
 

 

 

 

 

 

 

 

 جهموری اسالمی افغانستان

 وزارت کار، اموراجتماعی، شهدا و معلولین
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 :معرفی ریاست

سایت و ها، ویبها و کارکردهای وزارت از طریق رسانهریاست اطالعات و ارتباط عامه واحد بازتاب دهنده فعالیت

افغانستان، قانون وچهارم قانون اساسی ی سیجراید بوده که به مثابه زبان گویای وزارت در مطابقت به فصل دوم ماده

ام محترم وزارت در چهارچوب وزارت کار، اموراجتماعی، شهدا وظایف، پالن مطروحه و هدایات مق ها، الیحۀرسانه

احدهای مرکز و دومی وزارت به های فرهنگی، طباعتی وی نیازمندینماید؛ در ضمن مرفوع کنندهو معلولین فعالیت می

ی و المللباشد، در برگزاری محافل و مجالس مذهبی، فرهنگی، تاریخی، ملی و بینوسفید می رنگه و سیاه گونۀ

اساسی داشته و همزمان مدیریت های مطبوعاتی هیئت رهبری وزارت، عقد قراردادهای کاری؛ نقش بارز و کنفرانس

وزارت به عهده دارد  ۀهای منظور شدها و مشکالت کارمندان خویش را در پرتو پالنرفع چالش و ، ارتقای ظرفیتکلی

 دهد.را انجام می های چشمگیریهای وزارت، فعالیتو در جنب سایر ریاست

 :گزارش خالصۀ

( 10فعالیت عمده را پالن نموده بود که از جملۀ آن )( 11مجموعاً ) 1396ریاست اطالعات و ارتباط عامه در سال مالی 

حال اجرا قرار  درپالن شده فعالیت  (1)یک و  استگردیده ( دستآورد نایل 10)به نتیجۀ آن  فعالیت تکمیل شده و در

 .وجود ندارد شدهاآغاز نفعالیت  دارد،

های پالن مجموع فعالیت

 شده

های تکمیل فعالیت

 شده

های در حال فعالیت

 اجرا

های معطل فعالیت

 شده

های آغاز فعالیت

 ناشده

11 10 1 0 0 

 :های پالن شدهگزارش تحقق فعالیت

 دهد.های عمده را نشان میمیزان پیشرفت فعالیتجدول ذیل 

 عنوان فعالیت عمده هدف در سال مقدار هدف اصلی شماره
فیصدی پیشرفت 

 مطابق پالن

1. 
مردم از دهی آگاهی 

 کارکردهای وزارت

از  برنامه146بازتاب 
کارکردهای وزارت از طریق 

دولتی، خصوصی،  یهارسانه
سایت و آژانس باختر، ویب

ی رسمی فیسبوک صحفه
به منظور آگاهی دهی  وزارت

 .عامه

ها و نشر اخبار فعالیت
وزارت از  کارکردهای

های طریق رسانه
 ،شنیداری ،دیداری

 و برقی. نوشتاری

 فیصد100

2. 

داشتن تقویم رسمی و -1
 معیاری.

نشر مطالب علمی، -2
فرهنگی، اجتماعی مرتبط 

 های کاری وزارت.به بخش
های داری از ارزشپاس-3

بزرگ، جان نثاری شهدا و 
معلولین در راه دفاع از 

هن با نشر موضوعات یم
 .مرتبط به این قشر

رشد استعدادهای ذهنی و -4
فکری کودکان منحیث آینده 

 سازان این سرزمین.

چاپ و توزیع 
( جلد تقویم به 3000هزار)سه

 .ی سرمیزی و دیواریگونه
شماره  ۀچاپ و توزیع مجل

پانزدهم کار و اجتماع به تیراژ 
 جلد. 1000

چاپ و توزیع مجله شماره 
ششم، هفتم و هشتم کودک از 

 جلد.1000هرکدام به تیراژ 
چاپ و توزیع بروشور به 

مناسبت بزرگداشت از روز 
 جهانی کودک.

 فیصد100 چاپ تقویم و مجالت
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 عنوان فعالیت عمده هدف در سال مقدار هدف اصلی شماره
فیصدی پیشرفت 

 مطابق پالن

3. 

