
 رسانی اداراتدهی ماهوار مرجع اطالعجدول گزارش

 (۱۳۹۸)سال مالی  ۱۳۹۷رسانی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، جدی گزارش مرجع اطالع

نوعیت و موضوع  تماس اداره مربوط/آدرس وظیفه جنسیت نام متقاضی
 تقاضای اطالعات

نوعیت 
 متقاضی

 نتیجه تقاضای اطالعات تاریخ

تهیه  اجرا تقاضا حقیقی میحک زن مرد
 گردید

در 
 جریان

رد 
 گردید

   √ جدی  ۱۲ جدی  ۱۲ √  استخدام تلفنی  شهروند/بغالن  √ شبیراحمد

   √ جدی  ۱۲ جدی  ۱۲ √  هاسبزخانه حضوری  شهروند/ کابل  √ ظاهر

   √ جدی  ۱۳ جدی  ۱۳ √  استخدام تلفنی  شهروند/ بلخ  √ نورهللا

   √ جدی  ۲۱ جدی  ۲۱ √  استخدام تلفنی  راتشهروند/ ه  √ شکیب

ی منابع درباره تلفنی  شهروند/ کابل  √ داوود
 بشری

   √ جدی  ۲۴ جدی  ۲۴ √ 

   √ جدی  ۲۴ جدی  ۲۴ √  استخدام تلفنی  شهروند/ هرات  √ عبدالولیحاجی

   √ جدی  ۲۴ جدی  ۲۴ √  استخدام تلفنی  شهروند/ کابل  √ محمدالیاس

   √ جدی  ۲۶ جدی  ۲۶ √  استخدام تلفنی  شهروند/ننگرهار  √ حمزه

   √ جدی  ۲۶ جدی  ۲۶ √  استخدام حضوری  شهروند/کابل  √ علی

   √ جدی  ۳۰ جدی  ۲۸ √  های آبیاریبرنامه حضوری صبح۸ یروزنامه خبرنگار  √ حسین حیدری

   √  جدی ۳۰ جدی  ۲۹ √  پروریگل تلفنی طلوع کنندهتهیه  √ شریفی

 ی وزارتگیرانه در بارهها، افزایش به میزان مقاالت و اطالعات پیشسایت و شمارهآپدیت وب ها:سایر فعالیت

 

 سایر دیتابیس سایتویب

 سازی محتوای اطالعات و منابع غنی افزایش به میزان سندهای دیجیتالی ها، اطالعانات و معلوماتآپدیت شماره

 امضا و مهر                                                            رسانی اداره: )سید نورالعین(عاسم مسوول مرجع اطال



 

 رسانی اداراتدهی ماهوار مرجع اطالعجدول گزارش

 (۱۳۹۸)سال مالی  ۱۳۹۷ دلورسانی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، گزارش مرجع اطالع

