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جمع آوری و تحلیل ارقام احصائیوی جهت تهیه گزارش های تحلییل برای پالنگذاری تحقیق و توسعه اقتصادیهدف وظیفه

وظایف تخصیص

تهیه مسوده گزارشات تحلییل و دیگر گزارشات مربوط به پالنگذاری تحقیق و توسعه اقتصادی؛ . 1

مشارکت و همکاری در زمینه ایجاد میتود ها، ابزار، رهنمودها، ستندرد ها و طرزالعمل های کاری جهت بدست آوردن نتایج موثر تحلیل . 2 

اطالعات؛

؛ . 3  تحلیل معلومات و ارقام احصائیوی جمع آوری شده از بخش های مختلف مرکزی و والیتی

ارایه مشوره در طرح و انکشاف سیستم دیتابیس با استفاده از نتائیج تحلیل جهت غنامندی، دقت و صحت معلومات موجوده در دیتابیس؛. 4 

ارائه ارقام و معلومات تحلیل شده به آمر مربوطه و بخش های مرتبط کاری؛. 5 

 اداره جهت تحلیل و توحید گزارشات آن؛. 6 
ی

فت فعالیت های پروژه های انکشاف جمع آوری معلومات از تطبیق پروژه ها و پیشر

ارائه ارقام و معلومات دقیق از تحقق پالن های اجرائیوی برنامه ها و ریاست ها جهت بازنگری و تحلیل آن بخاطر تطبیق اهداف . 7 

یک اداره ر اتیر .اسیی

وظایف مدیریتی

ی شده اداره؛. 1 ترتیب پالن کاری ماهوار، ربعوار و ساالنه در مطابقت با پالن عمویم، بمنظور رسیدن به اهداف تعییر

ی وزارت؛. 2  ی رهیر ورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساخیی ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، ساالنه و عندالضی

ده میشود. 3  ، مقررات و اهداف وزارت سیر ی .اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصالح مطابق قوانیر

ی
وظایف هماهنگ

ی ارتباط با اداره نورم و استندر، ریاست ترافیک، اداره میل احصائیه و معلومات، وزارت اقتصاد، شاروایل کابل و سایر ادارات . 1  و تامیر
ی

هماهنگ

امون پالییس های و رهنمود های اداره مربوطه .پیر

ایط استخدام ایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است34 و 7این الیحۀ وظایف با در نظر داشت مواد شر : قانون کارکنان خدمات ملیک با حد اقل شر

ی،  ی ترانسپورتیشن، مدیریت شهری، مدیریت انجنیر ی سیول، انجنیر ی سند تحصییل حد اقل لیسانس در یگ از رشته های اقتصاد، انجنیر داشیی

ی الملیل داخل و یا خارج کشور، به درجات باالتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده یم  برنامه ریزی شهری از موسسات تحصییل میل و بیر

. شود

.نیاز ندارد

مهارتهای الزم

با زبان انگلییس؛ (تحریر و تکلم)و آشنایی  (پشتو یا دری)تسلط به یگ از زبان های رسیم .  أ

مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.  ب 
.نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام (5)موارد تشویقی

.افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شان مانع اجرای وظایف در اداره نگردد یم توانند برای احراز این بست درخواست دهندنوت

صالحیت و مسئولیت های وظیفوی

رشته تحصییل

تجربه کاری


