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ًظارت از جوع آّری ارقام راپْرُای هطاُذاتی استیطي ُای ُْاضٌاسی هرکس ّ ًٌگرُار    :        ىدف ًظيفو

 .ّ سپردى آى بعذ از تحلیل بَ بخص ُای تحقیقات جِت تطخیص ّضع جْی هحالت در سطح کطْر

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

 :شرح وظايف     
 

 .ترتیب پالى ُای کاری ُفتَ ّار، هاُْار، ربعْار ّ ساالًَ جِت رسیذى بَ اُذاف پیص بیٌی ضذۀ ادارٍ .1

 .هذیریت  کارکٌاى تحت اثر بَ  هٌظْر تحقق اُذاف پالى ضذٍ رُبری ّ .2

 استیشن هواشناسی جهت اطمینان از صحت معلومات مشاهداتی استیشن های 28چک و بررسی ارقام مشاهدات  .3
 .مرکزی و ننگرهار

حصْل اطویٌاى از هْاصلت راپْرُای هطاُذاتی استیطي ُای ُْاضٌاسی ّ اطویٌاى از رسیذگی راپْر هطاُذاتی  .4

 . استیطي ُای ًٌگرُار بَ هرکس

 . تنظیم و ارسال راپورهای مشاهداتی ننگرهار و سپردن آن به بخشهای مربوط جهت تحلیل و تجزیه .5
 .اتخار تصاهین الزم ّ هٌاسب در اهر تحقق اُذاف ّ برًاهَ ُای ادارٍ .6

 .ارائۀ گسارش بَ آهر هربْطَ جِت آگاُی از اجرای اهْر هحْل ضذٍ .7

   .اجرای سایر ّظایف هرتبظ بَ ّظیفَ کَ از طرف هقاهِا، هطابق قْاًیي، هقررٍ ُا ّ اُذاف ادارٍ سپردٍ هی ضْد .8
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 :تحصيالت، تجارب ً ميارت ىای الزم 

 .قاًْى کارکٌاى خذهات هلکی، رکر گردیذٍ است ( 7،8ّ34 )هقتضیات حذاقل برای ایي بست، در هادۀ  

 :حداقل درجه تحصيل . 1
o فوق بکلوریا مسلکی، به لیسانس رشتۀ آب و هواشناسی ترجیح داده می شود . 

 : (نٌع ًمدت زمان تجرتو )تجارب الزمو .2

o یک سال مرتبط به وظیفه . 
 :(کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت و غيره )مهارت های ديگر .3

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

o   میترولوژی زراعت تجهیزات میترولوِژی(WMI=RMTC meteorology synoptic 
meteorology climatology  ) را فراگرفته باشد.  
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