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  پالیسی اهداف  .۱
 

 :الف. هدف کلی

تا  افغانستان بوده مؤسسات تعلیمیدر سراسر دیجیتالی هدف پالیسی تکنالوژی معلوماتی وزارت معارف گسترش سواد 

 ارایه نماید. ستانشهروندان افغانبرای  کشور و رقابت در اقتصاد جهانی را جهت توسعه ۱۸های قرن مهارت

  :ب. اهداف جزئی

  برای بهبود کیفیت  ،ابزار مضمون اساسی و همچنانیک  حیثبه  تلف تعلیمیتکنالوژی معلوماتی در سطوح مخ ازاستفاده

 تدریس و یادگیری سایر مضامین

  غیر حضوری و الکترونیکی  تعلیماتدسترسی به تعلیم و تربیه از طریق استفاده از تکنالوژی معلوماتی برای بهبود 

  ر سیستم تعلیم و تربیه افغانستانو شفاف د ثرمعلوماتی برای تقویت مدیریت مؤاستفاده از تکنالوژی  

 پس منظر . 2
بسیاری  ،اینتصاد جهانی مبدل گردیده است. بنابرهای اساسی جامعه مدرن و اقاز پایهبه یکی کوتاه  مدت زمانِ تکنالوژی معلوماتی در

ظهور  دهند.عنوان یک هدف پالیسی در اولویت قرار میمعلوماتی توسط جوانان را به  های تکنالوژیفراگیری مهارت ،هااز دولت

ا را برای ههمچنان توانسته تا طیف وسیعی از فرصت ،در عرصه انکشاف اجتماعی و اقتصادیتکنالوژی معلوماتی به عنوان یک نیرو 

 یۀسیستم ارانه تنها منحیث یک مضمون جدید بلکه به عنوان  های توسعه یافته و در حال توسعهدر کشور های آموزشیآزمایش مدل

باشد تا سواد ها میرای آموزش چنین مهارتسکتور تعلیم و تربیه یک محل طبیعی ب محتوا در مضامین اکادمیک سنتی معرفی نماید.

 دیجیتالی را در بین مردم گسترش داده و آنها را برای رقابت در اقتصاد جهانی آماده سازد. 

های قابل توجهی داشته است. با وردآترش دسترسی به تعلیم و تربیه دستگس سال گذشته در زمینۀ ۱۱طی  ،افغانستان پس از جنگ

استفاده گی به کودکان خارج از مکتب وجود دارد. ی در بهبود کیفیت تعلیمی و رسیدههای جدمشکالت و چالش هنوز هم ،وجود این

دسترسی به تعلیم و تربیه را افزایش داده و تواند ها را داشته و می، توانایی حل این چالشم و تربیهاز تکنالوژی معلوماتی در تعلی

 کیفیت آموزشی را بهبود بخشد. 

آموزش شاگردان  و استفادۀ تکنالوژی در عرصۀابتدایی قرار دارد  تعلیم و تربیه افغانستان در مرحلهدر سیستم تکنالوژی معلوماتی 

تسهیالت تکنالوژی معلوماتی مجهز مکتب با وسایل و  ۱۱۲۲۲له بیش از از جممکتب  ۰۲۲تنها  حاضر در حالبسیار محدود است. 

ت تسهیالت تکنالوژی از و نبود سیستم درست حفظ و مراقب استفاده از تکنالوژی توسط معلمانهای مهارت کمبود ،هستند. نبود برق

در این مکاتب غیر کمپیوتر اکثر البراتوارهای  در نتیجهبا آن مواجه هستند. که مکاتب مجهز با وسایل تکنالوژی های است جمله چالش

ا هاکثریت ریاست ،های اداری و بهبود مدیریت بهترجهت تسهیل کار ،گیرند. عالوه بر ایننمیثر مورد استفاده قرار طور مؤفعال بوده و ب

اما بسیاری از کارمندان در سطوح مرکزی و  ،های تکنالوژی معلوماتی و اینترنت مجهز گردیده اندبا زیربناو شعبات وزارت معارف 

تعلیم و مهارت های الزم برای استفاده از تکنالوژی معلوماتی جهت بهبود وظایف روزانه هستند. سیستم مدیریت معلومات  ساحوی فاقد

نماید. ید میانسجام و تأی ،ثبت ،جمع آوری معلمانشاگردان و  ،کاتبیوی را در مورد مئمعلومات احصا ،وزارت معارف EMIS)تربیه )

