
 های خدمات ملکی الیحه وظایف بست

 معلومات کلی بست

  شماره اعالن بست:

 AISاطالعات هوانوردی  مدیر عنوان وظیفه:

 5 بست:

 و هوانوردی وزارت ترانسپورت وزارت یا اداره:

 (                  ) ریاست میدان هوایی بین المللی :بخش مربوطه

 والیتی موقعیت بست:

 1 تعداد بست:

 مدیر عمومی خدمات ترافیک هوایی  گزارشدهی به :

 مطابق ساختار تشکیالتی گیر از:گزارش

  کود بست:

 22/11/1401 تاریخ بازنگری:

طریق نشر اطالعات هوانوردی و پروسیجر های عملیاتی هوایی و در اختیار قرار دادن آن به استفاده کنندگان از حصول اطمینان از مدیریت و  :هدف وظیفه

  .ربوطشعبات م

 های وظیفوی:لیتها و مسؤصالحیت

 بست: وظایف تخصصی

 مرکزی برای نشر تغییرات آن؛ AISخواست از و در  AIPتهیه و ترتیب  .1

 جمع آوری و بروز رسانی تمام اطالعات میدان هوایی از قبیل )تغییرات و محدودیت ها(؛ .2

 هوایی و ارسال به موقع آن به شرکت های هوایی؛ نیت و ترافیکبه مصئو اولیت بندی پخش اطالعات ضروری .3

 .خواست شرکت های هوایی جهت تعیین زمان نشت و برخاست طیارات درنظارت از طی مراحل  .4

 با قوانین هوانوردی ملکی کشور؛رتیب اوقات پرواز شرکت های هوایی در مطابقت تنظیم و ت .5

 انی به شرکت های هوایی مطابق دستور العمل معیاری هوانوردی؛نظارت از ترتیب تقسیم اوقات پرواز های تابستانی و زمست .6

ی و سازمان بین المللی هوانوردی العمل های هوانوردی ملکن و دستورت به موقع وظایف در مطابقت با قوانیآرت از امور کاری مدیریت جهت اجرانظا .7

 )ایکاو(؛

 لیت اجرای وظیفه به آنها؛وظایف مربوط قبل از واگذاری مسؤ باکارمندان جدیدالتقرر  حصول اطمینان از بلدیت و آگاهی کامل .8

 میدان هوایی. های ملی و بین المللی هوانوردی ملکی در موارد اطالعات هوانوردی ه مشوره های الزم به اساس استندردارائ .9

 :وظایف مدیریتی

 ؛عملیاتیار و ساالنه در مطابقت با پالن آمریت تهیه و ترتیب پالن کاری ماهوار، ربعو .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

 ؛ ت آورد ها به مدیر عمومی خدمات ترافیک هواییو دس ه گزارش ماهوار، ربعوار و ساالنه و عندالضرورت از فعالیت هاارائ .13

 سپرده میشود. ابق قوانین، مقررات و اهداف وزارتمط مرتبط به وظیفه که از طرف آمر مربوطه اجرای سایر وظایف .14

 :وظایف هماهنگی

 صورت منظم.ها به  هماهنگی با شرکت های هوایی داخلی و خارجی در مورد اوقات پرواز .15
 

 

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

 .شود داده میدر رشته فوق الذکر ارجحیت  باالتربه درجات  (انستیتوت هوانوردی ملکی) حد اقل فوق بکلوریا داشتن سند تحصیلی: رشته تحصیلی .1

 .یک سال مرتبط به وظیفهتجربه 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

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

 


