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 .انکشاف و توسعه زیرساخت های پروژه ها و ارائه پالن و پالیسی های پروژه ها :وظیفه     هدف  

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

 : مسؤلیت های وظیفوی

طرح و ترتیب پالن کاری ماهوار ، ربعوار وساالنه درمطابقت به پالن ریاست پالن و پروژه هاوارائیه ان جهت  .1
 .منظوری و استقامت کاری 

 .زیربنا های سکتور هوانوردی ملکی.ترتیب پالیسی مشخص برای توسعه میادین هوائی و .2
 .ترتیب پالن انکشافی ، کوتا مدت ، میان مدت و دراز مدت  .3
 .تحلیل و ارزیابی پالن انکشافی مطابق بودجه تخصیص یافته برای سال های آینده .4

 .وطی مراحل ان (Network Diagram)کنترول ازتهیه، تدوین و تصویب ساختار زمانبندی کلی پروژه  .5

ارائیه طرح معقول پالن و پالیسی ، مذاکره و مشوره با تیم امریت پالن و پالیسی پیرامون تشخیص چالش های عمومی  .6

 .وفرعی سراراه پروژه ها، دریافت راه های بیرون رفت از آن ها

 .کنترول از دیتابیس به منظور درج معلومات پروژه های انکشافی .7

مدیریت از کارمندان تحت اثربه منظور حصول اطمینان از استخدام، رشد و آموزش موثر از اجرای وظایف مطابق  .8

 .معیار های مورد نیاز

 .تامین روابط با سایر بخشهای ریاست وارائیه مشوره های سودمند جهت بهبود امورات .9

 .رهنمائی و نظارت از جریان تطبیق پالن های میادین هوائی .10

 .هماهنگی وارائیه مشوره های سودمند برای طرح پالنهای انکشافی میادین هوائی .11

یفه که ازطرف مقامات مطابق قوانین ،مقرره ها ،اهداف وخط مشی اداره سپرده اجرای سایر وظایف مرتبط به وظ .12

 .شود

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

 :تحصیالت،تجارب ومهارت های الزم

 .قانون کارکنان خدمات ملکی ،ذکر گردیده است   (34، 7)مقتضیات حد اقل برای این بست ، درماده 

وباالتر  (اقتصاد توسعه ، توسعه زیر بناهای ترانسپورت هوائی وپالنگذاری  ) درچه لیسانس اقتصاد:حداقل درجه تحصیل .1

  .    ازان ارجحت داده میشود

 .بلدیت به یکی اززبانهای ملی و انگلیسی  .2

  (  دوسال مرتبط به وظیفه)  : تجارب الزمه .3

 داشتن اخالق نیکووپسندیده  .4

 توانائی اجرای کاررا داشته باشد  .5

 
........: ترتیب کننده .1394جدی : ............تاریخ        ...امریت اموزش و انکشاف اداره  …............. 

..................... :........................تاریخ        ..............رئیس پالن و پالیسی:...............تائیدکننده
 


