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توضیحات:
چنانچهههه اههههدا

کهههاری پهههروژه  PMUرا انسههه ا و نتهههارت توزیهههع تهههرکره کاوهههری در مرکهههز و وشسهههواشی ههههای والیهههات کشهههور

تشههه یل میدههههد تیبیههها ایهههن اههههدا
اههههدا

وابسهههته بهههه اههههدا

پاشیسهههی اداره مرکهههزی ثبهههت احهههوال نفهههوس میبا هههد امههها رسهههیدن بهههه

بهههدون هههم ارتبهههاط مسهههت ی بهههه مهههدیریت ) (managementپهههروژه و در م هههوط بهههه سهههیی وشسهههواشی ههههای والیهههت

خواهند دا ت.
رکههههن اساسههههی پههههروژه  PMUکههههه بهههها وشسههههواشی هههههای والیههههات در مههههدیریت و کنتههههرول امههههوری ه ههههاهنتی خواهههههد دا ههههتی
برگهههزاری ک پهههاین سراسهههر بهههرای توزیهههع تهههرکره کاوهههری بهههه آنعهههده ازاتبهههاط کشهههور میبا هههد کهههه تههها اکنهههون بنههها بهههر دالی هههی تهههرکره
تابعیت اخر ن رده اند و از حا رای دهی در پروسه انتخابات محرو مانده اند
ه چنهههان توزیهههع تهههرکره تابعیهههت کاوهههری بهههرای  01می هههون تهههن از اتبهههاط کشهههور بخشهههی دیتهههری از مسهههووشیت ههههای ع هههده
پهههروژه PMUمیبا هههد کهههه تیبیههها مون انهههه ایهههن ک پهههاین ه هههاری ارگهههان ههههای مح هههی وسهههایر ادارات دوشتهههی بهههه سهههیی والیهههت
وشسواشی ها و مرد را می ط بد که در صورت عد ه اری تیبیا این ک پاین نا م ن خواهد بود
بهههه منتهههور آگهههاهی عامهههه در زمینهههه توزیهههع تهههرکره تابعیهههت نیهههاز اسهههت تههها تب ی هههات گسهههترده بهههه سهههیی قهههرا و قصهههبات کشهههور
صهههورت گیهههردی کارمنهههدان ددیهههد کهههه داهههت تیبیههها ایهههن ک پهههاین اسهههتخدا مهههی گردنهههد بههها خهههت ک پهههاین وظهههایف هههان بهههه ات ههها
رسیده قرار داد ان نسخ می گردد
بهههرای پیشهههبرد ک پهههاین آمریهههت هههها و مهههدیریت ههههای ثبهههت احهههوال نفهههوس در ت هههامی مراکهههز و وشسهههواشی ههههای والیهههت کشهههور
نعال میبا د و خدمات ثبت احوال نفوس به گونه روز مره از این واحد ها برای اتباط کشور ارایه میتردد
منهههابع نزی هههی ( دنهههاتر اسهههاس نهههور ههههای تهههرکره و قرطاسهههیه بههها و ویهههره متناسهههی بهههه ادهههراات روزمهههره و عهههادی مهههدیریت
ها تامین گردیده و دات تیبیا ک پاین نیاز به تایه منابع بشری نزی ی میبا د)

ع ده پروژه : PMU

اهدا
-

توزیع ترکره کاوری( سند هویت) برای ده م یون تن از اتباط کشور

-

تعویض ترکره های آنعده از اتباط کشور که ترکره هایشان نرسوده گردیده و ویر قابل استفاده می با ند

-

مرنوط ساختن مش الت نا ی از ا تباهات امالییی سنیی اس ی و سایر موارد در ترکره های کاوری

-

تایه و ترتیی شست واددین رایط رای دهیی برای ک یسیون مست ل انتخابات

-

نراه ساختن زمینه توزیع ترکره اش ترونی ی برای اتباط کشور

گسترۀ کاری :
متخصص تدارکات پروژه مسوشیت رسیدگی به امور محوشه بخش های تدارکاتی زون ها و والیایت را دارا می با دی بخش اعت
از نیازمندی های ع یاتی پروژه  PMUبستتی به ددیت و صداقات در کار مسوول تدارکات پروژه دارد

م فیت ها ومسئوشیت های وظیفوی :
 .1ترتیی پالن کاری ماهواری ربعوار در میاب ت با پالن ع ومی پروژه  PMUدات نیل به اهدا
 .2میاشعه و مرور قراردادها به هد

از قبل تعین ده؛

حصول اط ینان از تیبیا و رعایت مواد رط نامه در قرارداد ادناس اداره؛

 .3ه اهنتی با ریاست تدارکات در مرکز دات اقدامات و مشوره های الز در تیبیا پروژه؛
 .4بررسی الیحه وظایفی حصول اط ینان از تی های توظیف ده در والیات و تشریی پروژه ها به منتور حصول اط ینان
از صحت بودن آن؛
 .5در نتر گرنتن قانون تدارکات و طرزاشع ل تدارکات در دریان ادرای وظایف؛
 .6ه اری در میاشعهی تح یل و ارزیابی اسناد های تدارکاتی اداره و رکت های ا تراک کننده در دواط بی ها دات
حصول اط ینان از میاب ت آن با اسناد ت نینی مربوطه؛
 .7ترتیی میاشبه پیشناادات و ارسال آن به رکت های ارت شست ده طبا معیارات میاشبه پیشنااد وطرزاشع ل تدارکات؛
 .8ا تراک درد سات بازگشایی آنرهای تخنی ی و ماشی تدارکات خدمات مشورتی طبا مندردات میاشبه پیشناادات؛
 .9برنامه ریزی در راستای آگاهی دهی ب رادع نیازمند دات د ع آوری درخواست ها برای تایه و تدارک از ت ا بخش
های اداره مربوطه طبا قانون و طرزاشع ل تدارکات؛
 .11ترتیی اثر دهی اسناد مربوط به داوط بیی اعالن پروژه ها و ه اری در آنرگشایی ها وارزیابی پروژها؛
 .11حصول اط ینان ازاین ه ت ا اقدامات مراحل تدارکات به اساس قانون و طرزاشع ل تدارکات طی مراحل ده است؛
 .12ادرای سایر وظایف که از طر

م امات میابا قوانین ی م ررات و اهدا

اداره به وی سپرده میشود؛



مواصفات و رایط استخدا
م تضیات حد اقل برای این بست ,در ماده( )7و ( )8قانون کارکنان خدمات م ی ,ذکر گردیده است
0

مت اضیان این بست باید دارای سند تحصی ی در بخش های اقتصادی اداره و ت ارت ؛ به دردات باالتر تحصی ی اردحیت
داده می ود

2

ت ار الزمه  :دا تن حد اقل دو سال ت ربه کاری مرتبط به وظیفه

3

ماارت هاي دیتر(كورس هاي كوتاه مدت ی آموزش داخل خدمت وویره )

4

ب دیت به برنامه هاي ك پیوتر

5

ب دیت به ی ی از شساناای رس ی کشور (پشتو/دری)

6

ب دیت به شسان انت یسي

7

ب دیت با برنامه هاي ادارهی رهبري ی پالنتراري و قوانین و طرازاشع ل های تدارکات
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