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 ریاست اطالعات و ارتباط عامه یپالن کار

1398 

پنج و آمریت ارتباط عامه(،  معلومات یاست اطالعات و ارتباط عامه با تشکیل دو آمریت)آمریت تولیدر

ها و کارکردهای کارمند قراردادی تمام فعالیت 6کارمند دولتی و  23 مدیریت عمومی و به صورت کلی با

های ذیل را دهند و به قرار است طی یک سال آینده فعالیتمربوط به وزارت زراعت را پوشش خبری می

 انجام دهد:

 

 تهیه و نشر خبرهای والیتی: .1

پوشش قرار داده و خبر زراعتی را از تمام والیت کشور تحت  30وار حد اقل این ریاست هفته

 کند.سایت و اعالمیه خبری با مردم شریک میخبرهای والیتی را از طریق فیسبوک، ویب

 دستاوردهای وزارت:از  تهیه گزارش .2

های وزارت زراعت را دستاوردچهار مرتبه  نهساالوار و به صورت ربعریاست اطالعات و ارتباط عامه 

یک گزارش نهایی آماده کرده و با مردم شریک  ها جمع آوری کرده و به شکلدر تمام بخش

 کنند.می

 های تصویری:تهیه ویدیوهای مستند و گزارش .3

های مختلف کاری مستند از بخش 4این ریاست، ماهانه حد اقل  بخش تولیدتیم فلم برداری و 

های تولیدی از طریق کنند. ویدیوها و مستندوزارت زراعت تهیه کرده و با مردم شریک می

 شود.سایت، یوتیوب وزارت با مردم شریک میسبوک، ویبفی

 ها:پوشش خبری کنفرانس .4

های وزارت زراعت در کابل و سفرهای والیتی مقامات خبری مرتبط به فعالیتهای تمام کنفرانس

 شود.وزارت زراعت توسط ریاست اطالعات و ارتباط عامه پوشش داده می

شود، زراعتی و نمایشگاه توسط وزارت زراعت دایر می هایماهوار حد اقل دو کنفرانس، برنامه

ها توسط صفحات مجازی و های ویدیوی این برنامهخبرهای لحظه به لحظه، گزارش نهایی و شات

 شود.سایت وزارت با مردم شریک میویب
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 ها:ارتباط با رسانه .5

خبرهای عمومی را  ی که قابلیت نشرریاست اطالعات و ارتباط عامه مسوولیت دارد تا هربرنامه

نامه فرستادن دعوتها را تنظیم کند و آنها را برای پوشش خبری دعوت کنند. داشته باشد، رسانه

های آپ، تماسهای فیسبوکی و واتسها از طریق گروپمطبوعاتی، آگاهی دهی مسوولین رسانه

های مشخص عالیتهای وزارت زراعت از فها جهت اشتراک به برنامهتلیفونی به مسوولین رسانه

ها را تنظیم و مدیریت مورد برای تنظیم رسانه 3حد اقل های ما است. ماهانهبخش ارتباط با رسانه

 کنیم.می

  های خبری:تهیه اعالمیه .6

ی که ارزش خبری داشته باشد را تیم اطالعاتی ما تعقیب نموده و در ختم برنامه هر فعالیت و برنامه

اعالمیه  12ل کند. ماهانه حد اقها شریک میتفاوت را با رسانههای ماعالمیه خبری با عکس

  شود.ها فرستاده میخبری برای رسانه

  مدیریت تاالرها: .7

شود را های که در تاالر گرفته میژ، سوند سیستم و تنظیم برنامهی، مدیریت استیکارتنظیم، پاک

های که در تاالر الش اند تا برنامهمدیریت ارتباط داخلی این ریاست به عهده دارد و همیشه در ت

 های متفاوت جلوگیری شود.و از هر نوع سکتگی و مداخله برنامه دهشود موفقانه دایر شبرگزار می

 نامه دهقان:تهیه، نشر و توزیع هفته .8

ریاست اطالعات و ارتباط عامه اکنون هفته یک بار هفته نامه دهقان را با تهیه مطالب تازه، به روز و 

تیراژ چاپ  1000و  صفحه 8ها و کارکردهای وزارت زراعت تهیه کرده و با متفاوت از فعالیت

 ند.کها و نهادهای مهم بیرونی توزیع میکند و در تمام ادارات داخلی وزارت و وزارتمی

 تهیه موارد چاپی برای وزارت:  .9

های تبریکی برای عیدها و دیگر مراسم مهم را نیز این ریاست تهیه کرده و در تهیه جنتری، کارت

 دهد.دسترس مخاطبان قرار می

 باغهماهنگی و مدیریت اطالعاتی و فرهنگی نمایشگاه بادام .10

د چاپی نمایشگاه به یک شرکت قراردادی بیلبوردها و موار ها بخش طراحی، دیزاین بنرها،در گذشته

شد. اکنون ریاست اطالعات با ظرفیتی که دارد، تمام شد و در مقابل پول ترتیب میداده می

 دهد.کنند و برای چاپ در دسترس سکتور خصوصی قرار میهای چاپی مورد نیاز را طراحی میفایل
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 ها:تهیه ویدیوهای مستند برای پروژه .11

های بیرونی های مورد نیاز شان را به شرکتز رسم بر این بود که هر پروژه مستندسال قبل نیتا یک

کردند، اما اکنون ریاست اطالعات و ارتباط عامه دادند و آنها در مقابل پول مستندها را تهیه میمی

توانایی تهیه مواد خام و ترتیب مستندهای مورد نیاز پروژه ها را دارند و به راحتی بدون هیچ 

های دهند. با این کار از هزینهکنند و در دسترس پروژه ها قرار میی مستندها را تهیه میزینهه

 هنگفت جلوگیری خواهد شد.

 پاسخ به متقاضیان اطالعات: .12

نظر به قانون دسترسی به اطالعات، هر اداره مسوولیت دارند تا اطالعات غیر محرم را نظر به 

رسانی این ریاست دسترس آنها قرار دهند. تیم مرجع اطالع تقاضای هر شهروند، پس از بررسی به

های تقاضای اطالعات را در دسترس متقاضیان قرار دهند و اطالعات مورد مسوولیت دارند تا فورم

مورد متقاضی پاسخ داده خواهد  10نیاز آنها را آماده کرده و با آنها شریک کنند. ماهانه حد قل به 

 شد.

 هاها و ریاستولین پروژهتنظیم مصاحبه با مسو .13

در صورتی که خبرنگاران خواهان مصاحبه با مسوول ارشد هر پروژه باشند، بخش اطالعات و ارتباط 

ها را کنند و زمینه شریک نمودن اطالعات با مردم و رسانهها را تنظیم میعامه این ریاست، مصاحبه

 سازد.مساعد می

 آموزش خبرنگاران والیتی: .14

و ارتباط عامه در نظر دارد تا برای بلند بردن ظرفیت خبرنگاران و مسوولیت  ریاست اطالعات

وار، مسوولیت های بنیادی را برداند. این ریاست در نظر دارد تا به شکل زونارتباطات والیتی گام

های خبرنویسی، گزارش نویسی و حتا تهیه عکس های والیتی را روشهماهنگی و ارتباطات ریاست

به صورت مسلکی آموزش دهند تا زمینه اشتراک مواد خام و خبرها از والیات نیز ساده  و ویدیو را

 شود.

 

اطالعاتی و موارد مرتبط به ارتباط عامه را این ریاست  ،یهای رسانهدر کنار این موارد، تمام فعالیت

 به عهده دارد.
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