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آمریت تکنالوژی
معلوماتی بست 3

مدیریت ویب
سایت بست 5

مدیریت شبکه
بست 5

مدیریت
هاردویر بست 5

قرار شرح فوق چارت تشکیل آمریت تکنالوژی معلوماتی ترتیب و تقدیم است .

مدیریت سافت
ویربست 5

مدیریت تیلفونها
بست 5
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مسؤلیت های وظیفوی آمریت تکنالوژی معلوماتی
-1طرح وترتیب پالن کاری امریت تکنالوژی معلوماتی وارائه آن به معین مالی واداری غرض منظوری
-2کنترول ازراجستریشن دومین های تقاضاشده به منظور استفاده از سافت ویر ها وخدمات تکنالوژیکی
-3داخل نمودن معلومات الزم درسرورها جهت استفاده کارکنان وزارت
-4نظارت برامورتخنیکی سرورها به منظور فعال بودن آنها جهت استفاده معقول درموقع ضرورت.
-5نظارت بر پروسه نصب سرورها  ،سوچها و)  )PBXجهت استفاده کارکنان.
 -7رفع مشکالت تخنیکی وفنی ایجاد شده در سرور ها به منظور استفاده کارکنان وزارت .
 -8تحلیل سافت ویرها  -دیتابیس ها بشکل فنی وبا استفاده از میتو د موجود به منظورعرضه بهتر خدمات تکنالوژی برای ادارات
وزارت.
 -9کنترول ونظارت انترنت شعبات وزارت جهت جلوگیری ازسوء استفاده ها وارسال راپور از وضعیت نتورک به آمر مربوط
 - 10کنترول ازایجاد ونصب سیستم های امنیتی از قبیل فایروال ها وانتی ویروس ها به کمپیوتر ها وسرور ها غرض جلوگیری
از تأخیردرفعالیت کمپیوترها ودستگاه ها.
 -11مدیریت از کارمندان تحت اثرجهت حصول اطمینان ازاستخدام  ،رشد وآموزش آنها.
 -12تطبیق اهداف وپروگرام های اداره مربوطه
اتخاذ تصمیم درامر تحقق اهداف وپروگرام های اداره مربوطه
 -13اجرای سایروظایف مرتبط به وظیفه که ازطرف مقامات  ،مطابق قوانین  ،مقررات واهداف وزارت سپرده میشود.
شعبات تحت اثر آمریت تکنالوژی معلوماتی
مدیریت ویب سایت
صالحیت ومسولیت های وظیفوی :








ترتیب و تنظیم پالن کاری جهت انسجام بهتر امور در مطابقت به پالن آمریت تکنالوژی معلوماتی.
آوردن تغیرات در ویب سایت عندالضرورت غرض اگاهی دادن از موضوعات و اطالعات مربوط وزارت ارشاد حج و اوقاف برای
استفاده کننده گان.
درج و تمدید اطالعات و موضوعات شامل ویب سایت به صورت دومدار غرض آگاهی دادن از پیشرفت های وزارت.
تحلیل صفحات ویب سایت  ،انکشاف صفحه و تمدید مطالب به صورت دومدار.
نظارت وکنترول از صفحه ویب سایت وزارت جهت جلوگیری از سو استفاده اشخاص در ویب سایت.
ارایه مشوره جهت حل مشکالت وظیفوی مدیریت مربوط برای آمریت تکنالوژی معلوماتی.
اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه از طرف مقامات  ،مطابق قوانین و مقررات و اهداف وزارت .
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مدیریت شبکه
صالحیت ومسولیت های وظیفوی :

 ترتیب پالن کاری ماهوار  ،ربعواروساالنه درمطابقت با پالن عمومی بمنظوررسیدن به اهداف تعین شده اداره .
 راهنمائی کارکنان جدیدالتقرروانتقال تجارب الزمه به آنها بمنظور بهبود اجراات بخش مربوطه
 نگهداری نتورک داخلی ،نصب سرور مرکزی وفرعی  domainانستال انها به سرور مرکزی به منظور سهولت امور واستفاده
معقول ازان .
 انکشاف وتمدید انترنت به شعبات مربوط وزارت ارشاد حج واوقاف طبق پالن آمریت تکنالوژی معلوماتی.
 وارسی از انترنت شعبات جهت جلوگیری ازسوء استفاده ها وارسال راپور از وضعیت نتورک به آمر مربوط .
 نصب سیستم های امنیتی از قبیل فایروال ها وانتی ویروس ها به کمپیوتر ها وسرور ها غرض جلوگیری از بروز ویروس ها
 updateآنها.
 رفع عوارض شبکه ها و اتصال پرنتر در کمپیوتر های شعبات وزارت ارشاد حج و اوقاف بمنظور اجراات بموقع .
 ارایه مشوره جهت حل مشکالت وظیفوی بخش مربوطه
 ارائه گزارش ماهوار ،ربعوار ،ساالنه وعندالضرورت ازفعالیت ها ودست آورد های مربوطه بمنظورمطلع ساختن رهبری وزارت /اداره.
 اجرای سایروظایف که ازطرف مقامات ذیصالح مطابق قوانین  ،مقررات واهداف وزارت /اداره سپرده میشود
مدیریت سافت ویر
صالحیت ومسولیت های وظیفوی :








