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 1399سال : 



 مقدمه 
را حق هر شهروند دانسته و بر مبنای قانون حق دسترسی به طالعات وزارت تحصیالت عالی حق دسترسی به ا

تالش رسانی همیشه  اطالع و برای تقویت و ترویج فرهنگبوده ، متعهد و مکلف به تطبیق این قانون اطالعات

 ورزیده است. 
اولویت های کار خود می داند  از وزارت تحصیالت عالی به ویژه دفتر سخنگو بحث دسترسی به اطالعات را یکی

ترسی به اطالعات راه اندازی کرده و زمینه بهتر و در این زمینه تالش های گسترده را به منظور تطبیق قانون دس

نهادهای مختلف را جهت اخذ اطالعات از وزارت تحصیالت عالی مساعد کرده است.  دسترسی مردم، خبرنگاران و

این اداره متعهد به پاسخگویی و فراهم ساختن زمینه بهتر برای دسترسی همه ی شهروندان به اطالعات بوده و 

 تا فعالیت های بهتر و بیشتر در این راستا صورت گیرد. سعی صورت می گیرد 

جهت تطبیق قانون دسترسی به اطالعات در وزارت تحصیالت عالی صورت گرفته به  1399آنچه در سال مالی 

 صورت فشرده ارایه می گردد : 

 

  شکل  فیصد کار بانک اطالعاتی وزارت تحصیالت عالی مطابق قانون دسترسی به اطالعات به 80تکمیل

  1399فزیکی و دیجتالی در سال 

  جمع آوری، تهیه و ترتیب فعالیت های یکساله وزارت تحصیالت عالی در یک مجموعه بخاطر برنامه

 1399حسابدهی حکومت به ملت مطابق شاخص های کمیسیون دسترسی به اطالعات 

 ریاست برای ه اطالعات تهیه و ترتیب پالن عمل مبارزه با فساد اداری در مطابقت باقانون دسترسی ب

 1399نشرات وزارت تحصیالت عالی برای سال  مالی

  تهیه، ترتیب و نهایی سازی فهرست پوهنتون های خصوصی دارای مجوز با همکاری ریاست انکشاف

 برنامه های علمی  جهت نشر از ویب سایت وزارت 

  قطعه فورم تقاضای  5  قطعه فورم تقاضای اطالعات به شکل حضوری 35ارایه اطالعات و پاسخ به

 تقاضای اطالعات از طریق سیستم آنالین 25اطالعات از طریق ایمیل و حدود 

  نسخه سند معلوماتی از بخش های مختلف وزارت تحصیالت عالی به  2000جمع آوری، تهیه  و ترتیب

 مطابق قانون دسترسی به اطالعات  1399جهت غنی سازی بانک اطالعاتی در سال 

  مورد شکایات مبنی بر عدم ارایه اطالعات  5رسیدگی به 

  اشتراک در جلسات کمیسیون دسترسی به اطالعات 

  نشر اطالعات پیشگرانه 

  توزیع قانون دسترسی به اطالعات در ادارات مرکزی وزارت تحصیالت عالی 

  رج کشوربه شکل کتبی، شفاهی، تلفنی و ایمیل برای متقاضیان در داخل و خاارایه اطالعات 

 پالن آگاهی عامه برای وزارت تحصیالت عالی  تدوین 



  غنی سازی محتوای ویب سایت وزارت تحصیالت عالی 

  .طرح پالن برای ایجاد ویب سایت برای واحد های دومی که فاقد ویب سایت اند 

  انستاگرام، یوتوب، ه و فراگیر ) تویتر، اطالع رسانی همه جانببه منظور  دیگر شبکه اجتماعیچهارایجاد

 لینکدین(

  ترتیب پالن کاری برای تطبیق قانون دسترسی به اطالعات 

  ارایه اطالعات از طریق مصاحبه برای رسانه های ملی و بین المللی 

  طرح برگزاری ورکشاپ های آگاهی عامه پیرامون قانون دسترسی به اطالعات برای کارکنان وزارت و

 واحدهای دومی 

 

 

 