شک و تردید وجود  دهد که در ارقام و معلومات تعلیمینشان می EMIS))های قبلی سیستم مدیریت معلومات تعلیم و تربیه ارزیابی

عدم  همچنان و مدیران مکاتب گزارشاتید و تصدیق تأیبرای نبود میکانیزم موثر  ،آوری معلومات روش جمعها در خالدارد که ناشی از 

 باشد.نماید میکسانی که ارقام را جمع آوری و وارد سیستم میتوانایی 
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-ید قرار میبهبود دسترسی و کیفیت خدمات تعلیمی مورد تأی جهتتکنالوژی معلوماتی را تعهد  ،دولت جمهوری اسالمی افغانستان

اتب به عنوان گامی مهم در تکنالوژی معلوماتی را از طریق مک نمودنی اسالمی افغانستان فراهم یس جمهور جمهورئر ،اینبنابر ،دهد

وصل  ،علوماتی در تعلیم و تربیهیس جمهور در چشم انداز تکنالوژی مئر هدف اولیۀدر اولویت قرار داده است. راستای توسعه کشور 

های برابر برای کودکان و نوجوانان ه فرصتئبیشتر ملت و ارا جهت توسعۀهای صنعتی افغانستان و کشور دیجیتالی بین تقسیم و فاصله

 یس جمهور جمهوری اسالمی افغانستانئبرنامه تکنالوژی معلوماتی در تعلیم و تربیه که از جانب رشد. باافغان در اقتصاد جهانی می

ه دسترسی ب ،کمپیوترلوژی معلوماتی از جمله البراتوارهای زیربنای تکنانماید تا تمامی مکاتب با پیشنهاد می ،سفارش شده است

در راستای حمایت تخنیکی و اداره تنظیم برق مجهز گردند. وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی  اینترنت و سیستم سولر برای تهیۀ

 وزارت معارف پالیسی تکنالوژی معلوماتی در تعلیم و تربیه را ،از اینرو ه تعهد دارند. خدمات مخابراتی )اترا( به حمایت مالی از این برنام

 بهبود دسترسی که عبارت از گسترش سواد دیجیتالی و  کلیستای هدف های موجود را در راموده تا تمامی ابتکارات و فعالیتتهیه ن

 به خدمات با کیفیت تعلیمی در کشور است را هماهنگ نماید. 

 زمینه پالیسی   . ۳

ریزی گردیده است.  ها و تعهدات موجود پیاستراتیژی ،هالیسیپالیسی تکنالوژی معلوماتی در تعلیم و تربیه بر اساس بسیاری از پا

جامع و عادالنه را برای همه  ،با کیفیت میالدی تعلیم و تربیۀ ۰۲۳۲تا سال در نظر دارد پایدار ملل متحد برنامۀ انکشاف هدف چهارم 

قانون معارف خواستار  ۰۲و   ،۰۲ ،(۱) ۰۲ ،(۵) ۱ماده های العمر را برای همه فراهم نماید.  ترویج نموده و فرصت های یادگیری مادام 

غیر  تعلیمات مقررۀباشد. های کمپیوتر و استفاده از تکنالوژی معاصر در تعلیم و تربیه میایجاد البراتوار ،فراگیری تکنالوژی معاصر

پالن استراتژیک سوم نماید. تعدیل میهای مختلف تعلیمات مینه تعلیم غیر حضوری را در دورهفراهم نمودن ز ،۱۳۲۱حضوری سال 

سند . گرفته استروی دست  انی شاگردان و معلمتکنالوژی معلوماتی را به عنوان یک اولویت مهم برا ۰۲۰۱ -۰۲۱۱ملی معارف 

در بهبود دسترسی و کیفیت خدمات تعلیمی را به رسمیت رات چشمگیر تکنالوژی معلوماتی ثیتأنیز  ۱۳۲۱جدید معارف اصالحات 

تکنالوژی در تعلیم و  المی افغانستان برای تطبیق برنامۀقوی سیاسی و تعهد از جانب دولت جمهوری اس ارادۀ ،عالوه بر اینشناسد. می

های سکتور مربوطه مانند ها و استراتیژیبا سایر پالیسیدر تعلیم و تربیه پالیسی تکنالوژی معلوماتی  ،تربیه وجود دارد. گذشته از این

و این اسناد نیز تکنالوژی  وماتی وزارت مخابرات همخوانی داشتهپالیسی ملی تکنالوژی معلوماتی و استراتیژی سکتور تکنالوژی معل

  . نمایدتعریف میه تعلیمات با کیفیت و بهبود دسترسی به خدمات تعلیمی ئامفید برای ار را به عنوان یک وسیلۀمعلوماتی 

 اصطالحات و تعاریف . ۴
 های که افراد باید در یک حوزۀگیتعریف دانش و ویژه ،هایارهای تعیین کننده مهارتاز مع مجموعۀمعیارهای شایستگی )قابلیت(: 

 خاص انجام دهند.

