
 اليحه وظايف 

…………………………………………………………………………………………………….. 

مديرعمومی عمليات مصؤنيت هوانوردی :      عــــنوان وظيفه  

اداره مستقل هوانوردی ملکی :   اداره    /   وزارت  

 کابل   : موقـــــــعــيت        

  رياست مصؤنيت پرواز   :   بخش               

  ( 4 ):      بسـت               

   آمر مصؤنيت پرواز  :گزارش دهی به     

مديرعمليات مصؤنيت  :    گزارش گيری از    

 81-90-09-006  :    کـــــــــــــــود     
................................................................................................................................................................................................................. 

    نظارت و تنظیم امورعملیاتی و تطبیق قوانین و طرزالعمل های هوانوردی باالی شرکت  :هدف وظيفه       

 .                           های ترانسپورتی هوائی

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

: شرح وظايف   
 .ترتیب پالن های کاری هفته وار، ماهوار، ربعوار و ساالنه جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شدۀ اداره .1
 .مدیریت  کارکنان تحت اثر به  منظور تحقق اهداف پالن شده رهبری و .2
بررسی و تنظیم امورعملیاتی در میدان هوائی کابل و سایر میدان های کشور به منظور تأمین مصؤنیت پرواز  .3

 .طیاره های ملکی
وارسی از عملیات شرکت های هواپیمائی داخل و خارج کشور به منظور تطبیق قوانین و طرزالعمل های  .4

 .هوانوردی  کشور باالی آنان
بررسی سیستم عملیاتی شرکت های خارجی جهت توزیع تصدیق نامه به آنها مطابق قوانین جاری کشور در امور  .5

 .هوانوردی
مراقبت از امور سطح آموزشی و تعلیمی عملۀ پرواز و اخذ امتحانات مجوزه از عمله پرواز، کیپتان و کوپیلوت،  .6

 .دسپیچران و مهمانداران پرواز به منظور توزیع الیسنس و جوازنامه مطابق به استندرد هوانوردی
تطبیق قوانین و طرزالعمل های هوانوردی باالی شرکت های خصوصی داخلی و تفتیش امورعملیاتی باراندازی  .7

 .طیاره ها، محدودیت های ساعت پرواز جهت تأمین مصؤنیت پرواز
ارزیابی دستگاه ها و کورس های تعلیمی داخل و خارج کشورغرض حفظ استندردهای بین المللی و صدور  .8

 .صالحیت های مجوزه
اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامها، مطابق قوانین، مقرره ها و اهداف اداره سپرده می  .9

. شود

 ...........................................................................................................................................
 :تحصيالت، تجارب و مهارت های الرم 

 .قانون کارکنان خدمات ملکی، ذکر گردیده است (34و7 )مقتضیات حداقل برای این بست، در مادۀ
  :حداقل درجه تحصيل.1

o (فوق بکلوریا انستیتوت هوانوردی و درجه تحصیلی باالترهوانوردی ارجیحت داده میشود). 
 :(نوع ومدت زمان تجربه )تجارب الزمه .2

o یک سال مرتبط به وظیفه . 
 :(...كورس های كوتاه مدت، آموزش داخل خدمت وغيره)مهارت های ديگر.3

o پالنگذاری، اداره، مدیریت، آشنایی با برنامه های مسلکی مرتبط به وظیفه، کمپیوتر و زبان انگلیسی .
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