
 

 های خدمات ملکی الیحه وظایف بست

 معلومات کلی بست

  شماره اعالن بست:

 واچ منیجر عنوان وظیفه:

 5 بست:

 و هوانوردی وزارت ترانسپورت وزارت یا اداره:

 (                )      بین المللی ریاست میدان هوائی :بخش مربوطه

 والیتی موقعیت بست:

 2 تعداد بست:

 مدیر اطفائیه  به :گزارشدهی 

 مطابق ساختار تشکیالتی گیر از:گزارش

  کود بست:

 22/11/1401 تاریخ بازنگری:

 . حوادث وقوعهنگام  تیم عملیاتی درکاری بخش اطفائیه، نظارت از تجهیزات و وسایل اطفائیوی و مدیریت  امور بررسی : هدف وظیفه

 های وظیفوی:لیتها و مسؤصالحیت

 بست: وظایف تخصصی

 ایی؛هو میدان در اطفائیه عمومی مدیریت کاری شفت کارمندان عملکرد از مدیریت .1

 یی؛ه خدمات همه جانبه جهت جلوگیری از حوادث حریق در میدان هوائارا .2

 یی؛ن شده و کیفیت کاری کارمندان شفت در میدان هواینظارت از ساعات کاری تعی .3

 یی؛بررسی علل حوادث از حریق در میدان هوا .4

 یی؛از وقوع آتش سوزی در میدان هوا جلوگیریی خطرات و یشناسا .5

  ؛ظرفیت و ارزیابی آنها در صورت لزوم دید ءترتیب پالن آموزشی برای کارمندان جهت ارتقا .6

 یی؛حادثات و تمرینات اطفائیوی در میدان هوا مدیریت .7

 یی؛هوا میادین تجارتی ساحات دمور در هوانوردی المللی بین و ملی های ستندردا اساس به ها مشوره هئارا .8

 .اطفائیه به مربوط اسناد سایر و بیمکات ها، قرارداد برای فایلینگ منظم سیستم تنظیم .9

 :وظایف مدیریتی

 ؛ار و ساالنه در مطابقت با پالن آمر عملیاتیتهیه و ترتیب پالن کاری ماهوار، ربعو .10

 ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛ مینارتدویر ورکشاپ ها، سانتقال مهارت های مسلکی به شیوه  .11

 ظرفیت کارکنان بخش های تحت اثر؛ ، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقاءتمدیریت، ارزیابی اجراآ .12

 ؛ رد ها به مدیریت اطفائیهه گزارش ماهوار، ربعوار و ساالنه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آوارائ .13

 سپرده میشود. ابق قوانین، مقررات و اهداف وزارتمط یفه که از طرف آمر مربوطهیر وظایف مرتبط به وظاجرای سا .14

 :وظایف هماهنگی

 .مربوطه های بخش با الزم همکاری و هماهنگی .15
 

 

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

 .شود داده میفوق الذکر ارجحیت  در رشته 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

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

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

 


