
تجربه کاریشرایط تحصیلیاعالنتعدادبستعنوان وظیفهبخش مربوطه

حداقل دو سال تجربه کاری مرتبط، سند تخصص و سند التراسوندM.Dحداقل دور دوم31متخصص التراسوندشفاخانه تدریسی میوند1

شفاخانه تدریسی میوند2
متخصص 

ایکوکاردیوگرافی
حداقل دو سال تجربه کاری مرتبط، سند تخصص داخله عمومی، اطفال و سند ایکوM.Dحداقل دور دوم31

حد اقل یک سال تجربه کاری مرتبط و سند سی تی اسکنM.Dحداقل دور دوم41داکتر سی تی اسکنانستیتوت امراض صدری، قلبی و عائی3

ضرورت نداردحداقل لیسانس رشته فزیکدور اول51لبرانت فزیکپوهنحی علوم متمم صحی4

دور اول51تکنیشن پروتیز دندانکلینیک تدریسی ستوماتولوژی5
حداقل فوق بکلوریا در رشته های پروتیز دندان، تکنیشن دندان و به 

درجات باالتر ارجحیت داده میشود

حداقل یک سال تجربه کاری مرتبط برای 

فوق بکلوریا

حد اقل فوق بکلوریا در یکی از رشته های نرسنگ و قابلگیدور اول55نرس داخلهشفاخانه تدریسی میوند6
حد اقل یک سال تجربه کاری مرتبط برای 

فوق بکلوریا

حد اقل فوق بکلوریا در یکی از رشته های نرسنگ و قابلگیدور اول51نرس اندسکوپیشفاخانه تدریسی علی آباد7
حد اقل یک سال تجربه کاری مرتبط برای 

فوق بکلوریا

داشتن تجربه کافی دریوریداشتن جواز رانندگیدور اول72دریورمرکز پوهنتون و شفاخانه تدریسی میوند8

سند فراغت از مراکز آموزشی، فنی و حرفویدور اول72نلدوانشفاخانه علی آباد و انستیتوت قلبی9
به دارنده تجربه کاری مرتبط ارجحیت 

داده میشود
ضرورت نداردحد اقل داشتن توانائی خواندن و نوشتندور اول71معتمد داغمه جاتشفاخانه تدریسی علی آباد10

ضرورت نداردضرورت ندارددور اول71دوبیشفاخانه تدریسی علی آباد11

شفاخانه تدریسی علی آباد12
کارکن خدمـــاتی 

(صرف اناث)
ضرورت نداردضرورت ندارددور اول85

 0747686764: شماره تماس جهت معلومات بیشتر* 

متقاضیان محترم بست های خدماتی فورمه های درخواستی را مطابق رهنمود تسلیم دهی، خانه پری نموده همراه با اسناد مورد تقاضا، قبل از ختم اعالن به شعبه مربوطه و یا به ایمیل آدرس : 2نوت *

kmu.hr22@gmail.comارسال نمایند  .

وزارت تحصیالت عالی

پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا

معاونیت مالی و اداری

آمریت منابع بشری

اعالن کاریابی بست های مسلکی و خدماتی

شماره

شرایط استخدام مشخصات پست

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

www.mohe.gov.af, www.iarcsc.gov.af, www.kums.edu.af دریافت نموده و بعد از خانه پری و ضمیمه اسناد به ایمیل آدرس kmu.hr22@gmail.comارسال نمایند .
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