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عنوان وظیفه:

کارشناس ارزیابی بسته های تولیدی
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وزارت یا اداره:

اطالعات وفرهنگ

بخش مربوطه

معینیت امور فرهنگی /ریاست افغان فلم /آمریت نظارت وارزیابی فلم
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آمر نظارت و ارزیابی فلم

گزارشگیر از:

ندارد

تاریخ بازنگری:
کود بست:
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هدف وظیفه :ارزیابی فلم های تولید شده در شبکه تولیدی افغان فلم ،نهاد های تولیدی خصوصی با درنظر داشت ارزشهای ملی و فرهنگی و قوانین نافذه
کشور.
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
صالحیت و مسئولیت های وظیفوی:
وظایف تخصصی:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

کنترول از سینما ها ،شبکه های کیبلی و تلویزیونی ،کست فروشی های شهر کابل بمنظور جلوگیری از تولید و پخش فلم های انحرافی ومبتذل.
ارزیابی فلم های تولیدی سینمایی و کست های تصویری جهت حذف نمودن صحنه های که خالف ارزشهای اسالمی و قوانین کشور میباشد.
طی مراحل پروسه فلم های تو لیدی سینمائی وبسته های تصویری به فارمت های مختلف .
ارزیابی وتنظیم فلم های داخلی در سینما ها بمنظور تشویق وحمایت فلم سازان.
طی مراحل پول حق تولید وحق االرزیابی فلم های سینمائی ووبسته های تصویری به فارمت های مختلف مطابق به الیحه
ارسال فلم های مستردی به گمرک کابل بمنظور جلوگیری از پخش ونشر آن که خالف ارزش های ملی واسالمی باشد.

وظایف مدیریتی و همآهنگی:
 .7ترتیب پالن کاری ماهوار ،ربعوار و ساالنه در مطابقت با پالن عمومی ،بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛
 .8ارائه گزارش ماهوار ،ربعوار ،ساالنه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه ،بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت ؛
 .9اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصالح مطابق قوانین ،مقررات و اهداف وزارت مربوطه سپرده میشود.
---------------------------------------------------------------------------------------------وظایف و هماهنگی:
 :1تامین ارتباط و هماهنگی با بخش های مربوطه جهت اجراآت بهتر.
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این الیحۀ وظایف با در نظر داشت مواد  ،8،7و  34قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
 .1رشته تحصیلی :داشتن سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های (هنرهای زیبا (سینما) رادیو تلویزیون ) از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی
داخل و یا خارج کشور .به درجات باالتردر رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.
 .2تجربه کاری :داشتن حد اقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه برای لسانس از موسسات ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور.
 .3مهارت های الزم :تسلط به یکی از زبانهای رسمی کشور( دری یا پشتو )و بلدیت با زبان انگلیسی،
 .4مهارتهای کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه،
موارد تشویقی :ا )5( :نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم و ( )3نمره برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام به اشخاص
دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد.
ب )5( :نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

