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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 مسهههوشیت 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 :
مسوول والیتی مسوول رسیدگی به امور محوشه مدیریت های ثبت احوال نفوس وشسواشی ها را در خصوص توزیع ترکره کاوری
دارا می با دی ه چنان نتارت مست ی از ادراآت روزانه قدمه های ماتحت نیز بخشی از مسوشیت های ع ده آمروالیتی می با د.

م فیت ها ومسئوشیت های وظیفوی :
0

رعایت س س ه مراتی و نزاکت های اداری؛
پروژه  PMUو مزایای آن؛

2

دا تن مع ومات الز در رابیه به اهدا

4

دا تن آگاهی از قانون کاری قانون اداره مرکزی ثبت احوال نفوس و سایر طرزاشع ل و ها م رره ها درین خصوص
و استفاده از آن در نعاشیت روز مره؛

3

ای اد رابیه کاری با وراهای اری و پیدا ن ودن اوشویت های نیارمندی از طریا آناا؛

5

طرح و ترتیی پاشیسیی طرازاشع ل و رهن ود های الز دات پیشبرد موثر پروسه ثبت نا و توزیع ترکره کاوری؛

6

مدیریت ی رهبری ی نتارت ی مراقبت و کنترول امور و ارایه مشوره های سود مند و مس ی در دات ونا مندی
برنامه ها و تیبیا اهدا

و پروگرا های پروژه PMU؛

7

ثبت احتیاج و نیازمندی های ساحوی و مرکزی مراکز توزیع ترکره کاوری؛

8

ارتباط مست النه وظیفوی با ادارات ذیربط ورض ای اده اهنتی و رسیده گی به مش الت بخش های مربوطه؛

9

نتارت وکنترول ازتیبیا پاشیسي های طرزاشع ل ها ی پروتوکول های اداری ورض ادراات ب وقع ورسیدن به
اهدا

های پروژه  PMU؛

 01حصول اط ینان از توسعه و تیبیا امورات اداریی ادرائیوی موء ثر و مفید در داخل اداره؛
 00ادرای سایر وظایف بر حسی هدایات آمرین ذیصالح میابا قوانینی م رراتی طرزاشع ل و اهدا

پروژه PMU؛



مواصفات و رایط استخدا
0
2

م تضیات حد اقل برای این بستی در ماده( )7و ( )8قانون کارکنان خدمات م ی ذکر گردیده است
درده تحصهیل :حداقل شیسهان

در ر هته های ح وقی اقتصهادی اداره و من نتی ع و ادت اعیی روانشاسی

و ادبیات به دردات باالتر تحصی ی اردحیت داده میشود
4

ت ار الزمه :سه سال ت ربه کاری مرتبط به وظیفه

3

ماارت های دیتر  :کورس های کوتاه مدتی آموزش های داخل خدمت وویره

5

ا نایی با سیست اداری دوشت

6

قاب یت ارایه مشوره در تیبیا اهدا

7

برنامه ریزیی مدیریت ی رهبري ی نتارت و پالن گراری

8

دسترسی به ک پیوتر و توانایی استفاده از انترنت

9

آ نایی کامل به زبان های م ی کشور

پروژه PMU

 01ب دیت به زبان انت یسی
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