ثبت و نشر جریان -1
های کاری برنامه ،محافل

در  و استفاده از آن وزارت
نشر کارکردهای این 

 وزارت.
آرشیف نمودن -2

 کارکردهای وزارت.
های مستند سازی برنامه

 وزارت.کاری 
 

های کاری از تمامی برنامه
 146وزارت مجموعاً به تعداد 

 برنامه فلمبرداری و
قطعه عکس به  200به تعداد  

سایت، منظور نشر در ویب
فیسبوک  صحفۀ رسمی

ها و جراید وزارت، رسانه
 دیواری اخذ گردیده است. 

اری و عکاسی از بردفلم
 های وزارتبرنامه

 فیصد100

4. 

بزرگداشت از  -1
های مذهبی، مناسبت

 المللی.ملی و بین
انتظام بخشیدن محافل،  -2

های ها و کارگاهنشست
 آموزشی.

و تزیین محل تنظیم  -3
برگزاری محافل، 

های ها و برنامهنشست
 کاری وزارت.

برای  1396در سال مالی 
گی های الزم برنامه آماده 146

ی سوندسیستم، تنظیم مانند: تهیه
تهیه تاالرها، نصب شعارها 

 آجنداء، گردانندگی محافل
نوشتن و فرستادن دعوتنامه 

اتی جهت پوشش مطبوع
ها؛ گرفته شده ای برنامهرسانه
 است.

برگزاری محافل و 
 مجالس

 فیصد100

5. 
های چاپی رفع نیازمندی

رنگۀ واحدهای مربوطه 
 وزارت

به صورت مجموعی 
قطعه تصدیق نامه، 1800

تقدیرنامه، تحسین نامه، 
های دعوت به کارت نامه،سپاس

های ملی، مذهبی، مناسبت
های خاص المللی و مناسبتبین

طرح و دیزاین و چاپ گردیده 
تخته  120چنان به تعداد وهم

بینر طرح، دیزاین و چاپ 
 گردیده است.

طراحی، دیزاین و چاپ 
های رنگۀ نیازمندی

 واحدهای وزارت
 فیصد100

6. 
های چاپی رفع نیازمندی

به طور واحدهای وزارت 
 A4و سفید به سایز سیاه

به صورت مجموعی به تعداد 
 هزاروپنجصدوهشتیکصدوسی

به قطعه فورم (138500)
واحدهای وزارت چاپ گردیده 

 است.

های چاپ نیازمندی
واحدهای وزارت به گونۀ 

 سیاه و سفید
 فیصد100

7. 

دهی هیئت رهبری آگاهی
وزارت از رویدادهای 

داخلی و خارجی از طریق 
ها و مجالت توزیع روزنامه

 واصله.

ی روزنامه 8اشتراک در 
دولتی و خصوصی و توزیع 

ی آن به رهبری همه روزه
 چنان توزیعوزارت و هم

جراید  مجالت این وزارت،
های وزارت عدلیه و نشریه

چاپی نهادهای دولتی و 

ی های چاپتوزیع روزنامه
و خصوصی، دولتی 

 مجالت و قوانین
 فیصد100
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 عنوان فعالیت عمده هدف در سال مقدار هدف اصلی شماره
فیصدی پیشرفت 

 مطابق پالن

خصوصی که به این ریاست 
 ورزد.مواصلت می

8. 

توانمندسازی، کسب 
های مسلکی و بلند آموزش

بردن سطح دانش  کارمندان 
ریاست جهت انجام بهتر 

 امور.

تن از کارمندان این 19به تعداد 
 های ذیل:ریاست به کورس

تن به ورکشاپ"تجارت 3 -1
 آنالین انترنیتی".

تن به کورس "زبان 2 -2
 انگلیسی".

برنامه"خشونت تن به 6 -3
 علیه زنان".

ی آموزشی تن به برنامه5 -4
"انستیتوت مالی و بانک 

 داری افغانستان".
تن به ورکشاپ 2 -5

 آموزشی"مکتوب نویسی".
تن به بورس خارج از 1 -6

 .کشور به هندوستان
 معرفی گردیده اند.

