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فراُن آّری آهْزضِای اساسی، آهْزضِای هجذد تَ کارهٌذاى ادارٍ هٔصًْیت پرّاز توٌظْر هسلکی سازی :  ىدف ًظیفو 

 ّ ارتقای سطح داًص هسلکی کارهٌذاى ایي ادارٍ  
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 :مسؤًلیت ىای ًظیفٌی

ترتیة پالى ُای کاری ُفتَ ّار ، هاُْار ، رتعْار ّ ساالًَ در هطاتقت تا پالى ریاست ادارٍ هستقل   .1
 .ُْاًْردی هلکی جِت تحقق اُذاف ادارٍ ّ اًسجام تِتر اهْر

 بمنظور تنظیم آموزشها به کارمندان   (Training Manual)ترتیب منول آموزشی  .2

 ترتیب پالن آموزشی برای فراهم نمودن کورسهای مسلکی به کارمندان این اداره  .3

مطالعه معیارها ورهنمود های اداره مستقل هوانوردی ملکی بین المللی و شامل نمودن معیارهای جدید در  .4

 منول آموزشی 

 چک وبررسی ترینینگ منول شرکت های هوایی و مطابقت دادن آن به مقررات اداره مستقل هوانوردی  .5

 ملکی کشور 

 و ستندرد های بین المللی ACARتحلیل و ارزیابی  پالن و موضوعات  آموزشی شرکت های هوایی مطابق  .6

 . اداره مستقل هوانوردی ملکی

 . ترتیب پیشنهادات برای فراهم آوری پروگرام های آموزشی به کارمندان مسلکی .7

 .انجام سایر وظایف که از طرف ریاست مربوطه مطابق قوانین و مقررات .8

 . تهیه گذارش و ارایه آن بعد از تکمیل وظایف سپرده شده به آمریت مربوطه .9

اجرای سایر ّظایف هرتثظ تَ ّظیفَ کَ از طرف هقاهات، هطاتق قْاًیي، هقررٍ ُا ّ اُذاف ادارٍ سپردٍ   .10

 .هی ضْد
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 :تحصیالت،تجارب ًميارت ىای السم

 .ردیذٍ استگقاًْى کارکٌاى خذهات هلکی رکر ( 34) ّ  (۷)هقتضیات حذاقل ترای ایي تست در هادٍ

 .(فوق بکلوریا انستیتوت هوانوردی و درجه تحصیلی باالترهوانوردی ارجیحت داده میشود) :حذ اقل درجَ تحصیل 

   َ(  یکسال هرتثظ تَ ّظیفَ ):تجارب الزه 

  (کْرس ُای کْتاٍ هذت، آهْزش ُای داخل خذهت ّغیرٍ  )هِارت ُای دیگر  

 (ّرد، اكسل)آضٌایي تاترًاهَ ُاي كوپیْتر 

 (دری ، پطتْ ّ اًگلیسی)تلذیت تَ یکی از لساًِای رسوی کطْر 

 هِارت هسلکی ّ هذیریتی. 
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