
 

 

 های خدمات ملکیالیحه وظایف پست

 معلومات کلی پست

  شماره اعالن پست:

 داکترداخله کلینیک عنوان وظیفه:

 (4) بست:

 امور سرحدات و قبایل    وزارت یا اداره:

 کابل  موقعیت پست:

 ریاست منابع بشری بخش مربوطه:

  1 تعداد پست:

 آمرارتباط کارکنان گزارشده به:

 ندارد  از:گیر  گزارش

 46-90-013-040 کود بست: 

 1397.12.1 تاریخ بازنگری:

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

 هدف وظیفه:

 منظوربه به شکل سراپا ومعرفی مريضان جدی به شفاخانه های مربوط  کارمندانشخيص وتداوی ت فراهم آوري تسهيالت درخصوص 

 جلوڱيری از مبتال شدن کارمندان به امراض.

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

 صالحیت و مسئولیت های وظیفوی:

  از امور صحی کارمندان.ومراقبت کنترول ان از مديريت عمومی اجرائيه به منظور ی ک و اخذ منظور يترتيب وتنظيم پالن کاری کلين .1
   به وقت وزمان معين. جهت عرضه خدمات صحی مريضکارمندانراجستر کنترول از امور  .2

 .برای انها جهت صحت يابی الزمه وتوزيع ادويهمراجعه کننده و توصيه  مريضکارمندان معاينه  .3

 درموقع ضروری  مريضکارمندان غرض عرضه برای  وسايل مورد ضرورت بخش های صحی ادويه جات  پيشنهاد تهيهکنترول از ترتيب  .4

 .از مبتال شدن به امراض مختلف یريدهی امور به منظور رعايت حفظ الصحه شخصی ومحيطی وجلوڱانکشاف آگاهی  ترتيب پالن های .5

کنترول ورهنمائی اشپزان اشپز خانه درمورد رعايت نظافت درخصوص اشپز خانه به منظور طبخ صحی غذا مطابق به نورم های صحی  .6

 .کارمندانبرای 

تهيه وترتيب راپور يوميه کارمندان مريض غرض تشخيص  کارمندان مريض که به وظيفه اشتراک کرده نمی توانند وارسال ان به مديريت  .7
 اجرائيه.

تشخيص کارمندان مريضيکه به شکل سراپا در کلينک تداوی شده نمی توانند ومعرفی انها به ساير مراجع صحی به منظور تداوی بهتر  .8
 وخوبتر.

طعام خانه ونظافت شخصی  تمام کارمندان به منظور جلوڱيری از مبتال شدن  ، تشناب ها رول ومراقبت از امور صحی  داخل اداره ،کنت .9
 کارمندان به امراض.

 اتخاذتدابير به منظور حفظ ونڱهداری اموال واجناس داخل اداره به منظور جلوڱيری از ضايع شدن اموال واجناس. .10
و اقدامات الزمه در صورت بروز کدام حادثه يا مريضی به منظور تامين صحت و سالمتی  کارمندانامور صحی  اتخاذ تدابيرعملی در .11

 ايشان.
  .مربوط و طی مراحل آن مطابق اليحه ان از مراجع مربوط اکمال ادويه جات موردضرورت جهت حصول اطمينان از ترتيب فورم حواله  .12
 .ميشودرف آمر ، مطابق قوانين ، مقررات واهداف وزارت/اداره ، سپرده اجرای سايروظايف مرتبط به وظيفه که ازط .13

...................................................................... 
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, طب معالجوی ,داخله عمومی وبه درجه تحصيلی باالتردر رشته های متذکره سند تحصيلی حداقل ليسانس در يکی از رشته های داکتر طب 1

      ارجحت داده ميشود.



 

 

تجربه کاری حداقل يک سال به ليسانس 2  

     وتکلم  به زبان انگليسیتسلط به يکی از زبان های رسمی)پشتو ويادری( و آشنايی )تحرير  3 

استفاده ازپروگرام های کمپيوتر )ورد واکسل(  4  

 

 

  