 فیصد100 ارتقای ظرفیت کارمندان

9. 

ترویج فرهنگ کتاب خوانی 
میان شاگردان انستیتوت 

کوریا و کارمندان -افغان
 نهاد یاد شده.

( تن از 750به تعداد )
-شاگردان انستیتیوت افغان

کوریا از مطالعه کتب مستفید 
 شده اند. 

فراهم نمودن زمینۀ 
مطالعه برای شاگردان 

کوریا، -انستیتوت افغان
در اختیار قراردادن 

ها به عالقمندان، کتاب
ثبت کتاب های اخذ شده 

میعاد برای به دفتر، تعین 
 .های اخذ شدهکتاب

 فیصد 100

10. 

کارمندان و دهی  آگاهی
مراجعین وزارت از 

های مذهبی، ملی، مناسبت
ها و فعالیت، المللیبین

کارکردهای وزارت از 
 طریق جراید دیواری.

ی دیواری جریده 25 به تعداد
 گردیده است.و نصب خطاطی 

 فیصد100 کارهای فرهنگی و هنری

11. 

تسهیالت الزم  فراهم نمودن
جهت بهبود و سرعت 

بخشیدن در انجام امور 
 محوله.

رفع  یتا حدودها نیازمندی

 .گردیده است

وسایل  هاتهیه نیازمندی
های مورد نیاز بخش

 کاری.
 فیصد 30

 :و نتایج آن های تکمیل شدهتفعالی طبقه بندی

 شماره
 )عرصه(طبقه بندی

 هافعالیت
 نتایج های تکمیل شدهفعالیت
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1. 
نشر اخبار 

 .های وزارتفعالیت

های نشر تمامی برنامه

وزارت در سال مالی 

از طریق  1396

های دولتی و رسانه

سایت و خصوصی، ویب

 فیسبوک وزارت.

وزارت ها و کارکردهای اخبار فعالیت به موقع نشر
ی، نوشتار ،شنیداری ،های دیداریاز طریق رسانه

 وزارت  و مجالت صفحه رسمی فیسبوک سایت،ویب
 .دهی عامهآگاهیجهت 

 چاپ تقویم و مجالت .2

چاپ  1396طی سال مالی 

ی سرمیزی و تقویم به گونه

سه شماره چاپ دیواری، 

ای به گونه ی کودکمجله

مجله کار  فصل نامه وچاپ

 .و بروشور

 بهره مند ساختن نهادها از تقویم و مجالت وزارت.

 و چاپتوزیع تقویم به ادارات دولتی و خصوصی،

 ازتاب کارکردهای وزارت.بتوزیع مجالت به منظور 

نشر مطالب علمی، فرهنگی، اجتماعی مرتبط به 
 های کاری وزارت.بخش

رشد استعدادهای ذهنی و فکری کودکان منحیث آینده 
 .سازان این سرزمین

3. 
فلمبرداری و 

 .عکاسی

برنامه تنظیم و در  146

های یاد رابطه به برنامه

الزمی شده تمام تدابیر 

 اتخاذ گردیده است.

سایت، مجالت، ویبتقویم، از تصاویر در استفاده 

 های همگانی.فیسبوک و سایر رسانه

4. 
برگزاری محافل به 

 وجه احسن.

 1396طی سال مالی 

فعالیت متذکره تکمیل 

 گردیده است.

 ها به گونۀ بهتر.تدویر شدن تمام برنامه

5. 

طراحی دیزاین و 

های چاپ نیازمندی

 وزارت. رنگه

 1396سال مالی در 

فعالیت متذکره تکمیل 

 گردیده است.

و رنگه  یهادر اختیار قرادادن به موقع نیازمندی

 بودجه وزارت.جویی در صرفه

6. 

چاپ تمامی 

های فورمه

النوع به طور مختلف

 وسفید. سیاه

 1396طی سال مالی 

فعالیت متذکره تکمیل 

 گردیده است.

سیاه و  یهاموقع نیازمندیدر اختیار قراردادن به 

بودجه وزارت در  جویی در مصارفو صرفه سفید

 این خصوص.

7. 
های توزیع روزنامه

 خصوصی. و دولتی

 1396طی سال مالی 

فعالیت متذکره تکمیل 

 گردیده است.