نوعیت و موضوع  تماس ه مربوط/آدرسادار وظیفه جنسیت نام متقاضی
 تقاضای اطالعات

نوعیت 
 متقاضی

 نتیجه تقاضای اطالعات تاریخ

تهیه  اجرا تقاضا حقیقی حکمی زن مرد
 گردید

در 
 جریان

رد 
 گردید

   √ دلو  ۳ دلو  ۳ √  مالداری حضوری  شهروند/بغالن  √ نیازمحمد

   √ دلو  ۴ لو د ۴ √  استخدام تلفنی  شهروند/ بلخ  √ زالند

   √ دلو  ۷ دلو  ۷ √  هامرغداری حضوری  شهروند/ کابل  √ عثمان

شهروند/   √ هللاذبیح
 ننگرهار

   √ دلو  ۹ دلو  ۹ √  استخدام تلفنی 

   √ دلو  ۱۱ دلو  ۱۱ √  استخدام تلفنی  شهروند/ کابل  √ عبدالجبار

   √ دلو  ۱۳ و دل ۱۳ √  منابع بشری تلفنی  شهروند/ کندز  √ حارث

شهروند/   √ عادل
 ننگرهار

   √ دلو  ۱۴ دلو  ۱۴ √  استخدام تلفنی 

   √ دلو  ۲۳ دلو  ۲۲ √  استخدام حضوری  شهروند/کابل  √ جمشید

   √ دلو  ۲۴ دلو  ۲۳ √  های آبیاریبرنامه حضوری نی خبرنگار  √ طاهر پیمان

   √ دلو  ۲۵ دلو  ۲۵ √  های متراکمباغ تلفنی  شهروند  √ دالور

   √ دلو  ۳ دلو  ۳ √  مالداری حضوری  شهروند/بغالن  √ نیازمحمد

 ی وزارتگیرانه در بارهها، افزایش به میزان مقاالت و اطالعات پیشسایت و شمارهآپدیت وب ها:سایر فعالیت

 

 سایر دیتابیس سایتویب

 هادهی به رسانهها و خبرهای تولیدی به منظور سوژهنشر گزارش سندها و دیجیتالی اسناداسکن  ها ی پروژهسایت در بارهآپدیت معلومات ویب

 امضا و مهر                                                            رسانی اداره: )سید نورالعین(اسم مسوول مرجع اطالع



 رسانی اداراتدهی ماهوار مرجع اطالعجدول گزارش

 (۱۳۹۸)سال مالی  ۱۳۹۷ حوترسانی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، مرجع اطالعگزارش 

نوعیت و موضوع تقاضای  تماس اداره مربوط/آدرس وظیفه جنسیت نام متقاضی
 اطالعات

نوعیت 
 متقاضی

 نتیجه تقاضای اطالعات تاریخ

تهیه  اجرا تقاضا حقیقی حکمی زن مرد
 گردید

در 
 جریان

رد 
 گردید

   √  حوت ۶  حوت ۶ √  مالداری تلفنی  غزنیشهروند/  √ بنوا

شهروند/   √ ابراهیم
 سمنگان

   √  حوت ۸  حوت ۸ √  استخدام تلفنی 

   √  حوت ۱۱  حوت ۱۱ √  هامرغداری تلفنی  کنرشهروند/   √ هللارحمت

شهروند/   √ صبور 
 ننگرهار

   √  حوت ۱۷  حوت ۱۷ √  استخدام حضوری 

شهروند/   √ ینالدجالل
 بدخشان

   √  حوت ۱۹  حوت ۱۹ √  استخدام تلفنی 

   √  حوت ۲۶  حوت ۲۶ √  استخدام تلفنی  کابلشهروند/   √ فقیراحمد

   √  حوت ۲۶  حوت ۲۶ √  استخدام حضوری  کابلشهروند/  √ نورهللا

های برنامهسالی وخشک آنالین صبح۸ خبرنگار  √ فهیم امین
 مالداری

   √  حوت ۲۹  تحو ۲۸ √ 

 ی وزارتگیرانه در بارهها، افزایش به میزان مقاالت و اطالعات پیشسایت و شمارهآپدیت وب ها:سایر فعالیت

 

 سایر دیتابیس سایتویب

)تماس با ما( و نشر سایت آپدیت معلومات ویب
 ها گزارش

اسکن سندها و دیجیتالی ی ادامه
 اسناد

 اتی وزارت زراعتهای معلومسازی سیستمغنی

 امضا و مهر                                                            رسانی اداره: )سید نورالعین(اسم مسوول مرجع اطالع



 رسانی اداراتدهی ماهوار مرجع اطالعجدول گزارش

 (۱۳۹۸ )سال مالی ۱۳۹۸حمل رسانی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، گزارش مرجع اطالع

