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 ها.و مقرره ترازو طرزالعمل ترازوهاها مطابق الیحه، های ترازواز تمام امور و فعالیت نظارت و کنترول:  هدف وظیفه

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

 صالحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 وظایف تخصصی:

 که قابلیت کنترول و نظارت از داخل یک اتاق در مرکز را داشته باشد. اایجاد سیستم منظم دیجیتالی ترازو ه 

 ریاست تنظیم امور ترازو ها. بررسی وضعیت تخنیکی ترازو ها با درنظرداشت حالت موجوده ساحه نصب ترازو و ارائه گزارش به 

 .اتخاذ تدابیر جهت جلوگیری از تخریب شدن ابزار تخنیکی ترازو ها حین توزین وسایط بلند تناژ باالی ترازو ها 

 د دشناسائی و معرفی اشخاص و موتر داران به ریاست تنظیم امور ترازو ها که باعث صدمه زدن ابزار و و سایل تخنیکی ترازو ها میشوند حین تر

 باالی ترازو ها.

 .پیشنهاد مکان های امن از نگاه تخنیکی برای ترازو های که در حالت تهدید تخنیکی قرار دارند 

 .مدیریت تخنیکی ترازو ها به سبب سرازیر شدن باران و برف های موسومی در ساحه نصب ترازو ها 

  والیات و ارائه آن به ریاست تنظیم ترازو ها.جمع آوری برآورد تخنیکی ابزار و وسایل مورد ضرورت ترازو ها مرکز و 

   بررسی وضعیت تخنیکی تمام اندیکیتور ترازو ها که وزن را نمایش میدهند و چگونگی قابلیت ذخیره سازی وزن های وسایط بلند تناژ بطور

 اتوماتیک.

 .اتخاذ تدابیر جهت تنظیم نمودن کلیبریشن )تنظیم سیستم وزن گیری( ترازو ها در هر ماه 

 .مدیریت حق الوزن وسایط و ارائه گزارشات جمع اوری شده از کارمند محاسبه عواید ترازو ها به ریاست تنظمیم امور ترازو ها 

 

 وظایف مدیریتی:

 تهیه و ترتیب پالن کاری ماهوار، ربعوار و ساالنه در مطابقت با پالن عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده؛ 

 ی مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛انتقال مهارت ها 

 مدیریت، ارزیابی اجراات، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان و بخش های تحت اثر؛ 

  مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛ وارایه گزارش ماهوار، ربعوار و ساالنه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش 

 .اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصالح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود 

 وظایف هماهنگی:

 .تامین ارتباط وهماهنگی با سایر بخش های مرتبط جهت پیشبرد امور محوله 
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 شرایط استخدام )سطح تحصیلی و تجربه کاری(:

 ار های ذیل ترتیب گردیده است:خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیقانون کارکنان  34و  8، 7وظایف با در نظر داشت مواد  الیحهاین 



از موسسات تحصیلی  انجینری سیول، انجنیری سرک سازی، انجنیری ترافیک های در یکی از رشتهحد اقل لیسانس  داشتن سند تحصیلی: رشته تحصیلی .1

 .داده می شوددر رشته های فوق الذکر ارجحیت  باالتربه درجات ملی و بین المللی داخل و یا خارج از کشور، 

 داخل و یا خارج کشور.تبط به وظیفه از موسسات ملی و بین المللی کاری مرتجربه سال دو  داشتن حد اقلتجربه کاری:  .2

  مهارت های الزم: .3

  ؛زبان انگلیسیتسلط به یکی از زبان های رسمی کشور )پشتو یا دری( و 

 .مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه 

 موارد تشویقی:

 (5 )( نمره امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت 3نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم و )

 برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛

 (5نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل اس ).تخدام 