دهی هیئت رهبری وزارت از رویدادهای مهم آگاهی

مجالت  ،هاخارجی از طریق توزیع روزنامهداخلی و 

 .اصلهو ینقوان و

8. 
ارتقای ظرفیت 

 کارمندان.

 1396طی سال مالی 

فعالیت متذکره تکمیل 

 گردیده است.

سطح آگاهی کارمندان به منظور انجام بهتر  بردنبلند 

 امور.

9. 
فراهم نمودن زمینۀ 

 خانه.مطالعه در کتاب

 1396طی سال مالی 

فعالیت متذکره تکمیل 

 گردیده است.

-گردان انستیتیو ت افغانبلند بردن سطح مطالعه شا

و ترویج فرهنگ مطالعه کتاب بین شاگردان و  کوریا

  کارمندان نهاد یاد شده.

10. 
های فرهنگی و کار

 هنری.

 1396طی سال مالی 

فعالیت متذکره تکمیل 

 گردیده است.

های ملی، یدادکارمندان وزارت از رودهی آگاهی 

 المللی.و بین ، تاریخی، فرهنگیمذهبی

 ها.نیازمندیرفع  .11
تا ها نیازمندیبخشی از 

 حدودی رفع گردیده است.
 های در اجرای امور صورت گرفته است.سهولت
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 :تآتحلیل اجرا

  جلد.1500هجری خورشیدی به دو گونه )سرمیزی و دیواری( از هرکدام به تیراژ  1396چاپ و توزیع تقویم سال 

  رابطه به چاپ تقویم و مجالت این وزارت.اخذ موافقه از وزارت محترم اطالعات و فرهنگ در 

 اسد روز استرداداستقالل کشور، روزجهانی کودک، هفتۀ شهید، 28های تبریکیه به مناسبت سال نو، اعیاد نوشتن پیام
المللی اشخاص دارای معلولیت، روز جهانی کارگر، هشتم مارچ روزجهانی زن، میالدالنبی)ص(، روز بین

پیروزی جهاد مردم افغانستان و سایر موارد و نشر آن از طریق آژانس اطالعاتی  روزعاشورا، هشتم ثور روز
 سایت و فیسبوک وزارت.باختر، ویب

  های دولتی (جلد و توزیع آن به نهادی5500)صدهزاروپنجپنجبه تیراژ کودک  ، هفتم و هشتممجله شماره ششمچاپ
 و خصوصی.

  امور مالی و اداری در رابطه به پیشنهادات و مکاتیب واصله به این معینیت محترم مقام ترتیب جدول پاسخ دهی به
 ریاست.

  وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین و ارسال آن به ریاست محترم تکنالوژی نه گزارش ساالتصحیح
 سایت وزارت.معلوماتی جهت نشر در ویب

  سایت و فیسبوک وزارت.به والیت هلمند در ویبنشر خبر سفر کاری وزیر کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین 

 .اشتراک در محفل حمایت از نیروهای دفاعی کشور و نشر خبر آن در سایت وزارت 

  ثبت جریان امتحانات برنامهCBR  و همچنان کپچر و رایت آن بهCD.ها 

  دهای دولتی و خصوصی.(جلد و توزیع آن به نها1000هزار)به تیراژ یک مجله شماره پانزدهم کار و اجتماعچاپ 

  که و انستیتیوت تعلیمات تخنیکی و مسلکی  ، اموراجتماعی، شهدا و معلولینوزارت کارمیان نشر خبر قرار داد
از زمینه آموزش در بخش فن و حرفه را مهیا نمود، هلمند  و ، لغمانوالیات کابلدر تن از جوانان 1000برای 

 و صفحۀ رسمی فیسبوک وزارت.سایت های دولتی و خصوصی، ویبطریق رسانه

 های دولتی و نامۀ توانمندی سازی اقتصادی زنان از طریق رسانهنشر خبر حمایت بانک جهانی از تطبق بر
 سایت و صفحۀ رسمی فیسبوک وزارت.خصوصی، ویب

