رئیس اداره پردازش تصاویر( اداره پردازش تصاویر -اداره کل نقشه برداری هوایی و فضایی)
الف -اهم وظایف
 .1هدايت  ،كنترل  ،سرپرستي و ايجاد هماهنگي درون واحدي براي حل مشكالت فني در ارتباط با پروژه هاي مختلف و
تعيين اولويت كارهاي محوله به اداره و همچنين رفع مشكالت اداري و حقوقي پرسنل .
 .2برنامه ريزي براي انجام به موقع كارهاي اداره و تقسيم مناسب كار .
 .3بررسي نيازهاي تجهيزاتي قسمت و نظارت بر عملكرد صحيح سيستم هاي مورد استفاده .
 .4بروز رساني و اصالح دستور العمل هاي كاري.
 .5شناسايي و گزارش دهي نيازهاي فني و استانداردها.
 .6ايجاد هماهنگي بين اداره و ديگر واحدهاي مرتبط با آن.
 .7نظارت و هماهنگي و تقسيم مسئوليت بين كارشناسان و ساير پرسنل اداره .
 .8ايجاد يك سيستم گزارش دهي مناسب در مورد كيفيت فعاليت ها و ارايه گزارش هاي منظم در خصوص سطح كيفيت و
عملكرد افراد.
 .9بررسي و شناسايي نيازهاي نرم افزاري روز اداره و آموزش پرسنل.
 .11نظارت بر تدوين بازنگري استانداردها  /دستورالعمل هاي مورد نياز اداره .
 .11نظارت برمستندسازي فرآيندها و روش هاي كاري اداره .

ب -شرایط احراز:
بر حسب شرح وظايف پيشبيني شده ،اين پست در شغل كارشناس نقشه بردار و ژئوماتيك تخصيص مييابد كه شرايط احراز آن
به شرح ذيل ميباشد:
دارابودن گواهينامه دکترا در يكي از رشتههاي تحصيلي:
مهندسي عمران نقشه برداري(ژئودزي /فتوگرامتري /سنجش از دور /سيستم اطالعات جغرافيايي) ،سنجش از دور و سامانه
اطالعات جغرافيايي (سنجش از دور /سامانه اطالعات جغرافيايي)*

گواهينامه کارشناسی ارشد در يكي از رشتههاي تحصيلي:
مهندسي نقشهبرداري -ژئودزي ،مهندسي نقشهبرداري -فتوگرامتــري ،مهنــدسي نقشهبرداري -سنجش از دور ،مهنــدسي
نقشهبرداري سيستمهاي اطالعات جغرافيايي ،مهندسي نقشهبرداري -ژئودزي(هيدروگرافي) ،سنجش از دور و سيستم اطالعات
جغرافيايي (مطالعات آب و خاک /مطالعات شهري و روستايي /مديريت مخاطرات محيطي /هواشناسي ماهوارهاي)*،
فتوگرامتري ،عمران -ژئودزي ،عمران -مهندسي  ،GISعمران -مهندسي سنجش از دور
گواهينامه کارشناسی در يكي از رشته هاي تحصيلي:
مهندسي نقشهبرداري ،مهندسي عمران (نقشه برداري) ،مهندسي تكنولوژي نقشهبرداري ،مهندسي فناوري عمران -نقشه-
برداري
 رشتههاي تحصيلي ستاره دار به شرط داشتن گواهي نامه در يكي از رشتههاي كارشناسي ذيل مورد قبول مي باشد.
(مهندسي نقشهبرداري ،مهندسي عمران (نقشه برداري) ،مهندسي تكنولوژي نقشهبرداري ،مهندسي فناوري عمران  -نقشه-
برداري)
 افراد داراي حداقل  11سال تجربه دولتي مرتبط در اولويت مي باشند.
ج -شرایط عمومی انتصاب و انتخاب مدیران
 -برخورداري از صالحيتهاي عمومي انتصاب بر اساس قوانين ،مقررات و ضوابط ذيربط

1

 كارمند رسمي يا پيماني دستگاههاي اجرايي موضوع ماده  5قانون مديريت خدمات كشوري و همكاران قراردادي كار معينسازمان نقشهبرداري كشور
 دارا بودن مدرک تحصيلي حداقل كارشناسي در يكي از رشتههاي تحصيلي مرتبط برخوداري از حداقل  4سال تجربه خدمت دولتي مرتبط داشتن حداكثر  55سال سن و يا حداكثر  25سال سابقه دارا بودن گواهينامه شايستگي عمومي احراز سمتهاي مديريتي يا ارزيابي شايستگيهاي (عمومي -اختصاصي) متقاضيانتوسط كانونهاي ارزيابي شايستگي  ،داشتن حداكثر  45سال سن  ،دارا بودن  3سال تجربه با مدرک فوق ليسانس و دكترا و 7
سال با مدرک ليسانس (موضوع بخشنامه 1657363تاريخ  1396/11/4معاون محترم رئيس جمهور و رئيس سازمان اداري و
استخدامي كشور)

 .شرایط پیشبینی شده در تبصره  1ماده  2دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفهای(تصویبنامه شماره  597975مورخ  1975/4/1و نیز آییننامه اجرایی تبصره  9اصالحیه دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و
انتصاب مدیران حرفهای (تصویبنامه شماره  1951524مورخ  )1971/5/99نیز مورد توجه خواهد بود.

