
 های خدمات ملکی الیحه وظایف بست

 معلومات کلی بست

  شماره اعالن بست:

 و انجینری  مدیر عمومی تخنیک عنوان وظیفه:

 4 بست:

 و هوانوردی وزارت ترانسپورت وزارت یا اداره:

 )                          (  آمریت میدان هوایی :بخش مربوطه

 والیتی موقعیت بست:

  تعداد بست:

 آمر میدان هوائی گزارشدهی به :

 مطابق ساختار تشکیالتی گیر از:گزارش

  کود بست:

 22/11/1401 تاریخ بازنگری:

 یبرق رسان ستمیاز دستگاه س یو کنترول و وارس ییهوا دانیم زاتی(، تجهکیخانی)م یکیتخن ،یریاز امورات مربوط به انجن یزیبرنامه رمدیریت و  :هدف وظیفه

 .ییهوا دانیبمنظور فعال بودن م النسیسرو کشن،یکمون گشن،ینو یو دستگاه ها

 های وظیفوی:لیتها و مسؤصالحیت

 بست: وظایف تخصصی

 ماهوار چک و Check Weekly Ground Check( از جمله DVOR&DME - Radios- VSAT- SSRبرسی دستگاه های رهنمائی طیارات ) چک و .1

 ؛طور عندالموقعب ها دستگاه پروسیجر و اسکجول به نظر ساالنه و

 ؛حصول اطمینان از تطبیق پالن های انجنیری، تخنیکی و تجهیزات بمنظور رفع نواقص و مشکالت در پالن های بعدی .2

ریاست عمومی و ارسال راپور آن به  DVOR.DME.VSAT.HF.VHF جمله از طیارات تشخیص عوارض و رفع عوارض دستگاه های رهنمائی و ارتباطی .3

 ؛(Annex 10 ICAOطور دوامدار برویت فارمت چک لست های منظور شده ایکاو ) ب تخنیکی خدمات ریاستمیادین هوایی و 

Taxi way Lights. Run way lights Threshold Lights. Approach Lights.  ،PAPI lights (CCRs )نظارت از سیستم چراغ های کنترول و .4

 ؛نؤو پرواز ها بطور مص ت و برخاست طیاراتجهت فعال نگهداشت رنوی برای نشس

 ؛ان از فعال بودن و ارائه معلومات( بمنظور اطمینUPS) کنترول ترانسفارمر های مولد برق )افزایشی و کاهشی( ذخیره کننده های برق .5

های انکشافی در بخش اشتراک در کار های گروهی انجنیری، تخنیکی و رهنمائی کارکنان تحت اثر جهت رفع نواقصات ایجاد انگیزه بمنظور ایجاد پالن  .6

 ؛انجنیری، تخنیک و برق رسانی )سولر سیستم(

 تحریر مکاتیب، پیشنهادات، استعالم ها و سایر مراسالت اداری بخش مربوطه.  .7

 :وظایف مدیریتی

 ؛ن آمریت میدان هواییپال ار و ساالنه در مطابقت باتهیه و ترتیب پالن کاری ماهوار، ربعو .8

 مینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛تدویر ورکشاپ ها، سانتقال مهارت های مسلکی به شیوه  .9

 ظرفیت کارکنان بخش های تحت اثر؛ ، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقاءتمدیریت، ارزیابی اجراآ .10

 ؛ به آمر میدان هوایی د هاره گزارش ماهوار، ربعوار و ساالنه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آوارائ .11

 سپرده میشود. ابق قوانین، مقررات و اهداف وزارتمط مرتبط به وظیفه که از طرف آمر مربوطه اجرای سایر وظایف .12

 :وظایف هماهنگی

 مطابق به دستور العمل.ی الزم با مدیریت ها و آمریت ها هماهنگی و همکار .13
 

 

 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:

 Basic) دارای سند اساسی الکترونیک ،( و با رشته الکترونیک (CNS)حداقل فوق بکلوریا )مسلکی هوانوردی از رشته داشتن سند تحصیلی : رشته تحصیلی .1

Electronic) وظیفه جریان های آموزش دریافت و از نهاد های تائید شده ایکاو (On the Job Training.را فراگرفته و سرتیفای شده باشد ) 

 .تبط به وظیفهکاری مر بهسال تجریک  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