 لتی و های دواز طریق رسانه نشر خبر مسابقه رسامی شاگردان پرورشگاه ها و توزیع تحایف برای برندگان مسابقه
 سایت و صفحۀ رسمی فیسبوک وزارت.خصوصی، ویب

  های دولتی و خصوصی، رسانهنشر خبر  معرفی سرپرست وزارت کار، اموراجتماعی، شهدا و معلوین از طریق
 سایت و صفحۀ رسمی فیسبوک وزارت.ویب

 های دولتی و رسانهاز طریق های دولتی و خصوصی المللی کارگر از طریق رسانهنشر خبر تجلیل از روز بین
 سایت و صفحۀ رسمی فیسبوک وزارت.خصوصی، ویب

 کوریا از طریق تلویزیون  -نشر خبر دیدار سرپرست وزارت از مرکز آموزش های فنی و حرفوی انستیتیوت افغان
 سایت و صفحۀ رسمی فیسبوک وزارت.ویب، ملی، آژانس باختر

  الدین ربانی استاد برهانشهید نشر خبر افتتاح و بهره برداری  کودکستان تجربوی محل زیست پوهنتون تعلیم و تربیه
سایت های دولتی و خصوصی، ویباز طریق رسانه و توسط سرپرست وزارت کار، اموراجتماعی، شهدا و معلولین

 و صفحۀ رسمی فیسبوک وزارت.

  های فنی و حرفوی و نشر راپور تحقیقی وضعیت اجتماعی  و ر مراکز آموزشنشر خبر پیشرفت کیفیت آموزش د
 سایت و صفحۀ رسمی فیسبوک وزارت.های دولتی و خصوصی، ویباز طریق رسانه اقتصادی کارگران روزمزد

  سایت و صفحۀ رسمی ویبدر نشر خبر تجلیل از روز جهانی کودک از طریق رسانه های دولتی و خصوصی
 ت.فیسبوک وزار

  النوع واحدهای مربوطه.جات مختلفب و فورمهتوقطعه مک 138500چاپ 

  نشر پیام تسلیت و همدردی هیئت رهبری و منسوبین وزارت کار، اموراجتماعی، شهدا و معلولین به مناسبت انفجار
 سایت و صفحۀ رسمی فیسبوک وزارت.از طریق ویب 10/3/1396انگیز شهر کابل مورخ مخونین و رویداد غ

 سرپرست و برنامه افطاری در پرورشگاه عالوالدین از طریق پذیر، یتیم و بینشر خبر حمایت از اطفال آسیب
 سایت و صفحۀ رسمی فیسبوک وزارت.، ویبهای دولتی و خصوصی رسانه

  شرآن در پیام وزیر کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین در رابطه به هفتۀ بسیج مبارزه علیه مواد مخدر و ننوشتن
 و صفحۀ رسمی فیسبوک وزارت.سایت ویب

  های از طریق رسانهو نشر خبر آن اشتراک در ورکشاپ طرح تعدیل قانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت
 سایت و صفحۀ رسمی فیسبوک وزارت.دولتی و خصوصی، ویب
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 سایت و صفحه میدان وردک از طریق ویببضاعت در والیت های بینشر خبر توزیع مواد خوراکی برای خانواده
 رسمی فیسبوک وزارت.

  اسد  و نشر 25-22کوریا از تاریخ -افغان مرکز انستیتوتمصئونیت اجتماعی در اشتراک در ورکشاپ سه روزۀ 
 سایت و صفحۀ رسمی فیسبوک وزارت.ویب ،های دولتی و خصوصیرسانهآن از طریق  خبر

  نامه وزارت کار، اموراجتماعی، شهدا و معلولین و مؤسسۀ مورا که هدف این تفاهممیان نشر خبر امضا تفاهمنامه
از طریق  باشدها قرار دارند،میسرپرست که زیر چتر مصئونیت اجتماعی پرورشگاهادامۀ تحصیل دختران یتیم و بی

 سایت و صفحۀ رسمی فیسبوک وزارت.ویبها، رسانه

 سایت و صفحۀ رسمی فیسبوک ویب ها،رسانه کوریا و نشر خبر آن در-وت افغانبرگزاری هفتۀ شهید  در تاالر انستیت
 وزارت.

