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 به ریاست محترم عمومی طب معالجوی !
 

خویش از اهدایی  93/8/2938مورخ  1392ریاست ارتباط خارجه و تنظیم بورسها وزارت محترم تحصیالت عالی ذریعه نامه 

( به این اداره اطالع داده اند بنا " کارمندان که دارای شرایط ذیل  ICCRبورسیه های ماستری و دوکتورا کشور دوست هندوستان ) 

وزارت محترم  www.a2ascholarships.iccr.gov.afثبت نام آنالین   www.mohe.gov.afباشند میتوانند در ویب سایت 

اف ارتقا ظرفیت وانکش به ریاستبا تمامی فورم ها و معاینات صحی تحصیالت عالی ثبت نام نمایند همچنان مکتوب معرفی شانرا 
 .اداره بسپارند تا رسما به وزارت محترم تحصیالت عالی معرفی گردند 

 شرایط بورسیه : 
داشتن تحصیلی شامل شهادتنامه ، دیپلوم دوره های تحصیلی گذشته که تمامی پروسه های ارزیابی و تایید توسط نهاد های ذیربط  -2

 را سپری نموده باشد 
 فیصد کم نباشد . 56لیسانس کمتر از فیصدی نمرات دوره  -1
 سال نباشد . 03سال و دوکتورا  96سن کاندید مقطع ماستری پیشتر  -9
 به زبان انگلیسی بلدیت کامل داشته باشد . -0
 حد اقل یک سال تجربه کاری در اداره معرفی کننده را داشته باشد . -6
 کارمند رسمی دولت باشد . -5
 سابقه جرمی نداشته باشد . -7
 نداشته باشد .مشکل صحی  -8
 تعهد به برگشت و کار در اداره معرفی کننده را مطابق قانون به اداره معرفی کننده ارایه نماید . -3
 معرفی کاندیدان در یک لست همراه با تمام اسناد الزم به امضا شخص اول اداره صورت گیرد . -23

 

 بااحترام

 محمد صابر " نصیب " دوکتور

 سرپرست ریاست عمومی منابع بشری 

 
 ملی و تنظیم امور دوایی و محصوالت صحی محترم ریاست اجرائیوی اداره 

 ریاست محترم انستیتوت علوم صحی غضنفر 
 ریاست محترم عمومی پالیسی وپالن  ریاست محترم عمومی طب وقایوی 

                                   (  به تمامی شفاخانه های تحت اثر خویش ابالغ نمایند )  تخصصی و ثالثیریاست محترم شفاخانه های   
 ریاست محترم عمومی انستیتوت ملی صحت عامه     ریاست محترم اداری 

 ریاست محترم روابط بین المللی                                     ریاست محترم امور فارمسی 
 ریاست محترم صحت باروری    ریاست محترم تهیه وتدارکات 

 ریاست محترم نظارت وارزیابی     ریاست محترم دفتر 
 عمومی نظارت و معلومات صحی ریاست محترم    ریاست محترم تفتیش داخلی 

 ریاست محترم طب عدلی   ریاست محترم انستیتوت های خصوصی 
 ریاست محترم انستیتوت های علوم صحی خصوصی    ریاست محترم اکمال تخصص 

 ریاست محترم جندر    ریاست محترم مواد مخدر 
 ریاست محترم کنترول از کیفیت دوا و غذا   ریاست محترم قوانین صحی وبررسی 

 سکرتریت محترم معینیت پالیسی و پالن   آمریت محترم حوادث غیر مترقبه 
 ی سکرتریت محترم معینیت عرضه خدماتی صح  سکرتریت معینیت محترم امور مالی واداری 

 ریاست مالی و حسابی   آمریت محترم استخدام منابع بشری 
 ریاست اقتصاد و تمویل صحت   آمریت محترم سوانح منابع بشری 

 ریاست تکنالوژی معلوماتی     آمریت محترم حقوقی 
 تم صحی ریاست هماهنگی کمکهای خارجی و تقویت سیس                                   آمریت محترم روابط عامه 

 والیت کشور ابالغ نمایند  90ریاست محترم هماهنگی صحت والیات به                                 ریاست محترم تصدی فارمسی
 

 ه نشرنوت : از آمریت محترم روابط عامه تقاضا بعمل می آید تا نامه رسمی ریاست عمومی منابع بشری را از طریق فیسبوک رسمی وزارت صحت عامه ب
 بسپارد .

دسامبر تمامی اسناد خویش را با مکتوب معرفی به  1میباشد کارمندان محترم وزارت صحت عامه باید قبل از تاریخ  1323دسامبر  1اخرین مهلت ثبت نام  

دست بیاورند . ریاست ارتقا ظرفیت وانکشاف اداره منابع بشری پسارند. همچنان فورم ها را از ویب سایت وزارت تحصیالت عالی میتوانند ب  

http://www.moph.gov.af/
http://www.mohe.gov.af/
http://www.a2ascholarships.iccr.gov.af/

