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

نظارت  و مراقبت از تهیه و تدارک افراز کلنیک صحی ، تداوی سراپا در مجتمع حجاج و میدان هوای  جهت عرضه خدمات صحی در تفاهم با   .وظیفه هدف

 وزارت  محترم صحت عامه .
................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 وظایف تخصصی:

 نظارت و کنترول از پروسه تهیه وتدارک دو نوع واکسین حجاج، ادویه و تجهیزات طبی مورد نیاز.-1

 حضور یابی و تشریک مساعی در معاینه سپل های ادویه و وسایل طبی.-2

 رم صحت عامه.افراز کلینیک های صحی، تداوی سراپای حجاج در مجتمع حجاج و میدان هوائی در تفاهم با وزارت محت-3

 .توزیع و انتقال ادویه جات برای حجاحیکه همه ساله  عازم کشور عربستان سعودی جهت ادای فریضه حج میگردند. تهیه و -4

 وظایف مدیریتی: 

 ترتیب پالن کاری ماهوار ، ربعوار وساالنه درمطابقت به پالن عمومی بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره . -5

 گزارش ماهوار ، ربعوار وساالنه وعندالضرورت ازفعالیت ها ودست آوردهای مربوطه بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت .ارایه  -6

  مقررات  وزارت ،سپرده میشود. و وظیفه که از طرف مقامات  مطابق  قوانین به مرتبط وظایف سایری  اجرا-7

 وظایف هماهنگی:
 واکسیناتوران وزارت صحت عامه طبق معیارها وشرایط وضع شده.تکمیل روند معرفی اعضای تیم صحی و -8

 تشریک مساعی و هماهنگی با مسوولین تیم صحی وزارت محترم صحت عامه.-9

 حضور در مجلس آفر گشائی پروسه تهیه وتدارک دو نوع واکسین حجاج، ادویه و تجهیزات طبی.-10

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

 ری(:شرایط استخدام )سطح تحصیل و تجربه کا

.قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است 34و 7این الیحه وظایف با در نظر داشت مواد   
 رشته تحصیلی:

اقتصاد صحی  ،اداره صحت عامه  ،–کلینیک ،مدیریت صحت عامه  ،داکتر طب )شته هایحصیلی لیسانس در یکی از رحد اقل سند تداشتن  -1
 . و به درجه تحصیلی باالتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود (واداره ومراقبت صحی

 :تجربه کاری

پالیسی، خدمات طبی  مراقبت های صحی  مدیریتی و تخصصی هماهنگی ، ارتباطات) از داخل و خارج کشور  تجربه کاریحد اقل یک سال  -2
  کلنیک(

 مهارت های الزم:

  با زبان انگلیسی )تحریر و تکلم(آشنایی ،رسمی )پشتو یا دری( لسانهاستسلط به یکی از  -3
 .مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه -4
 افراد دارای معلولیت واجد شرایط میتوانند برای بست متذکره ثبت نام نمایند. -5


