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جدول گزارش دهی ربع اول ارقام تقاضای اطالعات از ادارات
گزارش ربع اول کار شناس اطالع رسانی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث از تاریخ اول جدی تا  03حوت سال مالی 0033
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درج معلومات وزارت و آبدیت شماره های تماس
والیتی

انکشاف دیتابیس ملی معلوماتی مدیریت حوادث
و استخدام  14بست برای استفاده از سیستم

اسم مسوول مرجع اطالع رسانی اداره  :بلقیس سادات

غنی سازی محتوای اطالعات و منابع

امضاء و مهر مسئول اداره