 یی استفاده از تکنالوژی دیجیتالو همچنین توانا ،ثر در یک محیط دیجیتالؤبرای انجام وظایف به طور می فرد توانایسواد دیجیتالی: 

همچنین توانایی درک و استفاده سواد دیجیتالی باشد. اطالعات می استفاده و تهیۀ ،ارزیابی ،جوجستای برای وسایل ارتباطی یا شبکهو 

 شود. گفته می ،ه شدهئاکمپیوتر اراز طریق که  منابع متعددِهای مختلف از اطالعات را در فرمتاز 

 . صنف حضور داشته باشدآموزش از راه دور بدون اینکه به طور منظم و رو در رو با یک معلم در  آموزش غیر حضوری:

 با استفاده از اینترنت. معمول،طور (تبلیت ،موبایل ،کمپیوتر ،)تلویزیون های الکترونیکیآموزش از طریق رسانهآموزش الکترونیکی: 
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 ارقام سایرو  معلمان ،شاگردان ،مؤسسات تعلیمیکه معلومات آماری مربوط به دیتابیس احصائیوییسیستم مدیریت معلومات معارف: 

استفاده از  به های مربوطها و روشاین سیستم همچنان شامل پروسه ،نمایدتجزیه و تحلیل می ،تربیه را ذخیره و تعلیممرتبط به 

 باشد.های تعلیمی مبتنی بر شواهد میه پالنئارا دیتابیس احصائیوی است که هدف آن

از  شریک ساختن یا تبادل معلومات ،نمایش ،تهیه ،ذخیره ،طی مراحل ،لاز تکنالوژی است که جهت انتقا نوعیتکنالوژی معلوماتی: 

  شود.وسایل الکترونیکی استفاده میطریق 

-یادگیری و شیوه ،الکترونیکی جهت تقویت تدریس یکمپیوتر و دیگر وسایل ارتباطاستفاده از تکنالوژی معلوماتی در تعلیم و تربیه: 

   های مدیریت تعلیمی. 

تعلیمی مراکز  ،هادارالعلوم ،مدارس دینی ،مکاتب دولتی ،دولتی در این پالیسی مؤسسات تعلیمیمنظور از دولتی:  مؤسسات تعلیمی

 .باشندمی مراکز بدیل تعلیمیمراکز تربیه معلم داخل خدمت و  ،بزرگساالن )مراکز سواد آموزی(

مؤسسات وژی معلوماتی را مطابق نیاز های فزیکی تکنالکه زیربنا است یعبارت از یک راهنمایتکنالوژی معلوماتی:  مطلوب زیربنای

 نماید. مشخص می های ارتباطیهمچنین بهترین روش( و و سخت افزاررین وسایل معلوماتی )نرم افزار با جدیدت تعلیمی

 شرح پالیسی   .5

وب و حفظ چارچ ،نظارت و ارزیابی ،لیت کلی تطبیقؤمس ،پالیسی تکنالوژی معلوماتی در تعلیم و تربیهوزارت معارف بحیث مالک (  ۸

 به عهده دارد. های تکنالوژی معلوماتی را برنامه ذیدخل در نهادهای حمایت کنندۀهای لیتؤها و مسساختار سازمانی و بررسی نقش

سیستم استفاده  و مراکز تربیه معلم( ،مراکز آموزشی بزرگساالن ،دارالعلوم ها ،مدارس ،)مکاتبدولتی و خصوصی  مؤسسات تعلیمیتمام (  ۱

 به اساس این پالیسی تطبیق نمایند. را از تکنالوژی معلوماتی در تعلیم و تربیه

 بخش اول: تکنالوژی معلوماتی در تدریس و یادگیری
 

 تکنالوژی معلوماتی به عنوان یک مضمون اساسی

 ،مدارس ،)مکاتب مؤسسات تعلیمی یدر تمام ۱۲-۱۰نصاب درسی صنوف  درعنوان یک مضمون اساسی به  تکنالوژی معلوماتی( ۸.۸

 شامل گردد. ( داخل خدمت و مراکز تربیه معلم ،مراکز آموزشی بزرگساالن ،دارالعلوم ها

موثر و مهارت مورد نیاز برای استفادۀ  دانش ،که معرف شایستگیهای / استندردلیمی وزارت معارف حد اقل معیار ریاست نصاب تع( ۸.۱