نوعیت و موضوع تقاضای  تماس اداره مربوط/آدرس وظیفه جنسیت نام متقاضی
 اطالعات

نوعیت 
 متقاضی

 نتیجه تقاضای اطالعات تاریخ

تهیه  اجرا تقاضا حقیقی حکمی زن مرد
 گردید

در 
 جریان

رد 
 گردید

   √ حمل  ۳ حمل۳ √  هانمایشگاه تلفنی صبح۸ خبرنگار  √ علی حقمل

انستیتوت زراعت  دانشجو √  فهیمه 
 و وترنری

   √ حمل ۲۰ حمل ۱۹ √  های زراعتپروژه حضوری

   √ حمل  ۲۵ حمل  ۲۵ √  کارآموزی یرحضو دانشجو کابل /شهروند  √ هللاامان

   √ حمل ۲۷ حمل  ۲۷ √  استخدام تلفنی شهروند کندزشهروند/   √ مظاهر

 ی وزارتگیرانه در بارها، افزایش به میزان مقاالت و اطالعات پیشهسایت و شمارهآپدیت وب ها:سایر فعالیت

 

 سایر دیتابیس سایتویب

های ها و پالنبرنامهسایت )آپدیت معلومات ویب
 هاسخنرانی( و نشر عملیاتی

ی اسکن سندها و دیجیتالی ادامه
 اسناد

 های معلوماتی وزارت زراعتسازی سیستمغنی

 امضا و مهر                                                            رسانی اداره: )سید نورالعین(عاسم مسوول مرجع اطال



 رسانی اداراتدهی ماهوار مرجع اطالعجدول گزارش

 (۱۳۹۸)سال مالی  ۱۳۹۸ثور رسانی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، گزارش مرجع اطالع

نوعیت و موضوع تقاضای  تماس مربوط/آدرس اداره وظیفه جنسیت نام متقاضی
 اطالعات

نوعیت 
 متقاضی

 نتیجه تقاضای اطالعات تاریخ

تهیه  اجرا تقاضا حقیقی حکمی زن مرد
 گردید

در 
 جریان

رد 
 گردید

شهروند/   √ الدیناسالم
 بغالن

   √ ثور  ۱۱ ثور ۱۱ √  پروریماهی تلفنی 

   √ ثور ۱۵ ثور ۱۴ √  شدههای اصالحتخم وریحض اقتدار ملی خبرنگار  √ رشاد عاکفی

   √  ثور ۲۱ ثور ۲۱ √  کارآموزی یرحضو دانشجو کابل /شهروند  √ هللاامان

 ی وزارتگیرانه در بارهها، افزایش به میزان مقاالت و اطالعات پیشسایت و شمارهآپدیت وب ها:سایر فعالیت

 

 سایر دیتابیس سایتویب

ها و اعالنسایت )ویب آپدیت معلومات
 ها( و نشر سخنرانیهاداوطلبی

ی اسکن سندها و دیجیتالی ادامه
 اسناد

 های معلوماتی وزارت زراعتسیستمسازی کار روی کاربردی

 هرامضا و م                                                            رسانی اداره: )سید نورالعین(اسم مسوول مرجع اطالع

 



 رسانی اداراتدهی ماهوار مرجع اطالعجدول گزارش

 (۱۳۹۸)سال مالی  ۱۳۹۸جوزا رسانی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، گزارش مرجع اطالع

نوعیت و موضوع تقاضای  تماس اداره مربوط/آدرس وظیفه جنسیت نام متقاضی
 اطالعات

نوعیت 
 متقاضی

 نتیجه تقاضای اطالعات تاریخ

تهیه  اجرا تقاضا حقیقی حکمی زن مرد
 گردید

در 
 جریان

رد 
 گردید

شهروند/   √ الدیناسالم
 بغالن

تحقیقات روی آلوبالو و  تلفنی 
 گیالس

   √ جوزا ۲۱ جوزا ۱۸ √ 

   √ جوزا ۲۳ جوزا ۲۳ √  های زراعتپروژه حضوری اقتدار ملی خبرنگار  √ رشاد عاکفی

   √ جوزا ۲۹ جوزا ۲۹ √  های آبیاریسیستم حضوری کابل دانشگاه کابل /شهروند  √ هللاامان

 ی وزارتگیرانه در بارهها، افزایش به میزان مقاالت و اطالعات پیشسایت و شمارهآپدیت وب ها:سایر فعالیت

