
  

 

 

 ریاست معلومات جیولوجیکی

وانکشاف تحقیقات درسکتور معادن میباشد.وهمچنان هدف دیگر این کشور منابع منرالیجیولوجیکی جهت تشویق وترویج لتی وسکتورخصوصی به معلومات جیولوجیکی ونقشه های وهدف این ریاست دسترسی نهادهای اکادمیک وتحقیقاتی، سرمایه گزاران، اورگانهای د

معلومات جیولوجیکی میباشد.ومدیریت موثرروند دسترسی به  ریاست مدیریت سالم معلومات جیولوجیکی، ارئیه دقیق وبموقع به متقاضیان ومسئولیت پزیری واضح درنهادهای دولتی در رابطه به تصمیم گیری  

 آمریت معلومات 

اختن نقشه های دجیتالی س -وریموت سنسنگ : GISمدیریت  – 1

شه ، نقشه های توپوگرافیکی نقلیتولوجیکی، مورفولوجی ،جیولوجیکی

های هایپرسپکترال وهمچنا ن اسکن وچاپ نمودن وتبدیل نمودن نقشه 

های مختلف انالوگ به شکل دجیتل وبه دست رس قراردادن معلومات 

ریاست معلومات جیولوجیکی موجود جیولوجیکی که دردیتاسنتر 

 میباشد برای متقاضیان درعرصه معادن 

تایپ نمودن راپورهای موجود   -مدیریت درج معلومات  :  – 2

آرشیف از شکل هارد به سافت وهمچنان درج معلوما ت  جیولوجیکی 

 درکمپیوتر .

مدیریت کارتوگرافی وصحافی : ترسیم نمودن بعضی ازنقشه ها  – 3

درهنگام ضرورت وصحافی کتاب ها وراپورها توسط دست  

 

 

     یمریت کلکسیون منابع طبعآ

نقشه های جیولوجیکی، نقشه های به دسترس قرار دادن معلومات جیولوجیکی )راپور های جیولوجیکی ، 
 توپوگرافی، معلومات جیولوجیکی ساحات، نمونه های احجار،فوسیل ها وغیره (.

نظر به ساختار تشکیالتی دارای سه مدیریت که یکی از ان مدیریت عمومی  آمریت کلکسیون منابع طبعی
 میباشد، قرار ذیل میباشد:

 مدیریت عمومی موزیم سروی جیولوجی -1

 مدیریت آرشیف علمی -2

 مدیریت کتاب خانه  سروی جیولوجی -3
 که طبق الیحه وظایف مسولیت های ذیل را به عهده دارد.

موزیم سروی جیولوجی یکی از بخش های مهم آمریت کلکسیون منابع طبعی میباشد که  -

نمونه های ساحوی را جهت نمایش در  ویترین های موزیم برای باز دیدوبازار یابی  سرمایه 

 گذار داخلی وخارجی به عهده دارد.

ه بکه یکی از بخش های مهم آمریت کلکسیون منابع طبعی میباشد مدیریت آرشیف علمی  -

دسترس قراردادن معلومات جیولوجیکی )راپورهای جیولوجیکی نقشه های جیولوجی ،نقشه 

های توپوگرافی  و فوتو های هوائی به شکل هارد وغیره ( برای نهاد های داخلی وخارجی 

 نظر به احکام مقامات ذیصالح قرار میدهد .

در مریت میباشد که کتابخانه سروی جیولوجی همچنان یکی از بخش مهم دیگری این آ -

کتابخانه کتابهای جیولوجیکی که شامل جیولوجی عمومی ، پتروگرافی ، منرالوژی 

،ریموت سنگسنگ و غیره به  G.I.S،جیوفزیک ، جیو کیمیا ، نفت و گاز ، فوصیل ها ، 

 داده میشود. منظور معلومات کارمندان به دسترس شان طبق پروسیجر کاری شان

 فعالیت ها:

نظارت از تنظیم کتابخانه ،ارشیف ، کلیکسیون مواد و موزیم سروی کنترول و  -1

 جیولوجی افغانستان به منظور حفظ ،نمایش علمی.

ارایه طرح ها و رهنمود موثر در جهت تنظیم حفظ ونګهداری کتاب خانه وارشیف  -2

 موزیم وکلیکسیون مواد جهت بازدید وارایه معلومات اګاهی جیولوجی افغانستان.

رویج علم زمین شناسی از طریق موزیم سروی جیالوجی افغانستان به تنظارت از  -3

 ادارات و افراد خارج از اداره

مدیریت ازحفظ و نگهداشت کتب در کتابخانه به شکل مصون غرض جلوگیری از  -4

 ضایح شدن کتب واسناد موجود در کتابخانه .

کننده گان حصول اطمینان ازارایه خدمات معلوماتی والکترونیکی برای استفاده  -5

سروی جیولوجی ومحققین داخلی وخارجی جهت ارایه معلومات پیرامون مواد 

 جیولوجیکی

 

 مدیریت اجرائیه

برای اجراات به آمریت های مربوطه تعین شعبه نموده وبرای اجراات به موقع ه مقام ریاست  دریافت مکاتیب رسمی از ریاست عمومی سروی معادن و هدایت مقام ریاست غرض پیشبرد امورات اداری و اجرائیوی روزمره مشغول بوده بعد از

 ارائیه مینماید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جیکیلووآمریت نشرات جی  

فی درجهت توسعه نظارت از ترویج برنامه های انکشا .1

وانکشاف فعالیت های سکتور خصوصی از طریق ویب 

 سایت های انترنتی.

آن  نشریه ها بمنظور توزیع نظارت ازتصحیح وتولید .2

 درخارج ازاداره جهت آگاهی دهی.

تاّمین ارتباط باآن عده نهاد های دولتی, غیردولتی  .3

وشرکت های مصروف کار جیولوجیکی در کشور 

غرض حصول دیتا ها ومعلومات جیولوجیکی به خاطر 

 نشر.

نظارت از تنظیم رویداد ها بمنظور ترویج سرمایه  .4

 گذاری.

 مدیریت نشرات نقشه ها

مًوثردیجتل سازی نقشه های جیولوجیکی تاًمین خدمات  .1

وتوپوگرافی جهت رفع نیاز مندی های ریاست عمومی 

 سروی جیولوجی.

سکن نمودن نقشه های جیولوجیکی وتوپو گرافی گروپ  .2

های ساحوی ریاست عمومی سروی جیولوجی به فارمت 

 های مختلف به شکل فایل ها ویا چاپی.

 مدیریت نشرات جیولوجیکی

در قسمت اسکن ودیجیتل سازی پالنها تاًمین خدمات  .1

وراپورهای جیولوجیکی با فارمت های کوچک باکیفیت 

 عالی وتصحیح نواقص آن به شکل دیجیتل.

ر نهاد هایکه ن ارتباط با گروپهای ساحوی و سایتاًمی .2

مصروف کارهای جیولوجیکی میباشندغرض اخذ دیتا ها 

 به خاطر نشرات.

 

 

 


