کارشناس آمار واطالعات،سنجش ونظارت وروابط عمومی
آلای سیذ هْذی حسیٌی(کاسضٌاسی ػلَم سیاسی)
ضشح ٍظایف

-1گشد آٍسی آهاس ٍاعالػات الصم دس استثاط تا عشح ّا ٍ تشًاهِ ّای هػَب ،همشسات ٍآئیي ًاهِ ّا ٍّن چٌیي گضاسضات هشتَط تِ ًتیجِ اسصضیاتی،
ػولکشد ّا ٍتجضیِ ٍتحلیل آًْا ٍاستخشاج ًتایج ٍهمایسِ ػولکشد ّا تا ّذف ّای پیص تیٌی ضذُ ٍتؼییي ًماط لَت ٍضؼف ٍاًحشاف ًٍاسسائی ّا؛
-2تْیِ ٍتذٍیي آئیي ًاهِ ّا ٍهمشسات هَسد ًیاص تشای ًظاست ٍاسصضیاتی ٍاسائِ تِ سئیس هشکض جْت عشح ٍتػَیة دس هشاجغ ریػالح؛
ّ-3وکاسی ٍّواٌّگی تاٍاحذ ّای ریشتظ هشکض تشای تْشُ گیشی اص ظشفیت،تَاى ٍاعالػات آًْا دس ساستای تشلشاسی ًظاست هَثش ؛
-4الذام تِ اسصیاتی ادٍاسی اص ًتایج ٍ ػولکشد هشکض دس صهیٌِ ّای دٍسُ ّای آهَصضی،تشًاهِ ّای دسسی،اهَس سفاّی ٍفَق تشًاهِ ،داًطجَیاى ٍ فاسؽ التحػیالى؛
-5تْیِ ٍتٌظین گضاسضات هَسدی ٍادٍاسی دس خػَظ ًَالع ٍ هطکالت اجشایی ٍاسائِ عشیك ٍپیطٌْاد تشای سفغ ًَالع،حل هطکالت ٍاستماء سغح تشًاهِ ّا ٍفؼالیت ّا تِ
سئیس هشکض؛
ً-6ظاست تشحسي اجشای لَاًیي ٍهمشسات هَسد ػول دس هشکض؛
-7سسیذگی تِ ضکَائیِ ّای ٍاغلِ دس هَسد دٍسُ ّای آهَصضی،اهَس داًطجَیی ٍغیشُ ٍتشسسی ٍاسائِ جَاتیِ ّای الصم؛
-8اجشای تشًاهِ هذٍى اسصضیاتی تِ هٌظَس سٌجص پیطشفت تشًاهِ ّای آهَصضی دس صهیٌِ ّای هختلف هَسد ػول؛
-9اسائِ ًتایج اسصضیاتی سایش هذیشیت ّا تِ ّوشاُ پیطٌْادات همتضی جْت اغالح ٍتْثَد سًٍذ اهَس؛
ً-10ظاست ٍکٌتشل تطکیل کالس ّا عثك هػَتات آهَصش داًطگاُ ٍتمَین داًطگاّی؛
-11اػالم آهاس ػذم تطکیل کالس ّای دسس دس ّش گشٍُ تِ هذیش اهَس آهَصضی ٍپژٍّطی تِ غَست ّفتگی؛
-12هکاتثِ تا هذیش گشٍُ آهَصضی دس هَسد ػذم تطکیل کالس اص عشیك هذیش اهَس آهَصضی ٍپژٍّطی هشکض؛
ً-13ظاست دلیك ٍجذی دس جثشاى ساػاتی کِ کالس ّا تِ ّش ػلتی تؼغیل ضذُ است؛
-14دسیافت لیست ّای حضَس ٍغیاب دسٍس اص کاسضٌاساى سضتِ ّا ٍتجضیِ ٍتحلیل آهاسی؛
-15اػالم آهاسغیثت داًطجَیاى دس کالس ّای دسس دس ّش گشٍُ آهَصضی ؛
-16جوغ آٍسی ٍتوشکض اعالػات ٍاخثاس اص الذاهات فؼالیت ّای هشکض؛
-17تشلشاسی استثاط هستوش تا سساًِ ّای گشٍّی تِ هٌظَس اًؼکاس ٍتطشیح فؼالیت ّا ٍتشًاهِ ّا ٍاّذاف هشکض؛
-18تشسسی هغالة اًؼکاس یافتِ دس سساًِ ّای گشٍّی هشتَط تِ فؼالیت ّای هشکض ػٌذاللضٍم ٍاػالم پاسخ تا ّوکاسی ٍاحذ ّای ریشتظ؛
-19تٌظین تشًاهِ تاصدیذ ٍهسافشت هیْواًاى ٍ هأهَسیي هشکض ٍاًجام اهَس تطشیفاتی هشتَط؛
-20اًجام الذاهات الصم توٌظَس تشگضاسی سویٌاس ّا-کٌفشاًس ّاً -وایطگاُ ّا -سَگَاسی ٍاػیاد هزّثی ٍهلی ٍگشدّوائی ّای هَسد ًیاص دس هشکض تا ّوکاسی ٍاحذ ّای ریشتظ؛
-21اًجام اهَس تشٍى ساصهاًی هشکض تا ّواٌّگی ٍاحذ ّای ریشتظ؛
-22ایجاد توْیذات ٍاًجام الذاهات جْت جزب کوک ّا ٍهطاسکت ّای هشدهی؛
-23اًجام سایش اهَس هشتَعِ تش حسة تطخیع ٍاسجاع همام هافَق؛

داًطگاُ ػلوی  -کاستشدی ضشکت غٌایغ خیام الکتشیک

