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 نویگیشن و سرویلنس  آمر:  عنوان وظیفه   
اداره مستقل هوانوردی افغانستان :  وزارت ویا ادار   
کابل :  موقعیت           
ریاست خدمات تخنیکی :   بخش              
(3):   بست              
رئیس خدمات تخنیکی :  گزارش به        
نویگیشن  (رهنمائی طیارات ) مدیرعمومی سرویلنس  ومدیرعمومیمدیر نویگیشن ،:  گزارش از        
81-90-10-004:   کود               

  کنترول ازوسایل تخنیکی میادین هوائی کشور، تنظیم ورهنمائی پرسونل فنی جهت فعال نگهداری دستگاه:هدف وظیفه   
   MLAT/ADS-B سیستم رادارهای اصلی و فرعی ،   ILS/DVOR/DME,                     های رهنمائی طیارات

: مسؤلیت های وظیفوی 
. ترتیب پالن کاری آمریت ماهوار، ربعواروساالنه غرض تطبیق اهداف ریاست مربوطه و اداره .1
نظارت ازاجراات کاری مدیریت های مربوطه جهت فعال نگهداشتن وسایط  رهنمائی طیارات غرض تامین  .2

 .مصؤنیت پرواز ها 
 دستگاه های رادیو (PMI)رهنمائی پرسونل مدیریت های مربوطه در خصوص اجرای حفظ و مراقبت تخنیکی  .3

 .نویگیشن و سرویلنس ناصبه سایت ها 
 – WAM  و سیستم RADAR و DME/DVOR/ILS/کنترول ازچگونگی فعالیت دستگاه های تخنیکی   .4

ADS - B مطابق به استندردهایICAO  
 در نقاط کشور و سایت های رادار میادین هوائی  MLATاخذ گزارش ماهوار از فعالیت سایت های ناصبه  .5

 کشور
 .سازماندهی وتدویرسمینارهاو ورکشاپ های مسلکی به منظورارتقای ظرفیت مدیران وکارمندان فنی اداره  .6
مراقبت ازپالن داده شده ماهوار، ربعوارمدیریت ها عمومی وارائیه گزارش ازاجراات ومشکالت به ریاست  .7

خدمات تخنیکی  جهت رفع مشکالت وسایل  رهنمائی طیارات ، رادارهای فرعی و اصلی و سیستم 
MLAT/ADS – B  میادین هوائی  . 

 .رشد، تشویق وآموزش آنها استخدام، مدیریت از کارکنان تحت اثرجهت حصول اطمینان از .8
 .اتخاذ تصمیم درامرتحقق اهداف وپروگرام های ریاست مربوطه .9

 .  ارائیه مشوره های مسلکی به ریاست مربوطه .10
 انجام سایروظایف مرتبط به وظیفه که ازطرف امر مربوط مطابق قوانین ،مقررات واهداف ریاست که  .11

 .   عمومی به وی سپرده میشود 
....……………………………………………………………………………………………… 

 :تحصیالت ، تجارب ومهارت های الرم 
 .قانون کارکنان خدمات ملکی ذکرگردیده است  ( 34) و ( 7 )مقتضیات حداقل برای این بست درماده 

به تحصیالت باالتر رشته های (لسانس انجنیری بخش های برق ، مخابره و الکترونیکس ) :حد اقل درجه تحصیل -1
 :(نوع ومدت زمان تجربه ) تجارب الزمه متذکره ترجیح داده میشود

  دو سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه  -2
 (...كورس هاي كوتاه مدت ، آموزش داخل خدمت وغیره)مهارت هاي دیگر -3
 (ورد واکسل  )برنامه هاي كمپیوتر.  
  کورس های فنی ومسلکی دررشته های وسایل و وسایط هوانوردی. 
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