گزارش اطالع رسانی شش ماهه سال مالی  1399جهت اشتراک در جلسات و
سمینار های کمیسیون دسترسی به اطالعات


 19دلو  1398دیدار با هئیت کمیسیون دسترسی به اطالعات در مقر کمیسیون جهت ارزیابی ویب
سایت کمیسیون.
 24دلو اشتراک در برنامه یک روزه تامین شفافیت و اصل پاسخ دهی دولت به مردم در مرکز
رسانه های حکومت در همراهی با دکتور عبدالرؤوف هروی ،قاضی محمد عارف حافظ ،و محمد
ظریف عباسی آمر پالن جهت تطبیق قانون حق دسترسی به اطالعات.
 30دلو اشتراک در ورکشاپ یک روزه دسترسی به حق اطالعات و تفتیش اجتماعی ،حساب دهی
اجتماعی و تاریخچه قانون دسترسی به اطالعات.
اشتراک در تریننگ یک روزه سیستم ثبت فورم تقاضای اطالعات و شکایات و پیگیری آنالین
متقاضیان همراه با مدیر عمومی ویب سایت ایمل فضلی  3سرطان  1399در کمیسیون دسترسی به
اطالعات .
سرطان  1399اشتراک در نشست افتتاحیه سیستم آنالین دسترسی به اطالعات در مرکز رسانه
های حکومت با حضور داشت رئیس کمیسیون دسترسی به اطالعات ،مهمانان برنامه و مسؤولین
مراجع اطالع رسانی تمامی ادارات.



 19دلوووووو  1398دیووووودار بوووووا هئیوووووت کمیسووووویون دسترسوووووی بوووووه اطالعوووووات در مقووووور کمیسووووویون
جهت ارزیابی ویب سایت کمیسیون.
 24دلووووووو اشووووووتراک در برنامووووووه یووووووک روزه تووووووامین شووووووفافیت و اصوووووول پاسووووووخ دهووووووی دولووووووت
بوووووووه موووووووردم در مرکوووووووز رسوووووووانه هوووووووای حکوموووووووت در همراهوووووووی بوووووووا دکتوووووووور عبووووووودالرؤوف
هووووووروی ،قاضووووووی محموووووود عووووووارف حووووووافظ ،و محموووووود ظریووووووف عباسووووووی آموووووور پووووووالن جهووووووت
تطبیق قانون حق دسترسی به اطالعات.
 30دلوووووووو اشوووووووتراک در ورکشووووووواپ یوووووووک روزه دسترسوووووووی بوووووووه حوووووووق اطالعوووووووات و تفتووووووویش
اجتماعی ،حساب دهی اجتماعی و تاریخچه قانون دسترسی به اطالعات.
اشووووووتراک در تریننووووووگ یووووووک روزه سیسووووووتم ثبووووووت فووووووورم تقاضووووووای اطالعووووووات و شووووووکایات
و پیگیووووووری آنالیوووووون متقاضوووووویان همووووووراه بووووووا موووووودیر عمووووووومی ویووووووب سووووووایت ایموووووول فضوووووولی 3
سرطان  1399در کمیسیون دسترسی به اطالعات .
سررررررررررطان  1399اشرررررررررتراک در نشسرررررررررت افتتاحیررررررررره سیسرررررررررتم آنالیرررررررررن دسترسررررررررری بررررررررره
اطالعررررررات در مرکررررررز رسررررررانه هررررررای حکومررررررت بررررررا حضررررررور داشررررررت رئرررررریس کمیسرررررریون
دسترسررررررری بررررررره اطالعرررررررات ،مهمانررررررران برنامررررررره و مسرررررررؤولین مراجرررررررع اطرررررررالع رسرررررررانی
تمامی ادارات.















