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لی، والیات و ولسوالی ها؛ هدف عمومی ریاست عمومی پالن و ارزیابی انکشاف پالن های استراتیژیک و عملیاتی معارف درسطح م

شناسایی چالش های عمده و ارایه  پیشرفت، به منظور و ولسوالیها والیات ،و ارزیابی از تطبیق پالن های عملیاتی به سطح مرکز مراقبت

نیاز و گزارش دهی براساس  ی، پالنگذاری، مراقبت و ارزیابیپیشنهادات اصالحی برای رفع آنها؛ ارتقای ظرفیت در زمینه پالیسی ساز

انجام شده، به منظور فراهم نمودن سهولت ها و خدمات حمایوی مؤثر، اقتصادی و شفاف از اجرای موفقانه برنامه های  سنجی های

  بوده است. افزایش مؤثریت، مثمریت، حسابدهی و شفافیت برنامه ها در مطابقت با قوانین ملی و بین المللیمعارف در سرتاسر کشور و 

که  بودهدو مدیریت عمومی ماتحت هفت آمریت و دارای سه ریاست فرعی،  از نگاه ساختار تشکیالتی که در فوق ذکر ا ست این ریاست

بطور  گانه را پالن های کاری جدااستراتیژیک، میان مدت و عملیاتی وزارت معارف،  الن هایهر چه بهتر پتطبیق  ادارات ماتحت غرض

 .میدهندتطبیق قرار  تحت و به سطح مرکز، والیات و ولسوالیهانموده ساالنه، ربعوار و ماهوار ترتیب 
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 خالصه اجراأت

قرار ذیل شرح بترتیب /مدیریت ها به سطح آمریت ها 3131 در طی سال مالی ریاست عمومی پالن و ارزیابی اجراأت کاریخلص 

 میگردد:

 پالیسی و پالن استراتیژیکریاست . 1

 و عملیاتیآمریت پالن استراتیژیک  1.1

، پالن های میان مدت و پالن اعمار مکاتب را به سطح ملی، های عملیاتی ، پالنمر یت پالن استراتیژیک و عملیاتیآ 3131در سال 

 در دسترس ریاست های معارف والیات و ولسوالی ها جهت تطبیق آن قرار داده است. و ولسوالیها تهیه و یوالیت

رهیری محترم  وزارت  هوری وهمچنان در این سال آمریت پالن استراتیژیک و عملیاتی  به اساس هدایت مقام  محترم ریاست جم

نظور روزه را با همکاری مستقیم  برنامه ها و ریاست های مرکزی تهیه و در دسترس اداره  محترم امور کشور به م 355پالن  1 معارف

 کشور قرار داده است.ارائه به مقام  ریاست جمهوری 

تن شاگردان اناث از طریق  21، جذب ور شبانهیاست های مرکزی معارف بطتن همکاران ر 41ناگفته نباید گذاشت که به تعداد 

در چوکات دیپارتمنت پالنگذاری  محصالنتن شاگرد داخل خدمت و شروع دوره چهارم و تکمیل پروسه دفاعیه  11کانکور، جذب 

 .فارغ گردیدندتن از همکاران والیتی از این دیپارتمنت  55صورت گرفته و 

 آمریت تحقیق و ارزیابی 1.1

والیت )کاپیسا، هرات، ننگرهار، پروان،  7تن از اعضای این آمریت در 0حت عنوان مرور پروسه های حمایوی توسط مرحله اول مرور ت

 و گزارش ملی پروسه های حمایوی تهیه گردید.کابل، غزنی، .بامیان( انجام 

قبل در سیستم ادخال گردیده طراحی و نهایی گردیده است. معلومات سال های  SPSSدیتابیس برای ادخال معلومات در نرم افزار 

 است. 

صفحه تهیه گردیده که از طریق اجرای  7ت نامه های فارغان صنف دوازدهم یک طرح در قالب ارزیابی پروسه تهیه و توزیع شهادبرای 

 ارزیابی الی نوشتن گزارش آن و ارایه به مقام وزارت طراحی و تشریح شده است.

. این طرح طریقه اجرای ارزیابی در استگردیده  و تنظیم  تهیهصفحه  40در ت ها یک طرح و اجراآت ریاس برای ارزیابی کارکردها

 ریاست ها، طریقه نوشتن گزارش و طریقه نمره دهی و قضاوت را تشریح می کند.

یده که این کارکنان ریاست ها و آمریت ها یک طرح پیشنهادی برای ارزیابی اجراآت کارکنان تهیه گردهای جهت موثر ساختن کارکرد 

 درجه کارکنان می باشد. 125صفحه ترتیب و به مقام ریاست ارسال گردیده است. طرح مذکور پیشنهاد کننده ارزیابی  0طرح در 
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 هماهنگی انسجام و . ریاست 1

 آمریت حمایت از تأسیس موسسات تعلیمی 1.1

باب مکتب  565 باب مکتب ابتدائیه جدید از داخل تشکیل موجود حمایت صورت گرفته و 141ه گذشته از تأسیس در طول یازده ما

 ابتدائیه مورد نیاز از مرکز و والیات جمع اوری گردیده است.

باب مکتب متوسطه به لیسه که نیاز به ارتقاء داشتند بمنظور فراهم  11باب مکتب ابتدائی به متوسطه و  161عالوه بر آن از  ارتقای 

ود حمایت صورت گرفته است. در ضمن حمایت از تجزیه آوری آموزش ها برای شاگردان در مکاتب مربوطه اشان با حفظ تشکیل موج

 باب لیسه مختلط به دو بخش )نسوان و ذکور( انجام یافته است. 5

باب دارالحفاظ مورد نیاز جمع آوری  11باب مدرسه و  41باب مدرسه جدیدالتأسیس حمایت الزم صورت گرفته و  15همچنان از 

 ه نیاز به ارتقای دارالعلوم داشت نیز حمایت الزم صورت گرفته است. باب مدرسه ک 4گردیده است. بر عالوه آن از 

باب مکتب تخنیکی  6باب مکتب تخنیکی جدید به  اساس تنقیص و تزئید بست حمایت انجام یافته و از ارتقای  1در ضمن از تأسیس 

سواد آموزی جدید در سراسر کشور  باب کورس 111361با حفظ تشکیل موجود حمایت صورت گرفته است. بر عالوه آن، از تاسیس 

 حمایت الزم نیز انجام یافته است.

باب  12باب مدرسه،  6باب لیسه،  1باب متوسطه،  11ابتدائیه،  151باب موسسه تعلیمی خصوصی جدید بشمول  141برای 

باب مکاتب  14یگر بشمول باب موسسه تعلیمی د 56  باب انستیتوت مسلکی جواز فعالیت توزیع گردیده است و 11دارالمعلمین و 

باب مرکز تربیه معلم به نسبت بعضی معاذیر از جمله ضعف اقتصادی  1باب مرکز مسلکی و  11باب مدرسه،  1تعلیمات عمومی، 

الی  1111موءسس و یا عدم دستیابی به شاگردان جواز فعالیت توزیع اما از فعالیت بازماندند. قابل ذکر است که ارقام متذکره از سال 

 میباشد. 1114

 آمریت همآهنگی برنامه ها 2.2

 احاطه وارید اعمار غرض آن باب 15 و ریتعم اعمار غرضمکتب تعلیمات عمومی بشمول ابتدائیه، متوسطه و لیسه  باب 111به تعداد 

 هماهنگ و ارسال مربوطه یها استیر به یساختمان پالن در آنها تیشمول  و ریاعمارتعم غرض ینید مدرسه باب 11 تعداد به و

 .است گردیده

 صورت یهماهنگ یساختمان پالن در آنها تیشمول  و ریتعم اعمار غرض معلم هیترب کامپلکس و یویحما مرکز باب  15به تعداد 

 پالن در آنها تیشمول  و ریاعمارتعم غرض یمسلک و یکیتخن ماتیتعل توتیانست و باب مکتب 1. بر عالوه آن، به تعداد است گرفته

 یز هماهنگ گردیده است.نی نامساخت
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و اعمار تعمیر  ریاست معارف والیت  یانکشاف پالن در آنها تیشمول و ریتعم اعمار غرص یاموز سواد مکتب باب 4همچنان به تعداد 

باب مدیریت سواد آموزی ولسوالی ریاست معارف والیت  1باب مرکز ساینس، و  1باب آمریت معارف ولسوالی این والیت،  1لغمان، 

 یسا غرض اعمار تعمیر و شمولیت آنها در پالن ساختمانی هماهنگ گردیده است. کاپ

موسسه تعلیمی و  11و  گرفته صورت یهماهنگ اقتصاد وزارت به یاسالم وعمومی  ماتیتعل مکاتب یساختمان هپروژ 41 داد قرار

 .فرهنگی در دیتابیس این آمریت ثبت گردیده است

 یگذار پالن یمل توتیانست به شبانه دوم دوره و روزانه هفتم دور به تیشمول غرض وزارت یمرکز ستایر کارمندان از تن 12 به تعداد

تن از محصلین دوره سوم غرض دفاعیه و کار عملی به انستیوت ملی پالنگذاری و دوباره معرفی انها به  51معرفی گردیدند و  یمیتعل

 یاست های مربوطه اشان معرفی گردیدند.تن از فارغان نیز ر 42والیات مربوطه انجام یافته و 

 . شان مربوطه تیوال به آنها یمعرف دوباره و یپالنگذار یمل توتیانست به یعمل کار هیدفاع غرض سوم دوره نیمحصل تن 51 یمعرف

 .شان مربوطه معارف یها استیر به یگذار پالن یمل توتیانست  فارغان از تن 42 یمعرف

 . ریاست سیستم معلوماتی برای اداره معارف3

  احصائیهآمریت تحلیل  3.1

اول طرزالعمل جمع آوری معلومات ترتیب گردید و بعد از تائید و منظوری ریاست عمومی پالن و ارزیابی، منظوری مقام محترم  مسوده

 وزارت اخذ خواهد گردید.

پالن جمع آوری معلومات احصائیوی مکاتب گرم سیر وسردسیر ترتیب و مورد تطبیق قرار گرفته است که باساس آن معلومات 

باب مکتب گرمسیر و سردسیر جمع آوری، چک، مرور و در سیستم دیتابیس مرکزی ثبت گردیده است و  61,602احصائیوی 

 گ( آماده نشر میباشد. ندیتاسیت بعد از پروسه پاکسازی ارقام )داتاکلینی

به نشر خواهد  و به زودترین فرصت بودهگزارش تحلیلی و تشریحی احصائیوی و نشر آن از طریق ویب سایت وزارت معارف تحت کار 

 رسید.

کواردینات والیات هلمند، ثبت گردیده و جمع آوری و بطور منظم  مکتبباب  60,489ردینات موقعیت جغرافیایی )جی پی اس( اکو

 آوری و شامل ارقام فوق میباشد. نیز جمعبدون در نظرداشت بودجه بادغیس و نیمروز توسط مسئولین والیتی از مناطق آمن 

و ارقام گرمسیر و سردسیر کشور بمنظور بررسی و صحت ارقام جمع آوری شده انجام یافته  مکتبباب  0,652 تی ازبازدید های نظار

 احصائیوی تا حد امکان مورد تطبیق و تدقیق قرار گرفته است.

 کارمندان والیتی تن از  062و به تعداد  گرفتهتحت آموزش قرار  از کارمندان این آمریت در خصوص موضوعات احصائیه 02به تعداد 

در جریان بازدید های نظارتی از والیات  آمریتجمع آوری، ثبت و خانه پری فورمه جات احصائیوی از طریق کارمندان این  مورددر 

 تحت آموزش قرار گرفتند.
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 آمریت مراقبت و گزارشدهی 3.1

با در نظرداشت نیازمندیهای این وزارت  تخنیکی این آمریتتوسط تیم  در دیتابیس 3131پالن عملیاتی  فعالیت ها و شاخص های

  تجدید و اپدیت گردیده است. 

ترتیب و و طرزالعمل گزارشدهی  3131پالن مراقبتی به سطح مرکز و والیات جهت حصول اطمینان از تطبیق پالن عملیاتی سال 

 است.الً مورد تطبیق قرار گرفته و گزارشات منظم بازدید های نظارتی ترتیب و ارایه گردیده عم

پیشرفت از پالن گزارش تشریحی  331و گردیده است دیتابیس  گزارش ماهوار والیتی از والیات دریافت و ثبت سیستم 101به تعداد 

  و نظریات اصالحی برای تجدید نظر گزارشات به والیات ارایه گردیده است.  ربعوار به سطح والیتی ترتیبعملیاتی بطور 

 

 که در اینده میباشدکار ساالنه تحت  و گزارشترتیب گردیده سطح ملی  به 3131ن عملیاتی سال شش ماهه پیشرفت از پال گزارش

از ، نهایی و ه سطح ملی ترتیببدستآورد های وزارت معارف  3131ساالنۀ گزارش بر عالوه آن،  .گردیدنزدیک تکمیل و نهایی خواهد 

 نیز انجام یافته است. آن و ترجمه انگلیسی به نشر رسیدویب سایت وزارت معارف  طریق

 

بر عالوه آن،  گردیده است. ارسالبه وزارت محترم اقتصاد  ی این وزارت بطور ربعوار ترتیب وپیشرفت فزیکی پروژه هاهمچنان گزارش 

 گردیده است. و ارسال نیز ترتیب وزارت محترم مالیه  بهنظارتی و پیشرفت برنامه های این وزارت  گزارش

 

پیشرفت تکمیلی گزارش مسوده گردیده است و  ارسالدنمارک کشور ت به مسؤولین و سفارنامۀ اسپا اول ترتیب و تکمیلی برگزارش 

 شریک گردیده است.  آن ادارات ذیربط جهت نظرخواهی و نهایی سازیترتیب و با نیز اسپا دوم برنامه 

با وزارت امور زنان و مشرانو جرگه و ور زنان ترتیب  های وزارت معارف به اساس پالن کاری ملی وزارت ام گزارش دستآوردهمچنان 

  .شریک گردیده است

یر ادارات ذیربط شریک روزه  ترتیب و با ادارۀ محترم امور و سا 05گزارش از تطبیق پالن صد روز اول وزارت معارف در چهار دورۀ 

 گردیده است.

  د تطبیق قرار گرفته است.و مور نهایی ترتیب،( GPEپالن مراقبتی برای برنامه جی پی یی )

تحت آموزش قرار گرفتند و رمندان )نماینده گان( برنامه ها و ریاست های مرکزی در رابطه به سیستم گزارشدهی پالن صد روزه دوم کا

 .یافتورکشاپ آموزشی سه روزه تحت عنوان نظارت و گزارش تحلیلی برای کارمندان مرکزی ریاست عمومی نظارت تعلیمی تدویر  نیز

 آمریت انکشاف سیستم ها 3.3

 .صورت گرفته است ا( در بخش انکشاف و بهبود سیستم هBest Practicesکشور های دیگر و مطالعه ) MISمطالعه سیستم های 

 Businessسروی در معینیت تعلیمات عمومی، ریاست عمومی تربیه معلم و معینیت برای ساختار سیستم های الکترونیکی و 

Process Mapping گردیده است.پالن وزارت مخابرات شامل  در 

ربع اخیر سال مالی به در  EQUIP IIدر پروسه پالن تدارکاتی  تأخیرجهت   ,ISD-MIS, HRMIS, Web Bases GISسیستم های 

از پالن  Asset Management Systemبه زودترین فرصت اعالن خواهد شد و سیستم  HRMISسیستم اعالن سپرده شد و 
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خارج و در پالن تدارکاتی وزارت  EQUIP IIخارج گردیده است. همچنان سیستم پالنگذاری از پالن تدارکاتی  EQUIP IIتدارکاتی 

 یک کمپنی خارجی قرارداد خواهد شد. بامخابرات شامل گردیده است که بعد از طی مراحل 

سیستم انکشاف داده شده و مورد استفاده قرار  31گردیده و ترتیب  الیحه وظایف و پروپوزل ها برای انکشاف سیستم ها 45 به تعداد

حمایت تخنیکی صورت گرفته و فعال نگه داشته شده است. همچنان تمام قریه جات در سیستم  15عالوه آن از گرفته است. بر 

 سیستم ثبت و برای هر قریه کود داده شده است. 

 ساله برای انکشاف سیستم ها ساخته شده ۵استراتیژی ردیده و تجدید نظر گ, پروسیجر و ستندرد های سیستم های معلوماتی پالیسی

 است.

 مدیریت عمومی اداری و اجرائیوی. 4

و کارمندان این  هتجدید نظر گردید این ریاست و دیتابیس ثبت اجناس ثابت دیتابیس سوانح کارمندان ریاست عمومی پالن و ارزیابی

قلم جنس ثابت در دیتابیس  111بر عالوه آن، به تعداد  .زش قرار گرفتندتحت آمومدیریت در خصوص استفاده از این دیتابیس ها 

 درج گردیده است.

تن از کارمندان انکشافی  45و پروسه ارزیابی تمدید  ریاست عمومی پالن و ارزیابی تن از کارمندان بالمقطع 11قرارداد عالوه بر آن، 

 کارمندان تنظیم گردیده ا ست.  تن از این 61و پروسه استخدام تنظیم و تسهیل  این ریاست

انجام یافته و کتب حاضری برای کارمندان رسمی و انکشافی  1114نیازسنجی ضروریات امریت های مربوطه غرض صرفیه سال 

ریاست عمومی پالن و ارزیابی ترتیب و مورد استفاده قرار گرفته است. همچنان راپور حاضری کارمندان رسمی و انکشافی ریاست 

 منظور اجرای معاشات اشان ترتیب و به شعبه معاشات ریاست مالی ارسال گردیده است.عمومی ب

 پالن کاری مدیریت ترتیب و عماًل مورد تطبیق قرار گرفته است و گزارشات ربعوار و ساالنه از اجراأت کاری ترتیب و ارایه گردیده است.

 مدیریت پالن، تطبیق بودجه و گزارشدهی. 5

جلسه اداری به سطح ریاست عمومی پالن و ارزیابی هماهنگ و تدویر  46حدود ، پالن شده جلسه اداری 51از مجموع در طول سال 

 یافته است.

از تمام ریاست ها، آمریت ها/ و مدیریت های ما تحت این ریاست دریافت و تنظیم  موارد و موضوعات، ترتیب اجندای مجلسبمنظور 

سئولین ذیربط دعوت گردیدند. تصامیم اتخاذ شده در مجالس مورد پیگیری قرار گردیده و سپس مکان و وقت مجالس مشخص و م

  گرفته و مینوت منظم از چگونگی تطبیق و پیگیری تصامیم ترتیب و در مجالس بعدی ارایه گردیده است.
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 اجراأت در مقایسه با پالن. 1

ماتحت بوده است، اجراأت ساالنه  دو مدیریت عمومیریت و هفت آم، ریاست عمومی پالن و ارزیابی که متشکل از سه ریاست فرعی

با در نظرداشت پالن های ساالنه کاری و ساختار  را تشکیل میدهداجراأت ریاست عمومی پالن و ارزیابی ادارات فوق الذکر که در کل 

 شرح میگردد:مفصاًل تشکیالتی قرار ذیل 

 پالن استراتیژیک یاست پالیسی و ر 1.1

دارای دو آمریت )پالن استراتیژیک و عملیاتی و تحقیق و ارزیابی( ما تحت بوده که اجراأت کاری نگاه ساختار تشکیالتی  ازاین ریاست 

 : میگرددبترتیب قرار ذیل شرح  1114در مقایسه با پالن کاری سال  انها

 و عملیاتی آمریت پالن استراتیژیک

مدت و عملیاتی به سطح ملی، والیتی و ولسوالی برای تعین و تنظیم و انسجام  تهیه و ترتیب پالن های استراتیژیک، میان  کلی: هدف

 .بهتر اهداف و فعالیت های ادارات معارف برای ارائه خدمات تعلیم و تربیه

 شاخص فعالیت ها
هدف 

 ساالنه

دستاورد 

 ساالنه

فیصدی 

 پیشرفت

 پنجسالهنهایی سازی پالن استراتیژیک  تجدید نظر و

 1111-1114 معارف
 %12 2.1 1 تعداد پالن نهایی شده

از  (1116-1114)نشر پالن های میان مدت سه ساله 

 طریق ویب سایت معارف
 %11 16 15 نشر شدههای تعداد پالن 

ی به سطح ملی و تهیه و نهایی سازی پالن های عملیات

 1115برای سال  والیتی 
 %11 15 15 تعداد پالن های تهیه شده

ولسوالیها به سطح پالن های عملیاتی تهیه و نهایی سازی 

 1115برای سال 
 %66 112 411 تعداد پالن های تهیه شده

آموزش همکاران مرکزی و والیتی در خصوص پالنگذاری 

 تعلیمی و تربیتی
 %11 111 422 تعداد کارمندان آموزش دیده

 %122 1 1 تعداد پالن های تهیه شده تهیه پالن صد روز اول فعالیت های معارف
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 مقدمه:

 تحقق راستای آمریت عمومی پالن استراتیژیک و عملیاتی نظر به نزدیک شدن ختم پالن ملی استراتیژیک دوم معارف در

را برای  معارف ملی سوم استراتژیک پالن ،"EFA تعلیم و تربیه برای همه"و  "SDGتعلیم و تربیه پایدار  "اهداف انکشافی 

 .نمودخواهند تجدید نظر  (عیسوی 4545 -2016) 3133 الی 1394 سالهای

توصیف نموده، پالیسی ها و اهداف اساسی  3133پالن استراتژیک سوم ملی معارف، وضعیت مطلوب معارف را در سال 

بیان کرده و استراتیژی ها و فعالیت ها و بودجه الزم برای رسیدن به آن اهداف را  3133-3131معارف را برای سال های 

ریاست  134ته.  همچنان به منظور تطبیق پالن استراتیژیک این آمریت پالن های عملیاتی را برای ساخ خواهد مشخص

 های مرکزی ، والیات و ولسوالی ها تهیه و ترتیب نموده  است.
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  1311-4131پالن ستراتیژیک پنج ساله معارف برای سالهای و تصویب  ینهایی ساز: 1فعالیت 

حودت ای دولوت ونظوور روشون شودن پالیسوی هوبه م

مشووخص شوودن اولویووت هووای کوواری وزارت و ملووی 

تجدیوود نظوور پووالن اسووتراتیژبک سوووم  بوورایمعووارف، 

تهیووووه و در جلسووووه   Roadmapملووووی معووووارف 

HRDB   بووا تمووام تمویوول کننووده گووان وزارت معووارف

اسوووت،  گردیووودهدر یوووک جلسوووه رسووومی شوووریک 

همچنان تقسویم اوقوات کواری بوا گوروپ هوای کواری 

 یافتوهجلسوات متعودد بوا آن تودویر برنامه مشوخص و 

یووک  آن بووه نسووبت اضووافه شوودن بوور عووالوه اسووت. 

