
F-001 بابت ربع دوم   جوزجان  هماهنگ کننده ديجیتلیرياست  اجراات گزارش 

۱۴۰۰سال مالی   جوزاماه  راخی  لیا  حملماه  اولتاريخ  از 

جوزجانهماهنگ کننده دیجیتلی وظیفه: رئیس     2بست:   "بختیار "شاهپور اسم گزارش دهنده : 

و تكنالوژي معلوماتی مقام وزارت مخابرات : سم گزارش گیرنده ا

جوزجان( استراتیژي )وزارت( میباشد. هماهنگ کننده دیجیتلیاین گزارش تكمیل کننده بخش )اجراات ریاست 

این گزارش در بر گیرنده بخش )خدمات مخابراتی( استراتیژي ملی افغانستان میباشد .

اهداف بر آورده شده وظیفوی:
طابق پالن هاي مرتبه.  تطبیق قوانین و مقررات مدر شفافیت 

انواع فعالیت های وظیفوی اجرا شده :

ق پتالن الیتت هتا  بتبرعالوه پیشبرد امورات بطور منظم و کنترول و مواظبت از امورات اداري تخنیكی و پُستی اداره ذیالً فع

کاري صورت گرفته است:

 تدویر جلسه نوبتی اداري ریاست و اخذ گزارش از اجراات شعبات مربوط.

 والیتی. ی زیربنااداري مقام والیت و کمیته انكشافاشتراک در جلسات نوبتی

مخابراتی طح والیت براي بهبود ارایه خدمات جلسات با شرکت هاي مخابراتی فعال درس تدویر.

سطح ادارات دولتی . خدمات انترنتی در انترنت و راه اندازي سروي استفاده از

ایجتاد  ووکتوه دخواجه  افغانستان به ولسوالی هاي فیض آباد ، آقچه ، خانقاه و تمدید شبكه فایبرنوري ) رح  ایجاد دو

ت .پیشنهاد آنها به مقام محترم وزار و (ولسوالی آقچه والیت جوزجان  انترنت در و آموزشی کمپیوتر مرکز

وري که کارآن یبرنحسابداري به فا یک باب انستیتوت اداره و باب مكاتب ،یک باب اداره تربیه معلم و ۶وصل  نظارت از

تكمیل شده است .

ش ماهوار به مرکز .ارارایه گذ فعالیت خدمات پستی شرکت پستی خصوصی ایروپارسل و نظارت از

ریق تكنالوژي باب مكاتب از  ۹وصل  نظارت از P2P اتصال آنها تكمیل شده است . به انترنت که کار

 دولتی . ن دوایرآموزش آفیس منجمنت به کارمنداایجاد یک تایم درسی دوماهه

 نفر بست پنجم کارمندان ریاست . ۲ ونفر بست چهارم   ۲ی بارزیاتكمیل پروسه

انترنت ریاست  کنترول ازجریان تدریس صنف آموزشی کمپیوتر و

ن به مراجع مربوط .آالیت ارسال مالحظه شد مقام محترم وماهوار ریاست وبعد از یب گذارشات ترت



ر بخش )مديريت عمومی اداری(:د

( : در بخش ) اجرات اداری

 هش برده کبه پی تلی   مطابق  الیحه وظایف   امورات خویش رایامورات اداري و بخش مالی  ریاست هم اهنگ کننده دیج

:۱۴۰۰در  ی   ربع  دوم سال مالی 

( قطعه مك۱۶۷به تعداد  )گردیده. از  ریق مدیریت مذکور صادر اتب

( قطه پیشنهاد در رابطه به۵۲به تعداد ) ضروریات اداره تحریر گردیده.

امورات  مالی مطابق تعلیماتنامه  به پیش برده  شده.

یده ارک گردیصات واصله  تهیه وتدوسایر ضروریات از تخص از قبیل قر اسیه جات روغنیات ضروریات شعبات تمام

.است

ل و به مرکز ارسال شدهارزیابی ساالنه کارمندان  ریاست هماهنگ کننده دیجتلی تكمی.

د یده که بعال گردناد کاندید موفق به مرکز ارسامتحان بست کارشناس سخت افزار از  ریق اصالحات اداري  اخذ و اس

است. اسناد استخدام  ان مواصلت ورزیدهاز  ی مراحل الزمه 

 تعمیرات  بوقت زمان  صورت گرفته حفظ ومراقبت از  ملكیت ها.

ت گرفته صورمراقبت  خانه شهري  توسط پرسونل خدماتی  در مرکز و پسته ذینتی نهال هاي مثمر و سبز ساحات

.است

 ه انی گردیدبیاري مجدًا توسط نفر مسلكی نل دوغرض آتلی یملكیت ریاست هماهنگ کننده دیج جریب زمین ۴ساحه

 است.

(:مراقبت  و حفظل مسؤ بخش )

  شعبات وصحن مرکز ریاست .مراقبت همه روزه ازپاک کاري تعمیر ودهلیز ها

 همه روزه ازآبیاري ساحات سبز و مراقبت ازصفایی تشناب ها . مراقبت

 . تحریر پیشنهادات دررابطه به بهبود حفظ و مراقبت اداره 

 . قید وجمع کردن وسایل کار به جمع کارکنان مربو ه 

 . نام نویسی حاضري در شروع ماه و رسانیدن کوایف حاضري  

 ( قطعه مكاتیب به مراجع مربو ه .۴۸۰( قطعه مكاتیب وصادرنمودن )۴۰۰وارد گرفتن )

 مربوط  عترتیب پالن هاي کاري ماهوار  وگزارشات ماهوار مقام ریاست  وارسال ان به مراج

  و فرامین مقام عالی ریاست جمهوري . تكثیر  مصوبات  شورا ي وزیران

 . تكثیر مكاتیب مقام محترم وزارت غرض اجراات به شعبات مربوط

(:ITمی در بخش )مديريت عمو

 قطعه مكتوب به مراجع مربوط. ۲۷صادر کردن ,قطعه مكتوب  ۳۲وارد گرفتن

 ی توسط مدیر تایم درس یک تدریس .تایم درسی توسط کارمندان این مدیریت به اساس تقسیم اوقات مرتبه  ۷ تدریس

سبت نودشان دان این مدیریت درصورت نبعمومی تكنالوژي معلوماتی وهمچنان تدریس تایم هاي درسی مربوط کارمن

بعضی مشكالت شان.
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