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وظيفۀ مرکزی معلم . استاد مضمون دستگاه ارتباط از كيفيت اجراآت خود در برابر مسؤلين انستيتوت  مسؤليت دارد: وظيفههدف 
عبارت از تطبيق نصاب تعليمی ازطريق تهيه، ارائه و تطبيق درس و مديريت محصلين و ايجاد فضای مصؤن و محفوظ آموزشی  

 .ميباشد
 ...............................................................................................................................................

 : مسؤليت های وظيفوی
ترتيب پالن درسی روزانه ، هفته وار ، ماهوار ، سمستروار وتطبيق آن باالی محصلين انستيتيوت غرض بهبود و باالرفتن  .1

 .کيفيت درسی 
 .ارايه لکچر و پيشبرد امور درسی غرض افهام و تفهيم محصلين  .2
 .ارزيابی ورودی دانش محصلين در صنف مربوطه جهت پيشبرد دروس آينده  .3
ارزيابی مقطعی محصلين جهت رسيدن به اهداف و همچنان ارزيابی نهائی محصلين جهت آگاهی از پيشرفت آنها برای سمستر  .4

 .بعدی 
 .تهيۀ مواد ممد درسی جهت فعاليتهای درسی و ارايه چپتر برای محصلين  .5
ترتيب سوالت امتحانات و حصول اطمينان از مصؤونيت آن به منظور حفظ اعتبار سواالت ، تهيه و تطبيق امتحانات جهت  .6

 .ارزيابی محصلين در مضمون دستگاه ارتباط 
 .محصلين (اطالع نامۀ)تهيه وارايه جدول نمرات محصلين به رياست انستيتوت هوانوردی مربوطه  و ترتيب کارت راپور  .7
 .اجرای فعاليت های تحقيقی واشتراك در سيمينار هاي تعليمي جهت باالبردن دانش مسلکی و مهارتهای مربوط به آن .8
 .سعی و تالش در مسايل انکشاف ذهنی ، جسمی و روانی محصلين  .9

 .اشتراک در فعاليتهای انستيتوت به شمول مجالس معلمين، ادارۀ انستيتوت، و کميته مشورتی  انستيتوت .10
همکاری بابخش تدريسی در مورد مديريت انستيتوت و ايفای نقش رهبری در ساحۀ مضمون مربوطه و ساير فعاليتهای اضافی  .11

 .اداری
. سهم گيري و اشتراك در كارهاي مربوط به اخذ امتحانات تثبيت سويه محصلين به منظور ارتقای سويه تحصيلی آنها .12
اجرای سايروظايف که ازطرف مقامات ذيصالح مطابق قوانين ، مقررات ،اهداف و پاليسی  رياست انستيتوت هوانوردی سپرده  .13

 .ميشود
 ...............................................................................................................................................

 :تحصيالت،تجارب ومهارت های الزم
 مطابق طرزالعمل استخدام معلمين 

 .قانون کارکنان خدمات ملکی ذکرگرديده است  (34 و 8 ، 7)مقتضيات حداقل برای اين بست درماده
. به تحصيالت باالتر مرتبط به وظيفه ترجيح داده می شود(  حداقل ليسانس): درجه تحصيل  .1
  (مدت يک سال مرتبط به وظيفه )تجارب الزمه  .2
 . ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغيره )مهارت های ديگر  .3

  ملی و انگليسیبلديت کامل به لسان های . 
  دانش کمپيوتر به شکل عملی ونظریمهارت مسلکی و مديريتی. 

 بلديت و آشنائی به ميتودهای نوين تدريس. 
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