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  :       هدف وظیفه

جهت  اداره، ترتیب وتنظیم ارقام احصائیوی درمطابقت به مشخصه کاری پالن های وارقامجمع آوری اموراز مدیریت 

  .اداره ملی ستندردی بخش های مربوط پالنتوحیدازامور  تحلیل،

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

 مسؤلیت های وظیفوی:  

ماهوار، بصورت  پالیسی و پالنعمومی ریاست درمطابقبت به پالن  پالن واحصائیه مدیریت عمومی ترتیب پالن کاری  1

پالنهای تدابیری تمام ،تنظیم وتوحید ترتیببه منظور استقامت های کاری تعیینجهت منظوری ووارائه آن ربعوار و ساالنه 

 انعکاس آن درپالن عمومی.اداره ملی ستندرد واحد های مرکزی ووالیاتی 

گزارشات  واحد های مرکزی و والیتی وزارت وارسال آن به مراجع مربوطه جهت بررسی پالن ومطالبه ،توحید وارسال  2

 وحصول اطمنیان از اجراات مطابق به پالن.

به منظور توحید وطرح اداره  راپورهای اعداد وار قام احصا ئیوی در بخش های مختلفه امورکارین ها وپال مطالعه 0

 و سایر شعبات های در سراسر کشور به همکاری ریاست  پروژه ها وسایر ارقام وارسی ازتکمیل دقیق احصائیه ،پالن

ای مربوطه احصائیوی ری فورم هواز خانه پ کنترول و مراقبت،نظیم یک دیتابیس دقیق احصائیو یبه منظور تمربوط 

 .ادارات مربوط

مدیریت ازجمع آوری،تنظیم وتر تیب ارقام وسس ار قام  دقیق احصا یوی عمل های علمی ودقیق به منظور پروتر تیب طرزال 4

 .ساختمانی مطابق به  فورمه های معیاری جهت تنظیم دقیق ومطمین ارقام احصائیویپروژه های امور ازاحصائیوی  

ترتیب  ونگی درکارپروژه هابه منظور تأمین  هماه پالیسی و پالنتأمین ارتباط  کاری با سایر بخش های مریوط ریاست  8

اهوار، ربع وار ، ششماه وساالنه  وتنظیم برنامه های کاری وزرات درعرصه های مختلفه متکی به ارقام احصائیوی برای م

 جهت بررسی ونظارت دقیق
 مدیریت از کارمندان تحت اثر به منظور حصول اطمینان از استخدام رشد واموز ش انها. 6
اهداف و پروگرام تحقق اتخاذ تصمیم در امر درخصوص جمع اوری ارقام وتوحید پالن های کاری وتطبیق اهداف و پروگرام های اداره  7

 . دراینمورد ههای ادار
 تنظیم وظایف مدیریت و رهبری کارکنان مسلکی و اجرائیوی تحت اثر 0
 .سپرده میشود ادارهکه از طرف مقامات ذیصالح درمطابقت به قانون ، مقررات ، اهداف وپالیسی  اجرای سایروظایف  0

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

 : تحصیالت، تجارب و مهارت های الزم
 ( قانون کارکنان خدمات ملکی ، ذکرگردیده است2( وضمیمه )7مقتضیات حداقل برای این بست در ماده)

 ( ارجیحت داده میشود احصائیه وپالن اقتصاد رشتهلیسانس   بکلوریا به حد اقل درجه تحصیل : )  .1

 ( مدت یک سال مرتبط به وظیفه) :          تجارب الزمه  .2

 (  کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره) :     مهارت های دیگر .0

 پالنگذاریداشتن مهارت در امور 

  پشتو  یادری ورسمی کشور  بلدیت کامل به لسان های 

 سی آشنائی به زبان انگلی 

  مسلکی و مدیریتیمهارت  

  ورد واکسل گرام های کمپیوتراستفاده ازپروتوانائی  
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