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ارزیابی   کاری وزارت جهت تحلیل اتمشخص پالیسیها و ارقام احصائیوی درمطابقت به جمع آوریمربوط به  امور  و تنظیم  مدیریت : .وظیفه هدف
 پالن ها برنامه ها و گذارشات بخش های  مربوط . توحید،

................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 وظایف تخصصی:

علما  هیاحصائ قیدق لیازتکم یوطرح پالن،وارس دیوزارت به منظور توح یمختلفه امورکار یدر بخش ها یویاعداد وار قام احصا ئ یمطالعه را پور ها -1

 کی میشعبات به منظور تنظ ریمساجد و سا استیر یخانقاها مزارات در مسال ها منادر اهل هنود وسک در سراسر کشور به همکار ایومساجد تکا

 ادارات مربوط . یویمربوطه احصائ یفورم ها یرو مراقبت از خانه پ ،کنترولی ویاحصائ قیدق سیتابید

ازامور پروژه   یویارقام احصائ بیوتر ت می،تنظیازجمع آور تیریومد یویاحصا قیبه منظور پروسس ار قام  دق قیودق یعلم یطرزالعمل ها بیتر ت -2

 .یویارقام احصائ نیومطم قیدق میجهت تنظ یاریمع یمطابق به  فورمه ها یساختمان یها

 وظایف مدیریتی:
 جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک وزارت /اداره .پالن کاری ماهوار، ربعواروساالنه درمطابقت با پالن عمومی ترتیب   -3

 طرح و ترتیب برنامه های کاری وزارت در عرصه های مختلفه متکی به ارقام احصائوی جهت بر رسی نظارت دقیق. -4

 مدیریت ومراقبت کارکنان تحت اثر بمنظورحصول اطمینان ازاستخدام ، رشد ، تشویق وآموزش آنها -5

 ارایه مشوره های مسلکی واتخاذ تصمیم درامرتحقق اهداف وپروگرام های اداره مربوطه  -6

 ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، ساالنه وعندالضرورت ازفعالیت ها ودست آوردهای بخش مربوطه به منظورمطلع ساختن رهبری اداره -7

 سمیناره ها و آموزشه های جریان کار به کارکنان تحت االثر.مدیریت انکشاف و انتقال مهارت های  مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها  -8

 اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامات مطابق قوانین، مقررات، اهداف وزارت و خط مشی اداره سپرده می شود.  -9

 وظایف هماهنگی:
مربوطه جهت بررسی و حصول اطمینان از اجراات مطابق  توحید  و ارسال گذارشات واحد های مرکزی و والیتی وزارت و ارسال آن به مراجع -10

 .انکشاف پالن 

 .درکارپروژه ها یهماهنگ  نیو پالن به منظور تأم یسیپال استیر وطیمر یبخش ها ریبا سا یارتباط  کار نیتأم -11

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

 شرایط استخدام )سطح تحصیل و تجربه کاری(:

.قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است 34و 7این الیحه وظایف با در نظر داشت مواد   
 رشته تحصیلی:

، سیستم های معلوماتی کمپیوتر تکنالوژی معلوماتی،پالیسی عامه،  اقتصادلیسانس دریکی ازرشته های)اداره عامه ، اداره وپالیسی، حد اقل  -1
 .علوم سیاسی (حقوق و،  وماتی ، مدیریت ورهبری ، احصائیه  ، انکشاف پالن گذاریساینس، مدیر پروژه ، احصائیه وعلوم معل

 :تجربه کاری

تخصصی در بخش های پالن گذاری احصائیه انکشاف دیتابیس و پالنگذاری  سیستم  )مدیریتی، از داخل و خارج کشور   تجربه کاریحد اقل دو سال  -2
  های معلوماتی (

 مهارت های الزم: -3

  با زبان انگلیسی )تحریر و تکلم(آشنایی ،رسمی )پشتو یا دری( لسانهاستسلط به یکی از  -1
 .مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه -2
 .افراد دارای معلولیت واجد شرایط میتوانند برای بست متذکره ثبت نام نمایند -3


