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شخیص وتداوی متعلمین مریض لیلیه به شکل سراپا ومعرفی مریضان جدی به شفاخانه های ت فراهم آوري تسهیالت درخصوص هدف وظیفه      

 جلوڱیری از مبتال شدن شاڱردان لیلیه به امراض. به منظورمربوط 

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

   صالحیت و مسئولیت های وظیفوی:         

  از امور صحی شاڱردان لیلیه لیسه.ومراقبت کنترول ترتیب وتنظیم پالن کاری کلینک و اخذ منظور ان ازمدیریت عمومی اجرائیه به منظور  .1
   به وقت وزمان معین. جهت عرضه خدمات صحی لیسه  لیلیه مریضمتعلمین راجستر کنترول از امور  .2

 .برای انها جهت صحت یابی متعلمین الزمه وتوزیع ادویهمراجعه کننده و توصیه  لیلیه مریضمتعلمین معاینه  .3

درموقع  مریضلیلیه غرض عرضه برای متعلمین  وسایل مورد ضرورت بخش های صحی ادویه جات  پیشنهاد تهیهکنترول از ترتیب  .4

 .ضروری 

برای متعلمین لیلیه به منظور رعایت حفظ الصحه شخصی ومحیطی وجلوڱر از  تعلیم و تربیه صحتدهی امور انکشاف آگاهی  ترتیب پالن های .5

 .مبتال شدن به امراض مختلف

حی برای کنترول ورهنمائی اشپزان اشپز خانه درمورد رعایت نظافت درخصوص اشپز خانه به منظور طبخ صحی غذا مطابق به نورم های ص .6

 متعلمین لیلیه.

تهیه وترتیب راپور یومیه متعلمین مریض لیلیه  غرض تشخیص  متعلمین مریض که به دورس اشتراک کرده نمی توانند وارسال ان به مدیریت  .7
 عمومی اجرائیه.

 خوبتر.ی به منظور تداوی بهتر وتشخیص متعلمین مریضیکه به شکل سراپا در در کلینک تداوی شده نمی توانند ومعرفی انها به سایر مراجع صح .8
کنترول ومراقبت از امور صحی  داخل لیلیه ،تشناب ها،طعام خانه وکلوپ ونظافت شخصی  تمام شاڱردان به منظور جلوڱیری از مبتال شدن  .9

 شاڱردان لیلیه به امراض.
 ع شدن اموال واجناس.اتخاذتدابیر به منظور حفظ ونڱهداری اموال واجناس داخل لیلیه به منظور جلوڱیری از ضای .10
 و اقدامات الزمه در صورت بروز کدام حادثه یا مریضی به منظور تامین صحت و سالمتی ایشان.تعلمین امور صحی م اتخاذ تدابیرعملیدر .11
  .مربوط و طی مراحل آن مطابق الیحه ان از مراجع مربوط اکمال ادویه جات موردضرورت جهت حصول اطمینان از ترتیب فورم حواله  .12
 .میشوداجرای سایروظایف مرتبط به وظیفه که ازطرف آمر ، مطابق قوانین ، مقررات واهداف وزارت/اداره ، سپرده  .13
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 شرایط استخدام )سطح تحصیل و تجربه کاری(:

ردیده است.گکر قانون کارکنان خدمات ملکی ذ34و(8( و)7مقتضیات حداقل برای این بست در ماده)  

 ( لیسانس طب  حد اقل درجه تحصیل : ) .1
 ( یک سال مرتبط به وظیفهتجارب الزمه           :) .2
 (  خدمت وغیره های داخلکورس های کوتاه مدت، آموزش مهارت های دیگر )  .3

 (دری و پشتو رسمی کشور)لسانهای  یکی از بلدیت کامل به 
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