نهوایی شودن پوالن بوه  الوی( پروسوه نهوایی سوازی پوالن و چواپ آن اتیژیک بنوام ) تحلیول سوکوتر معوارفچپتر دیگر در پالن استر

 تاخیر انداخته است.  

 معارف در ویب سایت وزارت معارف 6131- 1314پالن سه ساله جاری  35نشر : 2فعالیت   

را به وقت و زمان  عداد  زیاد از والیات پالن هایشانیکی  در والیات تنخمشکالت موجود بخاطر ختم قرار داد همکاران تبا درنظر داشت 

اند و یا اگر ارسال کرده اند مشکالت  معین آن ارسال نکرده

 ارقامی بسیار زیاد وجود دارد.

که تا هنوز  بسیار از والیات نتوانسن ارقام های شان را  

اصالح و ارسال نماید اما والیت ذیل ضمن ارسال پالن میان 

مدت شان پالن های میان مدت ولسوالی های شان را نیز 

وست، سرپل، جوزجان، میان،  خارسال کرده اند عبارت از با

ات، بدخشان، بادغیس،تخار، ، هلمند، نیمروز، هرفراه، ارزگان

نورستان،  ، کاپیسا، ننگرهار،پنجشیر، شهر کابل، پروان

 اما اشتباه ارقامی بسیار می باشد.  سمنگان، بلخ،  پکتیا ، پکتیکا، لوگر، میدان وردک و غزنی می باشد.
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 سایت وزارت معارف به ریاست تکنالوژی معلوماتی ارسال گردیده است.  نظور  قرار دادن  در ویبرسمی به ماین پالن ها ذریعه مکتوب 

خویش را ارسال نکرده عبارت از  والیت کابل، غور ،کندهار، دایکندی  3132الی  3131والیات که تا هنوز پالن میان مدت سال  

 ،زابل، لغمان، کندز، کنر، فاریاب و  بغالن.   

  1331الی  1331دت ولسوالی سال های هیه پالن میان مت: 3فعالیت

معلومات مورد نیاز به اساس پالن میان مدت توسطه آمرین معارف ولسوالی ها جمع آوری گردید و تمام معلومات جمع آوری شده در 

گردیده است و از  ثبتفارمت پالن میان مدت 

پکتیکا، لوگر تنها هارد  والیات  پکتیا، خوست،

ریاب، غور، سرپل، دایکندی، نورستان کاپی فا

ننگرهار کنرها ، بدخشان، بادغیس، کندز، ارزگان، 

، زابل فراه، نیمروز، هلمند ، شهر کابل ، پروان، 

کاپیسا ولسوالی نجراب، پنجشیر  پالن های میان 

خویش را ارسال  3137الی  3130مدت سال 

نموده اند.  اما به خاطر ختم قرار داد همکاری 

دهی، اجراات این  گزارشکی پالن و یخنهای ت

ناگفته نباید گذاشت   .عملیاتی به شدت تعقیب میگرددالیت از طریق آمریت پالن استراتیژیک و فعالیت به تاخیر افتاده است و این فع

پری فورمه  خویش ارسال نموده اند ، نسبت داشتن مشکالت و اشتباهات درخانه 3137الی   3130والیات فوق که پالن های سال 

 جات ارقام ها دو باره جهت اصالحات به ریاست های معارف والیت ارسال گردیده است.

 با زمانبندی آن از طریق وزار ت اقتصاد ومالیه 2و 1دریافت متحد المال شماره  :4فعالیت

 3131/ 3/ 44سید است و به تاریخ از طریق وزارت مالیه برای ریاست مالی ر  3/3131/ 33متاسفانه متحدالمال شماره اول به تاریخ 

بمنظور تدویر ورکشاپ  آموزشی برای تمام برنامه جهت تهیه کانسپت   PFMAجلسه هماهنگی را با ریاست مالی و همکاران پروژه 

به  3131/  0/  1گرفته شداست. متحدالمال شماره دوم بعداز بررسی  متحدالمال شماره اول توسط وزارت مالیه و اقتصاد به تاریخ 

تمام وزارت خانه ها ارسال شده است. فورمه های ارسالی متحدالمال  شماره دوم  توسط امریت پالیسی و پالن استراتیژیک تهیه و 

جهت تکمیل بخش مالی و بودجوی به ریاست مالی و وزارت اقتصاد ارسال گردیده است. و تمام برنامه ها برای هر پروژه خویش 
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دائیه را تهیه نموده که به اساس آن در وزارت های  اقتصاد و مالیه  پروژه های جدید خویش را موافقانه  کانسپت نوت  و یا طرح ابت

  دفاع نمودن.

 به سطح ملی، والیتی و ولسوالی  1315پالن عملیاتی ساالنه سال  : تهیه و نهایی سازی5فعالیت

است و به منظور شریک سازی آن در سطح ملی و والیتی به ه یدبه سطح ملی و والیتی تر تیب گرد 3130پالن های عملیاتی سال 

ه است و تا اکنون به یدتهیه پالن های عملیاتی به سطح ولسوالی ها به به تمام والیات ارسال گرد منظورتمام برنامه ها در مرکز و به 

 ولسوالی پالن های خویش را تهیه و ارسال نمودن اند.  415والیت و بیش از  40تعداد 

( آن 7014( صنف آن اعمار و باقیمانده  ) 107بخاطر نبود بودجه کافی )  3131ته نباید گذاشت پالن های اعمار مکاتب سال ناگف

 قرار گرفت است.   3130دوباره در اولویت سال 

 دار در طول سالپالنگذاری دوام تربیه همکاران مرکزی و والیتی در رشته: 6فعالیت 

تن  40طریق کانکور، جذب تن شاگردان اناث از 21جذب 

از کارمندان وزارت معارف ریاست های مرکز از طریق 

( محصلین قبل از خدمت و 11برنامه های شبانه و جذب )

شروع دوره دوم و دوره سوم محصلین بعد تکمیل پروسه 

دفاعیه شان در چوکات دیپارتمنت پالنگذاری در سال 

 شداز جمله فعالیت های این دیپارتمنت میبا 3131

 

 

 روزه  اول ، دوم و سوم وزارت معارف 111تهیه پالن های  : 7فعالیت 

معارف که شامل فعالیت های کلیدی این  355به اساس هدایت جاللتماب محترم ریس جمهوری اسالمی افغانستان اولین پالن صد 

 است.  هوزارت جهت تطبیق قرار گرفتروز نخست میباشد تهیه و به دسترس تمام برنامه ها و ریاست های این  355وزارت برای 

روزه اول وزارت معارف تمام فعالیت های آن دوباره مرور و پالن صد روزه دوم این وزارت تهیه و ترتیب  355همچنان بعداز ختم پالن 

ره با اداره ادامه خواهد داشت بناً به اساس مشو 3131ماه دلو سال  30روزه دوم وزارت معارف الی  355ه است، چون پالن یدگرد
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را تشکیل میدهد و به طور برنامه وار و ریاست وار تهیه  یوم 10که حدود  3131سال  تا ختممحترم امور پالن سوم وزارت معارف الی 

      و جهت اجراات بعدی به دسترس تمام برنامه ها و ریاست ها قرار گرفته است .

 تربیهانکشاف سیستم کمپیوتری پالنگذاری تعلیم و : 8فعالیت 

 

به که اجرای آن بدوش آمریت انکشاف سیستم ها بوده  انکشاف سیستم پالنگذاری تعلیم و تربیه آمریت پالن استراتیژیک و عملیاتی

مخابرات انتقال یافته است و به جای این فعالیت انکشاف سیستم پالن محترم به وزارت  ریاست عمومی پالن و ارزیابیاساس هدایت 

 بنا بر آن، این فعالیت بطور مکمل انجام نیافت.ت قرار گرفته است. روزه در اولوی 355

 پالیسی، پروسیجر و رهنمود برای پالنگذاری تجدید نظر : 1فعالیت 

تجدید نظر گردیده و از این اسناد ها برای انکشاف پالن استراتیژیک و عملیاتی عمآل نمود برای پالنگذاری ره پالیسی، پروسیجر و

 یگیرد.استفاده صورت م

 پالنگذاری و مدیریت )رهبری(: 11فعالیت 

آمریت خویش و تمام آمریت ریاست های عمومی پالن و ارزیابی را  3130و  3131آمریت پالن استراتیژیک عملیاتی پالن کاری سال 

ش قرار داده و پالن را تهیه و توحید نموده است همچنان این امریت به اساس پالن کاری خویش تمام کارمندان این ارمریت تحت آموز

برای شان تشریح نموده است و تمام کارمندان مکلف می باشند تا گذارش دهی خویش را به اساس این پالن انجام دهند، ناگفته نباید 

گذاشت که این آمریت پالن جاری سه سال را برای آمریت واحد جندر، ریاست تحقیقات علمی معینیت تعلیمات تخنیکی و مسلکی و 

 مریت آن ریاست تهیه و ترتیب نموده است.دو آ

سیستم گزارشدهی برای کارمندان ایجاد گردیده و بطور ماهوار این 

کارمندان گزارشدهی مینمایند آمریت پالن استراتیژیک و عملیاتی 

گزارش های خویش را مطابق پالن کار خویش بطور ماهانه ، ربعوار 

است. همچنان منظور  تهیه نموده و به ریاست مربوطه ارسال داشته

ارائه کارکرد وزارت معارف برای رئیس جمهور کشور یک گزارش 

مکمل از کارکرد های این وزارت  دررابط به تمام پروژه های 

اس تهیه گزارش ه است ، به همین اسیدانکشافی تهیه و ارسال گرد

برای اداره امور از جمله  3137الی  3135سال از تهیه پالن های 

 میباشد.  3131آمریت در سال  فعالیت های
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 تدویر جلسات هماهنگی با واحد ها وریاست های ذیربط: 11فعالیت 

پروسه کاری پیش میامد با تفاهم همه جانبه  صورت گرفته و مشکالت که در جریان جلسات بطور دوامدار با تمام ریاست های ذیربط

 حل گردیده است. 

 هنمایی کارمندان برای بهبود اموربوطه و رنظارت از کارکرد کارمندان مر: 12فعالیت 

نظارت از پروسه کاری کارمندان بطور دوامدار صورت گرفته و رهنمای های الزم را جهت بهبود وظایف محولی شان ارائیه گردیده 

 است. 

  مندانرتقای ظرفیت کار: 13فعالیت 

ه ورکشوواپ پالنگووذاری پووروژه هووای انکشوواف والیتووی توون از کارمنوودان خووویش را بوو 34آمریووت  پووالن اسووتراتیژیک و عملیوواتی بووه 

معرفووی نموووده اسووت همچنووان معرفووی دو توون از کووار منوودان بووه ورکشوواپ ادغووام بودجووه پاسووخگو بووه جنوودر در پروسووه ترتیووب 

توون را در برنامووه هووای  3توون از کارمنوودان بووه ورکشوواپ متوووازن سووازی پالیسووی هووا بوورای عووودت کننووده گووان، و  4بودجووه و 

 شور فرانسه معرفی نموده است. ماستری به ک

 اجراأت خارج از پالن

 .تهیه الیحه وظایف و پالن کاری برای کارآموزان ونظارت از انجام وظایف شان 

  مرور و مطالعه اسناد میساق شهروندی ترجمه اسناد آن، تهیه پرزنتیشن، اشتراک در جلسات و تهیه  استندرد های وزارت

 ارت معارف میساق شهروندی.  معارف به منظور تحقق تعهدات وز

 ( مرور و مطالعه اسناد اهداف انکشاف پایدارSDG ترجمعه اسناد آن ، تهیه پرزنتیشن و ارائه آن در ریاست عمومی پالن ، )

 وارزیابی  و شریک سازی آن با آمرین تدریسی معارف والیات در ورکشاپ آموزشی.

 تدویر و هماهنکی جلسات ارزیابی قابلیت های شاگرد(ان learning assessment.و تهیه مینوت آن  ) 

   تهیه الیحه و پالن کاری برای مدیر عمومی پالن و گذارش دهی ، مدیرابتدائیه پالن و مدیر هماهنگی والیات 

  1115تهیه پالن کاری همکاران تخیکی برای سال  

 ای سالنگ، جبل السراج، چارکار ، سید خیل و بررسی تفاهم نامه پاملرنه برای ایجاد صنف محلی دروالیت پروان  ولسوالی ه

 بکرام  والیت کاپیسا ولسوال هی کوهبند، حصه اول، حصه دوم و محمد راقی  تدویر ورکشاپ در سفارت کانادا.

   پیرامون زنان، صلح و  1115اشتراک در جلسات وزارت امور خارجی به منظور تهیه بودجه و پالن تطبیقی برای قطعه نامه

 جامعه.امنیت در 

  (  تهیه و ترتیب پالن  تطبیقی و هماهنگی برای پروژه توسعه رهبری زنانUSAID /WLD.) 
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 .جمع آوری، انجام تحلیل ارقامی مالی برای سروی انستیتوت احصائیه و ارسال آن به یونسکو 

  با مشارو بین الملی جمع آوری، تحلیل و دسته بندی ارقام مالی برای تحلیل سکتور معارف و تنظیم و هماهنگی جلسات

 برای انجام تحلیل  سکتور معارف ارایه نظریات اصالحی پیرامون راپور تحلیل سکتور معارف.

       1211و  1216تریب بودجه وارسال آن  به اداره محترم یونسف به منظور تدویر ترتیب و پالن جاری سال های . 

 برای مرور مشترک سکتور معارفدر والیت لغمان. 1111ل تهیه و ترتیب راپور برنامه تعلیمات تخنیکی و مسلکی سا 

 .تکمیل فورمه  پیش بینی او لویت ها و مصارف پروژه های  انکشافی وزارت معارف  برای وزارت اقتصاد 

  1114و تحلیل بودجه فی شاگرد  در سال  1111انجام تحلیل مصارف فی شاگرد برای  سال . 

 من و ارسال آن به ادارامور.تهیه طرح مکاتب مسدود در والیت نا ا 

  ارایه گزارش پروژه های دانیدا در حلسه رهبریESPA. 

 .ایجاد هماهنگی تدویر جلسات تهیه پالن استراتیژیک ملی معارف و تهیه اجندای و مینوت جلسات 

 مشکالت 

   .عدم حس ملکیت برنامه ها در تهیه و ترتیب پالن های عملیاتی 

 ات  ها در رابط به تغیرات ارقامی پالن های عملیاتی و ارسال پالن اعمار مکاتب .عدم هما هنگی برنامه  و والی 

  .عدم هماهنگی برنامه در تهیه و ترتیب کانسپت نوت برای پروژه های جدید 

 .) عدم پاسخ دهی برنامه در جریان ساختن پالن های عملیاتی ) به ایمیل، مکتوب و تلفن 

  والیات بغالن ، فاریاب ، والیت کابل، زابل، دایکندی،کندهار ، لغمان  3132الی  3131نرسیدن پالن های میان مدت سال

 کندز و کنر.  

  3137الی  3130عدم پاسخ دهی والیات در جریان ساختن پالن های میان مدت. 

 .اشتباهات ارقامی در پالن های میان مدت والیاتی و و لسوالی بطور گسترده 

  غیر پالنی.موجودیت بیش از حد فعالیت های 

 ارسال پالن های تکراری سال های گذاشته به جای پالن های جدید از والیات. 
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 طرح های  پیشنهادی 

 بمنظور تقویت حس ملکیت تطبیق و پیگیری طرزالعمل ها در خصوص تهیه پالن های عملیاتی از سوی مسئولین برنامه ها 

 لیاتی و ارسال پالن اعمار مکاتب بین مسئولین برنامه ها و های عمتغیرات ارقامی پالن  ایجاد و تقویت هماهنگی در خصوص

 ریاست های معارف والیات

  ایجاد و تقویت گردد. کانسپت نوت برای پروژه های جدید تهیه و ترتیب مورد در ها برنامه هماهنگی مسئولین 

 ایجاد و تقویت گردد. مکتوب و تلفن(یاتی )به ایمیل، در جریان ساختن پالن های عمل ها برنامه هماهنگی بین مسئولین 

  ندی،کندهار ، لغمان کندز و والیات بغالن ، فاریاب ، والیت کابل، زابل، دایک 3132الی  3131پالن های میان مدت سال

 مورد پیگیری جدی قرار گیرد. کنر

 تقویت گردد. 3137الی  3130پالن های میان مدت والیات در جریان ساختن  هماهنگی بین 

 از طرف مسئولین ذیربط صورت گیرد. والیات و و لسوالی ها پالن های میان مدت یشتر در خصوص تهیه نمودندقت ب 

 از سوی امریت صورت گیرد. توجه بیشتر برای فعالیتهای پالنی و دارای اولویت 

 پالن ها از سوی مسئولین والیات شود. توجه بیشتر در ارسال 
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 آمریت تحقیق و ارزیابی 

، بهبود برنامه ها و خدمات تعلیمی و تربیتی وزارت معارف براساس معلومات حاصل از سروی های پالیسینکشاف گزینها هدف کلی:

 های معیاری در زمینه های مختلف تعلیم و تربیه.های عمومی، تحقیقات و ارزیابی

 شاخص فعالیت ها
هدف 

 ساالنه

دستاورد 

 ساالنه

فیصدی 

 پیشرفت

 %122 1 1 تعداد گزارش تهیه شده ش مرور مشترک سکتور تعلیم و تربیهتهیه و نهایی سازی گزار

 %122 1 1 دیتابیس انکشاف یافتهتعداد  ( برای ادخال معلوماتSPSSدیتابیس )انکشاف 

ای پروسه تهیه و توزیع شهادتنامه ه ارزیابی رایبطرح تهیه 

 صفحه 1در قالب  11فارغان صنف 
 %122 1 1 طرح هاعداد ت

ها و اجراأت ریاست ها در قالب برای ارزیابی کارکرد رح طتهیه 

 صفحه 15
 %122 1 1 طرح هاتعداد 

و  برای موثر ساختن کارکرد هاپیشنهادی ارزیابی طرح تهیه 

 صفحه 5ها و امریت ها در قالب کارکنان ریاست  أتاجرا
 %122 1 1 طرح هاتعداد 

 

 : اجرای مرورساالنه از تطبیق پالن به صورت ملی و والیاتی1فعالیت 

به هدف سنجش دست آوردهای این وزارت به سطح ملی، والیتی و مرور مشترک سکتور تعلیم و تربیه یکی ابزاری می باشد که 

آمریت تحقیق و ارزیابی این مرور را به صورت ساالنه و با همکاری تنگاتنگ برنامه ها و ریاست مرکزی و  ردد.ولسوالی استفاده می گ

این مرور یک ابزار اساسی برای دانستن اجراآت، شناسایی چالش های سکتور تعلیم و تربیه ت های معارف والیت انجام می دهد. ریاس

قرار شد هم پروسه  1114براساس طراح مرور ساالنه تعلیم و تربیه در سال  ده می باشد.طی سال گذشته و ارایه پیشنهادات برای آین

های حمایوی بررسی گردد و هم برنامه های خدماتی معارف. از این رو در مرحله نخست قرار بر این شد که پروسه های حمایوی در 

ها در سطح  هتهیه شود. سپس گزارش پیشرفت برنامسطح والیات بررسی گردد و گزارش های آنها تهیه شود و سپس گزارش آن 

وی از جمله پالن، گزارش دهی، احصاییه و یوی تأکید باالی برنامه های حمایدر مرور پروسه های حما والیات و ملی تهیه گردد.

زارش با نهایت معلومات، مالی و تدارکات، نظارت تعلیمی، مدیریت منابع بشری گردیده بود که گزارش آن تهیه شد است. این گ

با این حال اجراآت ذیل در خصوص این  جزییات پروسه های را تشریح مشکالت و راه حل های آن را شناسایی و پیشنهاد نموده است.

 صورت گرفته است: 1114فعالیت در سال 



 
19 

اعضای این تن از  5مرحله اول مرور تحت عنوان مرور پروسه های حمایوی توسط  1114قرار پالن تهیه شده برای سال (1

والیت )کاپیسا، هرات، ننگرهار، پروان، کابل، غزنی، .بامیان( انجام گردید که از تمام این هفت و الیت گزارش  1آمریت در

پالن، گزارش دهی، احصاییه و معلومات، مالی و تدارکات، در این بررسی مشروح تهیه گردیده است که در دسترس می باشد. 

 بطور گستره ای تحلیل گردیده است. بشری نظارت تعلیمی، مدیریت منابع

، گزارش دهی، احصاییه و گذاریپالنگزارش نیز موضوعات  سپس گزارش ملی پروسه های حمایوی تهیه گردیده این (1

را در سطح ملی و با مثال های والیتی تشریح و بررسی  معلومات، مالی و تدارکات، نظارت تعلیمی، مدیریت منابع بشری

 نموده است.