 نماید.  تهیه و جداگانه تعریف طور و کارمندان معارفمعلمان  ،های مختلفدان دورهتکنالوژی معلوماتی است را برای شاگر

برای دوره های مختلف در چارچوب نصاب را  تکنالوژی معلوماتی شایستگی د هایاستندر / معیار ب تعلیمی وزارت معارفریاست نصا( ۸.۹

  گنجاند. میتعلیمی ملی 

 های تدریس و یادگیریمعلوماتی به عنوان ابزار در شیوهتکنالوژی 

های بدیل روشهای تعلیمات رسمی و ای تدریس و یادگیری در تمام دورههپروسه لوژی معلوماتی را درتکنااستفاده از وزارت معارف ( ۸.4

 نماید. می تعلیمی شامل

را با  و مراکز تربیه معلم( ،مراکز آموزشی بزرگساالن ،دارالعلوم ها ،مدارس ،)مکاتبدولتی  مؤسسات تعلیمیوزارت معارف تمامی ( ۸.5

 : نمایدمی های تدریس و یادگیری تجهیزاستفاده در شیوهعلوماتی ذیل جهت امکانات تکنالوژی م

a) ؛وزارت معارف کمپیوتریارهای ایجاد البراتوارمعمطابق به  در هر نهاد تعلیمی کمپیوترحد اقل یک البراتوار 

b) ؛وسایل مناسب سمعی و بصری برای حمایت از تدریس و یادگیری به کمک تکنالوژی معلوماتی  
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c)  و شاگردان در پروسه های  موضوعات غیر آنالین برای استفادۀ معلمان دسترسی به منابع آنالین وکتابخانه الکترونیکی با

 ؛تدریس و یادگیری

d) ماشین فوتوکاپی ،هاپرنتر ،های دارای مجوزمانند نرم افزارها و سخت افزار فراهم ساختن تجهیزات فعال تکنالوژی معلوماتی، 

 .و سایر وسایل مورد نیازتریج رتونر/کا

 فراهم خواهد گردید.  مؤسسات تعلیمیو دفاتر اداری  دفاتر معلمان ،هانت در کتابخانهبا اتصال اینتر نقاط دسترسی به کمپیوتر (۸.۱

نماید تا یتعلیمی مختلف تهیه م یهارا برای مضامین مختلف دوره معلمانریاست نصاب تعلیمی وزارت معارف یک سلسله رهنمود ( ۸.۱

 ثر استفاده نمایند. طور مؤن بتوانند از تکنالوژی معلوماتی در تدریس و یادگیری به استفاده از آن با معلما

 محتوا و منابع دیجیتالی

مرکز ساینس و  به همکاری نزدیکِ تانماید سیس میا در ساختار ریاست نصاب تعلیمی تأمجهز ر ییک استدیووزارت معارف ( ۸.۱

مواد سمعی و بصری های دیجیتالی به شمول تبدیل تمام مواد آموزشی به فارمتو  ،در تهیه و انکشاف مطالب دیجیتالی ،تکنالوژی تعلیمی

 کمک نماید. 

س ودر ،هاانیمیشن ،های الکترونیکیبه شمول کتابهای تعلیمی یتالی را برای مضامین مختلف دورهریاست نصاب تعلیمی مطالب دیج( ۸.۳

 های ملی در دسترس قرار خواهد داد. را به زبانها ها و گرافیکسخنرانی ،هاویدیو ،هامدل ،های دلچسببازی ،هاایشآزم ،هاتمرین و

 منابع تکنالوژی معلوماتی دسترسی عادالنه به تسهیالت و

داشت جنسیت، سن، قومیت، دین و دون در نظر منابع تکنالوژی معلوماتی را برای تمامی شاگردان بوزارت معارف دسترسی عادالنه به ( ۸.۸۱

 نماید. موقعیت جغرافیایی، به شمول دسترسی شاگردان مناطق دور افتاده و محروم تضمین می

: شاگردان تعلیمات قبیل های ازهای تعلیمی را برای گروهوزارت معارف دسترسی عادالنه به وسایل تکنالوژی معلوماتی در برنامه( ۸.۸۸

های محروم فراهم و دیگر گروهخاص  هایشاگردان دارای نیازمندی ،ارج از مکتبکودکان خ ،بزرگساالن ،تعلیمیهای بدیل روشرسمی و 

