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین  .6

 شده اداره؛

بمنظور  مربوطه،ی ربعوار، ساالنه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد ها ماهوار، ارائه گزارش .7

 اداره؛مطلع ساختن 

 اداره مربوطهو اهداف وزارت/ مقررات  قوانین،مطابق  از طرف مقامات ذیصالح که ر وظایفیاجرای سا .8

 ؛رده میشودپس
 وظایف هماهنگی:

 تامین ارتباط و هماهنگی با گزارشگران و سایر بخش های مربوطه جهت اجراآت بهتر.
-----------------------------------------------------------------------------------------

------------------ 
 شرایط استخدام )سطح تحصیل و تجربه کاری(:

قانون کارکنان خدمات ملکی با هد اقل شرایط و معیارهای  ۶۳و ۹این الیحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 

 ذیل ترتیب گردیده است:

درجات تحصیلی باالتر از موسسات  داشتن سند تحصیلی لیسانس ادبیات انگلیسی و به رشته تحصیلی: .1

 ملی و بین المللی از داخل و یا خارج از کشور ارجحیت داده میشود.

 نیست.: به تجربه کاری ضرورت تجربه کاری .2

  مهارت های الزم: .3

  تسلط به یکی از لسان های رسمی کشور) دری یا پشتو( و آشنایی کامل )تحریر و تکلم( به لسان

 انگلیسی؛  

  مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه 

 آشنایی کامل با تمام استندرد های تخنیکی، فنی و هنری سینما 

 برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.( نمره امتیازی 5) موارد تشویقی: .4

افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند در صورتیکه معلولیت شان مانع انجام نوت:  .1

 کار نگردد، برای اهراز این بست درخواست نمایند.


