
پالن وزارت تحصیالت عالی جهت تطبیق بهتر قانون 

 دسترسی به اطالعات

 هر حق را وزارت تحصیالت عالی حق دسترسی به اطالعات 

 و داند می قانون این تطبیق به مکلف را خود و دانسته  شهروند

ورزیده جدی   تالش همیشه رسانی اطالع فرهنگ ترویج و تقویت برای

 است .

 تالش  برای تطبیق قانون دسترسی به ا طالعات وزارت تحصیالت عالی

 طلب وزارت این از شهروندان که را اطالعات و داده خرچ به جدی

 شهروندان به دیگر قوانین و قانون این پرتو در  اند کرده

 .نماید می و کرده ارایه

بخاطر تطبیق بهتر قانون دسترسی به اطالعات مرجع اطالع رسانی 

این وزارت که در چوکات ریاست نشرات، اطالعات وارتباط عامه 

فعالیت می نماید  پالنی را تهیه وترتیب نموده است که زمینه 

فراهم ، تطبیق بهتر قانون دسترسی به اطالعات را در این وزارت 

 می سازد.

 پالن شماره

برگزاری ورکشاپ های کوتاه مدت آگاهی دهی  1

پیرامون اهمیت قانون دسترسی به اطالعات برای 

کارمندان وزارت تحصیالت عالی و واحد های دومی 

 این وزارت از طریق ویدیو کنفرانس

درج تمام اطالعات به  ایجاد بانک اطالعاتی  و 2

 .شکل منظم و تاریخوار درآن

همه جانبه به شکل  ارایه اطالعات به موقع و 3

کتبی، شفاهی، ایمیل آدرس، فیسبوک و ویب سایت 

 .به متقاضیان اخذ اطالعات و شهروندان کشور

چاپ و توزیع قانون دسترسی به اطالعات به  4

 کارمندان وزارت

 سال یکبار  صالحیت ها ، وظایف ونشر تشکیل 5

ارایه اطالعات پیرامون بودجه انکشافی ساالنه  6

نشر مصرف بودجه انکشافی به صورت  وزارت  و

 صفحه فیسبوک وزارت ربع وار در ویب سایت  و

وزارت نشر پالن عملیاتی مبارزه با فساد اداری  7

 تحصیالت عالی در ویب سایت



 یخارج ترتیب و نشر نتایج سفر های والیتی و 8

 صفحه فیسبوک هیات رهبری وزارت در ویب سایت و

تدارکاتی، قرارداد های تدارکاتی، نشر اعالنات  11

گزارش پیشرفت اجرای قرارداد ها ونتایج تفتیش 

 از تطبیق قرار داد ها در ویب سایت.

های داخلی وخارجی نامه ترتیب و نشر تفاهم  11

 وزارت در ویب سایت

نشر جزییات پروژه های انکشافی وزارت برای  12

 هرسالی مالی در ویب سایت

 ایح، مقرره ها، طرزالعمل ها ونشرقوانین، لو 13

 رهنمود ها 

نشر پروسیجرهای کاری ریاست های مرکزی  ترتیب و 14

 وزارت در ویب سایت

نشر پالیسی جندر و گزارش پیشرفت ها، فعالیت  15

 دستاورد های جندر در ویب سایت  ها و

نشر نتایج ارزیابی کیفی نهاد های  ترتیب و 16

 .در ویب سایت تحصیالت عالی دولتی وخصوصی

 و ارایه اطالعات پیرامون ثبت و راجستر رسمی 17

نهاد های تحصیالت عالی  تعداد پوهنحی های 

 خصوصی در ویب سایت.

نشر اعالنات بست های اداری و کادری در ویب  18

 .سایت 

ارایه معلومات همه جانبه پیرامون بورسیه های  11

 صفحه فیسبوک تحصیلی ازطریق ویب سایت و

نشر اطالعیه ها، پیام ها، بیانیه ها  و اعالمیه  21

 های مطبوعاتی در ویب سایت و فیسبوک

ارایه معلومات پیرامون واحد های دومی وزارت  21

تحصیالت عالی از طریق ویب سایت  وتهیه مستند 

 فعالیت های آنها.

ارایه معلومات پیرامون نهاد های تحصیالت عالی  22

بیشتر شهروندان بخاطر خصوصی جهت سهولت 

بهتر مردم به این نهاد ها در  آسان و دسترسی

 ویب سایت .

 نشر پالن های کاری وزارت تحصیالت عالی ترتیب و 23



ترتیب و نشر طرز العمل دسترسی به اطالعات در  24

 وزارت تحصیالت عالی

 تهیه رهنمود شکایات و نشر آن در ویب سایت. 25

نشر آن به صورت  معلوماتی وتهیه بسته های  26

ربع وار پیرامون بورسیه های تحصیلی، تبدیلی 

دولتی،  مصرف بودجه  ها از نهاد های خصوصی و

دستاورد های عمده وزارت تحصیالت  انکشافی و

 عالی.

سفر به واحد های دومی  وزارت پیرامون آگاهی  27

مورد اهمیت قانون دسترسی به اطالعات   دهی در

 آنها. به منسوبین

به اطالعات از طریق  نشر ماده های قانون دسترسی 28

 مانتیورهای داخل وزارت. صفحه فیسبوک و

 از روز جهانی دسترسی به اطالعات. گرامی داشت 21

ارایه گزارش های ربعوار و ساالنه به کمیسیون  31

 نشرآن در ویب سایت . دسترسی به اطالعات و

کارکردها  و دستاورد ترتیب فعالیت ها،  تهیه و 31

های یکساله وزارت تحصیالت عالی  و نشرآن از 

 طریق ویب سایت.

 

 