 نماید. می

معارف  داخل سیستمن یتالی برای تمامی شاگردان و معلماآزاد و رایگان را به مطالب و منابع دیج ،وزارت معارف دسترسی عادالنه( ۸.۸۱

 نماید. فراهم می

 الکترونیکی و غیر حضوریآموزش 

برای دختران و  بدیلهای آموزشی با فراهم نمودن مکان الکترونیکی را جهت بهبود دسترسی به تعلیمات هایآموزشوزارت معارف ( ۸.۸۹

 . نمایدمیو توسعه یادگیری مادام العمر را برای بزرگساالن فراهم  آموزش تهیه نموده و زمینۀاطفال خارج از مکتب 

های آموزشی الکترونیکی با مراکز محلی و مساجد به نحوی برای دختران از طریق ادغام مکان راهای آموزشی وزارت معارف فرصت ( ۸.۸4

 . دهدگسترش میدر مناطق روستایی و دور افتاده فراهم نموده و تعلیمات دختران را از این طریق  ،که از لحاظ فرهنگی قابل قبول باشد

های درسی را مطابق نماید تا ویدیوسیس میتأ و تکنالوژی تعلیمی مجهز را در ساختار مرکز ساینس ییک استدیووزارت معارف ( ۸.۸5

 نصاب تعلیمی ثبت نماید. 

دهی تعلیمات غیر حضوری تهیه و انکشاف نظارت و ارزیابی و اعتبار  ،امتحانات ،جهت ثبت نامهای خاص را وزارت معارف طرزالعمل( ۸.۸۱

 .  دهدمی

ن در مناطق روستایی و دور های آموزشی عملی برای معلماه برنامهئجهت اراهای الکترونیکی و غیر حضوری آموزش ازوزارت معارف ( ۸.۸۱

 .نمایدمیافتاده استفاده 
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 انکشاف مهارت های مسلکی 
از  استفاده ،های کمپیوترو مدیران مکاتب در بخش تکنالوژی کارمندان فنی ،معلمانی را برای های تقویتی آموزشوزارت معارف دوره (۸.۸۱

 . نمایدفراهم میتکنالوژی معلوماتی در روش تدریس و استفاده از منابع و تسهیالت تکنالوژی را 

اصلی  ءجز به عنوانتا تکنالوژی معلوماتی  نمایدمی اطمینان حاصل ،الت عالیر همکاری نزدیک با وزارت تحصیوزارت معارف د( ۸.۸۳

 تکنالوژی معلوماتی گردد. به مناسب و مرتبطآن  های آموزشیخدمت شامل گردیده و تمامی برنامهن قبل از های آموزشی معلمابرنامه

 ،اعضای علمی ،های مسلکی برای مدیرانهای انکشاف مهارتدر برنامه تکنالوژی معلوماتی قانونیِ وزارت معارف از صدور تصدیق نامۀ ( ۸.۱۱

 .دهدن تعلیمی اطمینان میو ناظری ،مربیان ،متخصصین نصاب

مدیران  ،نسر معلماتمامی  تانماید های مرتبط اطمینان حاصل میو ارزیابیهای ارتقای ظرفیت برنامهه ئوزارت معارف از طریق ارا( ۸.۱۸

 .معلوماتی برخوردار باشندز تکنالوژی های الزم برای استفاده اداری از حد اقل مهارتتب و کارمندان اامک

وماتی را که آموخته اند در های تکنالوژی معلمعلمان مهارت تا دهدمیهای منظم اطمینان نظارت و ارزیابیناظرین تعلیمی از طریق ( ۸.۱۱

 گیرند.های تدریس و یادگیری به کار میپروسه

 : مدیریت تکنالوژی معلوماتی در تعلیم و تربیهبخش دوم
 

 تکنالوژی معلوماتی و وصل شبکه اینترنتزیربنای 

تعداد مستفید شوندگان  ،هانهاد و ضرورت به اساس اندازه مؤسسات تعلیمیتکنالوژی معلوماتی را برای  مطلوب یازیربن ،وزارت معارف( ۱.۸

بیشتر از دو آل هیدانماید. در حالت یف و فراهم میاستفاده مشترک از تسهیالت را تعر ،داشت زمانزمندی های نصاب تعلیمی با درنظرنیاو 

 شاگرد در عین وقت در یک کمپیوتر کار نخواهد کرد. 

