
AFGHAN GERMAN 
ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-
  ١از  ١ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 de.german-maqalat@afghan  

  ٢٠٠٩ / ٠١/ ٥ ٢    جرمنی                                                       کبير قيس انجنير دپلوم / فهيم فرید انجنير دپلوم

  تدوین دو سرویس جدید به نویسندگان افغان جرمن آنالین
  بخاطر تحرک بيشتر آن

  
الین ، ما را متيقن ساخت  که ستراتيژی این  افغان جرمن آن٢٠٠٨انعکاس مثبت خوانندگان از راپور مختصرسال 

  .پورتال درقبال موضوعات افغانستان با تمامی کم و کاستی ها یش نادرست نبوده سبب افتخار ميباشد
ازآنجایکه شمار زیادِی از هموطنان گرامی ما در نظرخواهی سهم فعال گرفتند، واز نظریات نيک و  انتقادات سازندۀ 

خوانندگان دیگر که نظر به ملحوظاتی در نظر خواهی حصه گرفته نمی توانستند، . سگزاریم شان دریغ نکردند، سپا
  .که این حسن نيت ایشان مایۀ سرفرازی ما گردیده است. قضاوت و دید شان را توسط ایميل ابراز داشته اند

  ً  افغان جرمن آنالین را  فی صد ازهم ميهنان ما روش٩٥سهم فعال خوانندگان در نظرخواهی ميرساند که  تخمينا
 فی صد دیگر در پهلوی قناعت شان ، انتقادات نيز داشته اند که ما از انتقادات آنها ٥. صحه گذاشته ، تأئيد نموده اند

  .استقبال نموده در رفع نقيصه ها دقيق اقدام خواهيم کرد
ن جرمن آنالین ناگزیر نشيب و فراز  در پروسۀ عمل خامی ها به پختگی ها قوام می یابد ، پورتال افغاهمان طوریکه

باعث خوشنودی همکاران این سایت بوده در رفع "آموزۀ تجارب نيک واضحا. های راباید دیده وتجربه کرده باشد
  .اشتباهات  آنها ُممد شده است 

  
ر و وسایل گردانندگان افغان جرمن آنالین هميشه کوشيده اند ، با استفاده از تجارب گذشته در چوکات امکانات ميس

دست داشته در انکشاف پورتال چه از نظر تخنيکی و چه از نظر سهولت برای مطالعه کنندگان و نویسندگان در 
  .روی این ملحوظ اینک دو سرویس جدید تازه بکار انداخته می شود. انکشاف سایت اقدام نمایند

  

  به نشر سپردن مضمون ازطرف خود نویسنده -١
خوانندگان و نویسندگان وسعت پيداکرده ،روزانه مقاالت متعددی  پورتال را افتخارمی  از آنجایکه پورتال به همت 

بخشند وکادر کاری پورتال بنابه تراکم کار در آنالین کردن مقاالت آنطوریکه شاید و باید باشد رسيدگی نمی توانند 
یعه نویسنده بدون در نظر داشت ازینرو با سيستم جدید ميتوان اصالح مضمامين رابا نشرآن به صورت مستقل به ذر

  .مکان و زمان ميسر ساخت
آنها می توانند . این سرویس به نویسندگان دایمی ما که به پاليسی نشراتی سایت بلدیت کامل دارند، عرضه می گردد

  .مستقالنه مضمون شان را به نشر بسپارند و هم چنان در صورت اشتباه آنرا اصالح نما یند
  :مفاد اين سرويس بطور مشخص

  . آسانی کار پورتال، که نویسنده خود اجرای کار را  بدوش می گيرد-
خود می توانند به .  رفع مشکل نویسنده بخاطر اشتباه طباعتی امالیی وانشایی مضمون شان که اگرظاهر گردد-

  .سد و منتظر بماننداصالح اشتباه  بپردازند بدون اینکه به تلفون دست دراز کند یا ایميل بنوی
  .رفع مسؤليت می نمایيم)  به این معنی که پورتال در نوشته ها دست می زند(  برای رفع  سوء تفاهمات ،-

  .این سرویس جدید قدم به قدم به نویسندگان عرضه می شود
  

   کنترول مستقل در نظرخواهی-٢
  .رول وادارۀ آن بدوش خود نویسنده خواهد بودمضامينی که با موافقت نویسنده به نظرخواهی گذاشته می شوند، کنت

  .نویسنده خود می تواند نظرات را به نشر برساند و یا  فسخ نماید
  .مراعات گردد"  پورتال توقع دارد تامطابق به پاليسی اش ، عفت کالم حتما

  :کارايی اين سرويس
  .داشته باشدرا در دست  وادارۀ آن بخاطرسهولت درازدیاد  کار تيم  پورتال ، خود نویسنده ميتواند کنترول-
  .ست ما استا خو تشویق و ترغيب نویسنده در یک دیالوگ سالم با دیگران-
  .رفع مسؤليت می نمایيم)  به این معنی که پورتال  نوشته ها را سانسور می کند (  برای رفع  سوء تفاهمات ،-

  . ـ جوابگوی شکایات مردم خود نویسنده ميتواند باشد
  .به اميد وسعت  خدمت بيشتر ،  در راه بهروزی افغانستان عزیز. یس بزودی فعال ميگردداین سرو
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