جمع  بزاراز با نهایی شدن گزارش های پروسه های حمایوی، مرحله دوم مرور آغاز گردیده. در این مرحله طرح پالن و اپس   (1

آوری معلومات آماده گردیده است. در این مرحله از والیات لغمان، پروان، بلخ، کندهار و فراه بازدید صورت گرفت. در این 

و پالن استراتیژیک، ریاست سیستم معلوماتی، ریاست تربیه معلم، ریاست نصاب  بازدیدها تیم های متشکل از ریاست پالیسی

تعلیمی، ریاست نظارت تعلیمی، ریاست تعلیمات عمومی، برنامه تعلیمات تخنیکی و مسلکی، برنامه تعلیمات اسالمی و برنامه 

ت و ولسوالی ها یافته های بازدید شریک سواد آموزی به والیات ارسال گردد. پس از بازدیدهای والیتی به ریاست های والیا

رفت در رد بررسی قرار گرفته و میزان پیشگردید و گزارش های با جزییات از این بازدیدها تهیه گردید. تمامی برنامه ها مو

 های آن شناسایی گردید.پالن عملیاتی و فعالیت 

شریک سازی گردیده است. در حال حاضر گزارش های گزارش والیت نهایی گردیده و با والیت مربوطه و برنامه ها در مرکز  (4

ملی برنامه ها تحت کار می باشد که عنقریب تهیه و شریک سازی می گردد. قرار است این گزارش ها در یک ورکشاپ ملی و 

 ارایه گردد. HRDBهمچنان در جلسات 

 

 ی می باشد.: گزارش تحلیل معلومات احصاییوی در دسترس که شامل پیشنهادات پالیس1فعالیت 

تحلیل معلومات احصاییوی یکی از بخش های مهم جهت فراهم نمودن شواهد و مدارک برای پالیسی سازان و مسوولین برنامه های 

وزارت معارف می باشد. به همین منظور قرار بود معلومات احصاییوی وزارت تحلیل توصیفی و استنباطی گردد. با این حال فعالیت های 

 است. هه صورت گرفتذیل در این زمین

طراحی و نهایی گردیده است. معلومات سال های قبل در سیستم ادخال گردیده،  SPSSدیتابیس برای اداخل معلومات در  (3

در دسترس نبوده که در دیتابیس اداخل گردد. با این حال یک تحلیل مقدماتی از  3131و سال  3131اما معلومات سال 

صه آن در گزارش مرور مشترک ساالنه تعلیم و تربیه استفاده شده است. در ضمن معلومات موجود صورت گرفت که خال

معلومات که برای این تحلیل نیاز است باید اساس آن ولسوالی و مراکز تعلیمی باشد، اما با تالش های فراوان معلومات در این 
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آموزشی طراحی گردیده بود اما به دالیل  سطوح در دسترس قرار نگرفته است. همچنان برای پیشبرد این فعالیت دو برنامه

تاخیر در پروسه ها یونسکو کابل قادر به فراهم نمودن آن آموزش ها در این سال نگردید. تعدد کارهای غیر پالن و همچنان 

 غیر حاضری غیر مترقبه کارکنان از دالیل دیگری می باشد که باعث شد این فعالیت نا تمام بماند.

 و نهایی سازی پالیسی جامع معارف: انکشاف 3فعالیت 

داشتن سند پالیسی های جامع از اهداف است که وزارت معارف از چند سال بدینسو دارد. اما برنامه ها و بخصوص پالیسی های آنها از 

به یک طرف چنان گسترده و از طرف دیگر غیر سند سازی می باشد که داشتن یک سند جامع پالیسی ها در حال حاضر غیر عملی 

برخی فعالیت های ابتدایی ساختن سند پالیسی های جامع را  3131نظر می رسد. با این حال این آمریت تالش نمود که در سال 

 و دستآوردهای ذیل صورت گرفته است: ام دهد. به همین منظور فعالیت هاانج

و اجرا گردید. در طی این تحقیق تالش شد یک تحقیق برای جمع آوری و تحلیل پالیسی ها و اسناد تقنینی وزارت معارف طراحی 

تمام اسناد تقنینی در دسترس از تمام ادارت و برنامه های مرکزی وزارت جمع آوری گردد. و سپس مسوده گزارش از این اسناد 

قص و مشکالت تقنینی تهیه گردید. در این گزارش اسناد تقنینی به صورت برنامه و ریاست ها شناسایی و تشریح گردیده و همچنان نوا

 در این اسناد بطور کلی بیان گردیده است.

همچنان برای بهبود فصل پالیسی پالن استراتیژیک سوم این آمریت منابع و معلومات زیادی را فراهم نموده و در نوشتن آن سهم 

 گرفته است.

که با مطالعه آن و با در نظر داشت  برخی اسناد مربط به پالیسی های جامع تعلیم و تربیه در کشورهای دیگر جمع آوری گردیده

 وضعیت افغانستان می تواند، فهرست و ساختار سند پالیسی های جامع را تهیه نمود.

 ا و تحقیقات انجام شده در دیتابس: درج  گزارش های ارزیابی ها، مروره4فعالیت 

قیق و ارزیابی متعهد است که دسترسی آسان و آسان به معلومات یکی از بخش های کاری مهم هر اداره می باشد. آمریت تحدسترسی 

گزارش های تحقیقات و ارزیابی ها فراهم نماید که برنامه ها و استفاده کننده گان بطور سهل و موثر بتوانند از آنها  به همگانی را

 برای دستیابی به این فعالیت عمومی اقدامات ذیل صورت گرفته است: ءاستفاده نمایند. بنا

ربوط به گزارش های تحقیق، ارزیابی ها، مرورها و تحلیل های بطور دوام دار از بخش های مختلف وزارت تمام اسناد م (3

 معارف، همکاران انکشافی و همچنان انترنت و منابع دیگر جمع آوری گردیده است.

تمام گزارش  تمام گزارش ها دسته بندی شده و در سیستم موجود این آمریت حفظ و نگهداری شده است. در این سیستم (4

 دارای موقعیت مشخص برای دریافت و جستجو می باشد.

خالصه برخی گزارش ها تهیه گردیده و در سیستم برای استفاده موجود می باشد. برخی زیادی از گزارش ها بطور سافت  (1

 کاپی به بخش های مختلف وزارت جهت آگاهی دهی و استفاده شریک سازی شده است.
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رت گرفته است و این ریاست در حال انکشاف یک سیستم معلوماتی برای این آمریت می باشد تفاهم صو EMISبا ریاست  (1

 که تمام تحقیقات، جمع آوری، حفظ و نگهداری و شریک سازی گردد.

 از گزارش های جمع آوری شده در پروسه تهیه گزارش مرور ساالنه استفاده شده است و هنوزهم استفاده می گردد. (0

 کارمندان مرکز و والیات در انجام مرور برنامه هاو بهبود   : آموزش1فعالیت 

برای اجرای مرور ساالنه قرار بود آموزش های مرتبط برای کارکنان فراهم گردد که بتوانند در پروسه مرور همکاری و همبخشی نمایند. 

 بنا برای این موضوع فعالیت های ذیل صورت گرفته است:

هیه طرح مرور، اجرای آن در بازدیدهای والیتی، برای کارکنان آمریت تحقیق و ارزیابی فراهم گردیده آموزش های الزم در زمینه ت: الف

 که این آموزش ها از طرف آمر تحقیق و ارزیابی به روش پیریزنتیشن، ورکشاپ و پروژه عملی کارکنان تطبیق گردیده است.

آموزش های کوتاه مدت در زمینه اجرای بازدیده در والیات، اهداف و  همچنان برای کارکنان برنامه ها و ریاست های معارف والیت: ب

 روش اجرای مرور و طریقه نوشتن گزارش آموزش های یک روزه فراهم گردیده است.

 اجراأت خارج از پالن 

دهم یک طرح در برای ارزیابی پروسه تهیه و توزیع شهادات نامه های فارغان صنف دواز تهیه طرح ارزیابی ریاست شهادت نامه ها:

 صفحه تهیه گردیده که از طریق اجرای ارزیابی الی نوشتن گزارش آن و ارایه به مقام وزارت طراحی و تشریح شده است. 7قالب 

: برای ارزیابی کارکردهای و اجراآت ریاست ها یک طرح تهیه گردیده که تهیه طرح ارزیابی کارکردهای تمام ریاست های معارف

گردیده است. این طرح طریقه اجرای ارزیابی در ریاست ها، طریقه نوشتن گزارش و طریقه نمره دهی و قضاوت را صفحه تنظیم  40در 

 تشریح می کند.

جهت موثر ساختن کارکرد کارکنان ریاست ها و آمریت ها یک طرح پیشنهادی برای  تهیه طرح برای ارزیابی اجراآت کارمندان:

صفحه ترتیب و به مقام ریاست ارسال گردیده است. طرح مذکور پیشنهاد  0ه که این طرح در ارزیابی اجراآت کارکنان تهیه گردید

 درجه کارکنان می باشد. 125کننده ارزیابی 

برای بهبود ساختاری وزارت معارف یک طرح برای اصالح ساختار موجود   تهیه طرح اصالحات معارف بخصوص اصالحات ساختار:

صفحه تنظیم گردیده است. این طرح به ریاست ها و معینیت های وزارت معارف جهت نظرخواهی و  31تهیه گردیده که این طرح در 

 بحث ارسال گردیده است.

روز وزارت معارف تهیه طرح های مختلف گنجانیده شده است.  355در پالن های  تهیه طرح برای نوشتن پروپوزل ها در معارف:

فعالیت های معارف نیاز بود که طرح ها از لحاظ ساختاری و محتوایی همسان باشد. به جهت بهبود کیفیت طرح ها و هماهنگی آن با 
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صفحه تهیه گردیده که به ریاست ها و برنامه ها جهت استفاده  32همین منظور یک طرح برای نوشتن پروپوزل های پیشنهادی در 

 ارسال شده است.

تهیه گردیده بود اما چارچوب نتایج آن تهیه نشده است. به همین  قبال CBRپروپوزل : CBRتهیه چارچوپ اهداف برای پروپوزل 

 منظور آمر تحقیق و ارزیابی برای انکشاف چارچوب سهم گیری نموده و چارچوب اولیه را تهیه و با برنامه ها شریک سازی نموده است.

ایط سکرتریت جی پی ئی، باید وزارت براساس تقاضای دونرها و شر مدیریت و ارایه نظریات در تحلیل سکتور تعلیم و تربیه:

معارف یک تحلیل سکتور تعلیم و تربیه را فراهم می نمود. به همین منظور این آمریت پروسه را مدیریت نموده یک مشاور را استخدام 

 دیده است.نموده و گزارش تحلیل سکتور مسوده گردیده است و جهت نظر خواهی به همکاران انکشافی و ریاست های وزارت ارسال گر

آمریت تحقیق و ارزیابی به کمک رییس پالیسی و پالن  برگزاری گفتگوهای پالیسی در زمینه وظایف و برنامه های معارف:

استراتیژیک گفتگوهای پالیسی را میان مسوولین معارف به راه انداخته که جلسات متعددی برگزار شده در این زمینه. با این حال، دو 

 صفحه یی از نتایج این جلسات تهیه و به مقام وزارت تقدیم گردیده است. 15زار گردیده است که یک گزارش جلسه نهایی سازی برگ

سالیده به  15یک طرح  EMISبرای ارزیابی کیفیت و تصدیق معلومات  :EMISتهیه طرح و پالن برای ارزیابی کیفیت ارقام 

 تطبیق ارسال گردیده است.اضافه پرسشنامه آن تهیه گردیده که به ریاست مربوطه حهت 

صفحه یی از پیشرفت و وضعیت پروژه های نیمه کاره تهیه  3یک گزارش  تهیه گزارش پیشرفت پروژه های ساختمانی نیمه کاره:

 گردیده و به وزارت اقتصاد ارسال گردیده است.

ت به همه ریاست های وزارت معارف این دایرکتیف ازطرف مقام وزارنگارش دایرکتیف برای ارزیابی ریاست های وزارت معارف: 

 ابالغ می شود تا درپروسه ارزیابی ریاست ها همکاری کند.
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 مشکالت 

  در زمینه مرور سکتور تعلیمی و تربیه یکی از مشکالت با تاخیر در دسترس قرار گرفتن ارقام و معلومات احصاییوی و

ه وقت کافی برای نوشتن یک گزارش با کیفیت و همچنان گزارش های مراقبتی ملی و والیتی می باشد. این باعث شد

معیاری وجود نداشته باشد. همچنان در پروسه بازدید والیتی همکاران برنامه دارای تجربیات کامل برای گزارش نویسی و 

 بررسی را نداشتن که بیشترین حجم کار به کارکنان آمریت تحقیق و ارزیابی محول گردید.

 طراحی و اجرای تحقیقات و ارزیابی ها نیاز به تفکر و انجام تحلیل ها دارد که یک  /حقیقنبود فضای مناسب مطالعه و ت

محقق در فضای آرام و مناسب کاری می تواند وظیفه سپرده شده را در زمان معین و در کیفیت توقعه شده انجام دهد. اما در 

دفتر )نزدیک بودن دفتر به سرک عمومی( باعث  حال حاضر نبود جا و فضای مناسب کاری و آلودگی صوتی در داخل و خارج

 .اقع مانع انجام فعالیت ها می شودمی شود کارها با تاخیر و کیفیت پایین تر انجام شود. در برخی مو

 

 طرح های  پیشنهادی 

 گیرد که ، تا گزارش های مراقبتی قبل از ختم سال در دسترس قرار ددر طرزالعمل گزارش دهی باید تجدید نظر صورت گیر

 سط سال در دسترس باشداییوی والیات سرد سیر باید در ومرور هر سال در همان سال صورت گیرد. در ضمن معلومات احص

 قبل در دسترس باشد، تا استفاده صورت گیرد. و برای والیات گرم سیر گزارش شان

 ت که هنوز معلوم نیست این بودجه از کدام برای ارتقای ظرفیت کارکنان که پالن آن در حال انکشاف است نیاز به بودجه اس

 طریق اکمال می گردد.
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 ریاست هماهنگی برنامه ها 1.2

این ریاست از نگاه ساختار تشکیالتی دارای دو آمریت )آمریت حمایت از تأسیس مؤسسات تعلیمی و آمریت همآهنگی برنامه ها( ما 

 تیب شرح میگردد.قرار ذیل بتر 1114در طی سال تحت بوده که دستآورد های آن 

 آمریت حمایت از تأسیس مؤسسات تعلیمی

ارتقای موسسات تعلیمی دولتی وخصوصی مطابق نورم های تعلیمی وتربیتی  ومقرره  حصول اطمینان از تاسیس و هدف کلی:

 سراسر کشور. ازموسسات تعلیمی خصوصی 

 شاخص فعالیت ها
هدف 

 ساالنه

دستاورد 

 ساالنه

فیصدی 

 پیشرفت

 %11 141 514 تعداد مکاتب ابتدائیه حمایت شده اسیس مکاتب ابتدائی جدیدحمایت از ت

 %1 1 61 تعداد مکاتب تخنیکی حمایت شده حمایت از تاسیس مکاتب تخنیکی و مسلکی

 %1 5 111 تعداد موسسات حمایت شده اسالمی حمابت از تاسیس موسسات تعلیمی اسالمی

 %11 161 541 مکاتب ارتقاء یافتهتعداد  ارتقای مکاتب ابتدائیه به متوسطه

 %15 11 111 تعداد مکاتب ارتقاء یافته ارتقای مکاتب متوسطه به لیسه

 %2 2 41 تعداد مکاتب حمایت شده کوچی حمایت از تاسیس مکاتب برای اطفال کوچی

 %2 2 41 تعداد مراکز حمایت شده تربیه معلم حمایت از تاسیس مراکز تربیه معلم

 %11 111,61 111,12 تعداد کورسهای حمایت شده  اد کورسهای سواد آموزیحمایت از ایج

 %15 5 12 تعداد مکاتب مختلط تجزیه شده  تجزیه مکاتب مختلط به ذکور و اناث

 %51 111 622 تعداد موسسات نامگذاری/تغیر نام شده نامگذاری و تغیر نام موسسات تعلیمی

 %122+ 141 112 دریافتندفعالیت تعداد مکاتب که جواز  صیصدور جواز فعالیت به مراکز تعلیمی خصو

 

 و مطابق به پالن استراتیژیک 1334حمایت از تأسیسات با استفاده از بست های جدید منظور شده سال  فعالیت اول:

بست  از ذ شد تاتصمیم اتخا کدام بست جدید از طریق وزارت محترم مالیه در تشکیل این وزارت منظور نگردید و 1114طی سال در 

 بنابر عدم تقرر ،بست های که از داخل تشکیلاز  همچنان تعداد گون از فعالیت باز مانده و اتب غیر فعال که بنابر عوامل گوناهای مک
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یا ارتقای مکاتب استفاده به  غرض تاسیس و مکاتب یاد شده تنقیص و از بست های مذکور ،اشخاص واجد شرایط بدون استفاده مانده

 .شودداده  ءمکاتب دیگر با حفظ تشکیل موجود ارتقا از تعدادو آید عمل 

باب  565باب مکتب ابتدائیه جدید از داخل تشکیل موجود حمایت صورت گرفته و  141در طول یازده ما ه گذشته از تأسیس جمعاً 

 مکتب ابتدائیه مورد نیاز از مرکز و والیات جمع اوری گردیده است.

داشتند بمنظور فراهم  ءباب مکتب متوسطه به لیسه که نیاز به ارتقا 11به متوسطه و  باب مکتب ابتدائی 161 قایعالوه بر آن از  ارت

در ضمن حمایت از تجزیه  با حفظ تشکیل موجود حمایت صورت گرفته است.اشان برای شاگردان در مکاتب مربوطه ها آوری آموزش 

 نجام یافته است.ابخش )نسوان و ذکور(  باب لیسه مختلط به دو 5

باب دارالحفاظ مورد  11باب مدرسه و  41باب مدرسه جدید حمایت الزم صورت گرفته و  15همچنان در جریان یازده ماه گذشته از 

باب مدرسه که نیاز به ارتقای دارالعلوم داشت حمایت الزم صورت گرفته است. قابل ذکر  4نیاز جمع آوری گردیده است. بر عالوه آن از 

که فورم های نیازمندی مدارس و دارالحفاظ های فوق بعد از بررسی به معینیت محترم تعلیمات غرض اجراأت بعدی ارسال است 

 گردیده است.

باب مکتب تخنیکی  6اساس تنقیص و تزئید بست حمایت انجام یافته و از ارتقای  باب مکتب تخنیکی جدید به  1أسیس در ضمن از ت

باب کورس سواد آموزی جدید در سراسر کشور  111,61بر عالوه آن، از تاسیس  صورت گرفته است. با حفظ تشکیل موجود حمایت

 حمایت الزم نیز انجام یافته است.

باب  1باب متوسطه،  11ابتدائیه،  151باب موسسه تعلیمی خصوصی جدید بشمول  141در بخش موسسات تعلیمی خصوصی، برای 

باب موسسه تعلیمی  56  است وباب انستیتوت مسلکی جواز فعالیت توزیع گردیده  11لمین و باب دارالمع 12باب مدرسه،  6لیسه، 

باب مرکز تربیه معلم به نسبت بعضی معاذیر  1باب مراکز مسلکی و  11باب مدرسه،  1باب مکاتب تعلیمات عمومی،  14دیگر بشمول 

قابل ذکر است که ارقام  عالیت توزیع اما از فعالیت بازماندند.از جمله ضعف اقتصادی موءسس و یا عدم دستیابی به شاگردان جواز ف

 میباشد. 1114الی  1111متذکره از سال 

 امگذاری و تغیر نام موسسات تعلیمین فعالیت دوم:

  11نجام یافته که از جمله نامگذاریمبنی بر تغیر نام موسسات تعلیمی ا اتپیشنهاد مورد عرایض و 111طی مراحل تعداد  بررسی و

 .اطالع داده شده استربع سوم  در ذیربطمنظوری مقام  محترم وزارت دوباره به مراجع  له کمیسیون  وفیصمورد آن بعد از 

 مشکالت 

  عدم منظوری بست های تشکیالتی جدیدبرای وزارت معارف از جانب مقامات محترم صالحه دولت اسالمی

 افغانستان.