برق  بدیلو منبع  مناسب انرژی برقذخیرۀ  ،رق منظمب ،از طریق هماهنگی نزدیک با وزارت انرژی و آب و برشنا شرکت ،معارف وزارت( ۱.۱

فراهم  و مراکز تربیه معلم( مراکز آموزشی بزرگساالن ،علوم هادارال ،مدارس ،)مکاتبدولتی  مؤسسات تعلیمی دولتی )سولر( را به تمامیِ

 خواهد نمود. 

و مراکز  ،مراکز آموزشی بزرگساالن ،دارالعلوم ها ،مدارس ،)مکاتبدولتی  مؤسسات تعلیمیتمام  ،وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی( ۱.۹

منابع دیجیتالی و ویدیو کنفرانس باشد وصل  ،تصویری ،های صوتیکه قابل دریافت و پخش فایلمناسب اینترنتی  را با شبکۀ تربیه معلم(

 نماید. می

صورت سریع و سازی منابع بشریک گردید تااهدوصل خوLAN)) تعلیمی با یک شبکه اینترنتی محلی ها در یک نهادکمپیوترتمام ( ۱.4

 گیرد. مطلوب صورت ب

 ،)فایبر نوریهای اینترنتی محدود و نامحدود دولتی باید با زیربناهای وزارت معارف از طریق شبکه تعلیمیمؤسسات تمام مکاتب و ( ۱.5

 وصل گردند.  سیستم مرکزییک  با (VSAT، VCN) ،یومایکروو

شرط  پیشیک خصوصی را به عنوان  مؤسسات تعلیمیتکنالوژی معلوماتی در تمام  فراهم نمودن امکانات و تسهیالت ،وزارت معارف( ۱.۱

 . دهدقرار می های مذکورنهاداجباری برای ثبت و صدور جواز فعالیت 

 کمک تخنیکی و حفظ و مراقبت

 برگیرندۀ که در نمایدمیهای حفظ و مراقبت و مدیریت تجهیزات تکنالوژی معلوماتی را تدوین و میکانیزم وزارت معارف طرزالعمل( ۱.۱

 باشد. می مؤسسات تعلیمیو بهبود نرم افزارها و سخت افزارها در تمامی  اارتق
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های تخنیکی و تا کمک گردیداستخدام خواهدها رف ولسوالیهای معاتکنالوژی معلوماتی در سطح آمریت کارمند فنیبه تعداد دو ( ۱.۱

 فراهم نمایند.  مؤسسات تعلیمیقبت تجهیزات تکنالوژی را به حفظ و مرا

تا در  ،سیس خواهد نمودالوژی معلوماتی را در سطح مرکز تأوزارت معارف یک مرکز کمک تخنیکی و حفظ و مراقبت تجهیزات تکن( ۱.۳

با یک متخصص تکنالوژی معلوماتی از طریق تیلیفون و ایمیل به تماس شده و کمک تخنیکی دریافت  کارمندان فنین و معلما ،صورت نیاز

 نمایند. 

 نماید. تکنالوژی معلوماتی تهیه می استهالک شدۀیک میکانیزم جامع را برای مدیریت وسایل و تجهیزات  ،معارفوزارت  (۱.۸۱

 نیت و امنیتومص

برای شاگردان و درست از تجهیزات تکنالوژی معلوماتی و اینترنت  را در رابطه به استفادۀ رهنمودهای کمکی و آموزش ،وزارت معارف( ۱.۸۸

 نماید. ن فراهم میمعلما

های وزارت افزار( در مطابقت با رهنمودافزار و سختتجهیزات تکنالوژی معلوماتی )نرم سرقت و تخریب تمام ،نیتومکاتب باید از مص( ۱.۸۱

 .دهندمعارف اطمینان 

  قرار دهد.ممنوع  محتوای نا مناسب و غیر اخالقی مقرراتی را وضع خواهد نمود تا دسترسی شاگردان را به مطالب و ،وزارت معارف( ۱.۸۹

های آمریت ،وزارت معارف با همکاری وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی یک محیط امن را برای انتقال اطالعات میان مکاتب( ۱.۸4

 ایجاد خواهد نمود. مرکزت و امعارف والی یهاریاست ،هامعارف ولسوالی

 مدیریت سیستم تعلیم و تربیه تکنالوژی معلوماتی در 

ادارات معارف  ،ساده و خودکار ساخته و تمامی مکاتب ،های کاری خود را با استفاده از تکنالوژی معلوماتیوزارت معارف تمامی پروسه( ۱.۸5

 وصل خواهد نمود. EMIS))زی مدیریت معلومات تعلیم و تربیه های معارف والیات را با سیستم مرکها و ریاستوالیولس

-و حفظ و مراقبت نموده بهبود میارزیابی  ،نظارت راEMIS)) تربیه به طور منظم سیستم مدیریت معلومات تعلیم و ،معارفوزارت ( ۱.۸۱

  بخشد.

