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 .1مدیریت جمع آوری ،طبقه بندی ،تجزیه و تحلیل آمار و ارقام مربوط به ترانسپورت کشور و نظارت بر کیفیت و
کمیت آمار در ی
یافت؛
ی
ی
ی
تجهیات کمپیوتری ،شبکه و ITS؛
پشتیبان و هماهنگ واحد های اجر یان اداره در زمینه آمار ،معلومات،
.2
ر
ر
 .3نظارت از تهیه و تنظیم گزارش ها و نشیه های آماری و انتشار آنها؛
 .4مدیریت جمع آوری آمار مورد نیاز وزارت ترانسپورت با استفاده از دستگاه های شمارش ترافیک؛
گیی سیستم های اطالعات مدیریت از طریق شبکه کامپیوتری و نظارت از ارائه
 .5مطالعه ،طرایح ،توسعه و بکار ر
ی
رسان؛
اطالعات به متقاضیان با استفاده از شیوه های نوین اطالع
 .6برریس نیاز های آماری درخواست شده از مراجع داخل و خارج اداره و ارائه آمار مورد نیاز در سطوح مختلف
ی
مدیریت؛
ی
 .7مدیریت طرایح ،ایجاد و نگهداری مرکز معلومات و نگهداری از بانک های اطالعان پشتیبان؛
ی
فت بخش اجر یان اداره در زمینه اجرای ی
پشتیبان ی
الکیونیک سازی اداری؛
.8
ی
ی
افیان ( )GISجهت
 .9توسعه و مدیریت دیتابیس راه های ترانزیت و مواصالن با استفاده از سیستم اطالعات جغر ی
ی
یان؛
تحلیل بهی اطالعات و مکان ی
ی
ی
 .10تهیه فایلهای مورد نیاز کد گذاری برای یکسان سازی و استفاده مشیک در تمام سیستم های عملیان مانند بار
ی
انسپورن و...؛
کود ،کود رشکت های تر
 .11مطالعه ،طرایح ،اجرا و نظارت بر امنیت شبکه معلومات در مرکز و والیات؛
ی
پشتیبان نرم افزار مدیریت اطالعات در امور ITS؛
 .12مدیریت ،ایجاد و
ی
ی
ر
اطالعان مرکزی به منظور اطالع رسان و تسهیل در بهره برداری از سیستم های پیشفته
 .13ایجاد بانک های
ی
ی
انسپورن ،رانندگان و ...و ارائه خدمات به ادارات ذیربط؛
شناسان رشکت های تر
انسپورن مانند
تر
ی
 .14تعریف ،طرایح و روی کار آوردن سافت ویر تخصیص در امور ترانسپورت در جهت تسهیل کار های روز مره
جابجان بار ،مسافر ،تردد از مرزها ،تردد شماری و ...و ارائه خدمات به ادارات ذیربط؛
مانند سیستم های
ی
 .1تهیه و ت رتیب پالن کاری ماهوار ،ربعوار و ساالنه در مطابقت با پالن عمویم اداره ،جهت بدست آوردن اهداف
ری
تعیی شده اداره؛
 .2انتقال مهارت های مسلیک به شیوه تدویر ورکشاپ ها ،سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛
ر
 .3مدیریت ،ارزیان اجراات ،ر ی
آموزیس و ارتقای ظرفیت کارکنان بخش های تحت اثر؛
تعیی نیاز های
ی
ی
 .4ارایه گزارش ماهوار ،ربعوار و ساالنه و عندالضورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه ،به منظور
یی
رهیی اداره؛ و
مطلع
ساخی ی
ی
سیده میشود.
 .5اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصالح مطابق
قوانی ،مقررات و اهداف اداره ر
ر
 .1ر ی
تامی ارتباط با اداره نورم و استندر ،ریاست ترافیک اداره میل احصائیه و معلومات ،وزارت اقتصاد ،شاروایل کابل و
سایر ادارات رپیامون پالییس های و رهنمود های اداره مربوطه؛
 .2ر ی
تامی روابط با سایر بخشها وارائه مشوره های سودمند جهت بهبود امورات یومیه.
ر
این الیحۀ وظایف با در نظر داشت مواد  7و  34قانون کارکنان خدمات ملیک با حد اقل شایط و معیار های ذیل
ت رتیب گردیده است:
یی
انجنیی سیول،
انجنیی ترانسپورتیشن،
داشی سند تحصییل حد اقل لیسانس در یگ از رشتههای کمپیوتر ساینس،
ر
ر
ی
مدیریت شهری ،اداره تجارت ،اقتصاد ،اداره عامه ،پالییس عامه ،احصائیه از موسسات تحصییل میل و ربی الملیل
داخل و یا خارج از کشور ،به درجات باالتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده یم شود.
داشی حد اقل دو سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه از موسسات میل و ر ی
یی
بی الملیل داخل و یا خارج کشور.
أ .تسلط به یگ از زبانهای رسیم کشور (پشتو یا دری) و زبان انگلییس؛
ب .مهارت های کمپیوتری در ب رنامه های م رتبط به وظیفه.
أ )5( .نمره امتیازی برای بستهای سوم و چهارم و ( )3نمره امتیازی برای بستهای اول و دوم به اساس طرزالعمل
استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در
اداره نگردد؛
ب )5( .نمره امتیازی برای ر
قش اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