 های فنی و حرفوی برای گذاری و مدیریت مراکز آموزشپالن: اشتراک در ورکشاپ ارتقای ظرفیت تحت عنوان
محترم در مرکز ساینس وزارت سپتمبر  27-16از تاریخ  یبهبود بخشیدن کیفیت عرضه خدمات مراکز آموزش

 سایت و فیسبوک وزارت.ها، ویبو نشر خبر آن از طریق رسانه معارف

  نشر خبر ورکشاپ آموزشی تحت عنوان آموزش آموزگاران و انکشاف مفردات درسی به اساس استندردهای ملی
  .وزراتسایت و صفحه رسمی فیسبوک بامیان از طریق ویبهای شغلی در والیت مهارت

 تحت عنوان آموزش برای آموزگاران مراکز فنی و حرفوی در والیت هرات از طریق  نشر خبر ورکشاپ آموزشی
 سایت و صفحۀ رسمی فیسبوک وزارت.ویب

  کمیتۀ کاری جهت برگزاری  محفل بزرگداشت از شهدا در هفتۀ شهید.تعیین 

  ار، اموراجتماعی، وزارت ک وانستیتوت مالی و بانکداری افغانستان میان اشتراک در محفل امضاء تفاهمنامه آموزشی
 سایت و فیسبوک وزارت.ها، ویبو نشر خبر آن در رسانه شهدا و معلولین

  سایت و صفحۀ ها، ویبکوریا و نشر خبر آن از طریق رسانه-تن از شاگردان افغان 226اشتراک در محفل فراغت
 رسمی فیسبوک وزارت.

  "مشترکا از جانب که اشتراک در گفتمان علمی، تخصصی زیر عنوان"بازار کار، سرمایۀ انسانی و مهاجرت
های معینیت اموراجتماعی کنفرانس های کار، اموراجتماعی، شهدا و معلولین و عودت مهاجرین در تاالروزارت

 سمی فیسبوک وزارت.سایت و صفحۀ رها، ویبو نشر خبر آن از طریق رسانهبرگزار گردیده بود 

 اشتراک در محفل افتتاح سیستم "آسان خدمت" و " آسان وظیفه و سیستم معلومات بازار کار«LMIS"»   و نشر خبر
 سایت و صفحۀ رسمی فیسبوک وزارت.ها، ویبآن از طریق رسانه

  ها و قوای مهارتهای انکشاف " ارتقای ظرفیت و تریننگ لیدرشیپ" برای کارمندان ریاستاشتراک در محفل
ها، از طریق رسانه و نشر خبر آن والیت افغانستان در هوتل انترکانتیننتال 33بشری و تنظیم روابط کار در 

 سایت و صفحۀ رسمی فیسبوک وزارت.ویب

 هت ایجاد زمینه آموزش، ارتقای ظرفیت، اشتراک در محفل عقد قرارداد با مؤسسۀ "مصئونیت و حفاظت اجتماعی" ج
"دالر امریکایی و نشر خبر آن از 240000به ارزش" بضاعتتن از زنان بیکار و بی480شتغال برای کار و ا

 سایت و صفحۀ رسمی فیسبوک وزارت.ها، ویبطریق رسانه

  اشتراک  در محفل تجلیل از "روزجهانی طفل و تقویت روند حمایت از اطفال در چهارچوب تعهد ملی" و نشر خبر
 سایت و صفحۀ رسمی فیسبوک وزارت.ویبها، آن از طریق رسانه

  "که در باغ بابر اشتراک در محفل بزرگداشت از روز جهانی طفل زیر عنوان"حمایت و دادخواهی در کاروان لبخند
 سایت و صفحۀ رسمی فیسبوک وزارت.ها، ویبو نشر خبر آن از طریق رسانهبرگزار گردید 

  باع داخلی و خارجی جواز کار جواز" که به شکل الکترونیکی برای اتاشتراک در محفل افتتاح سیستم برقی"آسان
 سایت و صفحۀ رسمی فیسبوک وزارت.ها، ویبو نشر خبر آن از طریق رسانه گرددمی صادر