انستال سافت ویرها درکمپیوتر ها نظربه ضرورت شعبات مرکزی ووالیتی وزارت .
تهیه نرم افزارهای آموزشی برای کارمندان وزارت نظر به تقاضاء وضرورت ادارات وزارت.
نظارت ازرسیدگی به مشکالت نرم افزاری کمپیوتر های وزارت ووسایل تکنالوزی معلوماتی
کنترول ازنصب و updateانتی ویروس هابه صورت دوامدار درسیستم های مرکز وزارت جهت جلوگیری ازمصاب شدن شبکه به
ویروس ها.
ارایه مشوره جهت حل مشکالت وظیفوی مدیریت مربوط برای آمریت تکنالوزی معلوماتی.
رهنمایی کارکنان جدید التقرر وانتقال تجارب به انهاطبق الیحه وظایف .
اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که ازطرف مقامات مطابق قوانین مقررات واهداف وزارت سپرده میشود.
مدیریت هارد ویر

صالحیت ومسولیت های وظیفوی :






ترتیب پالن کاری ماهوار  ،ربعواروساالنه درمطابقت با پالن عمومی بمنظوررسیدن به اهداف تعین شده اداره .
راهنمائی کارکنان جدیدالتقرروانتقال تجارب الزمه به آنها بمنظور بهبود اجراات بخش مربوطه
رفع عوارض شبکه ها واتصال پرنتردر کمپیوترهای شعبات وزارت ارشاد حج واوقاف بمنظور اجراات بموقع .
ترمیم کمپیوترها و پرنترها برویت درخواست شعبات وزارت ارشاد حج واوقاف.
تهیه لوازم تخنیکی کمپیوترمطابق درخواست وضرورت شعبات وزارت به منظوراستفاده .
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ترمیم وانستالیشن آپریتنگ سیستم ها مربوط ریاست ها ی وزارت ارشاد حج واوقاف غرض فعال نگهداشتن
جلوگیری از استفاده کمپیوترهای بدون کیفیت واپریتنگ سیستم ها غیرراجسترشده.
پیشبرد اموراداری وجابجانمودن اسناد درکارتن ها مربوطه به منظورحفظ ونگهداری .
اخذ هدایت غرض اجراات واستفاده از مشوره ها به منظور اجرای بهتر امور محوله .
آگاهی ازنتایج متوقعه انجام وظایف محوله .
ارائه گزارش ماهوار ،ربعوار ،ساالنه وعندالضرورت ازفعالیت ها ودست آورد های مربوطه بمنظورمطلع ساختن رهبری وزارت /اداره
اجرای سایروظایف که ازطرف مقامات ذیصالح مطابق قوانین  ،مقررات واهداف وزارت /اداره سپرده میشود.

مدیریت تیلفونها
صالحیت ومسولیت های وظیفوی :









ترتیب و تنظیم پالن کاری مدیریت تیلفون به اساس پالن کاری آمریت تکنالوژی معلوماتی .
تامین ارتباط تیلفونی داخلی و خارجی شعبات وزارت نظر به در خواست جهت حل و فصل امور رسمی بخش های مربوطه.
پرداخت کریدت به شماره های شرکت سالم که به اساس حکم مقام کریدت اخذ میدارند .
حفظ و مراقبت از دستگاه ) ، (PBAXترمیم لین های تیلفون و بررسی اپدیت شماره های تیلفون.
طی مراحل بل های مصارفاتی ماهوار تیلفونهای سیم دار و بدون سیم .
ترتیب و تنظیم مکاتیب و استعالمیه ها به منظور فعال نمودن و غیر فعال نمودن سیم کارتها به شبکه های مختلف.
ارائه مشوره برای حل مشکالت وظیفوی اداره مربوطه .
اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامات  ،مطابق قوانین  ،مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود.

