
 

الیحه وظایف  

عنوان وظیفه                            آمر کمونیکیشن  
وزارت و یا اداره                       هوانوردی  

موقعیت                                  کابل 
معاونیت عملیاتی  /بخش                                     ریاست خدمات تخنیکی 

 3بست                                      
گزارش به                                رئیس خدمات تخنیکی  

 AFTN– VSATگزارش از                               مدیر عمومی تیلی کمونیکیشن ،
 81-90-10-005:                                      کود 

  همچنان    و AFTN ,VSAT ,VOICE RECORDERکنترول از وسایل مخابروی و دستگاه های :اهداف وظیفه 
.  در کشورWAM/ADS – B سیستم     VSAT برای دستگاه های  BAND WIDTHنظارت از  بند وید 

: مسُولیت های وظیفوی 
طرح وترتیب پالن کاری آمریت تیلی کمونیکیشن در مطابقت با پالن های ریاست خدمات تخنیکی جهت تحقق و  -1

 .اهداف اداره و انسجام بهتر امور 
 – WAM/ADS  و دستگاه های VSAT برای دستگاه های مخابروی Band Widthنظارت از تهیه بندوید  -2

B  
 مطابق به استندرد های HF/VHF/VSAT/AFTNکنترول از چگونگی فعالیت دستگاه های تخنیکی مخابروی  -3

ICAO  
کنترول و نظارت از سیستم های مخابروی و تیلفونی جهت فعال نگهداشتن میادین هوایی برای نشست و پرواز  -4

 طیارات به منظور مصونیت پرواز ها 
 سازماندهی و تدویر سمینار ها و ورشکاپ های مسکلی به منظور ارتقای ظرفیت مدیران و کارمندان فنی اداره  -5
  ناصبه دستگاه های  واکی تاکی  RADIO LINKکنترول و نظارت از وسایل مخابروی  -6

,ILS/DVOR/DME , MLAT  در میادین هوائی مرکز و والیات . 
 آدرس های وسایل مخابروی و در صورت لزوم تجدید  IPتعین و تثبیت فریکونسی های مورد ضرورت و  -7

    . آدرس های وسایل مربوطه   IPسافت ویر و 
 مراقبت دوامدار از سافت ویر های مخابروی دستگاه ها و در صورت لزوم تجدید سافت ویر  -8
مدیریت از کارمندان تحت اثر به منظور حصول اطمینان از استخدام رشد و آموزش موثر آنها و اجرای وظایف  -9

 .مطابق معیاری های مورد نیاز
اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامات ، مطابق قوانین ، مقررات و اهداف اداره ، سپرده  -10

میشود  

: تحصیالت ، تجارب و مهارت های الزم 
 قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است   (34و7،8) مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده 

به تحصیالت باالتر رشته های متذکره (لسانس انجنیری بخش های برق ، مخابره و الکترونیکس ):  درجه تحصیل   
ترجیح داده میشود 

 (مدت دو سال مرتبط به وظیفه  ):تجارب الزم 
 اداره مربوطه  (پالیسی)قابلیت مشوره دهی در مورد خط مشی  -1

 توانائی رهبری و کنترول اداره  -2

 داشتن اهلیت و شایستگی داشتن حسن و سیرت و شهرت نیک  -3

 .بلدیت کامل به لسان های دری ، پشتو و انکلیسی  -4

 (آنشائی به پروگرام های کمپیوتر ، مدیریت ، اداره و استندرد های اموزشی )مهارت های مسلکی و مدیرتی  -5

 (کورس های کوتاه مدت ، آموزش های داخل خدمت و غیره )مهارت های دیگر  -6

 1394/جدی :..........تاریخ ..........................ریاست منابع بشری ........................ ترتیب کننده  
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