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 های وظیفوی:لیتها و مسؤصالحیت

 بست: وظایف تخصصی

 ؛طور دوامدارب VSAT, HF, VHF , VOICE RECORDERاز جمله  ییتشخیص نواقص وسایل رادیو .1

 ؛سنترال جهت ارتباطات شعبات به قسم دوامدار لفون دیجیتال ویکنترول و مراقبت از وسایل تخنیکی از جمله سیستم های ت  .2

اهم ها تف ری از سؤحفظ آنان جهت جلوگی لفون های شعبات و ذخیر آن به داخل سی دی ویها و ت ثبت و ریکارد تمام مکالمات پیلوت ها، کنترولر .3

 ؛منظور اصالحات در امور یومیهب

انجنیری سپرده  ارائه مشوره جهت حل مشکالت وظیفوی، انتقال تجارب به یکدیگر و اشتراک در کار های گروپی که از طرف مدیریت عمومی تخنیک و .4

 ؛میشود

 وضعیت رادیو ها به الگ بوک ها.همچنان  تغیرات و کنترول و ثبت تمام اتفاقات و .5

 :وظایف مدیریتی

 ؛ار و ساالنه در مطابقت با پالن آمریت انجینری و حفظ و مراقبتتهیه و ترتیب پالن کاری ماهوار، ربعو .6

 مینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛تدویر ورکشاپ ها، سانتقال مهارت های مسلکی به شیوه  .7

 و ارتقاء ظرفیت کارکنان بخش های تحت اثر؛ مدیریت، ارزیابی اجراآت، تعیین نیاز های آموزشی .8

 ؛ آورد ها به مدیر عمومی تخنیکه گزارش ماهوار، ربعوار و ساالنه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست ارائ .9

 سپرده میشود. مقررات و اهداف وزارتمطابق قوانین،  اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف آمر مربوطه .10

 :وظایف هماهنگی

 بخش های مربوط.با هماهنگی و همکاری الزم  .11
 

 

 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است: 34و  8، 7ظایف با در نظر داشت مواد و این الیحه شرایط استخدام:

همچنان  باشد وBasic Electronic) ) اساسات الکترونیک)دارای سند  داقل فوق بکلوریا مسلکی هوانوردیحداشتن سند تحصیلی : رشته تحصیلی .1

 ارجحیت داده میشود. CNSبه فارغین انستیتوت هوانوردی رشته های الکترومیخانیک و 

 .داشتن یک سال تجریه کاری مرتبط به وظیفهتجربه کاری:  .2

  مهارت های الزم: .3

 تکلم( با زبان انگلیسی؛تحریر و )تسلط به یکی از زبان های رسمی )پشتو یا دری( و آشنایی  .أ

  نامه های مرتبط به وظیفه.های کمپیوتری در بر مهارت .ب

 