دیتابیس های ایجاد شده به همکاری این آمریت






دیتابیس سیستم مالی حج
دیتابیس مدیریت جنسی و دیپو ها .
دیتابیس پروژه های انکشافی ریاست پالیسی و پالن.
دیتابیس سیستم انالین حج یا (. ) e-Hajj
دیتابیس مساجد .
پروژه های که توسط این آمریت تطبیق گردیده است.

آمریت تکنالوژی معلوماتی در سال  1398از طریق بودجه  TDFاداره تنظیم مخابراتی اترا به مقدار  /10000000/ده ملیون افغانی
را به منظور ایجاد کمپیوتر لب در  12محراب مساجد و  4باب مدارس ذیل به مصرف رسانیده است:
 مسجد شریف جامع پل خشتی واقع ناحیه اول .
 مسجد شریف جامع عبدالرحمن خان .ناحیه ناحیه اول .
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مسجد شریف وزیر محمد اکبر خان واقع ناحیه دهم .
مسجد شریف شیرشاه سوری واقع ناحیه سوم .
مسجد شریف شاه شهید واقع ناحیه هشتم.
مسجد شریف حاجی چمن واقع ناحیه یازدهم
مسجد شریف ابوبکر صدیق واقع ناحیه چهارم.
مسجد شریف محمد رفیق صدیقی واقع ناحیه هفدهم .
مسجد شریف سالم واقع ناحیه دوازدهم .
مسجد شریف حضرت صاحب واقع ناحیه پنجم.
مسجد شریف نبی اکرم (ص) واقع ناحیه سیزدهم
مسجد شریف اسماعیل ذبیح اهلل واقع ناحیه چهارم.
مدرسه ارشاد القران واقع ناحیه هشتم.
مدرسه بی بی ساره واقع ناحیه هشتم.
مدرسه بی بی زینب واقع ناحیه هشتم .
مدرسه الفالح واقع ناحیه هشتم.
پروژه های در حال تطبیق توسط این آمریت

بنابر تطبیق موفقانه مبلغ ده ملیون افغانی بودجه اعطا شده از طرف اداره تنظیم مخابراتی اترا  ،در سال  1399از طرف اداره متذکره
مبلغ مجموعی  / 95214288/افغانی غرض تطبیق در پروژه های ذیل پرداخت گردیده است:
 ایجاد کمپیوتر لب در  15محراب مساجد والیات و  20محراب مساجد در مرکز.
 ایجاد کمپیوتر لب در انستیتیوت تدریب ائمه و انستیتیوت معهد عالی قرات.
 ایجاد کمپیوتر لب در کتابخانه ریاست اطالعات وارتباط عامه.
 ایجاد کتابخانه های دیجیتالی در مرکز و چهار و والیات خوست  ،پکتیا  ،کاپیسا.
 ایجاد ویدیو کنفرانس ها در مرکز وزارت و والیات کندز  ،بلخ  ،هرات  ،قندهار و ننگرهار.
 وصل ریاست های ارشاد حج و اوقاف والیات کندز  ،بلخ  ،هرات  ،قندهار و ننگرهار با فایبر نوری .
 ایجاد نتورک تعیمر ریاست حج فرضی .
 ایجاد نتورک آمریت معهد عالی قرات.
 وصل  15محراب مساجد والیات  20 ،محراب مساجد مرکز و  16محراب مدارس و مساجد از سال قبل با انترنت فایبر
نوری.
در پهلوی سایر اجراات این آمریت  ،تعمیر مرکزی وزارت که با نتورک استندرد و معیاری مجهز میباشد به مقدار () 27mb
انترنت فایبر نوری  ،تعمیر ریاست حج فرضی به مقدار ( ) 13mbانترنت فایبر  ،تعمیر ریاست ارشاد و انسجام امور مساجد به
مقدار ( ) 10mbانترنت  ،تعمیر انستیتیوت تدریب ائمه به مقدار ( ) 3mbانترنت شرکت های خصوصی و دیتابیس مساجد به
مقدار ( ) 5mbانترنت غرض پیشبرد امورات یومیه شان در نظر گرفته شده  ،قرار است مجتمع حجاج مرکز نیز با ()8mb
انترنت مجهز گردیده و به بهره برداری سپرده شود.
فوقاً خالصه اجراات وکارکرد های آمریت تکنالوژی معلوماتی غرض مزید معلومات ترتیب و تقدیم است.

