
 های خدمات ملکی الیحه وظایف بست

 معلومات کلی بست

  شماره اعالن بست:

 (                       ) میدان هوائی مدیر عنوان وظیفه:

 5 بست:

 و هوانوردی وزارت ترانسپورت وزارت یا اداره:

 (                 )        میدان هوائی مدیریت عمومی/آمریت :بخش مربوطه

 والیتی بست:موقعیت 

  تعداد بست:

 میدان هوائی مدیر عمومی /به آمر گزارشدهی به :

 ندارد گیر از:گزارش

  کود بست:

 22/11/1401 تاریخ بازنگری:

 .پیشبرد امور عملیاتی و اداری میدان هوایی غرض نشست و برخاست مصئون طیاراتمدیریت و  :هدف وظیفه

 های وظیفوی:لیتها و مسؤصالحیت

 بست: وظایف تخصصی

 ها؛ مین مصئونیت پروازتأمنظور ب ییهوا دانیدر م یملک یت هوانوردرامقرتطبیق  .1

 ی؛از خطرات احتمال یریمنظور جلوگب ییهوا دانیمو اپرون  یتکسوی، و کنترول  خط رنو مراقبتحصول اطمینان از  .2

 هوایی؛پاک کاری و جمع آوری اشیای اضافی از محوطه ساحه عملیاتی میدان  .3

 ؛به طور مداوم آنهافعال  نگهداشتن  از نانیغرض اطم ییهوا دانیم یفن طیو وسا لیاز وسا یارسوو  کنترول .4

در  اراتیت و برخاست طسنش یبراتسهیالت  جادیمنظور اب میدان هواییعمومی آمر/ مدیر به  یهوانوردموضوعات  رامونیپ یلکسم یمشوره ها ارائه .5

 یی؛هوا دانیم

 ؛کاس مشکالتعو ان ییهوا دانیدر م اراتیط یپرواز ها یبهتر برا طیشرا میمنظور تنظب ولسوالیدر جلسات  اشتراک .6

 .ییهوا دانیم یکار یمنظور تحقق اهداف و برنامه هاب مرتبطموضوعات  رامونیپمیدان هوایی عمومی با آمر/مدیر  مشوره .7

 :وظایف مدیریتی

 ؛ه در مطابقت با پالن آمریت/مدیریت عمومی میدان هوائیترتیب پالن کاری ماهوار، ربعوار و ساالن .8

 ؛دست آورد ها به آمر/مدیر عمومی میدان هوائیارائه گزارش ماهوار، ربعوار، ساالنه و عندالضرورت از فعالیت ها و  .9

 د.میشووزارت سپرده مطابق قوانین، مقررات و اهداف  مربوطه مرتبط به وظیفه که از طرف آمر اجرای سایر وظایف .10

 :وظایف هماهنگی

 هماهنگی با بخش های مربوطه. .11
 

 

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

 .شود داده میارجحیت تحصیلی  باالتربه درجات )انستیتوت هوانوردی(  حد اقل فوق بکلوریا داشتن سند تحصیلی: رشته تحصیلی .1

 داشتن حداقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.تجربه کاری:  .2

  مهارت های الزم: .3

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

 برنامه های مرتبط به وظیفه. درکمپیوتری مهارت های  .ب

 


