شرح وظایف واحد آمار:

ياِاز
 1جًع آٔری  ،بررسی ٔ آَانیس فريٓای آياری بّ صٕرت ياْیاَّ ٔ ارسال آٌ بّ ٔادذ آيار يعأَت در تاریخ دٔازدْى ْر (یکى تا دٔازدْى ْرياِ(
 2جًع اطالعات ٔآيارعًهکردْای يختهف يراکس بٓذاضتی درياَیالزو
 3تجسیّ ٔ تذهیم ٔ تٓیّ اطالعات آياری بّ صٕرت سّ ياّْ ٔ ارائّ پسخٕراَذ . 4بازدیذ ٔ َظارت ازيراکس ٔ خاَّ ْای بٓذاضت تذت پٕضص ضبکّ بٓذاضت ٔ درياٌ ضٓرستاٌ ٔ بررسی صذت ٔ سقىآيارْای ارسال ضذِ.
پٕضص
.
 5ارسال پسخٕراَذْای الزو بّ يراکس تذت 6آيٕزش ٔ برَايّ ریسی برَايّ ثبت ٔ طبقّ بُذی عهم يرگ در سطخ يُطقّيرگ
.
 7جًع آٔری ٔ ثبت يرگ ٔ يیر ضٓرستاٌ در َرو افسار ثبت 8پیگیری ٔ ارائّ گسارش عًهکرد يرکس بٓذاضت ٔ درياٌ ضٓرستاٌنف جٓت برطرف كردٌ َیازْاي آياري
ًْ 9كاري با ارگآَاي يخت 10تٓیّ گسارضات ياْاَّ دأی پیطرفت کار  ،تجسیّ ٔ تذهیم تذٕالت ٔ تغییرات زياَی دربارِ ْر یک از يٕضٕعات يٕردبررسی.
 11تٓیّ برَايّ جايع عًهیاتیًْ 12کاری با دیگر ٔادذْای ستادی درجٓت پیطبرد برَايّ ْای آياری 13ثبت فرو وراجعیٍ سرپائي دربرَايّ َرو افساري  ٔ IHAارسال آٌ بّ يعأَت بٓذاضتي 14ضرکت در جهسات دفتر ریاست –ضٕرای کارضُاسی– 15جهسات با ٔادذ ْای تابعّ –ضرکت در جهسات يعأَت بٓذاضتفع يطکالت
 16آيٕزش چٓرِ بّ چٓرِ رابطیٍ آياری در خصٕظ يطکالت آياری در پایاٌ ْر ياِ ٔ پیگیری رًْ 17کاری با ٔادذ گسترش در اَجاو طردٓای يختهف از جًهّ طرح سر ضًاری 18تٓیّ عًهکرد يقایسّ ای جٓت تذٕیم بّ ریاست يذترو يرکسَ 19ظارت بر برد سرپرستی يراکس 20-ارائّ گسارش عًهکرد يراجعیٍ سر پایی ٔ ارسال فیذ بک بّ يراکس

َ 21ظارت بر دفاتر دضٕر ٔ غیاب در بازدیذْا 22آيٕزش َیرْٔای بذٔ خذيت 23تٓیّ ايتیازات چک نیست ٔ تذٕیم بّ يعأَت در تاریخ پُجى ياِ بعذ بّ صٕرت سّ ياّْ 24تٓیّ ضاخصٓا ٔ عًهکرد ٔ تذٕیم بّ يعأَت در تاریخ بیستى ياِ بعذ بّ صٕرت سّ ياّْ 25تٓیّ جذٔل بازدیذيرگ 2ساعت در ْفتّ)
(
 26-پیگیری تهفُی يراکس جٓت رفع اضکاالت يربٕط بّ فرو يراجعیٍ سرپایی ٔ ثبت

