
 های خدمات ملکی الیحه وظایف بست

 معلومات کلی بست

  شماره اعالن بست:

 مدیریت گروند هندلنگ  عنوان وظیفه:

 5 بست:

 و هوانوردی وزارت ترانسپورت وزارت یا اداره:

 (                    ) است میدان هوایی بین المللیری :بخش مربوطه

 والیتی موقعیت بست:

 1 تعداد بست:

 آمر عملیاتی  گزارشدهی به :

 مطابق به ساختار تشکیالتی  گیر از:گزارش

  کود بست:

 22/11/1401 تاریخ بازنگری:

 .هوایی میادین هندلنگ گروند امور پیشبردمدیریت و  :هدف وظیفه

 های وظیفوی:لیتها و مسؤصالحیت

 بست: وظایف تخصصی

 ؛هوایی میدان در هندلنگ گروند خدمات هئارا چگونگی از هندلنگ گروند قراردادی های برکمپنی دلنگهن گروند مربوطه های بخش تمام از نظارت .1

 ؛هوایی میدان هندلنگ گروند خدمات تخنیکی های لست چک و ها طرزالعمل ساختن عملی و تطبیق .2

 ؛هوایی میدان هندلنگ گروند امور بهبود جهت وار هفته و ماهوار ارشاتگز ترتیب .3

 ؛هوایی میدان در هندلنگ گروند امور یاجرا چگونگی از نظارت و اطمینان حصول .4

 ؛هوایی میدان در (GSE) هندلنگ گروند تجهیزات درست مراقبت حفظ و استفاده از نانیاطم حصول و نظارت .5

 یی؛هوا میدان هندلنگ گروند مورد در ملکی هوانوردی المللی بین و ملی های ستندردا اساس به تخنیکی های مشوره هئار .6

 .هندلنگ گروند به مربوط موضوعات ریسا و هندلنگ گروند گزارشها و ها رهنمود ها، لست چک برای ینگفایل منظم سیستم تنظیم .7

 :وظایف مدیریتی

 ؛پالن آمریت عملیاتی ه در مطابقت باترتیب پالن کاری ماهوار، ربعوار و ساالن .8

 ؛ورد ها به آمر عملیاتییت ها و دست آز فعالارائه گزارش ماهوار، ربعوار، ساالنه و عندالضرورت ا .9

 .آمر مربوطه مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود که از طرف مرتبط به وظیفه سایر وظایفاجرای  .10

 :وظایف هماهنگی

 میدان هوایی؛های مربوط در بخش گروند هندلنگ  همآهنگی و همکاری الزم با بخش  .11

 .استندرد های بین الملللی در همآهنگی با بخش های مربوطدان هوایی به میآماده سازی  .12
 

 

 

 

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

 .شود داده میفوق الذکر ارجحیت در رشته  باالتربه درجات ، هوانوردی ملکی()انستیتوت  فوق بکلوریاحد اقل  داشتن سند تحصیلی: رشته تحصیلی .1

 .حداقل یک سال تجربه در بخش های هوانوردی، گروند هندلنگ و بخش های عملیاتی میدان هواییتجربه کاری:  .2

  مهارت های الزم: .3

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

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

 


