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توحیدازامور ، امورجمع آوری ، ترتیب وتنظیم ارقام احصائیوی درمطابقت به مشخصه کاری وزارت جهت تحلیلاز مدیریت  :هدف وظیفه

  ی بخش های مربوط وزارت.پالن

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

 مسؤلیت های وظیفوی:صالحیت و

 پالن کاری ماهوار، ربعواروساالنه درمطابقت با پالن عمومی جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک وزارت /اداره ترتیب –1

 ارایه مشوره های مسلکی واتخاذ تصمیم درامرتحقق اهداف وپروگرام های اداره مربوطه  -2

 مدیریت ومراقبت کارکنان تحت اثر بمنظورحصول اطمینان ازاستخدام ، رشد ، تشویق وآموزش آنها-3

 وانتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویرورکشاپ ها ، سیمینارها وآموزش های جریان کاربه کارکنان تحت اثر.کشاف ان -4

 وزارت وارسال آن به مراجع مربوطه جهت بررسی وحصول اطمنیان از اجراات مطابق به پالن.مطالبه ،توحید وارسال گزارشات  واحد های مرکزی و والیتی  -  5

وارسی ازتکمیل دقیق احصائیه علما ومساجد ،مطالعه را پور های اعداد وار قام احصا ئیوی در بخش های مختلفه امورکاری وزارت به منظور توحید وطرح پالن-6
ادر اهل هنود وسک در سراسر کشور به همکاری ریاست مساجد و سایر شعبات به منظور تنظیم یک دیتابیس دقیق احصائیو تکایا خانقاها مزارات در مسال ها من

 .ری فورم های مربوطه احصائیوی ادارات مربوط وکنترول و مراقبت از خانه پ،ی

پروژه های امور ازجمع آوری،تنظیم وتر تیب ارقام احصائیوی  مدیریت ازوتر تیب طرزالعمل های علمی ودقیق به منظور پروسس ار قام  دقیق احصا یوی -7
 .ساختمانی مطابق به  فورمه های معیاری جهت تنظیم دقیق ومطمین ارقام احصائیوی

کاری وزرات درعرصه ترتیب وتنظیم برنامه های  وبه منظور تأمین  هماهنگی درکارپروژه ها پالیسی و پالنتأمین ارتباط  کاری با سایر بخش های مریوط ریاست -8
 های مختلفه متکی به ارقام احصائیوی برای ماهوار، ربع وار ، ششماه وساالنه  جهت بررسی ونظارت دقیق

 مدیریت از کارمندان تحت اثر به منظور حصول اطمینان از استخدام رشد واموز ش انها.-9
 ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، ساالنه وعندالضرورت ازفعالیت ها ودست آوردهای بخش مربوطه به منظورمطلع ساختن رهبری اداره  – 10
 اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامات مطابق قوانین، مقررات، اهداف وزارت و خط مشی اداره سپرده می شود. -–11
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 شرایط استخدام )سطح تحصیل و تجربه کاری(:
 قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است. 34وماده ( 7)حداقل شرایط الزم برای احراز این بست احکام مندرج ماده  -
پروژه ، احصائیه وعلوم معلوماتی ، مدیریت اداره عامه ، اداره وپالیسی ، اقتصاد ، پالیسی عامه ، مدیر ) حد اقل درجه تحصیل لیسانس دریکی ازرشته های  -1

 ورهبری ، احصائیه  ، انکشاف پالن گذاری (

 )دو سال ( دربخش مربوطه .داشتن تجربه کاری -2
 انگلیسی تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور )پشتو ویا دری( و آشنائی )تحریر و تکلم( با زبان -3
 مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه. -4