 طرح های  پیشنهادی 

 التی جدید جهت تاسیس ،ارتقا ورفع نیازمندی موسسات تعلیمی.منظوری بست های تشکی 
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 هنگی برنامه هاآآمریت هم

 ایجاد و تقویت هماهنگی برنامه ها در سطح مرکز و والیات برای بهبود پالنگذاری و تطبیق آن. هدف کلی:

 شاخص فعالیت ها
هدف 

 ساالنه

دستاورد 

 ساالنه

فیصدی 

 پیشرفت

برنامه  ی ساختمانی باهمآهنگی در تطبیق پروژه ها

 سایر ادارات معارف در مرکز و والیات ها و

تعداد پروژه هایکه بمنظور اعمار شامل 

 پالن و هماهنگ گردیده 
112 111 126% 

برنامه تعلیمات  یساختمان یها داد قراری همآهنگ

 اقتصاد محترم وزارتبا  عمومی و اسالمی

تعداد قرارداد های ساختمانی همآهنگ 

 شده
12 41 161% 

ثبت و راجستر نمودن موسسات تعلیمی و فرهنگی 

 بعد از مطالعه و تکمیل اسناد در دیتابیس

تعداد موسسات تعلیمی و فرهنگی ثبت و 

 معرفی شده 
62 51 11% 

 یمل توتیانست انیم ارتباط جادیا و یهمآهنگ

، اتیوال و مرکز معارف یها استیر و یپالنگذار

 مندانبمنظور شمولیت و معرفی کار

تعداد کارمندان معرفی شده به به دوره 

های روزانه، شبانه و دفاعیه به انستیتوت 

پالنگذاری و معرفی فارغان به ریاست های 

 معارف والیات و مرکز

162 161 121% 

 و مرکز در یهمآهنگ تیریمد میت جلسات یهمآهنگ

 اتیوال تمام

تعداد مجالس، فعال و برگراز شده و 

 شدهگزارشات ا رایه 
14 14 122% َ 

 %122 11 11 تعداد کارمندان ارزیابی شده  امور بهبود منظور به تیآمر کارمندان یابیارز و نظارت

ایجاد سیستم گزارشدهی ماهوار و ربعوار و ترتیب 

 گزارشات نه ماهه و ساالنه
 %122 11 11 تعداد گزارشات ترتیب و توحید شده 

 

 اتیوال و مرکز درمعارف  ذیربط ادارات سایربرنامه ها و  با یاختمانس یها پروژه قیتطبدر  همآهنگی -:1

 به و واراحاطهید اعمار غرض آن باب 15 و ریتعم اعمار غرض باشدیم هیابتدائ و متوسط سهیل شامل ماتیتعل مکاتب باب 111جمعاً 

 و ارسال مربوطه یها استیر به یساختمان پالن در آنها تیشمول  و ریاعمارتعم غرض یاسالم ماتیتعل ینید مدارس باب 11 تعداد

 .است نموده هماهنگ

 صورت یهماهنگ یساختمان پالن در آنها تیشمول  و ریتعم اعمار غرض معلم هیترب کامپلکس و یویحما مراکز باب  15به تعداد 

 .است گرفته
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 یهماهنگ  یساختام پالن در آنها تیشمول  و ریاعمارتعم غرض یمسلک و  یکیتخن ماتیتعل یها توتیانست و مکتب باب  1به تعداد 

 .است گرفته صورت

 .است گرفته صورت یهماهنگ یانکشاف پالن در آنها تیشمول و ریاعمارتعم غرص یاموز سواد مکتب باب 4به تعداد 

 1 نس،یسا مرکز باب 1 لغمان، تیوال معارف استیر یولسوال تیآمر باب 1 لغمان، تیوال معارف استیر ریتعم اعمار باب 1به تعداد 

 یهمآهنگ یساختمان پالن در آنها تیشمول و ریتعم اعمار غرض سایکاپ تیوال معارف استیر یولسوال یآموز سواد یها تیریمد باب

 .است گفته صورت

 اقتصاد محترم وزارت به  یساختمان یها داد قرار همآهنگی  -:1

 .است گرفته صورت یهماهنگ اقتصاد وزارت به یاسالم وعمومی  ماتیتعل مکاتب یساختمان یها هپروژ داد قرار 41به تعداد 

 دیتابیس در اسناد لیوتکم مطالعه از پس یفرهنگ و تعلیمی موسسات راجستر و ثبت  -:3

 .است دهیگرد ثبت یهمآهنگ تیآمر سیتابید در یفرهنگ و یمیتعل موسسسه 11 دتعدا به

 است گرفته صورت یهماهنگ اتیوال تمام به توافقنامه مطابق گزارش هیارا و تیالفع آغاز به رابطه در موسسسه 12 از معلومات مطالبه

 اتیوال و مرکز معارف یها استیر و یپالنگذار یمل توتیانست انیم ارتباط جادیا و یهمآهنگ -:4

 یگذار پالن یمل توتیانست به شبانه دوم دوره و روزانه هفتم دور به تیشمول غرض وزارت یمرکز استیر کارمندان از تن 12 یمعرف

 یمیتعل

 . شان مربوطه تیوال به آنها یمعرف دوباره و یپالنگذار یمل توتیانست به یعمل کار هیدفاع غرض سوم دوره نیمحصل تن 51 یمعرف

 .شان مربوطه معارف یها استیر به یگذار پالن یمل توتیانست  فارغان از تن 42 یمعرف

 اتیوال تمام و مرکز در یهمآهنگ تیریمد میت جلسات یهمآهنگ -:1

 روزه صد یها پالن مطابق مرکز در برنامه پنج انیم یهمآهنگ جلسات در اشتراک

 اتیوال و مرکز در یهماهنگ جلسات نگهداشتن فعال غرض ها برنامه انیم دوامدار یها تماس

 مربوطه مراجع و پالن استیر به روزه صد یها پالن مطابق مرکز در برنامه پنج انیم یهمآهنگ جلسات یبرگذار از گزارشات هیارا

 امور بهبود منظور به تیآمر کارمندان یابیارز و نظارت  -: 6

 .است گرفته قرار ساالنه یابیارز مورد یملک خدمات قانون مطابق یهمآهنگ تیآمر کارمندان از تن 1

 .است شده انجام ساالنه و عواررب ، ماهوار صورت به امور بهبود منظور به کارمندان اجراات از یابیارز و نظارت
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 یده گزارش  -:1

 صورت گرفته است. و توحید گزارشات نه ماهه  و ساالنه ایجاد گردیده سیستم گزارشدهی ماهوار و ربعوار

 مشکالت 

  همآهنگی بخشدر  نبود ورکشاپ های الزم جهت ارتقای ظرفیت کارمندان 

 نبود متخصص در بخش هماهنگی 

 های پیشنهادی طرح

 همآهنگی بخشدر  ورکشاپ های الزم جهت ارتقای ظرفیت کارمندان اری برگذ 

 ک نفر بحیث متخصص در بخش هماهنگیاستخدام ی 
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 برای اداره معارف ریاست سیستم معلوماتی 1.3

زارشدهی و آمریت انکشاف سه آمریت )آمریت تحلیل ارقام و احصائیه، آمریت مراقبت و گ دارای این ریاست از نگاه ساختار تشکیالتی

 مقایسه گردیده و بترتیب قرار ذیل شرح میگردد:بوده که اجراأت کاری آنها با در نظرداشت پالن های مرتبه کاری  ماتحت سیستم(

 آمریت تحلیل ارقام و احصائیه

ویی پاسخگ قت و زمان معین که ولسوالی به و و، والیت فراهم سازی معلومات تحلیل شده برنامه وار به سطح مرکز تهیه و هدف کلی:

 .باشد زمینه انکشاف اداره معارف در ،تصمیم گیری و پالیسی سازی ،تمام نیازمندی ها پالن گذاری

 شاخص فعالیت ها
هدف 

 ساالنه

دستاورد 

 ساالنه

فیصدی 

 پیشرفت

 %122 1 1 تعداد طرزالعمل انکشاف یافته تهیه طرزالعمل جمع اوری معلومات

مسیر و ت از مکاتب سردسیر و گرجمع آوری معلوما

 چیک، ثبت و پاکسازی آن 

معلومات  از آنتعداد مکاتب که 

چیک، ثبت و  ،جمع آوری

 پاکسازی شده

16,112 16,112 122% 

 %122 1 1 تعداد گزارشات تولید شده تولید گزارشات احصائیوی مکاتب گرمسیر و سردسیر

 شریک سازی و نشر گزارش تحلیلی از طریق ویب سایت

 معارف
 %52 2.5 1 تعداد گزارش نشر شده

 %122 11,114 11,114 تعداد مکاتب ثبت شده والیت کشور 11ثبت و درج کواردینات مکاتب از 

جمعآوری کواردینات از والیات ارزگان، زابل، هلمند، 

پکتیکا، بادغیس و نیمروز در صورت موجودیت بودجه 

 و امنیت بودن ساحه  انکشافی

که کواردینات ان تعداد والیات 

 جمعآوری میگردد
6 6 122% 

 %15 1,522 1,222 تعداد مکاتب بازدید شده بازدید از مکاتب برای تائید ارقام

باب مکتب در هر ماه به سطح مرکز،  12نظارت از 

 والیت و ولسوالی توسط افسران والیتی
 %12 652 6,122 تعداد مکاتب بازدید شده

ل و جمعآوری معلومات آموزش کارمندان امریت تحلی

بطور نظری و عملی )موضوعات ابتدائیه، متوسطه و 

 استفاده از سیستم اس کیو ال برای ترتیب گزارشات

 %122 1 1 تعداد آموزش تدویر یافته
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آموزش کارمندان در جمعآوری و ثبت ارقام احصائیوی 

 و استفاده از سیستم  مکاتب
 %122+ 112 15 تعداد کارمندان آموزش دیده

 %122 1 1 تعداد پالن ترتیب شده ترتیب پالن کاری آمریت بطور ساالنه

 %122 5 5 تعداد گزارشات ترتیب شده گزارشات ربعوار و ساالنه اجراأت کاری امریت ترتیب

 

 تهیه و ترتیب پالیسی ها و طرزالعمل جمع آوری معلومات .1

ارف، معارف شهر و ریاست عمومی نظارت تعلیمی شریک گردیده و مسوده طرزالعمل جمع آوری معلومات با تمام ریاست های مع

مقام محترم  ینظریات الزم انها در این طرزالعمل گنجانیده شده است. بعد از تائید و منظوری ریاست عمومی پالن و ارزیابی، منظور

 .خواهد گردیدوزارت اخذ 

 الیبه سطح ملی، والیتی و ولسو 4931ترتیب گزارش احصائیوی سال  .2

 پالن جمع آوری معلومات احصائیوی مکاتب گرم سیر وسردسیر ترتیب گردیده و به تمام ریاست های معارف ارسال گردیده است.

باب مکتب گرمسیر و سردسیر جمع آوری گردیده، چک مرور و ثبت آن در سیستم دیتابیس مرکزی  61602معلومات احصائیوی 

 .  ه و دیتاسیت آماده نشر میباشداتا کلیننگ( تکمیل گردیدک سازی ارقام )دانجام یافته و پروسه پا

 4939گزارش تحلیلی و تشریحی احصائیوی سال  .9

 .و آماده استفاده میباشد است و تنظیم گردیده والیتی و ولسوالی تکمیل به سطح ملی،  6141برای سال معلومات احصائیوی 

 .دآماده شریک سازی میباش مسوده گزارش تحلیلی ترتیب و

نهایی سازی گزارش تحلیلی و تشریحی احصائیوی و نشر آن از طریق ویب سایت فارمت گراف ها شرح و تحلیل ارقام انجام یافته و 

 تحت کار میباشد و به زودترین فرصت به نشر خواهد رسید. وزارت معارف

 والیت کشور 22ثبت کواردینات )موقعیت جغرافیایی جی پی اس( از  .1

بطور منظم ثبت گردیده است. قابل ذکر است که مکاتب باب  60489موقعیت جغرافیایی )جی پی اس( ج کوردینات درجمع آوری و 

کواردینات والیات هلمند، بادغیس و نیمروز توسط مسئولین والیتی از مناطق آمن جمع آوری و شامل ارقام فوق میباشد. ا ین فعالیت 

 بدون در نظرداشت بودجه مشخص انجام یافت.

 ربع سال  1ترتیب گزارش، تائید و تصدیق میزان صحت ارقام جمع آوری شده والیات در  .5

باب مکاتب گرمسیر و سردسیر کشور بازدید های نظارتی بمنظور بررسی و صحت ارقام جمع آوری شده  0652از  6149طی سال 

ات و افسران والیتی برنامه جی پی ایی با سپری نمودن یوم در والی 02الی  65انجام یافته است که کارمندان مرکزی با  سپری نمودن 

 روز در هر ماه در والیات مربوطه اشان امورات را تنظیم نمودند.  62
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 ارتقای ظرفیت .6

تن از کارمندان این امریت در جریان اجرای وظایف تدویر  02ی در رابطه به موضوعات احصائیه ابتدائی و متوسطه برای برنامه آموزش

تن  02و عوض آموزش احصائیه عالی برنامه آموزشی ترتیب گزارشات احصائیوی با استفاده از نرم افزار اس کیو ال سرور نیز برای  یافته

 اهم گردیده است.کارمند این امریت از طریق امریت انکشاف سیستم ها فر

ه پری فورمه جات احصائیوی از طریق کارمندان تن از کارمندان والیتی در خصوص جمع آوری، ثبت و خان 062بر عالوه آن به تعداد 

 این امریت در جریان بازدید های نظارتی از والیات تحت آموزش قرار گرفتند. 

 پالنگذاری و مدیریت )رهبری( .2

 و مورد تطبیق قرار گرفته است.، تشریح این امریت ترتیبتن از کارمندان  01پالن های کاری ساالنه ماهوار و هفته وار 

تیب و مورد تطبیق قرار گرفته و گزارشات منظم اجراأت کاری بطور ربعوار و ساالنه ترتیب و پالن کاری ساالنه امریت تره بر آن عالو

 ارایه گردیده است. 

 گردیده است. ارسالبه مرجع مربوطه غرض اجراأت بعدی این امریت نیز ترتیب و  6145همچنان پالن کاری ساالنه سال مالی 

و نیز در مجالس هفته وار ریاست پیشبرد امور محوله انجام یافته است. وار داخلی با کارمندان ذیربط غرض رهنمایی و مجالس هفته 

 عمومی اشتراک صورت گرفته است.

 

 اجراأت خارج از پالن

 ی که از طرف مقام ریاست جمهورت حقیقت یاب ئهی ریاست جمهوری و بخش تفتیشرای تهیه و ارایه ارقام احصائیوی ب

 .بودند توظیف شده

  شورای وزیران 60بمنظور تطبیق مصوبه شماره تشکیالت  و با ریاست مالی احصائیوی  ترتیب ومقایسه ارقام 

 احصائیوی  ترتیب فارمت های احصائیوی غرض نشر ارقام 

 صائیه مرکزی به اداره محترم اح معلومات ارسال چک و ،مرکزی به واحدهای دومی جمع آوری ارسال فورمه های احصائیه 

 سکو مقیم کشور هندوستانیخانه پری فورمه های احصائیوی یون 

 ( 272ارسال) ( قید وارده 300به تعداد ) جع مختلف وامکاتیب به مر 

  ترتیب بودجه برای بررسی و نظارت ارقام احصائیوی و طی مراحل آن تا حد امکان 

 اقتصاد  محترم به وزارت احصائیوی معلومات ارایه 

 ریاست عمومی نظارت و کنترول ریاست جمهوری  احصائیوی به علوماتم ارایه 

 سی یبه معینیت تدر احصائیوی معلومات ارایه 

  6141مقایسه تشکیل منظور شده ریاست تشکیالت با ارقام جمع آوری شده سال 
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 مشکالت 

  ندی به پیش برود.کبه  نظارت از ارقام مشکالت امنیتی باعث شده  تا در یک تعداد والیات پروسه بررسی و .3

در ارایه والیات ریاست های معارف  و افسران والیتی برنامه جی پی ایی عدم هماهنگی و ارتباطات دوامدار مدیران احصائیه .4

 گزارشات نظارتی

 ن در وقت و زمان معی 3131ابیس سال عدم ارسال بکآپ های دیت .1

 ارف والیات عدم دقت در ثبت ارقام احصائیوی توسط کارمندان ریاست های مع .1

 رتی بمنظور تطبیق ارقام احصائیویوالیت بازدید های نظا 01نبود افسران والیتی به نسبت ختم میعاد قرارداد اشان در  .5

 جمع آوری شده انجام نیافت که باعث عقب مانی در تطیق پالن گردید.

 نبود برق در برخی از والیات باعث عقب مانی کار گردیده است. .2

 ان احصائیه در اکثر والیات وکارمند نبود مدیر احصائیه .7

 طرح های  پیشنهادی 

 فراهم آوری زمینه در ساحات نا آمن بمنظور اجرای بازدید های نظارتی از ارقام احصائیوی .3

 هماهنگی بین کارمندان مرکزی و والیتی در خصوص پیشبرد کار ها محوله ایجاد و تقویت گردد. .4

 مشخص آن به مرکز ارسال گردد.بکاپ های دیتابیس با در نظرداشت زمان  .1

 مسئولین دیتا ا نتری و احصائیه در والیات حین ثبت ارقام از دقت زیاد کار گیرد. .1

در صورت امکان قرارداد های مسئولین والیتی که در راستای تطبیق پالن احصائیوی در والیات موثر واقع گردیده تمدید  .0

 گردد.

هستند، در صورت امکان برق افتابی و برق دوامدار ابی برایشان مهیا گردد تا در والیات که با نبود و یا کمبود برق روبرو  .2

 امورات مربوطه سکتگی بوجود نیاید.

 ازاد اعالن و استخدام صورت گیرد.بست های خالی مدیریت احصائیه بشمول اعضای آن به زودترین فرصت از طریق رقابت  .7
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 آمریت مراقبت و گزارش دهی

و پروژه های انکشافی به سطح مرکز، والیات و ولسوالی ها و تهیه گزارشات ماهوار،  عملیاتی های راقبت از تطبیق پالنهدف کلی: م

گزارشات تحلیلی ربعوار، شش ماهه، و گزارشات تحلیلی بویژه از پیشرفت تطبیق پالن و برنامه های وزارت به منظور شناسایی چالش 

 ات جهت اقدامات اصالحی.  ها در پروسه تطبیق و ارایه سفارش

 شاخص فعالیت ها
هدف 

 ساالنه

دستاورد 

 ساالنه

فیصدی 

 پیشرفت

مراقبت و گزارشدهی)پالن  امریت تجدید سیستم گزارشدهی

 (1114عملیاتی 
 %122 1 1 بروز شده های تعداد سیستم

 %122 1 1 تعداد پالن های ترتیب شده ترتیب پالن مراقبتی به سطح مرکز و والیات

 %14 154 412 تعداد گزارشات تولید شده والیتی تیب گزارشات ماهوار از تطبیق پالن عملیاتیتر

 %14 111 142 تعداد گزارشات تولید شده ترتیب گزارشات ربعوار از تطبیق پالن عملیاتی والیتی

 %52 1 4 تعداد گزارشات تولید شده به سطح ملی و ساالنه ترتیب گزارشات ربعوار 

هایی سازی گزارش ساالنه از تطببیق پالن عملیاتی ترتیب و ن

 به سطح ملی به لسان ملی 1111
 %122 1 1 تعداد گزارشات تولید شده

به  1111ترجمه گزارش ساالنه ملی از تطبیق پالن عملیاتی 

 لسان انگلیسی
 %122 1 1 تعداد گزارشات ترجمه شده

)اداره امور( تهیه گزارش ساالنه اداره داراالنشای شورای وزیران 

 به لسان های دری و پشتو

 %122 1 1 شده ترتیبتعداد گزارشات 

تهیه گزارش پروژه های انکشافی برای وزارت محترم اقتصاد 

 بطور ربعوار

 %122 4 4 شده تهیهتعداد گزارشات 

 %122 4 4 تعداد گزارشات تهیه شده تهیه گزارش پیشرفت فعالیت ها برای وزارت مالیه بطور ربعوار

 %122 1 1 تعداد گزارشات ترتیب شده و ساالنهاسپا بطور شش ماهه  برنامهترتیب گزارش پیشرفت 

باساس پالن کاری ترتیب گزارش ساالنه به وزارت امور زنان 

 وزارت امور زنان 

 %122 1 1 تعداد گزارشات ترتیب شده

 %122 1 1 ات نظارتیتعداد گزارش ترتیب گزارش مراقبتی به سطح ملی باساس بازدید والیات
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 %122 15 15 تعداد والیات بازدید شده اجرای بازدید های نظارتی از ساحه بطور ربعوار

 

 : تحلیل و انکشاف بنیادی4فعالیت اصلی 

 و یابیارز نظارت، چارچوب دیتجد و یبازنگر ، 4931. تجدید نمودن سیستم مراقبت وگزارشدهی سال9.2.4

 فارمت های مراقبت و گزارشدهی ی و مرور و بازنگری گزارشده

توسط تیم متخصصین نظارت و  3131شاخص ها، فارمت ها، چارچوب نظارت و گزارشدهی برای پالن عملیاتی ملی سال مالی 

گزارشدهی با در نظرداشت نیازمندیهای این وزارت برای جمع آوری معلومات مورد ضرورت در جریان ربع اول )جدی الی حوت( تجدید 

 ده است. نظر گردی

 برای بدست آمدن این هدف، فعالیت های ذیل انجام شده است:

به اساس هر  3131تدویر جلسه با امریت پالن ستراتیژیک و عملیاتی جهت تجدید نظر و نهایی ساختن پالن عملیاتی سال مالی  .3

 برنامه و فعالیت ها و شاخص ها 

یرات الزم شاخص های پالن عملیاتی و هر برنامه به اساس فعالیت هماهنگی با امریت انکشاف سیستم ها جهت تجدید نظر و تغی .4

ها. این فعالیت از طریق مجالس کاری میان کارمندان امریت انکشاف سیستم ها و امریت مراقبت و گزارش دهی عملی گردیده 

 است. 

ت و یتی با   استفاده از انترنوالشریک ساختن فورمه های گزارش دهی تجدید شده به شکل نرم افزار و سخت افزار  با مسئولین  .1

متخصصین نظارت و گزارش دهی که به والیات سفر  همکارینصب دیتابیس در کمپیوتر های مسولین والیتی و یا سخت افزار با 

 مینمایند تا مسئولین والیتی ارقام شان را به اساس شاخص های مشخص شده در سیستم بطور ماهوار داخل نمایند. 

 مراقبتی به سطح مرکز و والیات . ترتیب پالن 4

ترتیب  3131سال مالی پالن مراقبتی به سطح مرکز و والیات جهت حصول اطمینان از تطبیق پالن عملیاتی سال و سوم در ربع دوم 

توسط تیم  3131شاخص ها، فارمت ها، چارچوب نظارت برای پالن عملیاتی ملی سال مالی . و مورد تطبیق قرار گرفته است.

و تنظیم  ترتیبین نظارت و گزارشدهی با در نظرداشت نیازمندیهای این وزارت برای جمع آوری معلومات مورد ضرورت متخصص

 گردیده است. 

