
 مدیر نشرات عنوان بست:

 

 014 نمبر اعالن: آوریپژوهش و فنمعاونت  ساحه کاری: 

 17/06/1399 تاریخ اعالن: باشد.نوعیت قرارداد: یک ساله و قابل تمدید نیز می

 25/06/1399 تاریخ ختم اعالن: ساعات کاری: تمام وقت 

 نفر 1 :تعداد پذیرش اداری نوعیت کار: 

 شودو به درجه ماستری ارجعیت داده می حد اقل لیسانس تحصیالت: دانشگاه حهیال مطابقمقدار معاش: 

 علوم انسانی)ادبیات، زورنالیزم و حقوق در اولویت است( ساحه تحصیلی: دو سال تجربه کاری مرتبط با وظیفه را داشته باشد.حد اقل  تجربه کاری:

 

 :مسئولیت پاسخگویی

 آمریت امور پژوهشی. .1

 آوری.پژوهش و فنمعاونت  .2

 شرح وظایف:

 مقاالت علمی تأییدشده از نمایندگان کمیتهی تحقیق دانشکدهها؛ یآوراخذ کتب وجمع .1

 و نظارت از کارهای ویرایش متون؛ پیگیری .2

 ها و مجلهها در هماهنگی با صفحهآرا و دیزاینر؛و صفحهآرایی کتب، فصلنامه یراستاریپیگیریو .3

 دانشگاه؛ یهاها و فصلنامهو بررسی متن نهایی کتابها، مقاالت، مجله چک .4

  چاپ دانشگاه به مسؤول چاپ؛ یآماده یهاها و فصلنامهها، مقاالت، مجلهکتاب ارسال .5

 ؛یو دانشگاه یها به مراکز علمها و فصلنامهها، مجلهدر فرایند توزیع و پخش کتاب یهمکار .6

 ماه نظر به دستور مقام مافوق؛ 6 ایسال  کی یبرا یو کار یاتیعمل ،یانکشاف پالن یهیته .7

  ماهه و ساالنه؛ 6گزارش عملکرد ماهانه،  یهیته .8

 ؛یشنهادینشرات و اعمال اصالحات پ ازیمورد ن حیلوا یاول ینسخه یهیته .9

  ها؛آن یهایموجود و اصالح کاست حیلوا یبازنگر .10

 ها؛رفع آن یبرا شنهادینشرات و پ تیریمد یهایازمندین ییشناسا .11

 دانشگاه؛ یسنجامور علم میدر تنظ یهمکار .12

 .مافوق صیبا تشخ یامور ضرور انجام .13

 
     



 الزامات شغلی:

 های الزم:مهارت

 .های الزامی: با دستور زبان دری و شیوهای ویراستاری مهارت داشته باشدمهارت .1

 کورل درا آشنائی کامل داشته باشد.فنی:  با نرم افزارهای ان دیزاین، فوتوشاپ و های مهارت .2

 توانایی مدیریت و رهبری افراد زیر مجموعه و برقراری ارتباط موفق داشته باشد.های انسانی: مهارت .3

 های شخصیتی: انگیزه و پشتکار در انجام وظیفه، دفت و سرعت کافی در امور محول شده.ویژگی .4

 

 :دستورالعمل ثبت نام متقاضیان استخدام

بدست آورده و اسناد  Www.knu.edu.afرا از طریق ویب سایت دانشگاه  استخدام انیفرم ثبت نام متقاضتوانند د شرایط میاشخاص واج

داراالمان جنب لیسه واقع سرک )ص(بعد از ظهر به مدیریت منابع بشری دانشگاه خاتم النبیین 4صبح الی  8مورد نیاز را همه روزه از ساعت 

 ارسال نمایند. Hr@knu.edu.afآنرا و اسناد مکمل مورد نیاز را از طریق ایمل آدرس توانند سافت تسلیم دهند. و همچنان میحبیبیه 

 پروسه جذب:

با شماره بعد از بررسی اسناد متقاضیان، اشخاص واجد شرایط برای مصاحبه حضوری دعوت خواهد شد، لذا آدرس مشخص خویش را توام 

 شود. تماس و ایمیل آدرس در فرم ثبت نام متقاضیان استخدام بطور دقیق بنویسید. بعد از سپری شدن مدت معینه درخواستی پذیرفته نمی

 . اسناد تجربه کاری 2. اسناد تحصیلی تائید شده وزارت تحصیالت عالی ج.ا.ا 1اسناد ضروری که ضمیمه گردد: 

 مدیریت منابع بشری تماس گرفته شود. 0788777772س در صورت ضرورت به شماره تما

 

http://www.knu.edu.af/

