
 های خدمات ملکی الیحه وظایف بست
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  شماره اعالن بست:

 مدیر عمومی اطفائیه عنوان وظیفه:

 4 بست:

 و هوانوردی وزارت ترانسپورت وزارت یا اداره:

 (                      ) آمریت میدان هواییریاست/ :بخش مربوطه

 والیتی موقعیت بست:

  تعداد بست:

 مطابق ساختار تشکیالتی گزارشدهی به :

 مطابق ساختار تشکیالتی گیر از:گزارش

  کود بست:

 22/11/1401 تاریخ بازنگری:

 .زات اطفائیوی غرض فعال بودن آنیتجه و  مواد مورد ضرورتارک تد ،ییکنترول و نظارت از امور اطفائیوی میدان هوامدیریت،  :هدف وظیفه

 های وظیفوی:لیتها و مسؤصالحیت

 بست: وظایف تخصصی

 ؛مر تحقق اهداف و برنامه های مدیریت عمومی اطفائیه جهت پیشبرد بهتر امور مربوطااتخاذ تصامیم در  .1

 یی؛ثه حریق در میدان هواحادهنگام  موثر استفاده و استعمال جهت حریق ضد آالت و ابزار توضیح و تشریح .2

 ؛آن در میدان هوائی نگهداشتنال های وسایط و وسایل اطفائیه جهت فع ( TORالیحه وظایف )بررسی و چک  .3

 ؛بهتر عملیات نجات در موقع آتش سوزی یی غرض اجرایترتیب پالن برای کنترول و نظارت از وسایل و وسایط اطفائیه توسط پرسونل مسلکی میدان هوا .4

 ؛آتش سوزی در آینده حوادث از جلوگیریتحلیل و ترتیب پالنهای بهتر و بخاطر  ،پرسونل مسلکیسوی  از سوزی آتشناگوار جمع آوری راپور حوادث  .5

ی، ذخایر و ورکشاپ ها ترمینل و چاه یترتیب پالن برای چک و مراقبت آالت ضد حریق از طرف مدیر عمومی برای پرسونل مسلکی در ساحات میدان هوا .6

 میدان هوایی؛ ساحات در سوزی آتش ناگوار حوادث نوع هر از جلوگیری ئیه غرضآب واترپمپ های آب اطفا

 ؛جرای وظایفا در کارسکتگی  و سوزی آتش ناگوار حوادث نوع هر از جلوگیری منظورساعته ب ۲۴نوکریواالن  اًخوصوص، حاضری پرسونل کنترول و مراقبت از .7

 ؛سوزی آتش حوادث عندالموقع جلوگیری غرضی یزات ضد حریق در میدان هوایترتیب پالن برای کنترول و مراقبت از تهیه و تدارک تجه .8

 .ییآتش سوزی در ساحات میدان هواناگوار  حوادث از بهتر جلوگیری ، جهتترتیب پالن برای تمرینات عملی نجات .9

 :وظایف مدیریتی

 ؛آمریت میدان هواییریاست/در مطابقت با پالن  ساالنه تهیه و ترتیب پالن کاری ماهوار، ربعوار و .10

 مینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛تدویر ورکشاپ ها، سانتقال مهارت های مسلکی به شیوه  .11

 ظرفیت کارکنان بخش های تحت اثر؛ ، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقاءتمدیریت، ارزیابی اجراآ .12

 ؛ ه آمر میدان هواییرد ها به گزارش ماهوار، ربعوار و ساالنه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آوارائ .13

 سپرده میشود. وزارتمطابق قوانین، مقررات و اهداف ر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف آمر مربوطه اجرای سای .14

 :وظایف هماهنگی

 .و همکاری الزم با بخش های مربوطهماهنگی  .15
 

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

 .شود داده میلذکر ارجحیت افوق در رشته  باالتربه درجات ، )مسلکی اطفائیه( یاحد اقل فوق بکلوریا  داشتن سند تحصیلی: رشته تحصیلی .1

 .تبط به وظیفهکاری مر بهسال تجر دو داشتن حد اقلتجربه کاری:  .2

  الزم:مهارت های  .3

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

 های مرتبط به وظیفه. های کمپیوتری در برنامه مهارت .ب

 


