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 ! گی صحت والیات هماهنبه ریاست محترم 
 

 JICAدفتر محترم )اداره همکاری های بين المللی کشورجاپان(  2019اکتوبر   12مؤرخ   PEACE 10 – 002نامه شماره 

در   Bach   th10PEACEمواصلت ورزيده وخواهان معرفی کانديدان واجد شرايط به برنامه ماستری به اين اداره مقيم کابل 

 گرديده  اند:در رشته های ذيل ستری کشور جاپان برای مقطع ما

 رشته ها :

Molecular Biology  ،Medical Radiation Sciences ،Public Health 

  کانديدان بايد دارای شرايط ذيل باشند:

 . کارمند قراردادی نباشد –داشته باشد  ۲کانديد بايد کارمند دولت يعنی پ  (2

 . های طبی باشد دارای سند تحصيلی به سويه ليسانس دررشته  (1

 سال باشد . 33الی  11سن کانديد بايد بين   (3

 .با دولت   شش ماهتجربه کاری حد اقل  (4

 به کشور چاپان ميباشد .  فوق الذکربورس  (5

 دوکتوران ترينی مطابق احکام مقام محترم وزارت و اليحه اکمال تخصص واجد شرايط نمی باشند . (6

مياشد به رياست ارتقا ظرفيت وانکشاف اداره مطابق  1سمی شان را که دارای پ رياست های محترم ميتوانند که کارمندان ر

 د .يمعرفی نموده ممنون ساز 2338قوس  3الی جدول ضميموی مکتوب هذا 

کشور اخبار نموده ممنون  واليت 34ت واليات تقاضا بعمل می آيد تا موضوع را به حاز رياست محترم هماهنگی صهمچنان 

 . سازند 

مديرعمومی برنامه های آموزشی  یبا احمدوليد بارکز 0000141030نوت : جهت معلومات مزيد ميتوانيد به شماره تيلفون ) 

دفترمتذکره دوتن خانم هشت تن مرد را به وزارت صحت به تماس شده ممنون سازيد ( رياست ارتقا ظرفيت وانکشاف اداره 

 عامه سهميه داده است.
 به کاپی ها 

 ملی و تنظيم امور دوايی و محصوالت صحی محترم ائيوی اداره رياست اجر

 رياست محترم انستيتوت علوم صحی غضنفر   رياست محترم عمومی طب معالجوی 

 رياست محترم عمومی پاليسی وپالن  رياست محترم عمومی طب وقايوی 

                                   ابل ( ) قابل توجه شفاخانه های محترم ک تخصصی و ثالثیرياست محترم شفاخانه های   

 رياست محترم عمومی انستيتوت ملی صحت عامه     اداری رياست محترم 

 رياست محترم روابط بين المللی                                     رياست محترم امور فارمسی 

 رياست محترم صحت باروری    رياست محترم تهيه وتدارکات 

 رياست محترم نظارت وارزيابی     رم دفتر رياست محت

 عمومی نظارت و معلومات صحی رياست محترم    رياست محترم تفتيش داخلی 

 رياست محترم طب عدلی   رياست محترم انستيتوت های خصوصی 

 رياست محترم انستيتوت های علوم صحی خصوصی    ص رياست محترم اکمال تخص

 ت محترم جندر رياس   مواد مخدر رياست محترم 

 رياست محترم کنترول از کيفيت دوا و غذا   قوانين صحی وبررسی محترم رياست 

 سکرتريت محترم معينيت پاليسی و پالن    آمريت محترم حوادث غير مترقبه 

 سکرتريت محترم معينيت عرضه خدماتی صحی   امور مالی واداری سکرتريت معينيت محترم 

 رياست مالی و حسابی   بشری  آمريت محترم استخدام منابع

 رياست اقتصاد و تمويل صحت    آمريت محترم سوانح منابع بشری 

 رياست تکنالوژی معلوماتی     آمريت محترم حقوقی 

 رياست هماهنگی کمکهای خارجی و تقويت سيستم صحی                                       روابط عامه آمريت محترم 

 فارمسی رياست محترم تصدی
 

نوت : از آمريت محترم روابط عامه تقاضا بعمل می آيد تا نامه رسمی رياست عمومی منابع بشری را از طريق فيسبوک رسمی وزارت 

 صحت عامه به نشر بسپارد .
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