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 ت اشکای و تقاضای اطالعات ثبت آنالین سیستم معرفی

به شکل آنالین توسط    است که  webasedیک سیستم  IOMS(Information online management system)سیستم 

این سیستم مانند دیگر صفحات  وهمچنانبه این سیستم دسترسی پیدا کرد  میتوان ( www.askforinfo.af ) انترنتیآدرس  

 ها قابل دسترس میباشد. URL Browserدر  )fo.afwww.askforin(با تایپ نمودن آدرس سیستم انترنتی 

 

 آنالین ایجاد سیستم از هدف

 نمختلف  به شکل آنالی اتاز ادار و پیگیری درخواستی ها وشکایات ثبت شکایت ،این سیستم بخاطر درخواست معلومات

در این  .ستا طرح و دیزاین شده به همکاری مالی و تخنیکی دیدبان شفافیت افغانستان توسط کمیسیون دسترسی به اطالعات

که ادارات بتوانند با استفاده از  ،میشودایجاد توسط کمیسیون دسترسی به اطالعات  User) (حساب  سیستم برای تمام ادارات

قرار دهند  نون دسترسی به اطالعات، اطالعات را بشکل آنالین در اختیار متقاضیان قا براساس های خود  User) (حساب

و به شکایات  نموده نظارت فاده از این سیستم میتواند روند ارایه اطالعات را از سوی اداراتو همچنان  کمیسیون با است

 رسیدگی نماید . متقاضیان

. 
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 جع مسوول اطالع رسانی امر

افرادی هستند که به منظور تأمین حق دسترسی  اطالع رسانی جع مسوولارم قانون دسترسی به اطالعات 02مطابق ماده 

دریافت تقاضا و ارائه اطالعات به افراد متقاضی حقیقی و حکمی و هماهنگی مدیریت  مکلفیت به اطالعات توظیف شده اند و

 یستم آنالین()در اینجا مدیریت دریافت تقاضا  و ارائه اطالعات و همچنین ثبت شکایت از طریق سرا به عهده دارند. 

 

 اطالع رسانیول ئومراجع مسوظایف 

این قانون دسترسی به اطالعات می باشد که در سیستم آنالین  01وظایف مراجع مسئوول اطالع رسانی در مطابقت با ماده 

 یانمتقاض ثبت شده ی درخواستی های در سیستم آنالین اختصاص داده شده،توسط کمیسیون که  Userمراجع با استفاده از 

 قانون دسترسی به   01در مطابقت با ماده  ،در سیستم آنالین را در یافت و بعد از تهیه و بررسی تقاضای دریافت شده

 صورت آنالین اطالعات پاسخ ارائه و یا تقاضای آنها را رد می نماید.اطالعات به 

 

 چگونگی دسترسی به سیستم

لینکی را که توسط کمیسیون به ایمیل آنها ارسال شده و در   ع رسانی ابتدااطالمسئوو جع ال مروبرای ورود به سیستم مسو

 نام کاربری، رمز عبور و لینک سیستم موجود است کلیک نماید؛  آن 

 قابل مشاهده است( ذیل)که در تصویر 
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تم روی برای ورود به سیسمیکند وبعد از آنکه روی لینک تصویر باال کلیک نمود به صفحه اصلی سیستم دسترسی پیدا 

 کلیک مینماید.دکمه ورود 

 

 

 

 

 قابل مشاهده میباشد زیرکه در تصویر 

 

 

 

 :موجود در صفحه اصلیهای  گزینه

ل بررسی را فلتر و مشاهده در گراف میتواینم تقاضای اطالعات در حال پیشرفت و شکایات  در حا چارت یا گراف: -0

 نماییم؛

 مراحل تقاضای اطالعات  ثبت شکایت را در صفحه اصلی میتوان مشاهده کرد.  رهنمود -2

 و ختم روند کاری رسمی؛ زمان -1

ا میتوان در گوگل ماپ مشاهده : که در این بخش شماره تماس ، ایمیل ،آدرس و موقعیت کمیسیون رتماس با کمیسیون -4

 کرد؛

 ؛ دکمه ورود به سیستم -5
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 ت اطالعات، ثبت شکایات، پیگیری درخواستی و پیگیری شکایات.درخواس گزینه های ثبت -1

 

 

 

 

 

 

 روش ورود به سیستم

صفحه ذیل برای مسئول مرجع اطالع رسانی باز میشود، که که در تصویر باال نشانی شده، بعد از کلیک روی دکمه ورود 