 

 سایر دیتابیس سایتویب

ها و سایت )اعالنآپدیت معلومات ویب
 هاها( و نشر سخنرانیداوطلبی

ن سندها و دیجیتالی ی اسکادامه
 اسناد

 های معلوماتی وزارت زراعتسازی سیستمکار روی کاربردی

 امضا و مهر                                                            رسانی اداره: )سید نورالعین(اسم مسوول مرجع اطالع



 رسانی اداراتدهی ماهوار مرجع اطالعجدول گزارش

 (۱۳۹۸)سال مالی  ۱۳۹۸سرطان رسانی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، اطالعگزارش مرجع 

اداره  وظیفه جنسیت نام متقاضی
 مربوط/آدرس

نوعیت و موضوع  تماس
 تقاضای اطالعات

نوعیت 
 متقاضی

 نتیجه تقاضای اطالعات تاریخ

تهیه  اجرا تقاضا حقیقی حکمی زن مرد
 گردید

در 
 جریان

رد 
 گردید

   √ سرطان ۴ سرطان ۳ √  ها و هینگجنگل تلفنی  شهروند/بدخشان  √ هللاشریف

ای های توسعهبرنامه تلفنی دانشگاه بلخ دانشجو  √ جمشید
 برای باغداری

   √ سرطان ۱۲ سرطان  ۱۰ √ 

   √ سرطان ۱۳ سرطان ۹ √  هاسردخانه ایمیل/آنالین آژانس باختر خبرنگار  √ فهیم حکیمی

 ی وزارتگیرانه در بارهها، افزایش به میزان مقاالت و اطالعات پیشسایت و شمارهآپدیت وب ها:سایر فعالیت

 

 سایر دیتابیس سایتویب

ها و سایت )اعالنآپدیت معلومات ویب
 هاها( و نشر سخنرانیداوطلبی

ی اسکن سندها و دیجیتالی ادامه
 اسناد

 وزارت زراعتهای معلوماتی سازی سیستمکار روی کاربردی

 امضا و مهر                                                            رسانی اداره: )سید نورالعین(اسم مسوول مرجع اطالع

 

 



 

 رسانی اداراتدهی ماهوار مرجع اطالعجدول گزارش

 (۱۳۹۸)سال مالی  ۱۳۹۸ اسدرسانی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، گزارش مرجع اطالع

اداره  وظیفه جنسیت نام متقاضی
 مربوط/آدرس

نوعیت و موضوع تقاضای  تماس
 اطالعات

نوعیت 
 متقاضی

 نتیجه تقاضای اطالعات تاریخ

تهیه  اجرا تقاضا حقیقی حکمی زن مرد
 گردید

در 
 جریان

رد 
 گردید

   √ اسد ۳ اسد ۱ √  هامرغداری تلفنی دانشگاه هرات دانشجو  √ الدینصالح

   √ اسد ۷ اسد ۵ √  شدههای اصالحتخم ایمیل/آنالین آژانس باختر خبرنگار  √ فهیم حکیمی

ای های توسعهبرنامه تلفنی دانشگاه بلخ دانشجو  √ جمشید
 برای باغداری

   √ سرطان ۱۲ سرطان  ۱۰ √ 

 ی وزارتگیرانه در بارهیشها، افزایش به میزان مقاالت و اطالعات پسایت و شمارهآپدیت وب ها:سایر فعالیت

 

 سایر دیتابیس سایتویب

ها و سایت )اعالنآپدیت معلومات ویب
 هاها( و نشر سخنرانیداوطلبی

ی اسکن سندها و دیجیتالی ادامه
 اسناد

 های معلوماتی وزارت زراعتسازی سیستمکار روی کاربردی

 امضا و مهر                                                            رسانی اداره: )سید نورالعین(اسم مسوول مرجع اطالع



 

 



 