 یگزارشده و مراقبت یسیپال . انکشاف1

یاست ردر هماهنگی نزدیک با در ربع اول سال ، ایفای وظیفه مینمود EMISیک تن مشاور خارجی )ظفر ملک( که به حیث مشاور 

EMIS آمریت انکشاف سیستم ها کار تهیه ستراتیژی برای  وEMIS  که بخش مراقبت و گزارشدهی را نیز تحت  داشترا به عهده

کی از مسوولیت های کار انکشاف پالیسی برای مراقبت و گزارشدهی که در مطابقت به پالن ی در رابطه بهپوشش قرار داده است. اما 

 بنسبت مصروفیت وی در بخش انکشاف سیستم ها کدام پیشرفت صورت نگرفته است. دآوری مکرر و این مشاور بود با وجود یا

 جمع استفاده گزارش ها از طریق ویب سایت   extranet /interface. انکشاف 6

سایت وزارت  در ویب سازیگزارشات والیتی و گزارشات ملی وزارت معارف در قبال تطبیق پالن عملیاتی بصورت منظم بعد از نهایی 

تا از این طریق مورد استفاده همه استفاده کننده گان قرار گیرد. گزارشات والیتی و ملی الی ختم سال  است معارف جا بجاه گردیده
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در ویب سایت وزارت معارف موجود میباشد. به تازه گی ویب سایت سیستم معلوماتی برای ادارۀ تعلیم و تربیه انکشاف داده  3131

 در آن نیز جابجاه گردیده و قابل استفاده میباشد.  3131گزارشات تشریحی وزارت معارف الی ختم سال  شده و تمام

. انکشاف میکانیزم شریک سازی گزارش ها با برنامه ها و ایجاد میکانیزم پیگیری که تغییرات به سطح والیت و برنامه 8. 1

 ارش دهی(و گز مراقبت طرزالعمل اندازه گیری گردد )ترویج و تطبیق

انکشاف یافت و غرض تطبیق آن به تمام والیات، برنامه های مرکزی، والیتی  3135مسوده دری و پشتو طرزالعمل گزارشدهی در سال 

اما  بر خالف آن در بعضی از والیات از نظر  گردیدهو ولسوالیها تکثیر گردید. این طرزالعمل در برخی از والیات به طور منظم تطبیق 

که در نتیجه سعی و تالش کارمندان این امریت در مرکز و والیات بشکل منظم ترویج و مورد تطبیق قرار گرفت. جهت  افتاده بود

 ترویج و تطبیق این طرزالعمل فعالیت های ذیل انجام شده است:

م متخصصین نظارت آموزش طرزالعمل مراقبت و گزارش دهی برای مسولین برنامه ها در تمام والیات و مرکز: به همین منظور تی .3

و گزارش دهی مسولین برنامه ها و امرین معارف ولسوالی ها را در والیات به صورت عملی در محل وظیفه شان در رابطه به تطبیق 

 طرزالعمل نظارت و گزارش دهی تحت آموزش قرار داده اند.

زار ش دهی:  هر متخصص مراقبت و تهیه پالن نظارتی متخصصین مراقبت و گزارش دهی جهت نظارت از تطبیق طرزالعمل گ .4

ترویج و تطبیق طرزالعمل گزارشدهی را تحت پوشش  قرار میدهد و  ،گزارش دهی در هنگام هر دورۀ نظارت ساحوی از والیت

 دریافت هایش را گزارش میدهد. 

سوی متخصصین نظارت و  در صورت خالف ورزی برای والیات ازمطابق به طرزالعمل دریافت میگردد و گزارشات واصله از والیات  .1

فیصد والیات مطابق فارمت  30. تاکنون در حدود اجراأت کاری عندالموقع هماهنگ گرددداده میشود تا  بازجوابگزارشدهی 

 هماهنگ ساخته اند.تنظم و های تهیه شده و میعاد تعیین شده فعالیت های شان را با امریت  مراقبت و گزارشدهی 

ان در هر ربع با برنامه ها شریک گردیده است و گزارش  سازیمعارف به سطح ملی جهت نهایی  عملیاتی ساالنهپالن گزارش  .1

 با برنامه ها شریک میگردد.نیز   3131 تمامسال

 : گزارشدهی 2فعالیت اصلی 

 : گزارشات دوره یی1فعالیت فرعی 

 . ترتیب گزارش ماهوار از تطبیق پالن عملیاتی به سطح والیتی 1

دو ربع اخیر و ثبت سیستم گردیده است اما از اینکه در  دریافتگزارش ماهوار والیتی از والیات  101تعداد ه بعآ جم 3131طی سال 

والیت  44ترتیب گزارش ماهوار والیتی در  بنا بر آن اسپا تمویل میگردیدند ختم گردید، قرار داد کارمندان تخنیکی که از برنامۀ ،سال

در ترتیب و مانده  باقیزمینه کار جریان دارد تا در آیندۀ نزدیک گزارشات ماهوار والیتی والیات کشور به مشکل مواجه گردید، در 

 دسترس این امریت قرار گیرد.

 . ترتیب گزارش ماهوار از تطبیق پالن عملیاتی به سطح ملی و تجدید نظر در سیستم1

در سیستم داخل و اپدید گردیده است، از  3131سال مالی  پیشرفت در قبال پالن عملیاتیگزارش  435تعداد ه ب در ربع اول و دوم

ماهوار از بعضی  . در ربع سوم و چهارم گزارشو ترتیب گردیده است تم گزارش ماهوار و شش ماهۀ والیتی و ملی قابل تولید بودهسیس

س بوده تا گزارش ماهوار از والیات ، متخصصین مراقبت و گزارشدهی در زمینه با والیات در تمامودهوالیات کشور تا هنوز مواصلت نن

 پدید گردد.آتکمیل و در سیستم 
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 . ترتیب گزارش تشریحی ربعوار به سطح والیتی از تطبیق پالن عملیاتی 3

و نظریات اصالحی برای تجدید نظر گزارشات به گزارش تشریحی ربعوار به سطح والیتی ترتیب گردیده  331در چهار ربع سال بتعداد 

 و ساالنه ماهه نه بنسبت عدم موجودیت کارمندان تخنیکی گزارش ت کشوراوالی بعضی اما متاسفانه در گردیده است.  والیات ارایه

به شکل رسمی )کتبی( و تماسهای مکرر  این فعالیتمطابق به طرزالعمل گزارشدهی ترتیب نگردید.  3131یاتی سال عمل پالنتطبیق 

 گردد. تکمیلوالیتی از تمام والیات تشریحی رشات گزاترتیب و جمع اوری تحت تعقیب بوده تا 

 . ترتیب گزارش تشریحی ربعوار به سطح ملی از تطبیق پالن عملیاتی 4

ترتیب گردیده است اما گزارش نه ماهه و به سطح ملی از تطبیق پالن عملیاتی  3131سال مالی ربع اول و دوم گزارش تشریحی 

 ک تکمیل و نهایی خواهد گردید.ساالنه تحت کار بوده و در آئیندۀ نزدی

 به سطح ملی از تطبیق پالن عملیاتی به لسان ملی  1333. تهیه گزارش تشریحی ساالنه 1

در ویب ترتیب، نهایی و به سطح ملی از تطبیق پالن عملیاتی دستآورد های وزارت معارف  3131تشریحی ساالنۀ گزارش  ،طبق پالن

نیز صورت گزارش این  ذکر است که ترجمه انگلیسیقابل است.  سازی جاه بجا گردیده سایت وزارت معارف جهت دسترسی و شریک

 گرفته است. 

 اداره داراالنشای شورای وزیران دری و پشتو 1334. تهیه گزارش ساالنه 6

دری و پشتو  ملیدستآورد های وزارت معارف برای ادارۀ داراالنشای شورای وزیران به دو زبان   3131گزارش ساالنه  ،طبق پالن

 ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری ارسال گردیده است.  ترتیب، نهایی و به

 . تهیه گزارش پروژه های انکشافی بطور ربعوار برای وزارت اقتصاد1

نیز  3131 در سالطبق پالن در هر ربع گزارش ربع وار از پیشرفت فزیکی پروژه ها به وزارت محترم اقتصاد ترتیب و ارسال میگردد و 

 گزارش است. اینگزارش ربع اول، دوم، سوم و چهارم وزارت معارف از پروژه های انکشافی با وزارت محترم اقتصاد شریک گردیده 

و به اساس درخواست وزارت اقتصاد بخش تحلیل از گزارش مطابق به  پروژه ها و مصارف آن را احتوا میکند از معموالً معلومات ارقامی

 رت محترم نیز ترتیب و ارسال گردیده است. فارمت آن وزا

 1334. تهیه گزارش پیشرفت برنامه ها به وزارت مالیه  بطور ربعوار در سال مالی 8

طبق درخواست برای وزارت محترم مالیه  3131سال مالی ربع اول، دوم، سوم و چهارم گزارش ربع وار نظارتی و پیشرفت برنامه ها در 

ترتیب و ارسال شده است که این گزارش معلومات مجموعی شاگرد، معلم، کارمندان، کتب درسی، ارتقای آن وزارت در زمان معین 

  ظرفیت و مصارف مالی به اساس برنامه را احتوا میکند.

 . ترتیب گزارش پیشرفت های اسپا دوم) شش ماهه و ساالنه(3

ومات جمع آوری و تحلیل گردیده است. گزارش تکمیلی برنامۀ اسپا از تمام ادارات شامل در این برنامه معل طبق پالن و فارمت برنامه

اول ترتیب و با مسؤولین و سفارمت دنمارک شریک گردیده است و نیز گزارش پیشرفت اسپا دوم ترتیب و نهایی گردیده و مسودۀ 

 شریک گردیده است. و نهایی سازی ادارات ذیربط جهت نظرخواهی از تطبیق برنامه ترتیب و با گزارش تکمیلی برنامۀ اسپا دوم را 

 )اسپا دوم(  ESPA. ترتیب گزارش ماهوار از پیشرفت های برنامۀ 11 
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از  )پریزنتیشن( گزارش خلص 34تعداد ه طبق پالن و نیاز جلسات سکرتریت اسپا در معینیت محترم مالی و اداری به شکل منظم ب

جریان گذاشتن سطح رهبری  . هدف اصلی این گزارش دررتیب گردیده استتطبیق برنامه ها و پیشرفت فعالیت های پروژه دانیدا ت

ماه یکبار جمع آوری و در مجلس  هر پروژه دانیدا می باشد و این گزارش در یوزارت و برنامه های مرتبط از پیشرفت فعالیت ها

یت اسپا را بشکل دوامدار حمایت . در این فعالیت امریت مراقبت و گزارشدهی سکرترشده استرهبری این برنامه شریک ساخته 

 . نموده استتخنیکی 

 برای وزارت اقتصاد NPP. ترتیب گزارش برنامه های ملی دارای اولویت 11

به اساس درخواست و فارمت مشخص وزارت محترم اقتصاد ترتیب و بشکل شش ماهه و ساالنه برنامه های ملی دارای اولویت  گزارش

در این سال این نیز یاد می گردد.  National Priority Programکه این گزارش را بنام یگردد مبه وزارت محترم اقتصاد ارسال 

 گزارش تا هنوز مطالبه نگردیده است.

 . ترتیب گزارش ساالنه به وزرات امور زنان به اساس پالن کاری ملی وزارت امور زنان 11

لی وزارت امور زنان ترتیب گردیده و با وزارت امور زنان و مشرانو گزارش مشخص از دستآوردهای وزارت معارف به اساس پالن کاری م

 .این گزارش به اساس درخواست وزارت امور زنان و مشرانو جرگه ترتیب و ارسال گردیده است .جرگه شریک گردیده است

 . ترتیب گزارش پالن باز دید نظارتی به سطح ملی به اساس باز دید13

والیت کشور عملی گردیده و گزارش نظارتی از هر والیت و نیز  10ال مالی، ماموریت نظارتی در طبق پالن در ربع دوم و سوم س

 گزارش توحیدی از یافته ها ترتیب گردیده است. 

 . ترتیب گزارش پروژه های ساختمانی به سطح ملی14

 نی به اساس برنامه ها ترتیب گردیده است.به اساس پالن و در هماهنگی با ریاست زیربنا ها در هر ماه گزارش از پروژه های ساختما

 : گزارش های خاص1فعالیت فرعی 

 ساله وزارت معارف / ترتیب گزارش پالن صد روز اول و دوم  وزارت معارف 13. ترتیب گزارش 1

روز اول  گزارش از تطبیق پالن صد معارف،هدایت ریاست عمومی پالن و آرزیابی و ریاست سیستم معلوماتی برای ادارۀ به اساس 

روزۀ  52روزه  ترتیب و با ادارۀ محترم امور و سایر ادارات ذیربط شریک گردیده است و نیز گزارش  05وزارت معارف در چهار دورۀ 

 پالن صد روز دوم وزارت معارف ترتیب و با ادارۀ محترم امور بشکل سافت و هارد شریک گردیده است. 

 فارمت های مشخص ادارات ذیربط ترتیب میگردد. یادداشت: گزارشات خاص به اساس درخواست و
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 : باز دید از ساحه 9فعالیت اصلی 

. بازدیررد از پررروژه هررای 1ربعرروار و   Monitoring field visitاجرررای بازدیررد هررای مراقبترری از سرراحه  .1

 ساختمانی 

توسووط توویم  ، سووفر هووای نظووارتیدر ربووع دوم و سووومطبووق پووالن مرتبووه  

صصوووین مراقبوووت و گزارشدهی)انکشوووافی( و کارمنووودان تخنیکوووی ) متخ

راه انوودازی گردیووده و گزارشووات نظووارتی نیووز  والیووت کشووور 10در  دولتووی(

دیوود نظوارتی شووامل نظوارت از تطبیووق  کوه ایوون بواز ترتیوب گردیوده اسووت

بوووده وزارت معووارف  / سوواختمانیپووروژه هووای انکشووافی و پووالن عملیوواتی

برنامووه مربوطووه، ریاسووت نظووارت همووآهنگی  . سووفر هووای نظووارتی دراسووت

تعلیمی و مرجوع تمویول کننوده انجوام میآبود. بوه منظوور نظوارت از برناموه 

سطح والیات، مسووولین والیتوی پوالن، مراقبوت و گوزارش دهوی نیوز  ها در

شووامل مووی باشووند و بوورعالوه آن مسوووولین والیتووی پووالن، مراقبووت و 

 ی انکشووافیو پووروژه هووا در بازدیوود مراقبتووی از ولسوووالی هوواخووویش را روز ایووام کوواری  35گووزارش دهووی مکلووف انوود تووا حوود اقوول 

 .  سپری نمایند

 

دید نظارتی از تطبیق پالن صد روز اول در جریان سال مالی سه مرتبه باز

از ها و دوم به سطح مرکز  راه اندازی گردیده است.  در این باز دید 

ز دوم اطمینان صد رو لتطبیق فعالیت های پالن شده در پالن صد روز او

و حاصل گردیده و اسناد تائیدی مرتبط به اجراء فعالیت ها مورد تطبیق 

 فایل گردیده است. 

 

 

 : ارتقای ظرفیت1فعالیت اصلی 

 . ترتیب پالن ارتقایی ظرفیت کارمندان آمریت مراقبت و گزارشدهی به سطح مرکز و  والیات1

سیستم معلوماتی جه دست داشته ریاست در شروع هر سال به اساس بود

برای اداره تعلیم و تربیه پالن ارتقای ظرفیت ترتیب و نهایی میگردد. اما در 

جه برای ارتقای ظرفیت پالن نسبت عدم مواصلت بوده ب 3131مالی  سال

 ترتیب نگردیده است.

برای انتقال مهارتهای الزم و بلند بردن ظرفیت کاری کارمندان داخل تشکیل 

شدهی، هر کارمند همراه با متخصصین مراقبت و آمریت مراقبت و گزار

گزارشدهی که از طریق بودجه انکشافی استخدام گردیده اند به شکل همکار 
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مهارت های الزم بصورت عملی به اوشان انتقال گردد  ،و سفر های نظارتی میکند تا در جریان اجرای امور روزمره بصورت دوامدار کار

 ت.که نتایج خوب را بجا گذاشته اس

تیم تخنیکی مراقبت و گزارشدهی در ربع دوم در دو ورکشاپ آموزشی 

در مرکز )نظارت تعلیمی و برنامه جی پی یی( سهیم بوده و مهارت های 

الزم در رابطه به مراقبت و گزارشدهی را به اشتراک کننده گان 

ورکشاپ از طریق پریزینتیشن ها، بحث گروپی و کار عملی ارایه 

  نمودند.

یان باز دیدهای نظارتی در والیات کشور که توسط تیم تخنیکی در جر

مراقبت و گزارشدهی در دو ربع سال عملی گردید، مهارتهای الزم در 

رابطه به پالنگذاری، مراقبت و گزارشدهی به کارمندان داخل تشکیل 

والیات بخصوص مدیریت عمومی پالن، مسوولین برنامه ها به سطح 

 لسوالی ها انتقال گردیده است.والیت و آمرین معارف و

از کارمندان امریت مراقبت و  1تعداد ه جهت بلند بردن سطح ظرفیت کارمندان و کسب دانش و مهارتها به شکل اکادمیک ب

 گزارشدهی به انستیتیوت پالنگذاری تعلیمی و تربیتی معرفی گردیده و در انستیتیوت مذکور تحت آموزش قراردارند.

 نج از پالخار اجراأت

 ترتیب و نهایی گردیده است.( GPE. پالن مراقبتی برای برنامه جی پی یی )3

 اشتراک صورت گرفته است.های محترم اقتصاد، مالیه و امور زنان  وزارت و گزارشدهی . در جلسات هماهنگی4

گزارش دستاوردهای معارف در  ادارۀ محترم امور در رابطه به گزارش پالن صد روزه و  و گزارشدهی . اشتراک در جلسات هماهنگی1

 3131سال 

 فارمت گزارشدهی به اساس پالن صد روزۀ اول و دوم وزارت معارف ترتیب و نهایی گردیده است.. 1

روزه در قبال پالن صد روز دوم ترتیب و با ادارات  05روزۀ وزارت معارف در قبال پالن صد روزه اول و گزارش  40. چهار گزارش 0

 ۀ محترم امور ریاست جمهوری شریک گردیده است.ذیدخل بخصوص ادار

. به کارمندان )نماینده گان( برنامه ها و ریاست های مرکزی در رابطه به سیستم گزارشدهی پالن صد روزه دوم آموزش داده شده 2

 است.

ت تعلیمی تدویر . ورکشاپ آموزشی سه روزه تحت عنوان نظارت و گزارش تحلیلی برای کارمندان مرکزی ریاست عمومی نظار7

 گردیده است.

. سهم گیری در تدویر ورکشاپ آموزشی کارمندان والیتی برنامه جی پی یی و ارایه موارد مراقبت، آرزیابی و گزارشدهی و معرفی 1

 پالن مراقبتی برنامه جی پی یی به اشتراک کننده گان

 ات ذیربط شریک گردیده است.. گزارش وزارت معارف به اساس تعهدات کنفرانس لندن ترتیب و با ادار3

. نظارت های عملی برای حصول اطمینان از تطبیق پالن صد روزه اول در مرکز )معینیت ها و ریاست های مرکزی( راه اندازی 35

 گردیده است.
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ات نظارتی . کارمندان تخنیکی آمریت مراقبت و گزارشدهی در سفرهای نظارتی والیتی با معین صاحبان همراهی کرده و نیز گزارش33

 را ترتیب و با ادارات ذیربط شریک شده است.

