وزارت تحصیالت عالی
پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا
معاونیت مالی و اداری
آمریت منابع بشری

شماره

اعالن کاریابی بست های مسلکی و خدماتی
شرایط استخدام

مشخصات پست
بخش مربوطه

عنوان وظیفه

بست

تعداد

اعالن

شرایط تحصیلی

تجربه کاری

1

شفاخانه تدریسی میوند

متخصص التراسوند

3

1

دور دوم

حداقل  ،M.Dسند تخصص و سند التراسوند

حداقل دو سال تجربه کاری مرتبط

2

شفاخانه تدریسی میوند

3

1

دور دوم

حداقل  ،M.Dسند تخصص داخله عمومی ،اطفال و سند ایکو

حداقل دو سال تجربه کاری مرتبط

3

انستیتوت امراض صدری ،قلبی و عائی

داکتر سی تی اسکن

4

1

دور دوم

حداقل  M.Dو سند سی تی اسکن

حد اقل یک سال تجربه کاری مرتبط

4

پوهنحی علوم متمم صحی

لبرانت فزیک

5

1

دور اول

حداقل لیسانس رشته فزیک

ضرورت ندارد

5

کلینیک تدریسی ستوماتولوژی

تکنیشن پروتیز دندان

5

1

دور اول

حداقل فوق بکلوریا در رشته های پروتیز دندان ،تکنیشن دندان و به

حداقل یک سال تجربه کاری مرتبط برای

درجات باالتر ارجحیت داده میشود

6

شفاخانه تدریسی میوند

نرس داخله

5

5

دور اول

حد اقل فوق بکلوریا در یکی از رشته های نرسنگ و قابلگی

فوق بکلوریا
حد اقل یک سال تجربه کاری مرتبط برای

7

شفاخانه تدریسی علی آباد

نرس اندسکوپی

5

1

دور اول

حد اقل فوق بکلوریا در یکی از رشته های نرسنگ و قابلگی

8

مرکز پوهنتون و شفاخانه تدریسی میوند

دریور

7

2

دور اول

داشتن جواز رانندگی

9

شفاخانه علی آباد و انستیتوت قلبی

نلدوان

7

2

دور اول

سند فراغت از مراکز آموزشی ،فنی و حرفوی

10

شفاخانه تدریسی علی آباد

معتمد داغمه جات

7

1

دور اول

حد اقل داشتن توانائی خواندن و نوشتن

11

شفاخانه تدریسی علی آباد

دوبی

7

1

دور اول

ضرورت ندارد

ضرورت ندارد

12

شفاخانه تدریسی علی آباد

8

5

دور اول

ضرورت ندارد

ضرورت ندارد

متخصص
ایکوکاردیوگرافی

کارکن خدمـــاتی
(صرف اناث)

فوق بکلوریا
حد اقل یک سال تجربه کاری مرتبط برای
فوق بکلوریا
داشتن تجربه کافی دریوری
به دارنده تجربه کاری مرتبط ارجحیت
داده میشود
ضرورت ندارد

*نوت :1متقاضیان محترم بست های مسلکی میتوانند فورمه های درخواستی را از تاریخ (  ) 1400/02/04الی ( ) 1400/02/15تنها به صورت آنالین از طریق ویب سایت های ذیل
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