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سرتیم جمع آوری معلومات
6
اداره مرکزی ثبت احوال نفوس
هرات  -ننگرهار
2
مدیر مرکزثبت نام –مدیر مرکزی جمع آوری معلومات
عضو مسلکی جمع آوری معلومات دموگرافیک

......................................................................................................................................................................

هدف وظیفه:
نظارت و حصووووول اامینان از ت بین پالن و پا یسووووی ریاسووووت ثبت معلومات بایوم ریک دموگرافیک ودر تمام واحد های
والی ی که از ارف آمریت جمع آوری معلومات دموگرافیک هدایت داده میشود.
.........................................................................................................................................................

صالحیت و مسئو یت های وظیفوی:
 .1داش ن آگاهی الزم از قانون ثبت احوال نفوس و ارزا عمل های اداره.
 .2داش ن معلومات کافی در قسمت پروسه توزیع تذکره ا ک رونیکی و مزایای آن.
 .3اجرا و ت بین پالن کاری روز مره  ،هف ه وار  ،ماهوار  ،ربعوار و ساالنه بخش مربواه.
 .4هدایت و مدیریت سا م کارمندان و واحد های والی ی در م ابقت به قوانین و وایح وظایف.
 .5رسیدگی به مشکالت و چا ش های فراه روی کارمندان مدیریت جمع آوری معلومات و رسانیدن آن به آمریت
مربواه.
 .6حصول اامینان از ت بین پالن م روحه اداره بمنظور نیل به اهداف.
 .7اش راک در برنامه های ارتقای ظرفیت که توسط اداره تدویر میگردد.
 .8ترتیب و ارایه گزارش یومیه  ،هف ه وار  ،ماهوار  ،ربعوار و ساالنه به مراجع ذیربط.
 .9اجرای سایر وظایف برحسب هدایت مسو ین ذیصالح م ابن قوانین ف مقررات  ،ارزا عمل ها و اهداف اداره.
.........................................................................................................................................................

تحصیالت تجارب و مهارت های الزمه:
مق ضیات حد اقل برای این بست در ماده ( )8(،)7و ( )34قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.
حد اقل درجه تحصیل :دارای سند تحصیلی یسانس در یکی از رش ه های اداره و تجارت  ،مدیرت ،رهبریت و به
ماس ری او ویت داده میشود،
تجارب الزمه (نوع و مدت زمان تجربه):
دو سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه را دارا باشد.

مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت ،آموزش های داخل خدمت وغیره:) ...
اشنایی کامل با برنامه های کمپیوتر
تسلط به زبان های رسمی کشور(دری ،پش و) و آشنایی با زبان انگلیسی.