  سایت ها، ویبکوریا و نشر خبر آن از طریق رسانه-تن از کارآموزان انستیتوت افغان440اشتراک در محفل فراغت
 بوک وزارت.و صفحۀ رسمی فیس

  صفحۀ رسمی فیسبوک وزارت و  ،سایتنشر اطالعیه وزارت کار، اموراجتماعی، شهدا و معلولین از طریق ویب
آژانس اطالعاتی باختر در رابطه به بورس کشور هندوستان برای ورثۀ شهدا و اشخاص دارای معلولیت  که فارغ 

نان نشر اطالعیه ریاست عمومی خزینه تقاعد در رابطه و همچ % را پوره نموده باشد75مرات شان دوازده بوده و ن
 به آگاهی متقاعدین.

 های های دیداری، شنیداری و نوشتاری طبق پالیسیهای وزارت از طریق رسانهبیان کارکردهای و بازتاب فعالیت
 تعریف شده وزارت.
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 عامه.ریاست اطالعات وارتباطگیری و نظارت از امور نشراتی، فرهنگی، مطبوعاتی و سایر وظایف مرتبط به پی 

 ها و مالقات های مقام محترم وزارت.نامهها، عقدتفاهمها، سیمینارها، ورکشاپاشتراک در محافل، کنفرانس 

 سایت و صفحه رسمی های دری، پشتو و انگلیسی از طریق ویبنشرتمامی اخبار و کارکردهای وزارت به زبان
 فیسبوک وزارت.

  هئیت رهبری وزارت و ریاست  ت و قوانین( جهت آگاهیها، مجالهای چاپی )روزنامهنشریهبدسترس قراردادن
 ز و قوانین.ین از موضوعات داخلی و خارجی روتقن

 ها و نشر خبر آن از ها، محافل و کنفرانسها، نشستهای کاری وزارت، مالقاتعکاسی و فلمبرداری از تمام برنامه
 های دیداری و شنیداری و نوشتاری.وزارت و سایر رسانهسبوک صفحه رسمی فی و سایتویبطریق 

 وسفید(مرفوع نمودن تمامی نیازمندهای طباعتی  وزارت و واحدهای مربوطه )به گونه رنگه و سیاه 

 ی ریاست اطالعات و ارتباط عامه.خانهکوریا در کتاب-فراهم نمودن زمینه مطالعه برای شاگردان انستیتیوت افغان 

 العاده.های ملی، مذهبی و تاریخی و فوقمناسبت اید دیواری جهت بازتابخطاطی جر 

 ها، نامهها، تحسینها و چاپ تمامی تقدیرنامهنوشتن متن شعارهای مناسبتی، طرح، دیزاین، چاپ و نصب آن در برنامه
 های تبریکیه به مناسبت های مختلف به گونه رنگه.های دعوت، کارتکارت

 های مناسبتی در موارد مختلف.ها، و تمام پیامی مطبوعاتی، خبرنامههانوشتن اعالمیه 

 نشر قوانین، سایت وزارتتدارکات از طریق ویب بی ریاست تهیه ولوزارت و اعالنات داوط یهانشر اطالعیه ،
سایت وزارت به منظور های مختلف کاری در ویبهای وزارت در بخشها، پروسیجرکاری، و پالیسیطرزالعمل

 دسترسی مردم به اطالعات.

 ها.ی مسوولین وزارت با رسانهها و هماهنگ ساختن زمینه مصاحبهصحبت با رسانه 

 های وزارت.ها به منظور پوشش خبری از فعالیتدعوت رسانه 

 های وزارت.تنظیم تاالرها و گردانندگی در محافل و نشست 

 های ریاست اطالعات و ارتباط عامه.مدیریت کلی بخش 

 ولین مطبوعاتی وزارت کار، اموراجتماعی، شهدا و معل-ره، رهبری، مدیریت، تنظیم و انسجام تمام امور فرهنگیادا
 دار.به گونۀ روزمره و دوام

 های مربوطۀ ریاست هماهنگ نمودن تیم نشراتی، توظیف و فرستادن نظارت و بررسی از روند کاری تمام بخش
المللی در داخل و و بینهای مذهبی، ملی داشت از مناسبتها و محافل بزرگها، کنفرانسها، مالقاتآنها در نشست