 ریاست جمهوریرهبری وزارت و . همکاری در ترتیب و نهایی کردن گزارشات مختصر به 34

 معینیت های وزارت معارف در رابطه به سیستم گزارشدهی پالن صد روزه . اشتراک در جلسات هماهنگی 31

 ریاست های مرکزی و ارسال ان به ریاست دفتر .. جمع آوری، توحید و ترتیب گزارشات 31

 . گزارش یک ساله از دستآوردهای وزارت معارف در دورۀ حکومت وحدت ملی ترتیب و با مقام محترم وزارت شریک گردیده است.30

 ده است. ( برای کنفرانس کابل ترتیب و به مرجع مربوطه ارسال گردی3131. ترتیب گزارش وزارت معارف )دستآوردهای سال 32

 . ترتیب فارمت گزارش تکمیلی برای برنامۀ اسپا دوم37

 

 مشکالت 

 طریق متخصصین به منظور بلند بردن سطح دانش مسلکی کارمندان دولتی  با آن که ورکشاپ های کوتاه مدت آموزشی از

سطح  زارش دهی درپالن، مراقبت و گزارش دهی تدویر یافته است، هنوز هم ظرفیت مسوولین دولتی پالن، مراقبت و گ

اما هنوز هم  یک حدی رسیده گی صورت گرفتهمشکل تا  در حال است که به این . ایننبوده استوالیات قناعت بخش 

 امور را به پیش ببرند.   نهمستقال شکل نیافته است تا به ءبه اندازه ای ارتقا کارمندانظرفیت 

 با مقام ذیصالح ریاست عمومی پالن  ی کارمندان این آمریتکاری برا فضای مصئون آوریموضوع فراهم  اینکه با وجودی

هم آمریت مراقبت و گزارش دهی از فضای مصئون کاری برخور دار نبوده  هنوز اما است جریان گذاشته شده درچندین بار 

 کاری سخت رنج میبرند.  جای مناسبکه همه ای کارمندان این آمریت از نبود 

 

 طرح های  پیشنهادی 

 وولین دولتی پالن، مراقبت و گزارش دهی در سطح والیات می تواند از طریق انستیتوت پالنگذاری تعلیمی وظرفیت مس 

جانبی هم مسوولین والیتی پالن، مراقبت و گزارش دهی که در بست انکشافی می باشد مؤظف  تربیتی بلند برده شود و از

 مایند. ن فراهمگردند تا آموزش های الزم را برای کارمندان دولتی 

 رزیابی آ نبود فضای مصئون کاری یکی از چالش های بزرگ در مرکز وزارت معارف می باشد اما ریاست محترم عمومی پالن و

طی یک نیازسنجی به کمک معینیت مالی و اداری می تواند مکان مناسب برای تمام شعبات تحت پوشش جستجو نمایند به 

تن کارمند می باشد می تواند به معارف شهر کابل نقل مکان نماید و یا  2دود گونه مثال دفتر راجستریشن که در آن به ح

هایشان با مرکز وزارت ربط ندارد می تواند به سایر تعمیر های وزارت معارف نقل مکان  اینکه ریاست های که بیشتر کار

 تعمیر اصلی وزارت معارف نمی شود. مرتبط به آنقدر هایشان کارکه شعبات بعضی از مشاورین  ریاست امالک ومثال نمایند. 
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 انکشاف سیستم هاآمریت 

به منظور بهبود شفافیت و  در ادارات معارف سیستم های معلوماتی الکترونیکیو نظارت تخنیکی از فعال بودن انکشاف  هدف کلی:

  مدیریت تعلیم و تربیه.در مؤثریت

 شاخص فعالیت ها
هدف 

 ساالنه

دستاورد 

 ساالنه

فیصدی 

 پیشرفت

مرور و تجدید نظر در پالیسی و پروسیجر انکشاف سیستم 

 معلوماتی
 %122 1 1 تعداد پالیسی مرور شده

 %52 1 1 تعداد آموزش های برگزار شده آموزش کارمندان در داخل و خارج از کشور

 %122 1 1 تعداد سیستم انکشاف یافته انکشاف سیستم موبایل اپلیکشن به ریاست زیربناء

 %122 1 1 تعداد سیستم انکشاف یافته تم معلوماتی برای ریاست امالکانکشاف سیس

انکشاف سیستم گزارشدهی معلوماتی به معینیت تخنیکی و 

 مسلکی
 %122 1 1 تعداد سیستم انکشاف یافته

 %122 1 1 تعداد سیستم انکشاف یافته احصائیویانکشاف سیستم گزارشدهی چیک و تصفیه ارقام 

 %122 1 1  تعداد بروشور ترتیب شده ئیه به زبان های پشتو، دری و انگلیسیترتیب بروشور احصا

 %122 12 12 تعداد دیزاین های انجام شده دیزاین بنر و انترفیس سیستم های جدید 

 %122 12 12 تعداد کورپیچ دیزاین شده دیزاین صفحه پشتی/کور پیچ به سیستم های جدید 

 

 ر در پالیسی ، پروسیجر و استندرد ها برای انکشاف سیستم های معلوماتی مرور  و تجدید نظ فعالیت اول: 

پالیسی، پروسیجر و استندردهای انکشاف سیستم های معلوماتی توسط مسئولین داخلی و خارجی این امریت که قبال غرض اجرای آن 

وسیجر ها پر بعضی از بخش های این پالیسی،مشخص شده بودند در ربع اول سال مالی آغاز و الی ختم سال مالی تکمیل گردید و در 

 تغیرات پیشنهاد گردیده است. آنوستندردها حین تطبیق 

 ارتقایی ظرفیت در داخل وخارج کشور فعالیت دوم: 

صورت گرفته اما    System Designظفر ملک در بخش یک تن مشاور بنام در داخل کشور توسط کارمندان ارتقای ظرفیت 

الی   EQUIPوسعه پروژه تنسبت به که  بودهجه بانک جهانی ربوط به بودمخارج از کشور ی ظرفیت کارمندان در بودجه برنامه ارتقا

 .میباشدمعطل  پالن تدارکاتی ایکویپ حل شدن مشکالت
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 رای ساختار سیستم های الکترونیکیسروی در دو برنامه معارف بفعالیت سوم: 

گرفته اما به اساس فیصله رهبری ریاست عمومی پالن و ارزیابی این  ترونیکی صورتدر مورد ساختار سیستم های الک مقدماتیسروی 

و به اساس فیصله رهبری وزارت معارف این فعالیت از طریق وزارت  گردیده استفعالیت در پالن پروژه های وزارت مخابرات شامل 

 مورد تطبیق قرار خواهد گرفت.وزارت معارف و در تمام بخش های  گردیدقرارداد خواهد عقد مخابرات با یک کمپنی خارجی 

 مطالعه سیستم های کشور های دیگر در بخش انکشاف و بهبود سیستم فعالیت چهارم: 

 EMIS. نتایج این مطالعه با سیستم فعلی صورت گرفته استهندوستان، مالیزیا و پاکستان  مطالعه روی سیستم های کشور های

 تصامیم اتخاذ خواهد شد. EMISمشوره های ارایه شده در نتیجه این مطالعه برای بهبود سیستم مقایسه خواهد شد و همچنان بنا بر 

 انکشاف سیستم گزارشدهی برای ردیابی بودجه انکشافیفعالیت پنجم: 

 Dataو  BPMپالن، الیحه وظایف ،  و ؛است انکشاف داده شده ،طبق پالنگزارشدهی برای ردیابی بودجه انکشافی سیستم 

Dictionary   گردیده استنهائی در زمینه. 

 (MIS-HRانکشاف سیستم برای منابع بشری)فعالیت ششم: 

 EQUIPپالن تدارکاتی این سیستم در انکشاف  کمپنی خارجی انکشاف داده شود بنا بر آن بمنظور قرار است این سیستم توسط یک

 ن نرفته است. تا هنوز به اعال ،ن تدارکاتیتعطیل در نهایی سازی پال به نسبتجه در نظر گرفته شده بود اما بود

بنا بر هدایات معین صاحب مالی و اداری ، بود گردیدهایجاد  ) کمیته رهبری و کمیته تخنیکی( قبالً  این فعالیت دو کمیته اجرایبرای 

زل برای انکشاف سیستم برای هر دو کمیته لوایح وظایف ترتیب گردیده است. به اساس فیصله کمیته رهبری الیحه وظایف و پروپو

این الیحه وظایف و پروپوزل نهایی  ،توسط تیم تخنیکی امریت انکشاف سیستم ها ترتیب و بعد از اتخاذ مشوره ها از بخش های مختلف

نوسیله دوش بگیرد و بدیدر مجالس اخیری بانک جهانی تصمیم اتخاذ شد تا رهبری این پروژه را رئیس عمومی منابع بشری بردید. گ

 دوش دارد.تخنیکی انکشاف این سیستم را باداره مسئولیت  EMISریاست  و شود وژه مذکور به اعالن سپردهپر

 ( MIS-ISDانکشاف سیستم برای زیربنا ها )فعالیت هفتم: 

جه بود EQUIP برنامه در پالن تدارکاتی آنبرای انکشاف و شود  خواهد خارجی انکشاف دادههای کمپنی  ی ازاین سیستم توسط یک

اعالن   یوم به 11در ماه میزان  به مدت این سیستم  ،نسبت تعطیل در نهایی سازی پالن تدارکاتی به در نظر گرفته شده است  امانیز 

همرای بانک  به  Short Listراپور  نموده وکمپنی داوطلبی  11سپرده شد تا کمپنی ها برای این پروژه داو طلبی نمایند. به تعداد 

قرارداد عقد  ی برندهکمپنی هااز ه است و قرار است مطابق پروسه تدارکاتی در دو الی سه ماه اینده این پروژه با یکی جهانی شریک شد

 .گردد

 (Asset Management Systemانکشاف سیستم برای ثبت دارائی های وزارت معارف )فعالیت هشتم: 

در  نیز جهبود EQUIP برنامه در پالن تدارکاتی آنانکشاف  برای وقرار بود  این سیستم توسط یک کمپنی خارجی انکشاف داده شود 

گردیده و جزیات مکمل بودجوی  ترتیب  Expression of Interestنظر گرفته شده است. برای اجرای این پروژه، الیحه وظایف، 

بانک بنا بر فیصله . اما انی ارسال گردیدتکمیل و بعد جهت اخذ تائیدی به بانک جهپروسه ابتدایی تدارکاتی این پروژه  برعالوه آن .است

شود.  گنجانیدهمی گردد  آغاز 1211که در سال  EQUIP IIIدر پالن تدارکاتی و خارج  EQUIP IIجهانی این فعالیت از پالن 

 و برای فعالً متوقف میباشد.بناء پروژه مذکور از پالن تدارکاتی فعلی خارج 

 (Web Based GIS)ای اس  جی ویب بیسد انکشاف سیستم فعالیت نهم:
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برای انکشاف سیستم مذکور در پالن تدارکاتی  بدین ملحوظقرار است  این سیستم توسط یک کمپنی خارجی انکشاف داده شود 

EQUIP در نهایی سازی پالن تدارکاتی مذکور این سیستم در ماه عقرب  به تاخیر به نسبتجه در نظر گرفته شده است  اما بود 

این پروژه در دو هفته اینده با بانک   Short Listالن سپرده شد تا کمپنی ها برای این پروژه داو طلبی نمایند. راپور اع یوم 11مدت 

شریک خواهد شد و قرار است مطابق پروسه تدارکاتی در سه الی چهار ماه اینده با یکی از این  تائیدیجهانی جهت اخذ نظریات و 

 .دگردقرارداد  عقد ی برندهکمپنی ها

 انکشاف سیستم برای پالنگذاری فعالیت دهم:

جه در بود EQUIPدر پالن تدارکاتی  آنبرای انکشاف  بنا بر آناین سیستم توسط یک کمپنی خارجی انکشاف داده شود   استقرار 

تیب شده و جزیات مکمل بودجوی  تر Expression of Interestنظر گرفته شده است. برای اجرای این پروژه، الیحه وظایف، 

بانک بنا بر فیصله . اما گردیدبه بانک جهانی ارسال  تائیدیبعد جهت اخذ و  ابتدایی تدارکاتی این پروژه تکمیل است. همچنان پروسه

زیابی، تیم تخنیکی خارج گردید؛ سپس به اساس هدایت رئیس عمومی پالن و ار EQUIP IIجهانی این فعالیت از پالن تدارکاتی 

م ها برای انکشاف این سیستم اقدام نمودند. همچنان به اساس هدایت رئیس عمومی پالن و ارزیابی کمیته رهبری سیتامریت انکشاف 

و کمیته تخنیکی برگزار گردید و در نتیجه الیحه وظایف، پالن و پروپوزل را برای این سیستم با مشوره با بخش های مربوطه ترتیب 

ارتقای ظرفیت کارمندان ریاست پالن استراتیژیک و راه اندازی  ،ل معلومات جمع اوری شدهشد. بعد جمع اوری معلومات ابتدایی، تحلی

اقدام  عجالتاً سیستم پالن  صد روزه انکشاف بعد از طی مراحل طبق احکام مقام محترم وزارت باالی  .صورت گرفت BPMبرنامه 

اساس  برگیر بود  زمانردید. چون انکشاف این سیستم انکشاف سیستم پالن  صد روزه متوقف گ بدلیلصورت گرفت و این فعالیت 

تا این سیستم شامل پالن وزارت مخابرات گردد و توسط یک کمپنی  نمودرهبری ریاست عمومی پالن و ارزیابی فیصله  ،مشوره ها

قرارداد خارجی ک کمپنی ی م شامل پالن وزارت مخابرات گردیده و بعد از طی مراحل بااین سیست بنا بر آنخارجی انکشاف داده شود. 

 خواهد شد.

 ارزیابی انکشاف سیستم برای نظارت  و فعالیت یازدهم:

، تحلیل وماتاین سیستم در مدت معین مطابق پالن شروع شده است و تا حال برای این سیستم الیحه وظایف، جمع اوری معل

و بخش های کودنگ، چک،  میباشددیزاین  ر حالنهایی شده است. این سیستم هم اکنون د SRSمعلومات جمع اوری شده، و سند 

تأخیر این فعالیت، مصروف بودن کارمندان علت  تکمیل نگردیده است کهانستالیشن، استفاده ازمایشی، تریننگ و تطبیق این سیستم 

 و بدین ملحوظ رسیده گی صورت نگرفت. امریت تحقیق و ارزیابی در فعالیت مهم دیگری بودند

 انکشاف سیستم موبایل اپلیکیشن برای ریاست زیربنا فعالیت دوازدهم: 

از بخش های مختلف سیستم ، تجزیه  نیازمندیجمع اوری معلومات و در این بخش  .پالن انکشاف یافته استبه این سیستم مطابق 

ستم، نهایی سازی و تصحیح معلومات جمع اوری شده، طرح و دیزاین سیستم، کود نویسی و انکشاف سیستم، تست سی تائید، معلومات

انجام یافته است. این سیستم در سیستم، انستالیشن سیستم، رهنمود استفاده از سیستم و اموزش برای استفاده کننده گان سیستم 

 یکجا/ در بخش های راپور دهی با سیستم اداره پروژه هاآن برای بهبود  قرار گرفته وحال حاضر مورد استفاده ریاست زیربنا 

Integrate  ده است.ش 

 آنشهادتنامه ها وغیر مرکزی ساختن انکشاف سیستم معلوماتی  فعالیت سیزدهم:

 ،سیستم عملی گردد و بنا بر ضرورت اداره یافت و ضرورت دیده میشد که اینانکشاف  ۳۱۳۱سیستم شهادتنامه ها در اواخر سال مالی 

ی ج برنامه پالن تدارکاتی این سیستم پروپوزل ساخته شده و در. برای غیر مرکزی سازی الزم در این سیستم بمیان اورده شدتغیرات 
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در نظر گرفته شده است. این پروژه در حال حاضر در پروسه تدارکاتی میباشد و قرار است در سه  نیز جهپی ای برای این فعالیت بود

کشور انتقال و نصب خواهد شد تا در  والیت 12 الی چهار ماه اینده با یک کمپنی قرارداد شود. که بعد از قرارداد لوازم مورد ضرورت به

 این والیات سیستم شهادتنامه ها فعال گردد.

 انکشاف سیستم معلوماتی برای ریاست امالک فعالیت چهاردهم:

، سیستماز بخش های مختلف  نیازمندی هاجمع اوری معلومات و که در جریان انکشاف آن،  پالن انکشاف یافته است طبقاین سیستم 

و تصحیح معلومات جمع اوری شده، طرح و دیزاین سیستم، کود نویسی و انکشاف سیستم، تست نمودن  تائید، معلوماتیه تجز

. انجام یافتسیستم، نهایی سازی سیستم، انستالیشن سیستم، رهنمود استفاده از سیستم و اموزش برای استفاده کننده گان سیستم 

 Integrate یکجا/ هم Teacher Own MISو با سیستم  قرار گرفتهاست امالک این سیستم در حال حاضر مورد استفاده ری

 شده است.

 انکشاف سیستم گزارشدهی برای سیستم معلوماتی تعلیمات تخنیکی ومسلکی فعالیت پانزدهم:

، تجزیه ستمسیاز بخش های مختلف  نیازمندی هاجمع اوری معلومات و در این بخش  .این سیستم مطابق پالن انکشاف یافته است

و تصحیح معلومات جمع اوری شده، طرح و دیزاین سیستم، کود نویسی و انکشاف سیستم، تست نمودن  تائید، دن معلوماتنمو

 یافتانجام سیستم، نهایی سازی سیستم، انستالیشن سیستم، رهنمود استفاده از سیستم و اموزش برای استفاده کننده گان سیستم 

 شده است. Integrate یکجا/ هم  School-MISو با سیستم  قرار گرفتهرد استفاده این سیستم در حال حاضر مو

 انکشاف سیستم گزارشدهی برای تصفیه وچیک نمودن ارقام احصائیوی  فعالیت شانزدهم:

 جمع اوری معلومات و ضروریات از بخش های مختلف سیستم ، تجزیهدر این بخش  .این سیستم مطابق پالن انکشاف یافته است

نمودن معلومات ، تصدیق و تصحیح معلومات جمع اوری شده، طرح و دیزاین سیستم، کود نویسی و انکشاف سیستم، تست نمودن 

انجام یافته سیستم، نهایی سازی سیستم، انستالیشن سیستم، رهنمود استفاده از سیستم و اموزش برای استفاده کننده گان سیستم 

 .قرار گرفته استاستفاده است. این سیستم در حال حاضر مورد 

 بروشور برای احصائیه به زبان های دری وپشتو فعالیت هفدهم:

 این و نهایی گردیده است.پشتو و دری دیزیوی به زبان های ئبروشور های احصا

 برای سیستم های جدید cover pageدیزاین  فعالیت هشدهم:

 Cover Pageه در زمینه  برای تمام این سیستم ها صفحه پشتی/ نیاز به صفحه پشتی داشتند کانکشاف یافته جدید سیستم های 

 دیزاین شده است.

 business processتدویر آموزش به سطح مرکز  در انکشاف سیستم ها مدیریت پروژه ها فعالیت نزدهم:

mapping  
ستراتیژیک و تحقیق و ارزیابی پالن ا های امریت کارمند نفر 12امریت انکشاف سیستم ها و  ارمندنفر ک 6برای  BPMدر بخش 

 داده شده است. آموزش های الزم 

 نمودن سیستم معلوماتی برای ریاست تحرک اجتماعی ینهای فعالیت بیستم:

، تجزیه سیستمجمع اوری معلومات و ضروریات از بخش های مختلف در این بخش  .این سیستم مطابق پالن انکشاف یافته است

حیح معلومات جمع اوری شده، طرح و دیزاین سیستم، کود نویسی و انکشاف سیستم، تست نمودن نمودن معلومات ، تصدیق و تص
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انجام یافته سیستم، نهایی سازی سیستم، انستالیشن سیستم، رهنمود استفاده از سیستم و اموزش برای استفاده کننده گان سیستم 

 .قرار گرفته استاستفاده  مورداست. این سیستم در حال حاضر 

 برای ریاست زیربنا ها  Deviation Trackerانکشاف سیستم  لیت بیست و یکم:فعا

جمع اوری معلومات و ضروریات از بخش های مختلف سیستم ، تجزیه در این بخش  .این سیستم مطابق پالن انکشاف یافته است

سی و انکشاف سیستم، تست نمودن نمودن معلومات ، تصدیق و تصحیح معلومات جمع اوری شده، طرح و دیزاین سیستم، کود نوی

انجام یافته سیستم، نهایی سازی سیستم، انستالیشن سیستم، رهنمود استفاده از سیستم و اموزش برای استفاده کننده گان سیستم 

 .قرار گرفته استاست. این سیستم در حال حاضر مورد استفاده 

 انکشاف سیستم اداره مجالس فعالیت بیست و دوم:

جمع اوری معلومات و ضروریات از بخش های مختلف سیستم  تجزیه در این بخش  .ابق پالن انکشاف یافته استاین سیستم مط

نمودن معلومات ، تصدیق و تصحیح معلومات جمع اوری شده، طرح و دیزاین سیستم، کود نویسی و انکشاف سیستم، تست نمودن 

انجام یافته اده از سیستم و اموزش برای استفاده کننده گان سیستم سیستم، نهایی سازی سیستم، انستالیشن سیستم، رهنمود استف

 .قرار گرفته استاست. این سیستم در حال حاضر مورد استفاده 

 

 ت خارج از پالنأآجرا

 سیستم صندوق معلمانکشاف  .1

لومات و جمع اوری معدر این بخش  .بوده اما مطابق هدایت مقام محترم انکشاف یافته استشامل پالن ناین سیستم 

ضروریات از بخش های مختلف سیستم ، تجزیه نمودن معلومات ، تصدیق و تصحیح معلومات جمع اوری شده، طرح و 

دیزاین سیستم، کود نویسی و انکشاف سیستم، تست نمودن سیستم، نهایی سازی سیستم، انستالیشن سیستم، رهنمود 

قرار انجام یافته است. این سیستم در حال حاضر مورد استفاده م استفاده از سیستم و اموزش برای استفاده کننده گان سیست

 .گرفته است

انکشاف سیستم پالن صدروزه وزارت معارف: این سیستم مکمال انکشاف داده شده است همچنان  .2

 مراقبت دوامدار ازاین سیستم جریان دارد

جمع اوری معلومات در این بخش  .ف یافته استاما مطابق هدایت مقام محترم انکشافعالیت های پالن نبوده  این سیستم جز

و ضروریات از بخش های مختلف سیستم ، تجزیه نمودن معلومات ، تصدیق و تصحیح معلومات جمع اوری شده، طرح و 

دیزاین سیستم، کود نویسی و انکشاف سیستم، تست نمودن سیستم، نهایی سازی سیستم، انستالیشن سیستم، رهنمود 

قرار انجام یافته است. این سیستم در حال حاضر مورد استفاده و اموزش برای استفاده کننده گان سیستم استفاده از سیستم 

 .گرفته است

 



 
46 

 ALP-GPEانکشاف سیستم  .3

جمع اوری معلومات و ضروریات از بخش های در این بخش   .مطابق هدایت مقام محترم انکشاف یافته استاین فعالیت 

لومات ، تصدیق و تصحیح معلومات جمع اوری شده، طرح و دیزاین سیستم، کود نویسی و مختلف سیستم ، تجزیه نمودن مع

انکشاف سیستم، تست نمودن سیستم، نهایی سازی سیستم، انستالیشن سیستم، رهنمود استفاده از سیستم و اموزش برای 

  .رار گرفته استقانجام یافته است. این سیستم در حال حاضر مورد استفاده استفاده کننده گان سیستم 

 انکشاف سیستم شکایات .4

جمع اوری معلومات و ضروریات از بخش های در این بخش  .این سیستم مطابق هدایت مقام محترم انکشاف یافته است

مختلف سیستم ، تجزیه نمودن معلومات ، تصدیق و تصحیح معلومات جمع اوری شده، طرح و دیزاین سیستم، کود نویسی و 

ت نمودن سیستم، نهایی سازی سیستم، انستالیشن سیستم، رهنمود استفاده از سیستم و اموزش برای انکشاف سیستم، تس

 .استفاده میباشد آمادهانجام یافته است. این سیستم در حال حاضر استفاده کننده گان سیستم 

 (School Mapping Systemنقشه برداری مکاتب )  انکشاف سیستم .5

جمع اوری معلومات و ضروریات از بخش های در این بخش  .حترم انکشاف یافته استاین سیستم مطابق هدایت مقام م

مختلف سیستم ، تجزیه نمودن معلومات ، تصدیق و تصحیح معلومات جمع اوری شده، طرح و دیزاین سیستم، کود نویسی و 

از سیستم و اموزش برای  انکشاف سیستم، تست نمودن سیستم، نهایی سازی سیستم، انستالیشن سیستم، رهنمود استفاده

 .استفاده میباشد آمادهانجام یافته است. این سیستم در حال حاضر استفاده کننده گان سیستم 

 قریه جات به سیستم نقشه برداری مکاتب 45,111ورود  .6

انکشاف قریه جات از وزارت  45000اداره معارف و هدایت ریاست عمومی پالن و ارزیابی حدود بنا بر ضرورت  این فعالیت

 دهات اخذ گردیده و در سیستم نقشه برداری مکاتب داخل شده اند.

