
نسخه ایرانى  نسخه ایرانى 

ایران در سال ١٣٨٨ قانون «انتشار و دسرتسی

آزاد به اطالعات» را تصویب کرد. ش� اکنون 

حق دارید به اطالعات در مورد خدمات، بودجه 

.و کارکردهای نهادهای عمومی دست پیدا کنید 

ببینید می توانید به پایان بازی تقاضای 

اطالعات برسید یا نه 

حاال آغاز مجدد
با تقاضای جدید 

! 

آغاز

پایان

فاز تحقیقات

ثبت نام

درخواست
رد و استثناتقاضا 

شکایت از
    

شکایت
در دادگاه 

    

بروید به «ثبت نام
برگردید به

«درخواست تقاضا» 

این جا ٢ نوبت
صرب کنید 

۳ قدم به عقب   
بروید 

باید بفهمید دنبال
.چه اطالعاتی هستید

.

.

نهادهایی که شاید این اطالعات را داشته 
باشند شناسایی کنید. این قانون در مورد 

نهادهای دولتی محلی و ملی، بعضی 
سازمان های غیردولتی و رشکت ها 

کاربرد دارد 

مقاالت دانشگاهی، سازمان ملل و
سازمان های غیردولتی بین املللی را برای 

اطالعات یا انتشارات قبلی یا ارجاعاتی برای 
تقاضایتان جستجو کنید 

اطالعاتی راجع به تقاضایتان در درگاه
پیدا کردید 

مورد نیاز: نام
نشانی، ش�ره کارت

ملی، تلفن 

تایید تقاضا به تلفن
همراه تان فرستاده 

شده 

برای درخواست
تقاضا باید شهروند 

ایران یا رشکت 
باشید 

فرم تقاضا را از
طریق درگاه، با 

پست و یا شخصا 
تحویل دهید 

مطمنئ باشید تقاضای
ش� ساده و روشن 

است. و اطالعات نا 
مربوط اضافه نکنید 

این جا ۲ نوبت صرب
کنید تا تقاضایتان 

پردازش شود   
۱۰ روز کاری)    

با دقت نوع
دریافت اطالعات 

را مشخص کنید     
الکرتونیک، مجموعه    

داده، سند کاغذی 

نهاد مورد نظر باید
هنگامی که 

درخواست تقاضا 
می کنید به ش� 

رسید دهد 

نهاد مورد نظر
پاسخ داده که 
تقاضا زیادی 

وسیع است یا 
روشن نیست 

ش� از نهادی اطالعات خواسته اید که تحت
نظارت رهربی است و تقاضای ش� رد شده 

این اطالعات طبق قانون ارسار ۱۳۵۳ فوق
محرمانه است و یا به دلیل اطالعات شخصی 

قابل انتشار نیست 
اطالعات ش� قابل

انتشار است چرا که 
مربوط به خطر 
زیست محیطی 

می شود یا تهدیدی 
برای بهداشت 
عمومی است 

این اطالعات باعث هتک حرمت افراد
می شود، فضای ناشایسته ایجاد می 

کند، علیه عفت عمومی است و یا امر 
به منکر است 

کمیسیون اطالعات درخواست
ش� را رد کرده. ش� وکیل ندارید 

دادگاه شکایت تان را پذیرفته و حکم
به انتشار اطالعات داده 

چند ماه انتظار
برای تصمیم 

بر اساس
اطالعات به دست 

آمده مقاله ای 
می نویسید 

مردم از اطالعاتی
که ش� به دست 

آورده اید برای 
دریافت خدمات 

بهرت استفاده 
 میکنند 

نهاد مورد نظر
بعضی از اطالعات 

را می دهد 

شکایتی در
«کمیسیون اطالعات» 

انجام داده اید 

منتظر پاسخ
«کمیسیون اطالعات» 

خرب خوش! کمیسیون
اطالعات دستور داده 

نهاد مورد نظر 
اطالعات را منترش کند 

 

می توانید در
دیوان اداری تقاضای 

انتشار اطالعات 
کنید. این گزینه 
را قانون اساسی 

تعیین کرده 
 

شاید مجبور به
پرداخت هزینه 

دادگاه باشید 
 

تقاضای تجدیدنظرتان
رد شد 

 

این اطالعات می تواند زندگی یا
سالمت را به خطر بیاندازد و یا 

منجر به خرسان مالی یا 
تجاری شود 

این اطالعات می تواند برای صلح
عمومی، پیشگیری از جنایات، بررسی های 

مالیاتی یا اع�ل قوانین مهاجرتی 
مرض باشد 

نهاد مورد نظر در مدت زمان الزم پاسخ
نداده 

تقاضای ش� کامل نیست: اسم و نشانی یا
ش�ره کارت ملی را نیاورده بودید 

نهاد مورد نظر
هزینه می خواهد 

الزم نیست توضیح
دهید یا توجیه کنید 
که چرا اطالعاتی را 

می خواهید 

آیا این اطالعات حساس است؟ سعی
کنید طوری تقاضا را بنویسید که 

خیلی واضح نباشد دنبال چه 
اطالعاتی هستید 

اگر اطالعاتی که
می خواهید زیادی 
دردرسساز است و 
می تواند ش� را به 

خطر بیاندازد، باید از 
ارائه اطالعاتی که 

امنیت تان را به 
خطر می اندازد 

اجتناب کنید 
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برگردید به «درخواست تقاضا

۱ قدم بروید 
جلو 

بروید به پایان 

 برگردید به آغاز

 ۳ نوبت صرب کنید 

 برگردید به رد و استثنا

محک منفعت
عمومی 

پس بروید به «شکایت از کمیسیون
اطالعات 

۱۴ قدم بروید 
جلو 
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«
کمیسیون
اطالعات 

»

۳برگردید به «درخواست تقاضا «

»برگردید به «درخواست تقاضا

این جا ۲ نوبت
صرب کنید 

بروید به پایان

بروید به پایان

. 

)
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برگردید به
درخواست تقاضا» 

برگردید به
درخواست تقاضا» 
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