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 تحلیل و تجزیه ارقام احصائیوی مشخص به استقامت کاری ریاست عمره و  زیارتتوحیدا از امور مربوط به جمع آوری، تنظیم مدیریت و  : .وظیفه هدف

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

قام احصائیوی به منظور آماده ساختن گزارشات توحیدی متکی به اعداد و ارقام دست داشته و پروسس و نشر ارقام جمع کنترول و تحلیل اعداد و ار -1

 آوری شده و ارائه آن بعد از تحلیل و تجزیه به مراجع مربوط.

 . اتیدر مرکز و وال نیمعتمر هیاحصائ قیدق لیوزارت ارشاد، حج و اوقاف جهت تکم یدوم یواحد ها قیدق یها هیاحصائ لیتکم-2

 ایجاد دیتابیس جهت ثبت ارقام احصائیه  با درنظر  داشت حفظ قمومیت  آن. -3

 وظایف مدیریتی:
 پالن کاری ماهوار، ربعواروساالنه درمطابقت با پالن عمومی جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک وزارت /اداره .ترتیب  -4

 و مراقبت از خانه پری فورم های مربوطه احصائیوی ریاست مربوطه. مدیریت   -5

 مدیریت از کارمندان تحت اثر به منظور حصول اطمینان از استخدام رشد و آموزش آنها. -6

 مایی کارکنان جدیدالتقرر و انتقال تجارب به انها طبق الیحه وظایف. نره -7

 زفعالیت ها ودست آوردهای مربوطه بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت .ارایه گزارش ماهوار ، ربعوار وساالنه وعندالضرورت ا -8

  مقررات  وزارت ،سپرده میشود. و وظیفه که از طرف مقامات  مطابق  قوانین به مرتبط وظایف سایر اجرا -9

 وظایف هماهنگی:
تطبیق تمام عملیه های احصائیوی در بخش های مربوطه و تنظیم سیستم فورمه جات در بخش های مختلف ریاست جهت هماهنگی در جمع   -10

 آوری ارقام.
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 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:

 ،)اقتصاد ، تکنالوژی معلوماتی، کمپیوتر ساینس، سیستم های معلوماتی، احصائیه:لیسانس در یکی از رشته های حد اقلداشتن سند تحصیلی  -1
 .بلند تر تحصیلی در رشته های فوق ترجیح داده میشود ه و به درجمه (وتربیه ، اداره عامه وروابط عاعلوم اجتماعی ، ژورنالیزم ، ، تعلیم 

 :تجربه کاری

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

 مهارت های الزم:

  با زبان انگلیسی )تحریر و تکلم(آشنایی ،رسمی )پشتو یا دری( لسانهایتسلط به یکی از  -3
 .مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه -4
 .افراد دارای معلولیت واجد شرایط میتوانند برای بست متذکره ثبت نام نمایند -5


