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به منظور طرح و تدوین صحت ووسایل طبی ندرد های بخش ست اقتباس ستندرد ملی در تحقیقات درساحه اصالح، انکشاف و .1

 .ستندرد های مربوطه

با استفاده از ماخذ منطقوی و بین المللی جهت طی ی صحت ووسایل طبتهیه مسوده ابتدایی و مورد نیاز ستندرد های ملی  .2

 مراحل و نهایی نمودن.

بر طبق طرزالعمل فعالیت کمیته های تخنیکی، لوایح و مقررات صحت ووسایل طبی تسهیل پروسه تدوین ستندرد های ملی  .3

 مربوطه.

و هدایت صحت ووسایل طبی د های تهیه اسناد، معلومات و ستندرد های ماخذ حسب لزوم دید کمیته تخنیکی تدوین ستندر .4

 .صحت ووسایل طبیبه منظور تدوین ستندرد های صحت ووسایل طبی تدوین ستندرد های متخصص تخنیکی 

و حصول اطمینان از به روز سازی معلومات و اسناد صحت ووسایل طبی تدوین ستندرد های تخنیکی  کمیتهحفظ اسناد  .5

 المللی ستندرد از طریق مراجع ذیربط داخلی و یا خارجی. سکتور مربوطه با سازمان های منطقوی و بین

جمع آوری نظریات نهاد های ذیربط در مرحله نظر خواهی و توحید آن در فورم های مشخص به منظور نهایی سازی ستندرد  .6

 .، آرایشی و کیمیاویدوایی  های مواد

نیکی کمیته تخهای  منظم از فعالیتهمچنان تهیه گزارش های صحت ووسایل طبی ی مسوده نهایی ستندردها تهیه و ترتیب .7

 نشر، طبع و استفاده از آن در سکتور مربوطه.منظور ه بصحت ووسایل طبی تدوین ستندرد های 

ج از اداره و اجرای امور رخاصحت ووسایل طبی همکاری با کمیته تصحیح ستندرد های ملی و اشتراک در جلسات سکتور  .8

 هدایت.طبق صحت ووسایل طبی کمیته تخنیکی و یا کمیته فرعی تدوین ستندرد های  مربوط به سکرتریت

 سپرده میشود. ادارهاجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف  .9

…................................................................................................................................................... 

 :تحصیالت،تجارب ومهارت های الزم
( جریده رسمی شماره 9وتعدیل ماده ) قانون کارکنان خدمات ملکی( 34) ( 8(  و )7مقتضیات حداقل برای این بست در ماده )

 دیده است.رگکر ذقانون کارکنان خدمات ملکی   1396.2.21مورخ 1258

 و فارمسی  طب لیسانس حد اقل درجه تحصیل :   -1

 (ی دوائی آرایشی ووسایل طبیدر بخش تدوین ستندرد ها سال یک) کاریتجارب    -2
 مهارت های دیگر)كورس های كوتاه مدت، آموزش داخل خدمت وغیره...(   -3

 )بلدیت کامل به یکی از لسان های ملی )دری یا پشتو 

 نگلیسیبلدیت کامل به لسان ا 

 )استفاده از برنامه های کمپیوتر )ورد و اکسل   

 تخنیکی را داشته باشد  یطبیق پالن ونوشتن گزارش هامهارت ت 

  صحت ووسایل طبی داشتن معلومات دربخش های 

   داشتن مهارت تحقیقات در بخش مربوطه 
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