 EMISابی ارقام پروژه ارزی .7

امریت انکشاف  لزوم دید اداره، کنترول و اداره این  پروژه که توسط کمپنی خارجی انجام داده میشد به بنا براین فعالیت 

 .سیستم ها سپرده شد

 ,Integrationراپور های احصایوی مختلف )راپور های  مطالعه، بازدید و ارایه مشوره ها در .8

ARTS, Altai, Academic Supervision, EQUIP, USAID, EFA) 

 ضرورت اداره معارف و هدایت ریاست عمومی پالن و ارزیابی به راپور های مذکور پاسخ ارایه شده است. بنا براین فعالیت 

 پ و جی پی ایتهیه راپور های شش ماهه برای اداره های ایکوی .1
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 .ضرورت اداره معارف در وقت معین ارایه گردیده استبنا بر تهیه راپور های شش ماهه برای اداره ایکویپ و جی پی ای 

 تهیه نقشه های جی ای ایس برای سیزده والیات تحت پوشش جی پی ای .11

تهیه گردیده والیت  11در نقشه  52ضرورت اداره معارف و هدایت ریاست عمومی پالن و ارزیابی حدود  باساسین فعالیت ا

 است.

 نصب نمودن سیستم سولر در سیزده والیات کشور .11

گردیده والیت کشور که سهولت برق را نه دارند سیستم سولر طرح  11در   EMISضرورت بخش های  بنا براین فعالیت 

 Tenderحه وظایف، پروپوزل و جه در پالن تدارکاتی ایکویپ در نظر گرفته شده است. الیاست. برای این فعالیت بود

Document  در پروسه تدارکاتی میباشد و سند  اکنونتهیه گردیده است. این پروژه به این فعالیتTender 

Document .برای اخذ موافقه با بانک جهانی شریک شده است 

، ، نظارت تعلیمیEFAاحصایوی برای دفتر ریاست جمهوری، دفتر مقام وزارت،   تهیه راپور های .12

  USAIDبانک جهانی و 

جزء   USAID، نظارت تعلیمی، بانک جهانی و EFAیوی برای دفتر ریاست جمهوری، مقام وزارت، ئتهیه راپور های احصا

 .ضرورت اداره معارف در وقت معین ارایه گردیده است نبود اما بر اساسپالن 

 انکشاف سیستم دارایی های استادان .13

جمع اوری معلومات و ضروریات از بخش های در این بخش  .ترم انکشاف یافته استاین سیستم مطابق هدایت مقام مح

مختلف سیستم ، تجزیه نمودن معلومات ، تصدیق و تصحیح معلومات جمع اوری شده، طرح و دیزاین سیستم، کود نویسی و 

از سیستم و اموزش برای انکشاف سیستم، تست نمودن سیستم، نهایی سازی سیستم، انستالیشن سیستم، رهنمود استفاده 

 .استفاده میباشد آمادهانجام یافته است. این سیستم در حال حاضر استفاده کننده گان سیستم 

 تدویر برنامه های اموزشی برادی دو تن از کار اموزان در بخش انکشاف سیستم ها .14

در وقت معین به کار اموزان ارایه گردیده لزوم دید اداره معارف  بنا برتن از کار اموزان  1برای  یتدویر برنامه های اموزش

 .است

 انکشاف سیستم راپوردهی مکاتب .15

جمع اوری معلومات و ضروریات از بخش های در این بخش  .این سیستم مطابق هدایت مقام محترم انکشاف یافته است

سیستم، کود نویسی و  مختلف سیستم ، تجزیه نمودن معلومات ، تصدیق و تصحیح معلومات جمع اوری شده، طرح و دیزاین

انکشاف سیستم، تست نمودن سیستم، نهایی سازی سیستم، انستالیشن سیستم، رهنمود استفاده از سیستم و اموزش برای 

 .استفاده میباشد آمادهانجام یافته است. این سیستم در حال حاضر استفاده کننده گان سیستم 
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 Visualized Reportsانکشاف سیستم  .16

جمع اوری معلومات و در این بخش  .ن نه بوده اما مطابق هدایت مقام محترم انکشاف یافته استاین سیستم جزء پال

ضروریات از بخش های مختلف سیستم ، تجزیه نمودن معلومات ، تصدیق و تصحیح معلومات جمع اوری شده، طرح و 

، انستالیشن سیستم، رهنمود دیزاین سیستم، کود نویسی و انکشاف سیستم، تست نمودن سیستم، نهایی سازی سیستم

استفاده  آمادهانجام یافته است. این سیستم در حال حاضر استفاده از سیستم و اموزش برای استفاده کننده گان سیستم 

 .میباشد

 ISDانکشاف سیستم اداره ساختمان های ریاست  .17

ات و ضروریات از بخش های جمع اوری معلومدر این بخش  .هدایت مقام محترم انکشاف یافته است طبقاین سیستم 

مختلف سیستم ، تجزیه نمودن معلومات ، تصدیق و تصحیح معلومات جمع اوری شده، طرح و دیزاین سیستم، کود نویسی و 

انکشاف سیستم، تست نمودن سیستم، نهایی سازی سیستم، انستالیشن سیستم، رهنمود استفاده از سیستم و اموزش برای 

 .استفاده میباشد آمادهنجام یافته است. این سیستم در حال حاضر ااستفاده کننده گان سیستم 

 انکشاف سیستم راپوردهی برای شهادتنامه ها .18

جمع اوری معلومات و در این بخش  .این سیستم جزء پالن نه بوده اما مطابق هدایت مقام محترم انکشاف یافته است

تصدیق و تصحیح معلومات جمع اوری شده، طرح و  ضروریات از بخش های مختلف سیستم ، تجزیه نمودن معلومات ،

دیزاین سیستم، کود نویسی و انکشاف سیستم، تست نمودن سیستم، نهایی سازی سیستم، انستالیشن سیستم، رهنمود 

استفاده  آمادهانجام یافته است. این سیستم در حال حاضر استفاده از سیستم و اموزش برای استفاده کننده گان سیستم 

 .میباشد

 مکاتب تحت پوشش ایکویپ 1779ورود کود ها برای  .11

کود داده شده است. این مکاتب تحت   EMISمکاتب از سیستم  ۳۷۷۳ضرورت و لزوم دید وزارت برای  براساساین فعالیت 

 پوشش اداره ایکویپ میباشد.

 انکشاف سیستم ایکویپ .21

جمع اوری معلومات و ضروریات از بخش های  در این بخش .ین سیستم مطابق هدایت مقام محترم انکشاف یافته استا

مختلف سیستم ، تجزیه نمودن معلومات ، تصدیق و تصحیح معلومات جمع اوری شده، طرح و دیزاین سیستم، کود نویسی و 

انکشاف سیستم، تست نمودن سیستم، نهایی سازی سیستم، انستالیشن سیستم، رهنمود استفاده از سیستم و اموزش برای 

 .استفاده میباشد آمادهانجام یافته است. این سیستم در حال حاضر نده گان سیستم استفاده کن

 SQL Serverارتقای ظرفیت کارمندان دولتی امریت احصایه و معلومات در بخش راپور گیری و  .21
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ماه  تن از کارمندان امریت احصایه برای مدت سه 12برای  EMISضرورت اداره و لزوم دید ریاست  بنا براین فعالیت 

های گوناگون از سیستم ارایه گردیده است. در نتیجه کارمندان مذکور می  تولید راپور و  SQLاموزش تخنیکی در بخش 

های مختلف از بخش های مختلف ارقام و  Queryتوانند که از سیستم ارقام خام را بدست بیاورند همچنان میتوانند توسط 

 .دریافت نمایندمعلومات را از سیستم 

 EMISاف ویب سایت انکش .22

جمع اوری معلومات و ضروریات از بخش های مختلف سیستم ، تجزیه در این بخش  انکشاف گردیده که EMISویب سایت 

شریک سازی ویب سایت به ، ، ویب سایتنمودن معلومات ، تصدیق و تصحیح معلومات جمع اوری شده، طرح و دیزاین 

انجام یافته است. ویب سایت جدید زش برای استفاده کننده گان سیستم ، و اموویب سایت، نهایی سازی ادارات مربوط

EMIS می باشدو اماده استفاده  در حال حاضر انالین. 

 مشکالت 

  پائین بودن ظرفیت کارمندان دولتی در مرکز ووالیات بخاطر تطبیق سیستم های معلوماتی یکی از چالش های عمده

 می باشد. 

 ن از تکنالوژی عصری و سیستم های معلوماتی در مدیریت تعلیم و تربیه.عدم اگاهی استفاده کننده گا 

  از دیتابیس و سیستم های معلوماتیعدم دلچسپی کارمندان بخاطر استفاده 

 نداشتن معلومات کافی کارمندان در مورد سیستم های عادی و روزمره شان 

 وماتی.تغیرات مکرر در ضروریات ادارت مربوطه در جریان ترتیب سیستم معل 

 

 طرح های  پیشنهادی 

 .بودجه برای تدویر ورکشاپ های آموزشی در نظر گرفته شود 

 عملی گردد. پالیسی، پروسیجر و ستندرد های انکشاف سیستم ها 

 بانی قوی رهبری وزارت معارف در بخش تطبیق ستراتیژی پشتEMIS 
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 مدیریت عمومی اداری و اجرائیوی

ی های اداری، تدارکاتی، مراقبتی ریاست عمومی پالن و ارزیابی ،تامین ارتباطات آن با سایر این مدیریت رفع نیازمند کلی:هدف 

 ادارات داخلی این وزارت و ایجاد یک مکانیزم فعال اداری غرض بهبود فعالیت های اداری و اجرائیوی این ریاست میباشد.

اداری و اجرائیوی  اجراأتبوده که تمام  ومی پالن و ارزیابیریاست عم مدیریت عمومی اداری و اجرائیوی یکی از مدیریت های کلیدی

 . داز طریق این مدیریت تعقیب و طی مراحل میگرد این ریاستداخلی و خارجی 

، که در طی و مینمایداین مدیریت با درک مسئولیت، تمام فعالیت های مندرج پالن کاری ساالنه خویش را با کمال میل اجرا نموده 

 در مقایسه با پالن کاری ساالنه صورت گرفته است جزئیات آن ذیالً توضیح میگردد:که اجراات الزمی  1114سال مالی 

 

 شاخص فعالیت ها
هدف 

 ساالنه

دستاورد 

 ساالنه

فیصدی 

 پیشرفت

 %12 11 15 تعداد قرارداد تمدید شده تمدید قرارداد های کارمندان بالمقطع

النه کارمندان تنظیم و تسهیل پروسه ارزیابی وسط سال و سا

 انکشافی
 %61 45 14 تعداد کارمندان ارزیابی شده

 %51 45 16 تعداد فورم های ارزیابی  طی مراحل فورم ارزیابی کارمندان

 %122+ 61 1 تعداد کارمندان استخدام شده تنظیم پروسه استخدام کارمندان انکشافی

تجدید نظر  دیتابس سوانح کارمندان و دیتابیس ثبت اجناس 

 ابتث

تعداد دیتابس تجدید نظر 

 شده
1 1 122% 

 %122 1 1 تعداد نیازسنجی انجام شده 1114نیازسنجی بمنظور ضروریات امریت ها غرض صرفیه سال 

 %122 1 1 تعداد کتاب های حاضری ترتیب کتاب حاضری کارمندان رسمی و انکشافی بطور ساالنه

ان بطور گزارش حاضری بمنظور اجرای معاشات کارمندترتیب 

 ماهوار
 %122 14 14 تعداد گزارشات ترتیب شده

 %122 4 4 تعداد گزارشات ترتیب شده ترتیب گزارش ربعوار کاری مدیریت

 %122 1 1 تعداد گزارش تهیه شده تهیه گزارش ساالنه اجراأت مدیریت
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 استخدام کارمندان( 1

 باالمقطعید قراردادهای کارمندان (  طی مراحل و تسهیل پروسه تمد1.1

ریاست عمومی پالن و ارزیابی بخاطر بیشبرد امور کاری به شکل بهتر آن به یک تعداد کارمندان تخصصی و مسلکی ضرورت دارد که با 

تن ایشان برای بار  11ا بر نبود بودجه کافی قرارداد تن میرسید. اما بن 15ایشان به شکل باالمقطع قرارداد نموده که تعداد ایشان به 

مدید گردید. قرارداد این کارمندان هر شش ماه بعد تمدید شده و تمام این پروسه از طریق مدیریت عمومی اداری و اجرائیوی ثانی ت

 همراه با مراجع زیربط تسهیل و تکمیل گردیده و میگردد.

 تنظیم و تسهیل پروسه ارزیابی ساالنه کارمندان انکشافی (1.2

بشری پروژه های انکشافی تمام کارمندان انکشافی باید در وسط و اخیر هر سال نظر به اهداف مطابق به اصول و مقررات اداره منابع 

و فعالیت های از قبل تعین شده ارزیابی گردند تا معلوم گردد که کارمند تا چه حد توانسته کارهای سپرده شده خویش را به انجام 

موافق است یا خیر. که نقش این مدیریت  در پیشبرد این پروسه بسا  رسانیده است. و آیا ریاست مربوطه به تمدید قرارداد ایشان

انکشافی پروژه ایکوپپ همراه با اداره منابع بشری پروژه های انکشافی تنظیم و تسهیل  کارمندتن  45مهم میباشد. پروسه ارزیابی 

مندان درین مدیریت نیز موجود میباشد تا در و تمام اصل فورم ها به اداره منابع بشری سپرده شده و کاپی آنها در فایل های کار

 مواقع ضرورت از آن استفاده کرد.

 ندان ریاست عمومی پالن و ارزیابیطی مراحل فورم های ارزیابی کارم (1.3

به اساس قانون خدمات ملکی و لزوم دید کمسیون اصالحات اداری ارزیابی تمام کارمندان در اخیر هرسال ضروری میباشد. که 

تن کارمندان اینریاست به همکاری و هماهنگی این مدیریت خانه پوری و غرض درج سوانح کارمندان  14یابی حدود فورم های ارز

ازین طریق به ریاست منابع بشری ارسال گردیده است. قابل ذکر است که اکثریت باقیمانده کارمندان اینریاست قدم پنجم را 

ابی ندارند و تعداد اندک غرض تکمیل فورم ارزیابی به این مدیریت مراجعه نکرده تکمیل نموده اند و ضرورت به خانه پری فورم ارزی

 اند.

 تنظیم و تسهیل پروسه استخدام کارمندان انکشافی (1.4

( تن کارمندان انکشافی مرکزی و والیتی ریاست عمومی پالن و ارزیابی که معیاد قرارداد 61قرارداد ) 1114در جریان سال مالی 

بود  با هماهنگی کامل اداره منابع بشری پروژه های انکشافی از طریق این مدیریت تسهیل و تمدید گردیده ایشان ختم گردیده 

 است. 
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 انکشاف سیستم فایلنگ اسناد (2

 تجدید نظر دیتابیس سوانح کارمندان   (2.1

ته و این مدیریت غرض مدیریت عمومی اداری و اجرائیوی حیثیت بانک معلوماتی کارمندان ریاست عمومی پالن و ارزیابی را داش

این ریاست منفک شده اند و خواهان علم خبر یا سوانح  تسریع روند دریافت سوانح کارمندان برحال و بخصوص کارمندانیکه از

خویش غرض تقرر در سایر ادارات میشوند ضرورت به انکشاف دیتابیس سوانح کارمندان داشت که درجریان سال قبل انکشاف داده 

 نده تمام معلومات که در ذیل تحریر گردیده است میباشدشد که در برگیر

تاریخ ، قدم، بست، تاریخ تقرر، درجه تحصیلسیت، جن، سکونت فعلی، سکونت اصلی، تاریخ تولد، ولدیت، ولد/بنت، اسم

 .ضمایمو  فوتو، ایمیل آدرس، شماره تماس، آمریت، ریاست، انفکاک

 

تا تمام کمی ها و کاستی هایکه در جریان کار عملی در آن به نظر رسیده بود حل اما این دیتابیس ضرورت به تجدید نظر داشت 

گردد. به طور مثال یکی از مشکالتیکه در جریان کارعملی این مدیریت به آن روبرو شد این بود که تاریخ های تقرر و انفکاک 

بیس قادر به ترتیب راپور به سالهای هجری کارمندان به هجری شمسی درج دیتابیس شده اما در زمان ترتیب راپور این دیتا

شمسی نمی باشد که این مشکل حل گردیده است. و دیگر اینکه تمام کارمندان برحال و منفک شده در عین دیتابیس درج شده 

این  اما بنابر مشکل فوق الذکر این دیتابیس قادر به ترتیب راپور کارمندان برحال و منفک شده به شکل جداگانه نمی باشد که

 مشکالت اکنون )بعداز تجدید نظر( رفع گردیده است. 

 

 تجدید نظر دیتابیس ثبت اجناس ثابت (2.2

درحال حاضر مدیریت عمومی اداری و اجرائیوی مجهز به دیتابیس ثبت اجناس ثابت ریاست عمومی پالن و  ارزیابی میباشد که 

ی این مدیریت را به چالش کشانیده بود. اما خوشبختانه فعال این یک سال قبل چنین دیتابیس درین مدیریت موجود نبود و کارها

مدیریت دارای یک دیتابیس میباشد که تمام اجناس ثابت توزیع شده به ریاست ها، آمریت ها و یا کارمندان اینریاست ثبت آن 

یاست ها، آمریت ها، مدیریت ها و میباشد. این دیتابیس این مدیریت را قادر ساخته تا اجناس را با تمام جزئیات و با تفکیک ر

اشخاصی که به آنها اجناس توزیع گردیده است با استفاده از یک کلیک بدون ضیاع وقت دریافت نموده و یا راپور آنها را ترتیب 

 :در برگیرنده معلومات ذیل میباشد نماید.این دیتابیس

لیم گیرنده، محل وظیفه شخص تسلیم گیرنده، نوعیت، ، تاریخ توزیع جنس، اسم شخص تسلیم گیرنده، ولد شخص تسنمبرمسلسل

 مقدار و قیمت جنس، تمویل کننده، شماره تماس، ایمیل ادرس و فوتو.

اما این دیتابیس باز هم تکمیل نبوده و ضرورت به انکشاف بیشتر داشت. قابل یادآوریست که از زمان انکشاف این دیتابیس تا اکنون 

ر فوق ذکر گردید درج شده اما کمبودیکه درین دیتابیس محسوس می شد این بود که اسناد تمام اجناس با مشخصات آن که د
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حمایوی که به شکل هارد موجود بود به شکل سافت درج دیتابیس شده نمی توانست. که خوشبختانه این معضله بعداز تجدید نظر 

 رفع واکنون کار در آن به شکل نورمال جریان دارد.

 انح کارمندان در دیتابیسسورت، اسکن و درج سو (2.3

( تن میرسید و بنا بر معاذیر مختلف شامل دیتابیس 12اسناد تمام کارمندان برحال اینریاست که ) 1114در جریان سال مالی 

نشده بودند و یا به شکل نامکمل صورت گرفته بود. سورت، اسکن و درج سوانح مربوطه ایشان گردید. و همچنان اسناد تمدید 

 ( تن کارمندان باالمقطع درج دیتابیس گردیده است.11قرارداد )

 انکشاف دیتابیس بودجه و مصرف ریاست عمومی پالن و ارزیابی  (2.4

این دیتابیس بنا بر عدم همکاری ریاست عمومی مالی و حسابداری و بدسترس قرار ندادن معلومات مالی و بودجوی اینریاست به 

حسابداری این عمل را خالف پالیسی خویش دانسته و از همکاری درین زمینه این مدیریت انکشاف داده نشد. ریاست مالی و 

 خوداری نمود.

 درج اجناس ثابت در دیتابیس  (2.5

( قلم اجناس ثابت که به کارمندان این ریاست در مرکز و والیات توزیع شده ثبت دیتابیس شده است که 111تا اکنون به تعداد )

مشخصات شخص تسلیم گیرنده درج میباشد. که جزئیات آن در فوق تحریر گردیده  شده و در آن تمام مشخصات اجناس توزیع

 است.

 رخصتی های کارمندان در دیتابیس  درج  (2.6

بخاطر اینکه تعداد ایام رخصتی کارمندان عادی و انکشافی بصورت بهتر سنجش شده باشد و از اضافه رخصتی کارمندان جلوگیری 

ریاست عمومی پالن در اخیر هر ماه درج دیتابیس شده و میشود. این کار نتنها باعث  بعمل آید مجموع رخصتی های کارمندان

سهولت در ترتیب راپور حاضری و معاش کارمندان شده بلکه تمام کارمندان این ریاست از مجموع رخصتی های خویش آگاهی 

 و کارمندان جلوگیری بعمل آمده و میاید.  حاصل نموده تا در مواقع ضروری از آن استفاده نمایند و از سوُتفاهم بین اداره

 تدارکات و محاسبه جنسی (3

  1314دوران و تسلیمی اجناس شامل چارت صرفیه سال  (3.1

( قلم اجناس مختلف النوع مورد ضرور ریاست عمومی پالن و ارزیابی و ریاست های 121به تعداد )1114در جریان سال مالی 

تهیه و تدارکات و خدمات تهیه گریده بود از طریق این مدیریت اسناد آن طی مراحل،  تحت اثر آن که با هماهنگی ریاست های

 دوران و تسلیمی داده شده است.
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 به آمریت ها 1314توزیع اجناس شامل چارت صرفیه سال ( 3.2 

حت اثر آن از طریق ( قلم اجناس مختلف النوع مورد ضرورت اینریاست و ریاست های ت121اقالمیکه در فوق تحریر گردیده یعنی )

مدیریت عمومی اداری و اجرائیوی در جریان این ربع توزیع گردیده که باعث سرعت و سهولت در انجام فعالیتهای بخش ها نامبرده 

 شده است.