ها را تا آنمدیران مکاتب و کارمندان اداری فراهم نموده های مسلکی را برای های آموزشی و انکشاف مهارتبرنامه ،وزارت معارف( ۱.۸۱

مدیریت معلومات تعلیم و  سیستم ثرمؤو تطبیق  نظارت سیستم مکاتب ،کارهای اداری ،از تکنالوژی معلوماتی در مدیریت قادر سازد که

  مستفید شوند.در سطح مکاتب EMIS)) تربیه

 زمینۀ ها درهای معارف ولسوالیآمریتهای معارف والیات و کارمندان ریاست یهای مربوطه به تماموزارت معارف از طریق ریاست( ۱.۸۱

  دهد.میبودیجه سازی و نظارت و ارزیابی آموزش  ،مدیریت ،گذاریاستفاده از تکنالوژی معلوماتی در پالن

 ه خواهد نمود. ئرا ارا استفاده آن فراهم نموده و آموزش شیوۀ مؤسسات تعلیمیمدیریت مکاتب را برای تمامی وزارت معارف نرم افزار ( ۱.۸۳

 بخش سوم: چارچوب و ساختار سازمانی
 

 هماهنگی های میکانیزم

 ،تکنالوژی معلوماتی در تعلیم و تربیه نهاد مسؤول پالیسیِعمومی ساینس و تکنالوژی تعلیمی وزارت معارف به عنوان ریاست ( ۹.۸

 نظارت و ارزیابی این پالیسی را به عهده دارد.  هماهنگی و ،لیت همه جانبه از تطبیقووئمس

و دیگر شرکای کلیدی ایجاد خواهد  مؤسسات تعلیمی ،سکتور خصوصی ،های مربوطهمستحکمی را با وزارت خانهمعارف روابط وزارت ( ۹.۱

 ایجاد نماید.  را نمود تا زمینه برای پیشبرد و تطبیق پالیسی تکنالوژی معلوماتی در تعلیم و تربیه
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ماتی در رهبری بین الوزارتی تکنالوژی معلوماتی در تعلیم و تربیه ایجاد خواهد گردید تا راهبرد استراتژیک تکنالوژی معلو یک کمیتۀ( ۹.۹

 ید نماید. تهیه شده در این راستا را تأیهای ریزی نموده و طرزالعملتعلیم و تربیه را برنامه

 ،غیر حضوری تعلیماته ئرا جهت دخیل ساختن سکتور خصوصی در ارا یتی و خصوصوزارت معارف یک میکانیزم مشارکت دول( ۹.4

های ارتقای ظرفیت را ه برنامهئاهای تخنیکی و حفظ مراقبت و ارکمک ،محتوا و مطالب دیجیتالی تهیۀ ،های تکنالوژی معلوماتیزیرساخت

 فراهم خواهد نمود. 

 هی دهی و مشارکت جامعه آگا

های استفاده از تکنالوژی لدین و اعضای جامعه در مورد ارزشاو ،نمعلما ،شاگردان را برای دهی عامهاین آگاهیکمپ وزارت معارف یک( ۹.5

 نماید. معلوماتی در تعلیم و تربیه را راه اندازی می

 مالی  هایپیامد

 وزارت معارف باید بودیجه ساالنه را برای مصارف حفظ و مراقبت و نگهداری تجهیزات تکنالوژی معلوماتی مکاتب اختصاص دهد.  ( ۹.۱

ه تکنالوژی معلوماتی های آسیب دیده و از بین رفترای تعمیر مجدد تجهیزات و زیربناب را اضطراریوزارت معارف باید یک بودیجه ( ۹.۱

 اختصاص دهد.

تا کمک تخنیکی و حفظ  نمایدتی در تشکیل وزارت دادخواهی میتکنالوژی معلوما کارمند فنیهای معارف برای ایجاد بست زارتو( ۹.۱

 را فراهم سازد.  مؤسسات تعلیمیمراقبت تسهیالت تکنالوژی در 

 ذیدخل یانقش شرک

 . وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی۸

موثر خدمات تکنالوژی ه ئارا مسؤولیتوزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی متعهد به گسترش تکنالوژی معلوماتی در افغانستان بوده و 

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی دارای نقش اجرایی در تطبیق برنامه  ،معلوماتی را به مردم افغانستان به عهده دارد. بنا براین

های وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی مشخصا قرار  مسؤولیتماتی در تعلیم و تربیه میباشد. تحت این پالیسی نقش و تکنالوژی معلو

 ذیل است:

  الزم را برای برنامۀ( افزارافزار و سختتی )نرمخریداری تجهیزات تکنالوژی معلوماوزارت مخابرات تصامیم تدارکاتی را جهت 

تمامی شرکای دیگر را در نماید. وزارت مخابرات در این راستا تکنالوژی معلوماتی در تعلیم و تربیه مطابق قانون تدارکات اخذ می

 جریان قرار خواهد داد. 