وارد مینماید. )که به ایمیل مسوول مرجع اطالع رسانی ارسال شده بود( در این قسمت ایمیل و رمز عبوری

 

 

 

 

 

 شرح دشبورد مسوول مرجع اطالع رسانی

 دشبورد یا درخواست ها دسترسی پیدا میکند. صفحهبه  ،بعد از وارد نمود ایمیل و رمز عبوری خود

 نظر به شماره نشانی شده است.که در تصویر آتی قابل مشاهده میباشد و تمام گزینه ها فعال سیستم 
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 تشریح تصویر باال نظر به شماره:

 سانی دیده یا خوانده  نشده باشند؛ی را نشان میدهد که توسط مسئول مرجع اطالع ریدر شماره یک تعداد در خواستی ها -0

 دری ، پشتو ، انگلیسی( تغیر دهد؛زبان سیستم را به ) کاربر می تواندتوسط این قسمت  -2

 م درخواستی ها را نشان میدهد؛در این قسمت مینوی )همه ( وجود دارد که در عموم تما -1

وز به ختم ضرب الجل آن در این قسم مینوی )ضرب االجل نزدیک است( تمام درخواستی های نشان میدهد که یک ر -4

 باقی باشد؛

 ه تاریخ اجراأت آن سپری شده باشد؛دهد کوجود دارد این مینو درخواستی های را شرح می سر رسید(مهلت )مینوی  5 -5

مرجع اطالع رسانی  لودرخواستی های نمایش داده میشود که به ادارات دیگر توسط مسو تمام مینوی )راجع شده( در  -1

 راجع شده باشد؛

خواستی و غیره را میتوان  تاریخ ایجاد در، توضیحات ،بخش جستجو است که نظر به نام درخواستیدر این قسمت  -7

 جستجو کرد؛

فلترینگ: یکی از گزینه های مهم سیستم، قابلیت فلترینگ مبیاشد که اداره میتواند درخواستی ها را از لحاظ )بررسی  - -8

 شده، پاسخ داده شده، بسته شده، رد شده، شکایت شده و نظر به تاریخ ایجاد درخواستی( فلتر نماید.
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بل مشاهده میباشدکه در تصویر آتی قا

 

 )       وبعد از کلیک کردن روی آیکن  از طریق ستون نمایش میتوانیم به جزئیات هر درخواستی دسترسی داشته باشیم -9

 . صفحه ذیل ظاهر میشود( نمایش 

 

 

 قبالً از آنکه صفحه باال شرح دهیم ابتدا به موارد ذیل را یاد آوری میکنیم

 و شرح مکمل رسیده گی به درخواستی ها تعریف درخواستی
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به اداره راجع شده و اداره نظر  )اشخاص حقیقی و حکمی(درخواستی عبارت از تقاضای اطالعات است که توسط متقاضی

 به  متقاضی اطالعات را ارائه نماید.به قانون مکلف است که  

 

 ارسال میشود چهار حالت را می پیماید.یک درخواستی زمانیکه توسط متقاضی به اداره 

 

 

 

 ؛میگویند انتظاربدون اجراأت در خواستی راحالت  ی: حالتانتظارحالت  -0

 رجریان طی مراحل قرار داشته باشد؛را گویند درخواستی د یحالت پیشرفت: حالت -2

 ؛را گویند که درخواست توسط مرجع مسوول اطالع رسانی بسته میشود یداده شده :حالتحالت پاسخ  -1

 ؛را گویند که درخواستی توسط متقاضی بسته میشود و یا قناعت متقاضی حاصل میشود یحالت بسته شده :حالت -4

 . ون شکایت ثبت میکنندرا گویند متقاضی به خاطرعدم قناعت به اطالعات داده شده به کمیسی یحالت شکایت: حالت -5

 در تصویر آتی قابل مشاهد میباشد.که  

 

 

کلیک نمود صفحه ذیل باز میشود که داری چهار حالت میباشد  )نمایش(ل مرجع اطالع رسانی روی آیکن وواز انکه مسبعدا 

 :شده است داده که در پایین شرح

 که در تصویر آتی میتوان مشاهده نمود

 بسته 

 پاسخ  داد شده پیشرفت انتظار

 شکایت
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سیستم برای اداره قابلیت دریافت معلومات را از متقاضی فراهم ساخته و میتواند  تقاضای اطالعات:حالت پاسخ به  -0

روز  01دریافت کند ویا اطالعات دسترس را درمدت زمانی  معلومات  مختلف را به شکل آنالین توسط سیستم از متقاضی

 د:که دراین بخش نیز دارای دو حالت میباشکاری به متقاضی ارائه کند، 

o زمانیکه اداره خواهان وضاحت بیشتر در مورد اطالعات تقاضا شده باشد پس باالی دکمه )پاسخ( کلیک میکند 

o  و هرگاه اطالعات تقاضا شده تکمیل شد و میخواهد برای متقاضی ارسال کند پس باالی دکمه )پاسخ وبسته( کلیک

 میکند که در این حالت درخواستی توسط اداره بسته میشود.

