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ساله ریاست تکنالوژی معلوماتی و تعریف واضح دیدگاه، ماموریت و جایگاه  5تهیه و ترتیب استراتیژی   .1

 تکنالوژی معلوماتی.

ت به شبکه یاشفاخانه مرکز و وال 31والیت و  24صحت عامه  های  تکمیل کار اتصال فایبر نوری ریاست .2

 میلیون افغانی.( 75)ملی فایبر نوری افغانستان به ارزش 

( شفاخانه های مرکز با استفاده از تکنالوژي  PMIS انکشاف و تطبیق سیستم مدیریت معلومات فارمسی ) .3

 نوین و مدیریت مرکزی به منظور شفافیت و حسابدهی و جلوگیری از به هدر رفتن ادویه جات.

استفاده از ت و واحد های دومی به منظور تجدید پالیسی استفاده از تکنالوژی معلوماتی در سطح وزار .4

 تکنالوژی مدرن.

انجام شفاخانه مرکز و والیت  52والیت و  34تهیه پروپوزل برای تهیه و تطبیق پروژه تلی مدیسن برای  .5

 شد.

مبلغ مجموعی به ام بی  و  87به مقدار  آمجموعواحد دومی وزارت به شبکه انترنت  22وصل  .6

 ( افغانی.2603300)

 32 کیلوات با نصب 29( وزارت به ظرفیت  Data Centerتجدید سیستم برق بکپ مرکز معلومات )  .7

 (. UPSخیره ) ذدر سیستم  پایه بطری جدید

واحد دومی وزارت به سیستم حاضری الکترونیکی مرکز به منظور مدیریت  8سازی و وصل عیار, نصب .8

 بهتر و حفظ و مراقبت معلومات صورت گرفت.

نظارت از کارکرد سیستم های معلوماتی ریاست های صحت عامه وشفاخانه های والیت بلخ ، سفر و  .9

 سمنگان ، لغمان ، ننگرهار و کنرها.

ور فعال مرکز به منظ ینه هارسیدگی به موقع به مشکالت تخنیکی سیستم های حاضری الکترونیکی شفاخا .10

 گرفت.صورت واحد  13مجموعآ ساعته  24نگهداشتن سیستم بطور 

پایه حاضری الکترونیکی هوشمند در مرکز و واحدهای دومی وزارت صورت گرفته  5ترمیم بیشتر از  .11

 است .

 سیسکو پایه تیلفون های آی پی 10 به منظور سهولت در امورات کاری و تسریع هرچه بهتر آن به تعداد  .12

 . نصب و به بهره برداری سپرده شد در مرکز وزارت

بعد از سروی  وزارت وواحدهای دومی قطعه پیشنهاد مرکز 200از  برای بیشترارایه مشخصات تخنیکی  .13

 اجرا گردید . نیران این ریاستیتوسط انج

 درویب سایت وزارت کنفرانس خبری و سایر موارد های مجالس ، افتتاحیه ها ، خبر  238نشر  .14

 در ویب سایت وزارت . مرکز و و احد های دومی وزارت اعالن داوطلبی 97نشر  .15

 در ویب سایت وزارت .مرکز وزارت ، شفاخانه ها و پروژه ها بست خالی  99نشر اعالن  .16

 وزارت .رسمی در ویب سایت های ضروری اطالعیه  20نشر بیشتر از  .17

 صورت گرفته است.در ویب سایت رسمی وزارت به شکل هفته وار  NDSRنشر گزارش  .18

 رف بیجا.اصمنظور جلوگیری از مبه پایه پرنتر در مرکز وزارت  60ترمیم بیشتر از  .19

 به منظور جلوگیری از مصارف بیجا .کاپیر در مرکز وزارت پایه  50ترمیم بیشتر از  .20
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 به منظور جلوگیری از مصارف بیجا. پایه پرنتر واحد های دومی وزارت  15ترمیم بیشتر از  .21

 به منظور جلوگیری از مصارف بیجا.  دیسکتاپلپتاپ وپایه  35ترمیم بیشتر از  .22

پایه کمپیوتر های لپتاپ  600 عدادت های مورد ضرورت برای  ونصب سافت ویرسیستم عامل انستالیشن  .23

 ودیسکتاپ.

 سایت وزارت. ۲۳از  مرتبه  50ت بیشتر از رنظارت از شبکه انترنت واحد های دومی وزا .24

 .صورت گرفته است کارمند به شکل انفرادی  13500بیشتر از مشکالت روزمره حل  به رسیدگی  .25

 مرکز وزارت . الپایه تیلفون های دیجیت 300بیشتر از حل مشکالت  .26

 مرکز وزارت . VoIP  تیلفون هایپایه  210حل مشکالت بیشتر از  .27

والیت مربوطه   4مرکز و واحد دومی 8برآورد کمره های امنیتی و ارایه مشخصات تخنیکی برای بیشتر از  .28

  وزارت.

 قطعه . 350وپرنت کارت وسایط به تعداد بیشتر از دیزاین  .29

 ارتباطات بهتر . به منظوراکونت ایمیل آدرس رسمی درمرکز وواحد های دومی  30ایجاد بیشتر از  .30

درس در مرکز ووالیات صورت گرفته است آایمیل استفاده کننده  500حل مشکالت بیشتر از  رسیدگی به .31

. 

ظور به منویدوکنفرانس واحد های دومی و والیات ، انترنت  ، فایروال ، الکترونیکیشکالت حاضری حل م .32

 وزارت.ارتباطات بهتر بین مرکز وزارت و واحد های 

 ساعته در هفته. ۲۴وزارت به طور   (Data Centerحفظ و مراقبت و فعال نگهداشتن مرکز معلومات )  .33

 حاضری الکترونیکی والیات . برای در دیتاسنتر وزارت پایه سرور نصب یک .34

 . والیات و مرکزعامه  صحت های سرور برای شریک ساختن معلومات بین ریاست  FTPفعال نمودن  .35


