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وظیفۀ .استاد مضمون ترافیک فصائی وسیملیتور از كیفیت اجراآت خود در برابر مسوولین انستیتوت  مسؤلیت دارد: وظيفههدف 
مرکزی معلم عبارت از تطبیق نصاب تعلیمی ازطریق تهیه، ارائه و تطبیق درس و مدیریت محصلین و ایجاد فضای مصؤن و محفوظ 

 .آموزشی  میباشد
 ...............................................................................................................................................

 : مسؤليت های وظيفوی
تطبیق نصاب تعلیمی، پالیسی ها و پروسیجرهای اداری معرفی شده  توسط انستیتوت  برای یک صنف در انستیتوت  .1

 . ساعت،  مکلفیت درسی28-26وتطبیق پالن در هر هفته 
 .تهیۀ مواد ممد درسی جهت فعالیتهای درسی و تهیۀ پالن درسی جهت تقویۀ فعالیت های تدریسی .2
ریاست انستیتوت هوانوردی و مصؤونیت سواالت امتحان به منظور حفظ اعتبار آن ،تهیه و تطبیق امتحانات جهت ارزیابی  .3

 .محصلین در مضمون ترافیک فصائی وسیملیتور
کامل و , تهیه، تقدیم و بحث در مورد نتائج امتحانات محصلین صنوف مربوطه اش با آمر بخش وحفظ نتائج دقیق، درست  .4

 .محصلین (اطالع نامۀ)تهیۀ کارت راپور 
 .اجرای فعالیت های تحقیقی واشترك در سیمینارها ي تعلیمي جهت باالبردن دانش مسلکی و مهارتهای مربوط به آن .5
مشاهده و ارزیابی اجراآت، سلوک و انکشاف اجتماعی و صحت جسمی محصلین و پیشنهاد به محصلین ، مسولین  .6

 .انستیتوت در مورد پیشرفت آنها
 .اشتراک در فعالیتهای انستیتوت به شمول مجالس معلمین، ادارۀ انستیتوت، و کمیته مشورتی  انستیتوت .7
 .رهنمائی و مشوره دهی به محصلینی که مشکالت انطباتی و تدریسی و یا عالقه مندی مشحص آموزش درسی ندارند .8
همکاری بابخش تدریسی در مورد مدیریت انستیتوت و ایفای نقش رهبری در ساحۀ مضمون مربوطه و سایر فعالیتهای  .9

 .اضافی اداری
ساختن پالن و مفردات درسي ساالنه مكتب به همكاري مسول بخش  مربوط تطبیق قوانین ومقررات انستیتوت باالی هریک  .10

. از محصلین
. سهم گیري واشتراك دركارهاي مربوط به اخذ امتحانات تثبیت سویه محصلین به منظور ارتقای سویه تحصیلی انها .11
اجرای سایروظایف که ازطرف مقامات ذیصالح مطابق قوانین ، مقررات ،اهداف و پالیسی  ریاست انستیتوت هوانوردی  .12

 .سپرده میشود
 ...............................................................................................................................................

 :تحصيالت،تجارب ومهارت های الزم
 مطابق طرزالعمل استخدام معلمين 

 .قانون کارکنان خدمات ملکی (34 و 8، 7)مقتضیات حداقل برای این بست درماده
  . به درجه بلند تر تحصیلی ترجیح داده میشود ( حداقل لیسانس):           درجه تحصيل  .1
(  مرتبط به وظیفه مدت یک سال )تجارب الزمه              .2
  ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )مهارت های ديگر        .3

  ریاست انستیتوت هوانوردی مربوط  (پالیسی )قابلیت تطبیق خط مشی. 

  داشتن اهلیت وشایستگی. 

 و انگلیسی بلدیت کامل به لسان های دری  پشتو  . 

  مهارت مسلکی و مدیریتی. 

  استفاده ازپروگرام های کمپیوتر مرتبط به وظیفه  
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