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آمریت انکشاف سیستم ها

هدف کلی
هدف عمومی ریاست عمومی پالن و ارزیابی انکشاف پالن های استراتیژیک و عملیاتی معارف در سطح ملی ،والیات و ولسوالی ها؛
مراقبت و ارزیابی از تطبیق پالن های عملیاتی به سطح مرکز ،والیات و ولسوالیها به منظور پیشرفت ،شناسایی چالش های عمده و ارایه
پیشنهادات اصالحی برای رفع آنها؛ ارتقای ظرفیت در زمینه پالیسی سازی ،پالنگذاری ،مراقبت و ارزیابی و گزارش دهی براساس نیاز
سنجی های انجام شده ،به منظور فراهم نمودن سهولت ها و خدمات حمایوی مؤثر ،اقتصادی و شفاف از اجرای موفقانه برنامه های
معارف در سرتاسر کشور و افزایش مؤثریت ،مثمریت ،حسابدهی و شفافیت برنامه ها در مطابقت با قوانین ملی و بین المللی بوده است.
این ریاست از نگاه ساختار تشکیالتی که در چارت فوق ذکر است دارای سه ریاست فرعی ،هفت آمریت و دو مدیریت عمومی ماتحت
بوده که ادارات ماتحت غرض تطبیق هر چه بهتر پالن های استراتیژیک ،میان مدت و عملیاتی وزارت معارف ،پالن های کاری جدا گانه
را بطور ساالنه ،ربعوار و ماهوار ترتیب نموده و به سطح مرکز ،والیات و ولسوالیها تحت تطبیق قرار داده و از چگونگی تطبیق آن گزارش
میدهند.
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خالصه اجراأت
خلص اجراأت کاری ریاست عمومی پالن و ارزیابی در طی سال مالی  9315به سطح ریاست ها/آمریت ها/مدیریت ها بترتیب قرار ذیل
شرح میگردد:
 .1ریاست پالیسی و پالن استراتیژیک
 1.1آمریت پالن استراتیژیک و عملیاتی


در جریان سال مالی ،پالن استراتیژیک ملی معارف برای سالهای  9311-9313نهایی و تصویب گردیده است؛



جمعاً به تعداد  33پالن عملیاتی والیتی و  315پالن ولسوالی 97 ،پالن سه ساله جاری به سطح والیت و  983پالن
ولسوالی تهیه و در دسترس مسئولین اجرا قرار گرفته است؛



پالن اعمار مکاتب به سطح ملی ،والیتی و ولسوالیها تهیه و در دسترس ریاست های معارف والیات و ولسوالی ها جهت
تطبیق آن قرار داده شده است؛



به اساس هدایت مقام محترم ریاست جمهوری و رهبری محترم وزارت معارف 4 ،پالن صد روزه با همکاری مستقیم برنامه
ها و ریاست های مرکزی تهیه و در دسترس اداره محترم امور کشور به منظور ارائه به مقام ریاست جمهوری کشور قرار
گرفته است؛



به تعداد  25تن کارمند از ریاست های مرکزی معارف بطور شبانه ،جذب  931تن محصل اناث از طریق کانکور ،جذب 766
تن محصل قبل از خدمت و شروع دوره دوم و سوم محصلین و بعد تکمیل پروسه دفاعیه اشان در چوکات دیپارتمنت
پالنگذاری تعلیمی صورت گرفته است.

 1.1آمریت تحقیق و ارزیابی


برای راه اندازی مرور ،ابزار مهم مرور که شامل الیحه مرور ،سؤالنامه ها ،فورمه جات احصائیوی ،پالن های عملیاتی به سطح
برنامه ها ،ساختار گزارشدهی والیتی و پالن سفر میباشد برای هر برنامه با درنظر داشت مقتضیات مرور بطور جداگانه توسط
متخصص ارشد ارزیابی و همکار دولتی تهیه گردیده است؛



از  99والیت 77 ،ولسوالی و  33مرکز آموزشی در سطح مرکز ،والیات و ولسوالی ها بمنظور مرور عملی بر تطبیق پالن های
عملیاتی ،جمع آوری معلومات واقع بینانه از روند اجراأت و تحلیل وضعیت موجود بازدید بعمل آمده و  97والیت منحیث
نمونه برای عمومی سازی یافته ها مورد استفاده قرار گرفته است؛



گزارشات متعدد تحلیلی (تحلیل های کمی و کیفی) تهیه گردیده و چارچوب راه حل های استراتیژیک برای هر چالش بطور
جداگانه پیشنهاد شده است و گزارش مرور بعد از انکشاف به زبان های محلی به زبان انگلیسی نیز ترجمه میشود.



