
اليحه وظايف 

   ………………………………………………………………………………………………… 

 مدیرعمومی اویانکس :       عــــنوان وظيفه 

 اداره مستقل هوانوردی ملکی:   اداره     /   وزارت 

کابل    : موقـــــــعــيت        

ریاست مصؤنیت پرواز  :             بخش       

  (4)  :          بسـت          

  پروازقابلیتآمر  : گزارشدهی به       

مدیر اویانکس  :   گزارشگيری از     

 81-90-09-012  :        کـــــــــــــــود
.................................................................................................................................................................................................  

نظارت از چک سیستم های مختلف طیاره های ملکی جهت تأمین مصؤنیت پرواز طیاره ها در    :  هدف وظيفه     

   .                            میادین کشور

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

: 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
کمونیکیشن، نویگیشن و سیستم های برقی : کنترول و مراقبت از فعال بودن سیستم های اساسی طیاره ها؛ ازقبیل .3

 .طیاره ها جهت تأمین مصؤنیت پرواز
نظارت از جریان اخذ امتحانات انجنیران اویانکس در مراکز تربیوی از طیاره ها به منظور صدور الیسنس های  .4

 .مجوزه
 .صدور تصدیق نامه های قابلیت پرواز جهت حصول اطمینان از عدم وقوع حوادث غیرمترقبه .5
 .بررسی و تحقیق حوادث هوایی به منظور دریافت علل وقوع حوادث .6
 .نظارت و تفتیش تخنیکی طیاره ها جهت ثبت و تفتیش دورئی ریمپ های میادین کشور .7
. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامها، مطابق قوانین، مقرره ها و اهداف اداره سپرده می شود .8

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

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

o (فوق بکلوریا انستیتوت هوانوردی و درجه تحصیلی باالتر هوانوردی ارجیحت داده میشود). 
 (طبق قانون  )تجارب الزمه .2

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

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