دستورالعمل نحوه ثبت نام مامورآمارگیر و مامور سرشماری عمومی نفوس و مسکن

به منظور ایجاد مشارکت فعال برای آحاد ملت در اقصی نقاط کشور سامانه ثبت نام الکترونیکی برای داوطلبان
همکاری در اجرای سرشماری مذکور به وجود آمده است  .داوطلب در صفحه اول ثبت نام شرایط و ضوابط ثبت نام
را مشاهده نموده و در صورت داشتن شرایط عنوان شده  ،نسبت به ثبت نام خود اقدام می نماید.اطالعات وارد شده
در سامانه محرمانه است و این ثبت نام به منزله تایید نهایی داوطلب نمی باشد.
داوطلب قبل از ورود به سامانه باید اطالعات مربوط به شناسنامه  ،کدملی و شماره کدپستی  ،عکس و فایل مدارک
الزم مانند آخرین مدرک تحصیلی و سوابق کاری آماده داشته باشد.پس از ثبت موفق اطالعات فوق توسط داوطلب
 ،سامانه یک عدد کد رهگیری در اختیار وی قرار می دهد و از این به بعد سامانه متقاضی را توسط شماره ملی و
کدرهگیری خواهد شناخت  .پس از تکمیل ثبت نام در سامانه مربوط  ،سامانه بر اساس امتیازات و ویژگیهای هر فرد
 ،متقاضیان را در رده های نقره ای  ،برنزی و طالیی طبقه بندی می کند .براساس طبقه بندی مذکور و سایر شرایط هر
متقاضی  ،کارشناسان مربوط نسبت به انتخاب متقاضیان و دعوت آنها به مصاحبه حضوری در تاریخ مقرر اقدام می
نمایند.در اینجا ثبت نام افراد نهایی تلقی شده و جهت شرکت در کالسهای مربوطه معرفی می شوند.از آنجایی که
ثبت نام نهایی متقاضیان بیشتر از ظرفیت موردنیاز می باشد پس از تشکیل کالسها و برگزاری آزمون نهایی افرادی که
بیشترین نمره را آورده باشند به ترتیب جهت شرکت در مراحل اجرای سرشماری انتخاب می گردند.
انتخاب افراد متقاضی شرکت در طرحهای نمونه گیری نیز همانند سرشماری است با این تفاوت که سامانه مشخصی
جهت ثبت نام اولیه افراد متقاضی شرکت در طرحهای آمارگیری وجود ندارد ومتقاضیان با مراجعه به مسئولین مربوطه
در گروه اجرای طرحهای آماری و سرشماری نسبت به ثبت نام اولیه در بانک اطالعاتی موجود در گروه مذکور اقدام
می نمایندو پس ازمصاحبه و انتخاب اولیه در کالسهای آموزشی طرح شرکت می کنند.پس از برگزاری آزمون بر
اساس اولویت نمره متقاضیان انتخاب و درمراحل اجرایی طرحهای آماری شرکت می کنند.

شاخصهای مورد نظر در جذب آمارگیر عبارتند از:
-

مدرک تحصیلی :مدرک کارشناسی و باالتر= 15امتیاز ،مدرک فوق دیپلم= 10امتیاز ،مدرک دیپلم= 5امتیاز

-

رشته تحصیلی :آمار،ریاضی  ،مهندسی خصوصاکشاورزی ،کامپیوتر= 15امتیاز ،سایر رشته ها= 5امتیاز

-

سابقه اجرای طرح سرشماری :سابقه اجرای سرشماری و طرحهای آماری= 50امتیاز ،عدم سابقه اجرای سرشماری و
طرحهای آماری =  0امتیاز

-

وضعیت تأهل :مجرد = 20امتیاز ،متأهل = 10امتیاز

