
 های خدمات ملکی الیحه وظایف بست

 معلومات کلی بست

  شماره اعالن بست:

 هواشناسی مدیر عنوان وظیفه:

 5 بست:

 و هوانوردی وزارت ترانسپورت وزارت یا اداره:

 (                        ) میدان هوایی آمریت :بخش مربوطه

 والیتی موقعیت بست:

 1 تعداد بست:

 آمر میدان هوائی گزارشدهی به :

 مطابق ساختار تشکیالتی گیر از:گزارش

  کود بست:

 22/11/1401 تاریخ بازنگری:

های نصب شده هواشناسی و ارسال راپور آن به مدیریت عمومی استیشن ها غرض تحلیل  تشخیص هویت جوی محل مربوطه استیشنمدیریت و  :هدف وظیفه

 .و تجزیه وضع جوی و اقلیمی

 های وظیفوی:لیتمسؤ ها وصالحیت

 بست: وظایف تخصصی

های  ارقام مشاهدات فشار، درجه حرارت، رطوبت نسبتی سمت سرعت باد، تشعشع آفتاب، بارندگی، نوع تشکیل ابرها، ارتفاع ابر مراقبت از تشخیص .1

 ؛رعد برق جهت پیش بینی اوضاع جوی ، وقوعقابل دید، مشاهدات حرارت عمق زمین، اندازه تبخیرات، کثافت سنج برف

 ؛ش گویی اوضاع جوی محل و سطح کشورمنظور پیهای جوی ب تحلیل ارقام و احصائیه های ثبت شده عناصر و پارامتر، بررسی .2

 ؛جهت تشخیص و پیشگویی اوضاع جوی زمان معین و مخابره آن به مرکز تنظیم ثبت مشاهدات اوضاع جوی در .3

 ؛تابچه مشاهدات جهت معلومات بعدیدر ک ثبت مشاهدات جوی .4

 ؛ه مشوره های الزم و مناسب جهت حل مشکالت وظیفوی مدیریت مربوطئارا .5

 ؛ل تجارت به آنها طبق الیه وظایفرهنمائی کارکنان جدیدالتقرر و انتقا .6

 :وظایف مدیریتی

 ؛هوائیمیدان یت پالن آمر ساالنه در مطابقت با تهیه و ترتیب پالن کاری ماهوار، ربعوار و .7

 مینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛تدویر ورکشاپ ها، سانتقال مهارت های مسلکی به شیوه  .8

 ظرفیت کارکنان بخش های تحت اثر؛ ، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقاءتمدیریت، ارزیابی اجراآ .9

 ؛ میدان هوائیآورد ها به آمر دست  ه گزارش ماهوار، ربعوار و ساالنه و عندالضرورت از فعالیت ها وارائ .10

 سپرده میشود. وزارتمطابق قوانین، مقررات و اهداف مرتبط به وظیفه که از طرف آمر مربوطه  اجرای سایر وظایف .11

 :وظایف هماهنگی

 با بخش های مربوطه.هماهنگی  .12
 

 

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

در یکی از رشته های  لیسانسرولوژی و یا یو)انستیتوت هوانوردی( رشته مت فوق بکلوریا حد اقل داشتن سند تحصیلی: رشته تحصیلی .1

 .تیورولوژی به درجه تحصیلی باالتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود هایدروم

 .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

 