 

حق رد درخواستی را بر بعد از طی مراحل فورم تقاضای اطالعات مرجع مسوول اطالع رسانی  د کردن درخواستی:ر -2

مواد قانون یعنی اطالعات تقاضا شده درزمره ممنوعیت ها بوده و نشر آن در مغایرت با مواد قانون است، بصورت اساس 

 .ضی اطالع بدهدرسمی ازعدم ارایه اطالعات با ذکر دالیل قانونی  به متقا

مرجع مسوول اطالع رسانی متیواند نظر به ضرورت،  مدت پاسخ  در خواستی را تمدید   تمدید زمان ارایه اطالعات: -1

 نماید که نظر به نوع درخواستی دارای حالت ذیل می باشد:

o دیت دالیل قانون دسترسی به اطالعات، در صورت موجو 8مطابق ماده  اگر نوع تقاضای اطالعات عادی باشد

روز کاری دیگر تمدید گردد.) در صورت تمدید، اداره با متقاضی تماس  01موجه مدت ارائه اطالعات می تواند 

  گرفته وی را از تمدید و دالیل آن آگاه می نماید(
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هرگاه اطالعات تقاضا شده مربوط به اداره دیگر باشد مرجع مسوول اطالع رسانی مکلف است که  انتقال درخواستی: -4

اطالعات تقاضا شده را به اداره مربوط رسما ارسال کرده و به متقاضی رسما اطالع دهد. زمانیکه درخواستی منتقل شد به 

 اداره جدید مانند یک درخواستی جدید ثبت سیستم میشود.

 روز کاری قابل تمدید و انتقال نمیباشند.5   تذکر است که درخواستی ها بعد از  قابل :1 نوت

زمانیکه متقاضی از اطالعات ارایه شده راضی نباشد و شکایت ثبت کند، تذکر به مسول مرجع اطالع رسانی و  :2 نوت

 مدیر اداره نمایان میشود که متقاضی به کمیسیون شکایت درج نموده است.

 

 مدیر اداره

مدیر اداره می تواند از طریق حساب خویش از تمام پروسۀ تقاضای اطالعالت که به مرجع مسوول، راجع شده است نظارت 

 نماید، ولی حق تغییرات را ندارد.

 

 تنظیمات کاربران

همچنان زمانیکه توسط کمیسیون برای ادارات  .یر دادن رمز عبوری یا پسورد خود را دارأ میباشدیقابلیت تغ  Userادارههر 

    .انتقال میکند خودکارنام کاربری و پسورد آن توسط سیستم به ایمیل های ادارات به شکل  میشودایجاد   Userحساب 

 وکاربران میتوانند توسط ایمیل و پسورد که در ایمیل آنها ارسال شده داخل سیستم شوند.

 

 یر نام کاربری و رمز عبوری خود مراحل ذیل را می پیمایند:یشدن بخاطر تغزمانیکه کاربران داخل سیستم 

 باز میشود Drop-down listو  ابتدا باال لوگو یا ایمیل خود کلیک میکنند -0

 

 .مینوی )تنظیمات(  انتخاب میشود   Drop-down listاز  در مرحله دوم -2
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ثبت  Buttonر داده و باالی ینام کابری خود را تغی Text boxاز  میتوانیمدر مرحله سوم صفحه ذیل ظاهر میشود و  -1

 ر میکند.یکلیک کنیم که در نتیجه نام کاربری تغی

 ؛قابل مشاهده مباشد ذیلکه در تصویر 

 

ها پسورد سابقه ، جدید و  Text boxر رمز عبور( کلیک میکنیم و در یر رمز عبوری روی منیوی)تغییو برای تغی -4

 پسورد سابقه خود  را اضافه میکنیم و در آخر روی دکمه ثبت کلیک میشود.

 قابل مشاهده میباشد. ذیلدر تصویر 

 

 

 


