دولت جمهوری اسالمی افغاهستان
وزارت تحصیالت عالی
ریاست پوهوتون علوم طبی کابل « ابو علی ابن سیوا »
معاوهیت مالی و اداری
امریت موابع بشری
مدیریت عمومی استخدام
رهنوود تسلین دهی فورم درخواستی و اسناد هورد نیاز
اص توام هتقاضیاى ٍاجذ ششایظ ،جْت اشتشاک دس پشٍسِ اهتداى سقاتت آصاد تستّای هسلکی ستثِ (چْاسم ٍ پٌجن ) پٌَّتَى علَم عثی کاتل اتَ
علی اتي سیٌا کِ اص عشیق آهشیت هٌاتع تششی ایي پٌَّتَى اعالى گشدیذُ ،سساًیذُ هی شَد تا هشاتة آتی سا جذاً سعایت ًوایٌذ:
 .1هغاتق هادُ دٍم فشهاى شواسُ  92هقام عالی سیاست جوَْسی "ّشگاُ کاًذیذاى تست ّای خذهات هلکی ،تستّای ًظااهی دس جشیااى پشٍساِ
تعییٌات تا استفادُ اص ٍاسغِ دس تقشسشاى اقذام ًوایٌذ ،اص اشتشاک دس پشٍسِ سقاتتی ّواى تست هدشٍم هیگشدًذ".
 .2کاًذیذا ّای هدتشم هکلف ّستٌذ ،تا اص فَسم سسوی تستّای خذهات هلکیٍ ،صسات تدصایالت عاالی اساتفادُ ًوایٌاذ .جْات دسیافات فاَسم
دسخَاستی تِصَست آًالیي تِ تخش کاسیاتی ٍیة سایت ٍصاست تدصیالت عالی)ٍ ،(www.mohe.gov.afیة سایت پٌَّتاَى علاَم عثای
کاتاال "اتااَ علاای اتااي ساایٌا") ٍ ٍ( www.kmus.edu.afیااة سااایت کویساایَى هدتااشم هسااتقل اصااالخات اداسی ٍ خااذهات هلکاای
( ) www.iarcsc.gov.afهشاجعِ ًوایٌذ.
 .3کاًذیذاى هدتشم فَسم کاسیاتی تست ّای خذهات هلکی پٌَّتَى علَم عثی کاتل اتَ علی اتي سیٌا سا تعاذ اص خاًاِ پاشی دقیاق ،هاتون اساٌاد
تدصیلی ٍ تجشتِ کاسی قثل اص ختن هیعاد هعیٌِ اعالى تِ ایویل آدسس kmu.hr22@gmail.com :اسسال ًوایٌذ .قاتل رکش اسات کاِ در
هوضوع ( )subjectایویل نام بست هورد نظر را درج کنید خجن اسٌاد اسساالی تیشاتش اص ً 5 MBثاشاذ ٍ تواام اساٌاد تاِ فاسهات pdf
تٌظین گشدد دس غیش آًصَست اسٌاد شوا هَسد اسصیاتی قشاس ًخَاّذ گشفت.
 .4اسٌاد تدصیلی تایذ تائیذ شذُ ٍصاست صدت عاهِ /تدصیالت عالی ٍ یا سایش هشاجع ریشتظ تاشٌذ.
 .5اسٌاد تدصیلی خاسج هشص عالٍُ تش تائیذ ًوایٌذُ سیاسی کشَس ٍ ٍصاست هدتشم خاسجِ تایذ هَسد اسصیاتی ٍصاست تدصیالت عالی ًیض تاشاذ ،تٌااتش
ایي هکتَب اسصیاتی تایذ ضن فَسم تاشذ.
 .6اسٌاد تدصیلی (داخل ٍ خاسج هشص) کِ تیي سال ّای  1371الی  1381اخز گشدیذُ ًیاصهٌذ اسصیاتی هجذد ٍصاست تدصیالت عالی است.
اسناد تجربه کاری
 .7هتقاضیاًیکِ دس اداسات دٍلتی داسای تجشتِ کاسی سسوی تاشٌذ ،فَسم خلص سَاًح تائیذ شذُ کِ اص صذٍس آى تیشتش اص شش هاه سارشی ًشاذُ
تاشذ ،اسائِ ًوایٌذ.
 .8هتقاضیاىکِ دس ششکتّا ٍ هَسسات خصَصی داسای تجشتِ کاسی هیتاشٌذ ،کاپی قشاس دادکاس ٍ اسٌاد هعتثش کِ ٍصاست صدت عاهِ ٍ یاا ساایش
هشاجع ریشتظ اص ثثت ٍ ساجستش ششکت/هَسسِ هتزکشُ تصذیق ًوَدُ تاشذً ،یض اسائِ ًوایٌذ .از ارسال تصدیق ناهه هاا تدادیر ناهاه هاا و
سایر اسناد اضافی جدآ خود داری نوائید.
ّ .9شگاُ اسٌاد تدصیلی ٍ سَاتق کاسی کاًذیذا ّا هشکَک تِ ًظش تشسذ تعذ اص هعلَهات دقیق اص هشاجع هشتَط ،جْات سٍشاي شاذى هَضاَ تاِ
اسگاى ّای عذلی ٍ قضایی هعشفی هیگشدًذ.
 .10کاًذیذاى هدتشم کاپی اسٌاد سا کِ اسائِ هیداسًذ ،تایذ روشن و قابل خَاًش تاشذ،
 .11هتقاضیاى هدتشم دس صَستی ضشٍست تِ شواسُ ( )0747686764تواس گشفتِ خل هغلة ًوایٌذ.