 طی مراحل و انتقال اجناس داغمه به داغمه جات (3.3

استفاده زیاد داغمه شده بودند بعداز طی مراحل اداری  ( قلم اجناس که از اثر11به تعداد ) 1114در جریان ربع چهارم سال مالی 

 آن به تحویلخانه داغمه جات واقع سرای غزنی انتقال و از جمع معتمد اینریاست وضع گردید.

 تسلیمی و جمع دهی اجناس( 3.4 

ریاست قید و سپس  تمام اجناس مورد ضرورت ریاست عمومی پالن و ارزیابی از طریق این مدیریت تسلیمی و به جمع معتمد این

به اساس ضرورت به تمام آمریت های مورد نظر از طریق این مدیریت توزیع میشود. و تمام اسناد آن در این مدیریت نزد معتمد و 

مدیر محاسبه نقدی و جنسی حفظ گردیده و در مواقع ضرورت از آن استفاده میشود. جمع دهی اجناس از جمع معتمد این 

جنس صورت گرفته و به اساس اسناد در دست داشته از جمع معتمد این ریاست به همکاری ریاست تهیه ریاست بعداز مصرف هر 

و تدارکات مجرایی داده میشود. در صورت نبود اسناد، ریاست تهیه و تدارکات پیشنهاد جمع دهی اجناس از جمع معتمد این 

اجناس مصرف شده از جمع معتمد اینریاست وضع و به مصرف ( قلم 11ریاست را رد مینماید. که در جریان ربع دوم به تعداد )

 موصوف مجرائی داده شده است.

 ترتیب طرزالعمل داخلی توزیع اجناس به آمریت ها  (3.5

توزیع اجناس با درنظرداشت تشکیل و حجم کاری هر ریاست و آمریت و با درنظرداشت کمک های بیرونی به ریاست ها و آمریت 

 یع میگردد. بنآ طرزالعمل متذکره ترتیب نگریده و در صورت ضرورت ترتیب خواهد شد.های زیربط آنها توز

 ریاست عمومی پالن و ارزیابی 1315ترتیب چارت صرفیه )پالن تدارکاتی( سال  (3.6

 ریاست عمومی پالن و ارزیابی ترتیب و غرض اجراات بعدی به مراجع زیربط شریک 1115چارت صرفیه )پالن تدارکاتی( سال 

ساخته شده است. باید یادآورشد که چارت دربرگیرنده تمام نیازهای اداری ریاست عمومی پالن و ارزیابی در ظرف یک سال 

( میباشد. و نظر به ضرورت، پالن تهیه شده و پیشنهاد اینریاست تمام اقالم درج این لست بدسترس این ریاست قرارداده 1115)

ل از تکمیل و نهائی سازی آن با آمریت های اینریاست شریک ساخته شد اما متاسفانه میشود. قابل ذکر است که این چارت قب
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ایشان بعداز وقت معینه و اجراات این مدیریت درخواستی های خویش را با ما شریک نمودند که مرعی االجرا نبود و قبال اجراات به 

 شده بود. اساس سال قبل از طریق این مدیریت با ریاست های مربوطه شریک ساخته

 خدمات (4

 طی مراحل پیشنهادات خدماتی و لوجستیکی   (4.1

( قطعه پیشنهادات و استعالم های خدماتی و لوجستیکی ریاست عمومی پالن و ارزیابی و تهیه تمام خدمات 62طی مراحل )

ت گرفته است. و اجناس و ترانسپورت کارمندان این ریاست به همکاری و هماهنگی کامل این مدیریت با ریاست های مرتبط صور

همچنان تهیه خدمات لوجستیکی و ترتیب لست مسیرهای کارمندان این ریاست به ریاست محترم خدمات از طریق این مدیریت 

 انجام شده است. 

 توزیع اجناس خدماتی به ریاست های مربوطه  (4.2

ئی پودر و غیره نظر به سهمیه ( قلم اجناس خدماتی و تنظیفاتی از قبل ) چای، چاکلیت، صابون، مایع ظرف شو11توزیع )

 اینریاست که از طرف ریاست خدمات به دسترس ما قرارداده شده است به تمام ریاست ها از طریق این مدیریت صورت گرفته است.

  وارسی جهت حفظ و مراقبت شعبات  (4.3

و حفظ و مراقبت شعبات به  همکار خدمات و لوجستیک این مدیریت هر پانزده روز بعد به شکل متداوم غرض رسیده گی ، وارسی

شعبات مراجعه نموده و مشکالت خدماتی شعبات مربوط این ریاست را تا حد امکان با همکاری و هماهنگی ریاست خدمات و 

 تدارکات به زودترین فرصت مرفوع نموده و مینماید. تا از سکتگی در پیشبرد امور یومیه جلوگیری بعمل آید. 

 حاضری و راپوردهی (5

 یب و تعقیب حاضری کارمندان عادی و انکشافی ترت  (5.1

ترتیب و تعقیب حاضری یومیه تمام کارمندان عادی و انکشافی ریاست عمومی پالن و ارزیابی از طریق این مدیریت صورت گرفته و 

جاضری و  میگیرد. و از صورت حاضری و غیرحاضری تمام کارمندان این ریاست وارسی نموده و در صورت ضرورت و ترتیب راپور

اضافه کاری کارمندان به ریاست محترم مالی و حسابداری آنرا اساس قرار داده و میدهد. و تمام کیفیت حاضری کارمندان درج آن 

 میباشد.
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 ترتیب و طی مراحل راپور حاضری و اضافه کاری کارمندان   (5.2

ومی پالن و ارزیابی و ریاست های تحت اثر آن از ترتیب راپور حاضری و اضافه کاری تمام کارمندان رسمی و انکشافی ریاست عم

طریق مدیریت عمومی اداری و اجرائیوی صورت گرفته و از طریق این مدیریت و به همکاری ریاست مالی در وزارت مالیه تعقیب و 

 طی مراحل شده و میشود. 

 توزیع اضافه کاری کارمندان   (5.3

دینسو از طریق بانک اجرا میشود که این مدیریت از آن تاریخ به بعد فقد ب 1114توزیع اضافه کاری کارمندان از برج حمل سال 

 راپور حاضری اضافه کاری کارمندان را ترتیب و غرض حواله آن به ریاست مالی و حسابداری فرستاده است.

 گزارش دهی (6

 ترتیب گزارشهای ربعوار و ساالنه مدیریت عمومی اداری و اجرائیوی  (6.1

ای کارمندان این مدیریت در ظرف سه ماه با در نظر داشت پالن کاری ایشان از نزد شان جمع آوری و تمام فعالیتها و کارکرده

مدیریت عمومی اداری و اجرائیوی توحید و به مرجع مربوطه  1114تحت یک گزارش کاری بنام گزارش کاری ربعوار سال مالی 

و یک گزارش ساالنه که اکنون در دست شماست ترتیب و به چهار گزارش ربعوار  1114ارسال شده است که در جریان سال مالی 

دسترس مرجع زیربط غرض اجراات بیشتر گذاشته شده است. که در آن تمام فعالیت های این مدیریت مطابق به پالن از قبل تعین 

 شده شرح داده شده است.

 ارتقای ظرفیت (7

 آموزش استفاده دیتابیس سوانح کارمندان به سطح عالی (7.1

یت عمومی اداری و اجرائیوی فعآل مجهز به دیتابیس سوانح کارمندان این ریاست میباشد که در مواقع ضرورت از آن استفاده مدیر

مینماید. قابل ذکر است که دوتن از کارمندان این مدیریت آموزش های ابتدائی را غرض استفاده ازین دیتابیس دیده بودند و در 

 س را به سطح عالی نیز فرا گرفته اند.زمان پالن شده آموزش این دیتابی

 آموزش استفاده دیتابیس ثبت اجناس ثابت به سطح عالی (7.2

همچنان این مدیریت مجهز به دیتابیس ثبت اجناس ثابت میباشد که در آن تمام اجناس ثابت ریاست عمومی پالن و ارزیابی با 

استفاده میگردد. باید متذکر شد که دوتن از کارمندان این مشخصات آن درج این دیتابیس بوده که در مواقع ضرورت از آن 

مدیریت آموزش های ابتدائی را غرض استفاده ازین دیتابیس نیز دیده بودند و برای یک تن از ایشان این دیتابیس به سطح عالی در 

 زمان پالن شده آموزش داده شده است.
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 آموزش کارآموزان انستیتوت ملی پالنگذاری (7.3

د سه تن از محصلین انستیتوت ملی پالنگذاری و دو تن کاآموزان داوطلب نظر به لزوم دید مقام وزارت و ریاست عمومی به تعدا

پالن و ارزیابی غرض تکمیل نمودن دور پرکتیک و آموزش کارهای اداری به این مدیریت معرفی شده بودند. که این مدیریت مطابق 

این مدیریت، آموزش های الزم را فراهم نمود و بعداز تکمیل دور پرکتیک دوباره به به پالن ترتیب شده برای ایشان از طرف 

 انستیتوت مربوطه ایشان معرفی شدند.

 معرفی کارمندان در ورکشاپ ها (7.4

تن از کارمندان اینریاست غرض اشتراک در ورکشاپ های مالی، تدارکاتی و جندر معرفی  1به تعداد  1114در جریان سال مالی 

 دیدند.گر

 آموزش دیتابیس بودجه و مصرف (7.5

 بنا بر عدم انکشاف دیتابیس متذکره این آموزش صورت نگرفته است.

قابل ذکر است که تمام کارمندان این مدیریت به صورت روزانه و در جریان کار آموزش میبینند طوریکه با ایشان در قسمت رفع 

ایشان توضیح داده میشود که از یک طرف رفع مشکل شده و از جانب دیگر مشکالتیکه مواجع میشوند کمک و راه حل آن برای 

 باعث ارتقای ظرفیت ایشان نیز میگردد.

 سایر فعالیت ها (8

 ن مدیریت عمومی اداری و اجرائیوینظارت و وارسی از امورکاری کارمندا (8.1

می پالن و ارزیابی بوده که وظایف مختلف از قبیل مدیریت عمومی اداری و اجرائیوی مسئول تمام امور اداری و اجرائیو ریاست عمو

تهیه و تدارک اجناس مورد ضرورت شعبات، ارایه خدمات و سایر امور اداری این ریاست را که از آنها به تفصیل در فوق یاد آوری 

ارسی از کارکردهای  گردید دارا میباشد. لذا گفته میتوانیم که اجراای وظایف فوق به وقت و زمان معین آن ایجاب نظارت و و

کارمندان را به صورت روزمره مینماید تا در مقابل اجرای وظایف خویش احساس مسئولیت نموده و کارهای سپرده شده خویش را 

 در وقت و زمان معینه به اتمام رساند. که این عمل صورت گرفته و خواهد گرفت.

 صادره و وارده مکاتیب و تعقیب آنها (8.2

اری و اجرائیوی یکی از مدیریت های ریاست عمومی پالن و ارزیابی بوده که تمام اجراات مکاتیب داخلی و مدیریت عمومی اد

( قطعه مکاتیب صادره و 1838خارجی اینریاست از طریق این مدیریت صورت میگیرد این مدیریت درجریان این مدت به تعداد )
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( قطعه مکاتیب که از 1010( متباقی آن وارده میباشد. و به تعداد )987( آن صادره و )851وارده داشته که از آنجمله به تعداد )

 طریق مدیریت آرشیف مواصلت نموده به وقت و زمان آن به شعبات مربوطه آن ارسال شده است.

 مشکالت 

 نبود فضای مناسب کاری 

 عدم مراعات پروسه های اداری از طرف بعضی از آمریت ها و ریاست های اینریاست 

 کاتیب و ورقه رخصتی تعدادی از کارمندان بعداز برگشت ایشان به وظیفه که از نظر اداری اشتباه بوده و باید قبل از دریافت م

 اخذ رخصتی و یا خدمتی به این مدیریت تسلیم داده شود. که نسبت به گذشته توجه صورت گرفته است

 نداشتن گدام غرض نگهداری اجناس مورد ضرورت اینریاست 

 نهادیطرح های پیش

 

  انتقال مدیریت عمومی اداری و اجرائیوی در یکی از شعبات کالن این ریاست 

  توصیه نمودن آمرین در صورت عدم مراعات پروسه های اداری 

  اخذ ورقه رخصتی از مدیریت عمومی اداری و اجرائیوی و بیطرفی روسا و آمرین شعبات در قسمت غیرحاضر نمودن ایشان از

 طرف این مدیریت.

  دسترس گذاشتن یک اطاق در تحویلخانه وزارت غرض نگهداری اجناس اینریاستبه 
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 پالن، تطبیق بودجه و گزارشدهیمدیریت 

 گزارشات ومجالس  یریگیپو ساالنه،  ربعوار گزارشات هیته و اخذ ،ی پالن و ارزیابیعموم استیر یعموم پالن ساختن ی:کل هدف

 پالن یعموم استیر به مرتبط معارف وزارت یفرع تیسا بیو لیدرتکم یهمکار و معلومات ادخال ،یعموم استیر یداخل جلسات

 تیریمد کارمندان یکار تیظرف یارتقا انکشافو  نهیوکاب رانیوز یشورا مصوبات از یریگیپ ،یابیوارز

 شاخص فعالیت ها
هدف 

 ساالنه

دستاورد 

 ساالنه

فیصدی 

 پیشرفت

 %11 46 51 تعداد مجالس برگزار شده سال در بار 51 یداخل وار هفته جلسات ریتدو

 

 46حدود  ،در جریان سالاز جمله جلسه اداری داخلی شامل پالن گردیده بود که  51جمعا به تعداد  1114در طول سال مالی 

 ریاست عمومی پالن و ارزیابی هماهنگ و تدویر یافته است.جلسه اداری به سطح 

از تمام ریاست ها، آمریت ها/ و مدیریت های ما تحت این ریاست دریافت و تنظیم  موارد و موضوعات، ترتیب اجندای مجلسبمنظور 

گردیده و سپس مکان و وقت مجالس مشخص و مسئولین ذیربط دعوت گردیدند. تصامیم اتخاذ شده در مجالس مورد پیگیری قرار 

در ضمن سیستم منظم  رایه گردیده است.گرفته و مینوت منظم از چگونگی تطبیق و پیگیری تصامیم ترتیب و در مجالس بعدی ا

 فایلبندی برای اجندای و مینوت های مجالس برگزار شده انکشاف یافته است.

 پیشنهادی رح هایطمشکالت و 

 یک مدیریت دارای بست پنچم و پرسونل آن دارای بست ششم و گزارشدهی  بودجه، تطبیق مدیریت پالن ،براساس تشکیل

 در نظر گرفته شود. بشمول ایام تعطیل ، برای تشویق آنان اضافه کاریمینماینددریافت  بوده که امتیاز نا چیز را

  بودجه سازی آشنایی کامل  ، گزارشدهی وپالنگذاریمهارت های  با باید مدیریتبراساس الیحه وظایف همه کارمندان این

های الزم در موارد فوق در جریان مدت  از آموزشاین مدیریت کارمندان  شعبه همهبشمول مدیر در حالیکه  داشته باشند

در کوتاه مدت  برنامه های آموزشیاین مدیریت  کارمندان ظرفیت کاریارتقای که برای است الزم . خدمت مستفید نگردیدند

 .نظر گرفته شود

  ن فضای  مندارنج میبرند، بدین ملحوظ برای کارنبود جای مناسب کاری نیز چالش است که کارمندان این مدیریت از آن

 کاری مناسب فراهم گردد.
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 ی عمدهچالش ها ومشکالت 

  تهیه و ترتیب پالن های عملیاتیعدم حس ملکیت برنامه ها در  

  ایمیل، مکتوب و تلفن(عدم پاسخ دهی برنامه در جریان ساختن پالن های عملیاتی( 

 والیتی عدم پاسخ دهی والیات در جریان ساختن پالن های میان مدت 

 یش از حد فعالیت های غیر پالنیب موجودیت 

 .نبود فضای کاری مناسب برای همه کارمندان از چالش های عمده بوده که به آن رسیده گی صورت نگرفته است 

  مرکزی و والیتی.کارمندان  برگزاری ورکشاپ های آموزشی بهتخصیص کافی بمنظور موجودیت عدم 

  و یا عدم تطبیق پالن ها گردیده است. فعالیت ها ت که باعث عقب مانیوالیابعضی از  نبود مسئولین تخنیکی قراردادی در 

 که باالی  الیاتدر و خالی بودن بست های مدیریت عمومی پالن، تطبیق بودجه و گزارشدهی بخصوص مدیریت احصائیه

 تأثیر ناگوار گذاشته است. مربوطه امورات

  گردیده است. مریت های اینریاستی آباعث عقب مانی کار هاکه نبود برق در برخی از والیات 

  نبود گدام غرض نگهداری اجناس مورد ضرورت اینریاست 

 نبود امتیاز اضافه کاری/حق الزحمه برای برخی از کارمندان رسمی 
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 پیشنهادات 

 تطبیق و مورد  و مسئولیت پذیری برنامه ها طرزالعمل ها در خصوص تهیه پالن های عملیاتی بمنظور تقویت حس ملکیت

 یگیری قرار گیرد.پ

  این  به ایمیل، مکتوب و تلفن ایجاب مینماید تارا بدوش دارند ذیرا  ساختن پالن های عملیاتیمسئولیت مسئولین برنامه ها

 گردد.امریت جواب به موقع داده و هماهنگی قوی ایجاد 

 ایجاد و تقویت گردد. والیاتساختن پالن های میان مدت  هماهنگی حین 

 ضروری گرفته شود. مترقبه و غیر ورت گیرد و جلو فعالیت های غیرصی فعالیتهای پالنی و دارای اولویت توجه بیشتر برا 

 کار هایشان را به پیش  و مصئون مناسب مهیا گردد تا کارمندان بتوانند در یک فضای آرامفضای کاری  برای تمام شعبات

 ببرند.

 در والیات موثر واقع گردیده تمدید گردد. ها استای تطبیق پالندر صورت امکان قرارداد های مسئولین والیتی که در ر 

 زاد به رقابت آ پروسه بست های خالی مدیریت های پالن و احصائیه والیات بشمول اعضای آن به زودترین فرصت از طریق

 اعالن رفته و بر اساس اصل شایستگی استخدام صورت گیرد.

 ستند، در صورت امکان برق افتابی و یا برق دوامدار آبی برایشان مهیا گردد تا در والیات که با نبود و یا کمبود برق روبرو ه

 امورات مربوطه سکتگی بوجود نیاید.

 به دسترس گذاشتن یک اطاق در تحویلخانه وزارت غرض نگهداری اجناس اینریاست 

 نظر گرفته شود. در  که از این امتیاز محروم اند امتیاز اضافه کاری/حق الزحمه برای کارمندان رسمی 
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 نتیجه گیری نهایی

مورد بطور موثر  1114مریت ها و مدیریت های ماتحت ریاست عمومی پالن و ارزیابی در طی سال پالن های کاری ریاست ها، آ

 .گردیده است تنظیمبه سطح هر اداره  بطور خلص و مشرح تطبیق قرار گرفته و اجراأت کاری آنها در این سند

 تا حد امکان ایجاد و تقویت گردیده است. هبود پالنگذاری و پروسه تطبیق آنمنظور به ها در مرکز و والیات ببرنامبا هماهنگی 

انکشاف یافته و غرض تطبیق آن با مسئولین از طریق یک پروسه مشارکتی  هاپالن های استراتیژیک و عملیاتی ملی، والیتی و ولسوالی

، مشکالت ها پیشرفتشناسایی ز تطبیق این پالن ها به سطح مرکز و والیات به منظور همچنان مراقبت ا ذیربط شریک گردیده است.

 در پروسه تطبیق و ارایه راه حلهای مناسب جهت اقدامات اصالحی صورت گرفته است.

برعالوه آن، طور ماهوار، ربعوار و ساالنه ترتیب و مورد استفاده قرار گرفته است. گزارشات منظم پیشرفت از پالن های عملیاتی ب

 گزارشات خاص از قبیل گزارش به دونر ها، وزارت خانه ها و غیره نیز ترتیب و تنظیم گردیده است.

به  خصوصی جهت تسهیل دسترسی متوازن حمایت از تاسیس مؤسسات تعلیمی جدید و ارتقای موسسات تعلیمی موجود دولتی و

 ه، بهبود برنامه ها و خدمات تعلیمی و تربیتی براساس معلومات حاصلپالیسیهای گزینهصورت گرفته و  تعلیم و تربیه در سراسر کشور

 انجام یافته است.  ر زمینه های مختلف تعلیم و تربیههای معیاری داز سروی های عمومی و انجام تحقیقات و ارزیابی

و مورد  جمع آوری گردیدهعندالموقع ور موسسات تعلیمی از والیات گرمسیر و سردسیر کش یتماماحصائیه و معلومات از فعالیت های 

 استفاده قرار گرفته است. 

هر نوع معلومات احصائیوی جهت استفاده و تصمیم گیری تقویت گردیده و آماده سیستم معلوماتی و تصمیم گیری مبتنی بر معلومات 

 برای پالنگذاری تعلیمی میباشد. 

ارتباطات و  ی مربوطه ایجاد و تقویت گردیدهی و اجرایی ریاست ها و آمریت هافعالیت های ادارهر چه بهتر تنظیم  برایاداری سیستم 

  تأمین گردیده است. مؤثر با آنان

یک تعداد از فعالیت های پالن شده بعضی از آمریت ها/مدیریت های اینریاست به نسبت کار های غیر مترقبه/غیر پالنی و دارای اولویت 

حت االجرا قرار دارد و برخی از فعالیت های یک تعداد آمریت ها با توجه به زمان اجرای آن در در زمان معین آن تکمیل نگردید و ت

 اول سال مالی آینده اجرا و تکمیل میگردد.آغاز ربع 

 

 