سایت، صفحۀ رسمی فیسبوک وزارت و رادیو و تلویزیون بیرون از وزارت جهت تهیه خبر و نشر آن از طریق ویب
 های خصوصی.و سایر رسانه ملی

 صفحۀ رسمی فیسبوک وزارت.و  سایتبو تایید آن جهت نشر در ویها از دید متن و محتوا ویراستاری خبر 

 ها.ها و ارایۀ پیشنهادات جهت بهتر برگزار شدن برنامههای کاری برگزاری نشستهای کمیتهاشتراک در نشست 

 های کاری وزارت.برنامهدر  المللی(ناسبتی)مذهبی، ملی و بینهای دعوت و شعارهای منوشتن متن کارت 

 اجرا: های در حالفعالیت( الف

 دالیل عدم تکمیل فعالیت مطابق پالن فیصدی پیشرفت گزارش چگونگی تحقق فعالیت شماره

    

 های آغاز ناشده:فعالیت ب( 

 :های معطل شدهفعالیت ج( 

 مشکالت:

 راه حل های پیشنهادی مشکالت شماره

1. 
کمبوددفاتر کاری برای 

 های مربوطه این ریاستبخش

 های چاپو ماشین در اختیار قراردادن یک اتاق برای مدیریت طبع و تکثیر

 خانهدر اختیار قراردادن یک اتاق برای مدیریت کتاب

 دالیل عدم آغاز فعالیت معطل شدن فعالیت فیصدی پیشرفت گزارش چگونگی تحقق فعالیت شماره

    

 دالیل معطل شدن فعالیت فیصدی پیشرفت گزارش چگونگی تحقق فعالیت شماره
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 قراردادن یک اتاق برای آمریت اطالعات و نشراتدر اختیار 

 در اختیار قراردادن یک اتاق برای آمریت روابط عامه

2. 

عدم تخصیص بودجه برای 

چاپ مجالت و سایر 

 هانیازمندی

 هارفع موانع و مشکالت بودجوی برای چاپ مجالت و سایر نیازمندی

3. 
وازم تهیه نشدن وسایل و ل

 نمورد نیاز به وقت و زمان آ
 به موقع وسایل و لوازم کارین به اختیار گذاشت

 ضعیف بودن خط انترنت .4
به گونۀ فول  در اختیار قراردادن یک خط لین مستقیم از سرور

 (FULL ACCESS)اکسس

 نبود یک واسطه نقلیه خدمتی .5
ها در اختیار قراردادن یک واسطه نقلیه به گونۀ خدمتی جهت بردن استعالم

 ایرسانه های وزارت و انجام سایر امورنشریه ها، توزیعبه رسانه

 های تکمیل شده خارج از پالن:فعالیت

 دالیل عدم شمولیت در پالن نتایج عنوان فعالیت تکمیل شده خارج از پالن شماره

    

 :1397سال مالی ی اهای عمده پالن شده بربرنامه

 1397سال مالی های پالن شده برای و یا فعالیت هاعنوان برنامه شماره

 و برقی نوشتاری ،شنیداری ،های دیداریها و کارکردهای وزارت از طریق رسانهنشر اخبار فعالیت .1
 چاپ تقویم و مجالت .2
 های وزارت.برداری و عکاسی از برنامهفلم .3
 برگزاری محافل و مجالس .4
 های رنگۀ واحدهای وزارت.طراحی، دیزاین و چاپ نیازمندی .5
 های واحدهای وزارت به گونۀ سیاه و سفیدنیازمندیچاپ  .6
 های چاپی دولتی و خصوصی، مجالت و قوانین.توزیع روزنامه .7
 ارتقای ظرفیت کارمندان  .8
 بلند بردن سطح مطالعۀ کارمندان .9
 کارهای فرهنگی و هنری. .10
 های شعبات مربوطۀ ریاست.رفع نیازمندی .11

 گر فعالیننننننتانجننننننام شننننننده و بننننننه اسننننننا  واقعیننننننت بننننننوده کننننننه نمایننننننانایننننننن گننننننزارش مطننننننابق بننننننه کارکردهننننننای 

 باشد.آوردهای این ریاست میو دست 


