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ا یس و یرئجهت حمل و نقل قواعد و مقررات اداره و قوانین ترافیکی  در مطابقت بهپیشبرد امور راننده گی   :فه یوظهدف 

 .یمحالت كار ای و مربوط به اداره در مواقع الزم ن ادارهیر مسوولیسا

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

 :وییفلیت های  وظوومس

 

 مطابق سجلی که به وی تسلیم داده می شود. عندالموقع حصول اطمینان از صحت واسطه مربوطه جهت استفاده بهتر .1

 .ب واسطهیاز تخر یریجلوگبرای هدایت  نقلیه مطابق مقررات و هسطافاده مسووالنه و با احساس نیک از واست .2

و تحویل پرزه جات داغمه که تجدید می گردد، به  درستاستفاده غرض واسطه سامان آالت و اجزا نگهداری سالم از  .3

 مسوول آن.

ش آمدن یاز پ یریجلوگبه منظور  یمنی در جریان راننده گیپیروی از همه قوانین ترافیکی و اتأمین نظافت واسطه و  .4

 حوادث ناگوار.

 .یبعد یت هایرفع مسوول یبرا حفظ اسناد مربوط مانند جواز سیر و کتابچه گردش و سایر موضوعات مربوط واسطه .5

غرض اکمال و فعال اداره مربوطه  هند: روغنیات، پرزه جات و غیرارائه گزارش نیازمندی های واسطه مربوطه؛ مان .6

 بودن واسطه.

 . تیمصوونحفظ غرض  توقف و پارک نمودن واسطه بعد از ختم وظایف رسمی در محل معیین آن .7

 انجام وظایف فنی و حرفوی مطابق معیار های مسلکی، الیحه وظایف و پالن کار جهت اجراآت بهتر. .8

 ملکی مطابق هدایات مقام های ذیصالح.اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه مطابق قوانین و مقررات خدمات  .9

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

 :مهارت های الزم تجارب و تحصیالت،

 

 ردیده است.گ( قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر 2ضمیمه ) و (7) در ماده مقتضیات حداقل برای این بست

  ل: یحد اقل درجه تحص -1

  داشتن سند فراغت از مراکز آموزش فنی و حرفوی  

  داشتن توانایی خواندن و نوشتن 

 تجارب الزمه ) نوع ومدت زمان تجربه (: -2

 مرتبط به مسلك  

 :ره(یاخل خدمت وغكوتاه مدت، آموزش د یگر)كورس هاید یمهارت ها -3

 توانایی انجام وظایف مطابق فن یا حرفه مربوط 

  .تكلم و آشنایی به یكی از زبان های رسمی كشور 
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