 و وزارت معارف های تعیین شدهبراتوارهای کمپیوتر بر اساس معیارتجهیزات تکنالوژی معلوماتی مورد نیاز برای ایجاد ال تهیۀ 

 بررسی تخنیکی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی 

  سخت افزارها  ،هابه شمول نرم افزارتعیین مشخصات تخنیکی تجهیزات تکنالوژی معلوماتی برای خریداری ه مشوره در مورد ئارا

 ها و وسایل الزم تکنالوژی معلوماتی و دیگر پروگرام

 )اترا(اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان . ۱

 (اترا)های تکنالوژی معلوماتی در تعلیم و تربیه در تمام سطوح یکی از تعهدات اداره تنظیم خدمات مخابراتی تمویل مالی تمامی فعالیت

از  ها را جهت حمایت از برنامه تکنالوژی معلوماتی در تعلیم و تربیهتمامی هزینه اترا مطابق قانون و موجودیت منابع مالی ادارۀباشد. می

 اترا در تطبیق این برنامه قرار ذیل است: های دیگر ادارۀنقش ،فراهم خواهد نمود. بر عالوه) TDF) ی مخابراتطریق صندوق انکشاف

 نماید.تدارکاتی و مصرف بودیجه این پروگرام را کنترول و نظارت می ادارۀ اترا پروسۀ 
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 های تکنالوژی معلوماتی در تعلیم و تربیه را که از طریق صندوق برنامهرا منابع مالی برای تمامی ات هیئت مدیره بورد اداره

 نماید. یید میگردد را بررسی و تأمین میتأ) TDF) ی مخابراتانکشاف

 . وزارت تحصیالت عالی ۹

را به عهده ن قبل از خدمت جمله معلمافراهم نمودن تحصیالت عالی و آموزش کارمندان تخصصی من مسؤولیتوزارت تحصیالت عالی 

 تربیه عبارت اند از:  و تکنالوژی معلوماتی در تعلیم ارت تحصیالت عالی در تطبیق برنامۀنقش وز ،دارد. از اینرو

 بودهآموزش تکنالوژی معلوماتی اجباری  ءجزن قبل از خدمت دارای آموزشی معلماهای برنامه یحصول اطمینان از اینکه تمام 

 گیرند. ی ابتدایی برای استفاده از تکنالوژی معلوماتی را فرا میهاو معلمان قبل از خدمت مهارت

 های های استفادۀ پیداگوژیکی تکنالوژی معلوماتی را در شیوهمعلمان قبل از خدمت مهارت یحصول اطمینان از اینکه تمام

 بینند. آموزش می ،تدریس

 . وزارت انرژی و آب 4

در تطبیق  نقش وزارت انرژی و آب ،تنظیم نماید. از اینرو رق و آب را در سراسر کشورب فراهم آوری وزارت انرژی و آب ماموریت دارد تا

 تکنالوژی معلوماتی در تعلیم و تربیه قرار ذیل است: برنامۀ

 مؤسسات تعلیمی های سولری برق بهتخته نصب و برای خریداری مشوره دهیه مشخصات تخنیکی و ئارا.  

  های سولر در هر نهاد تعلیمیتعداد تخته جهت نقشه برداری و نیاز سنجیمعرفی افراد تخنیکی. 

  مواد سولرها  خصات داوطلبی و ارزیابی قراردادیتهیه مش ،همکاری در تهیه اسناد داوطلبی. 

 . د افغانستان برشنا شرکت 5

انتقال و توزیع انرژی برق را در سراسر افغانستان به عهده دارد. از اینرو نقش شرکت برشنا در  ،وارد نمودن ،تولید مسؤولیتشرکت برشنا 

برای تمامی مکاتب  )در جاه های که امکانات موجود است( تطبیق برنامه تکنالوژی معلوماتی در تعلیم و تربیه فراهم نمودن برق منظم

 باشد. می مؤسسات تعلیمیدولتی و 

 الیسیچوکات زمانی پ
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