
1400بابت برج قوس سال  گزارش اجراات آمریت تکنالوژی معلوماتی  

 تی را به انجام رسانیده است که مختصراً بیان میگردد:اتی از آغاز تحول الی اکنون اجراآآمریت تکنالوژی معلوم

 ویب سایت :در بخش مدیریت 

 فحو ص تغیر لوگو( هHome page  ). ویب سایت 

 عمومی ویب سایت. هفحنشر تصویر وزیر صاحب در ص 

 .نشر بیوگرافی وزیر صاحب در ویب سایت 

  وزیر صاحب به والیات قندهار ، هلمند ، زابل و غزنی . سفر گزارشپخش 

 مساجد با علمای شهر کابل . ئیسپخش خبر مالقات ر 

 از والیات . یپخش و نشر گزارشات تصویر 

 یب سایت.پخش و نشر گزارشات ربع وار و ماهوار ریاست های مرکزی در و 

  مجله پیام حق در ویب سایت.پخش 

 در بخش مدیریت شبکه :

 سا و آمرین جدید التقرر در وزارت وریاستهای مرکزی.ایجاد یوزر برای رؤ 

 .ایجاد یوزر برای پرسونل امنیتی وزارت 

 حضور ندارند.طع یوزر های انترنت کارمندانی که فعال ًق 

 در بخش مدیریت سافت ویر:

  پایه کمپیوتر های لپ تاپ و دسکتاپ شعبات وزارت وریاستهای مرکزی. 20انستالیشن 

  وتر لپ تاپ و دسکتاپ.یپایه کمپ 10نصب انتی ویروس در 

  سافت ویر جدید از طریق انترنت . 3اخذ 

 ( 8قطع به مقدارmb  )در شش درک . اسبقمقر وزیر انترنت  از 

  ( 3قطع به مقدارmb  )مه .انترنت انستیتیوت تدریب أئ از 

  ( 5قطع به مقدار mb )  انترنت دیتابیس های مقر وزارت.از 

 در بخش مدیریت هاردویر :

 .فعال سازی ماشین چاپ کارتهای استخوانی به منظور تهیه کارت های جدید 

  پایه پرنتر های مختلف در وزارت. 5رفع مشکل 

 . رفع مشکل یک پایه ماشین فوتوکاپی 

 فونها :یلش مدیریت تدر بخ

  ی داخلی .فون سه نمره ییلته های امنیتی وزارت با یک پایه شعبه کمروصل 

 .ارایه استعالمیه به منظور وصل دیجیتال در ریاست مجمع علمی عنوانی دستگاه تیلفونهای شهر نو 

  ی تعمیر ریاست حج وزیارت.یمشخص نمودن نمرات سه نمره 

 با احترام

 احمد شکیب شمس

 آمر تکنالوژی معلوماتی

 



 


