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  هذیر ػوْهی کٌترّل تمرب پرّازُا  :عــــنٌان ًظیفو      

 اداره مستقل هوانوردی ملکی    : اداره       /ًزارت 
  کابل :مٌقـــــــعــیت        

 .آهریت خذهات ترافیک ُْایی/ریاضت تٌظین خذهات ترافیک ُْایی         :           تخش 

 (4)   :                  تسـت

  آهر کٌترّل ترافیک حرین ُْایی  :گسارشذىی  تو       

 کارهٌذاى هْظف در شؼبَ کٌترّل حرین ُْایی  :گسارشگیری از      

 81-90-08-92:کـــــــــــــــٌد         
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 اضتفادٍ هی کٌٌذ هطابك (APP)فراُن ًوْدى خذهات کٌترّل ترافیک ُْایی بَ ترافیکی کَ از ضاحات تحت ادارٍ تمرب پرّاز ُا  :ىذف ًظیفو 

 بوٌظْر جلْگیری از حادثات هیاى طیارٍ ُا ّ حفع هصًْیت لاًًْیت ّ تطریغ رًّذ (ICAO)دضتْرالؼول ُای ضازهاى بیي الوللی ُْاًْردی 

 .             ػولیات
................................................................................................................................................................. ................................................................ 

: شرح وظایف    
  ٍارایَ خذهات کٌترل ترافیک ُْایی بَ ترافیکی کَ از ضاحات ادارٍ تمرب پرّاز ُا اضتفادٍ هی کٌٌذ هطابك لْاًیي ّ طرزالؼول ُای ادار

  .(ICAO)ُْاًْردی هلکی افغاًطتاى ّ ضازهاى بیي الوللی ُْاًْردی 

  ًٍظارت ّ ارزیابی دّاهذار از ًحٍْ فؼالیت ّ تْاًائی کارهٌذاى تمرب پرّاز حیي اجرای ّظایف هطابك بَ دضتْرالؼول ُای ادار

 . بَ هٌظْر حفع هصؤًیت ّ تطریغ رًّذ ػولیات(ICAO)ُْاًْردی کشْر ّ ضازهاى بیي الوللی ُْاًْردی 

  نظارت از آموزش عملی کارمندان جدید الشمول جهت فراگیری درست کار در مطابقت با طرزالعمل های اداره هوانوردی ملکی

 .  (ICAO)افغانستان و سازمان بین المللی هوانوردی 

 نظارت و مراقبت از دستگاه های  مربوط تقرب پرواز ها و حصول اطمینان از فعال بودن آنها. 

  هماهنگی، تهیه، ترتیب و امضای موافقت نامه های ضروری با سایر شعباتATC مانند کنترول تاور و کنترول حریم هوایی به 

منظور مشخص ساختن ساحه مسولیت، و چگونگی انتقال مسؤلیت پروازشعبه تقرب پرواز ها به کنترول تاور و کنترول حریم هوایی 

 .و بر عکس آن 

  نظارت از تقسیم اوقات کاری ماهوار کارمندان تقرب پرواز و بررسی درخواست های رخصتی آنها جهت رد و یا تایید که از سوی

 .مدیر تقرب پرواز ها پیشکش میشود

  تحمیك ّ بررضی حادثات کَ در ضاحَ تحت هطؤلیت تمرب پرّاز ُا رخ هیذُذ جِت رّشي شذى دلیل ّلْع آى، ّ ُذایات الزم برای

 .جلْگیری از تکرار ُوچْ حْادث 

 هطالؼَ الگ ُای رّز هرٍ تمرب پرّاز ُا بوٌظْر آگاُی ّ حصْل اطویٌاى از فؼالیت ُای لاًًْوٌذ ّ هْثر کارهٌذاى. 

  ارائَ هشْرٍ بَ رُبری ادارٍ ُْاًْردی هلکی جِت حل هشکالت ّ چالش ُا ّ بِبْد در اجرای فؼالیت ُا برای ًیل بَ اُذاف از لبل

 .تؼیي شذٍ

 اجرای ضایر ّظایف هحْلَ کَ از طرف هماهات در هطابمت بَ لْاًیي، طرزالؼول ُا ّ اُذاف ادارٍ ُْاًْردی ضپردٍ هی شْد. 

....................................................................................................................................................................... 

 :تحصیالت، تجارب ً ميارت ىای الزم    
 .لاًْى کارکٌاى خذهات هلکی، رکر گردیذٍ اضت ( 34) ّ  (8 ّ 7 )همتضیات حذالل برای ایي بطت، در هادٍ  

 :حذاقل درجو تحصیل .1

  ( ICAO 051-052-053-054-055یکی از کْرش ُای) ّ یا  ATC فارؽ اًطتیتْت ُْاًْردی از بخش –فْق بکلْریا 

 :تجارب الزمو .2

  داشتي دّ ضال تجربَ کاری در تمرب پرّاز ُا با الیطٌصATC ضرّری هیباشذ . 
 :ميارت ىای دیگر.3

o  داشتي شِادت ًاهَ درجَ چِارم اًگلیطی ّ یا باالتر از آى هطابك بَ هؼیار ضازهاى بیي الوللی ُْاًْردیICAO . 

o  بَ کطاًیکَ کْرش ُای شیٍْ ُای تذریص ػولی، ضْپرّایسری(059-ICAO )  ضایر کْرش ُای ّATC   را ضپری کردٍ باشٌذ 

 .ارجحیت دادٍ هیشًْذ

 :ميارت ىای مسلکی ً مذیریتی

o  تْاًایی اضتفادٍ از شیٍْ ُای رُبری ّ هذیریتی. 

o  ًْاًایی طرح ّ تطبیك  پالى ُای کاری جِت ارتماع ظرفیت کارهٌذاى. 

o  تْاًایی ارایَ هشْرٍ ُای ضالن بَ رُبری ادارٍ جِت بِبْد کار. 



o  تْاًایی اضتفادٍ از پرّگرام ُای کوپیْتر هرتبظ بَ ّظیفَ از ّضایل هخابرّی. 
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