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 ومرکز Approachازطریق شعبات تقرب    پرواز ATCSهوائی  فراهم ساختن خدمات کنترول ترافیک :ىذف ًظیفو
کنترول شعبات متذکره مطابق قوانین ودستورالعمل های اداره هوانوردی کشور   به  پروازهای تحتACCساحوی  کنترول

 . و با حفظ مصئونیت پرواز ها ICAOو با رعایت معیارهای پذیرفته شده سازمان بین المللی هوانوردی ملکی 
. ............................................................................................................................................................................................................................... 

: شرح وظايف    
. ترتیب پالن های کاری ماهوار، ربعوارو ساالنه جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شده .1

 به تمامی طیارات که ACC و approach توسط پرسونل موظف در شعبات ATCSتهیه خدمات کنترول ترافیک هوای  .2

حریم هوایی و دهلیزهای هوایی که تحت کنترول هوایی و اداره شعبات متذکره پرواز می نمایند بمنظور سرعت بخشیدن و 

 .حفظ مصونیت در جریان ترافیک هوایی در مطابقت با قوانین اداره هوانوردی ملکی کشور و سازمان ایکاو

امداراز اجرای وظایف مدیریت های مربوطه جهت حصول اطمینان از معیاری بودن و مصئون بودن ونظارت و ارزیابی د .3

 .تهیه خدمات توسط آنها برای حفظ سریع و مصئون جریان ترافیک هوائی

 .رهنمائی مدیران شعبات تحت اثر و کارمندان آنها به منظور اجرای بهتر و معیاری بودن وظایف شان .4

  OJTI نحو کار آموزگاران APP &ACC   در بخشایOJTنظارت مستقیم و یا غیر مستقیم از جریان آموزش های عملی  .5

 .بمنظور مطابقت آنها با قوانین و معیارها

بررسی و تحقیق ابتدائی در باره حادثات طیارات که در حریم هوائی تحت اداره شعبات مربوطه اتفاق می افتد،دریافت  .6

گزارش پیرامون آن از شعبه مربوطه و در صورت لزوم ارسال گزارش به بخش مصئونیت پرواز جهت تحقق بیشتر و تکمیل 

 .گزارش و همچنان اخذ تدابیر الزم بمنظور جلوگیری از همچو حوادث در آینده

 .مدیریت کارکنان تحت اثر جهت اصول اطمینان از استخدام رشد و آموزش آنها .7

همکاری با سایر بخشهای تنظیم خدمات ترافیک هوائی و شعبات مصونیت پرواز جهت رفع مشکالت و ایجاد فضای همکاری  .8

 .در بخشهای مربوطه به هدف ارایه خدمات هرچه بهترو معیاری

 .اتخاذ تصمیم در امر تحقق اهداف و پروگرامهای ریاست تنظیم خدمات ترافیک هوائی .9

 که با آنها ارتباط کاری ATCترتیب و امضای موفقنامه های کاری و عملیاتی با سایر شعبات خدمات کنترول ترافیک هوائی  .10

وجود دارد و با بخشهای دیگر در صورت ضرورت بمنظور هماهنگی معلومات پرواز ها تعین ساحه مسولیت یونت های 

ATCو همچنان چگونگی انتقال کنترول پرواز ها از یک یونت به یونت دیگر و مسائل ضروری دیگر . 

 .ارایه مشوره و پیشنهادات به مراجع مربوطه و ریاست تنظیم خدمات ترافیک هوائی بمنظور حل مشکالت وظیفوی .11

 .اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامات مطابق قوانین و مقرره ها و اهداف اداره سپرده میشود .12

................................................................................................................................................   
 :تحصیالت، تجارب ً ميارت ىای الزم 

 .لاوُن کازکىان خدمات ملکی، ذکس گسدیدي است(34 َ 8، 7)ممتضیات حدالل بسای ایه بست، دز مادي 

 :حذاقل درجو تحصیل.   1
o  حد الل فُق بکلُزیا اوستیتُت ٌُاوُزدی ، بً دزجً باالتستحصیلی ازجحت دادي میشُد. 

 : (نٌع ً مذت زمان تجربو  )تجارب الزمو .2 
o  طبك لاوُن. 

 :(....كٌرسيای كٌتاه مذت، آمٌزش ىای داخل خذمت ً غیره )ميارت ىای ديگر.3
o پالوگرازی، ادازي، مدیسیت، آشىایی با بسوامً ٌای مسلکی مستبظ بً َظیفً، کمپیُتس. 



o  ادازۀ مسبُط زا دازا باشد، تُاوایی زٌبسی َ کىتسَل  (پالیسی)لابلیت ازائۀ مشُزي دز طسح  خظ َ مشی
 .امسیت مسبُطً زا داشتً باشد

o  بلدیت کامل بً یکی اششباوٍای ملی َ اوگلیسی. 
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