ورک شاپ تهیه پالیسی تعلیمات دختران در خصوص وضعیت موجود تعلیم و تربیه دختران در چهار والیت کشور (کندهار،
زابل ،هلمند و ارزگان) بر گزار گردیده است؛



در سال  9315برنامه گفتمان منحیث یک برنامه آزمایشی در یک حوزه تعلیمی (حوزه  99تعلیمی در شهر کابل) در 76
مکتب ذکور و اناث راه اندازی گردیده و از نتایج بحث ها و گفتگو ها میان شاگردان ،معلمین و مدیران گزارش جامع تهیه
گردیده است؛
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در پروسه طرح و انکشاف استراتیژی ها (پالن استراتیژیک ملی معارف ،استراتیژی ملی جوانان ،استراتیژی های ملی مهاجرت
و اشتغال زائی و طرح سروی استفاده مواد مخدر در میان شاگردان مکتب و خارج از مکتب) سهم فعال صورت گرفته است؛



در طی سال جاری از پروژه  ،EGRAپروژه "اطفال افغان می خوانند" و پروژه ارزیابی دستآورد های تعلیمی و تاثیرات
اجتماعی مکاتب محلی در افغانسان ( )ALSEکه توسط پوهنتون نیویارک حمایت میگردد هماهنگی و تسهیل تحقیقات
صورت گرفته است؛



راه اندازی ارزیابی قابلیت های کارکنان ،برگزاری آموزش ها ،آموزش کارکنان صورت گرفته است که در این خصوص به
همکاری پوهنتون نیویارک ارزیابی فردی و سازمانی این آمریت انجام شده است.

 .1ریاست انسجام و هماهنگی
 1.1آمریت حمایت از تأسیس موسسات تعلیمی


جمعاً از تأسیس  961باب مکتب ابتدائیه جدید از داخل تشکیل موجود حمایت صورت گرفته و  981باب مکتب ابتدائیه
مورد نیاز از مرکز و والیات جمع اوری گردیده است؛



بمنظور فراهم آوری آموزش ها برای شاگردان در مکاتب مربوطه اشان با حفظ تشکیل موجود از ارتقای  39باب مکتب
ابتدائیه به متوسطه و  55باب مکتب متوسطه به لیسه که نیاز به ارتقاء داشتند حمایت صورت گرفته است و از تجزیه  1باب
لیسه مختلط به دو بخش (نسوان و ذکور) نیز حمایت صورت گرفته است؛



از  76باب مدرسه و  5باب دارالحفاظ جدیدالتأسیس ،و  5باب مدرسه که نیاز به ارتقای دارالعلوم داشت حمایت الزم صورت
گرفته و  73باب مدرسه و  96باب دارالحفاظ مورد نیاز جمع آوری گردیده است؛



در ضمن از تأسیس  9باب مکتب تخنیکی جدید به اساس تنقیص و تزئید بست ،از ارتقای  3باب مکتب تخنیکی با حفظ
تشکیل موجود ،تاسیس  913,43باب کورس سواد آموزی جدید در سراسر کشور و ارتقای  9باب مرکز حمایوی به
دارالمعلمین با حفظ تشکیل موجود حمایت الزم صورت گرفته است؛



برای  751باب موسسه تعلیمی خصوصی جدید بشمول  934ابتدائیه 38 ،باب متوسطه 1 ،باب لیسه 94 ،باب مدرسه76 ،
باب دارالمعلمین و  93باب انستیتوت مسلکی جواز فعالیت توزیع گردیده است و از تغیر نام  71باب موسسه تعلیمی حمایت
صورت گرفته است.

 2.2آمریت همآهنگی برنامه ها


از  9,981باب مکتب تعلیمات عمومی ( ابتدائیه ،متوسطه و لیسه) غرض اعمار تعمیر و دیوار احاطه و  994باب مدرسه
دینی 33 ،باب مرکز حمایوی و کامپلکس تربیه معلم و  36باب مکتب و انستیتوت تعلیمات تخنیکی و مسلکی 5 ،باب
مکتب سواد اموزی غرض اعمار تعمیر و شمولیت آنها در پالن ساختمانی و انکشافی هماهنگی صورت گرفته است؛



در خصوص قرارداد  98پروژه ساختمانی مکاتب تعلیمات عمومی و اسالمی به وزارت اقتصاد هماهنگی صورت گرفته و 1
موسسه تعلیمی و فرهنگی در دیتابیس این آمریت ثبت گردیده است؛



به تعداد  947تن از کارمندان ریاست های مرکزی وزارت غرض شمولیت در انستیتوت ملی پالن گذاری تعلیمی دعوت
بعمل آمده است و پالن ارتقای ظرفیت سه ساله انستیتیوت ملی پالنگذاری تعلیمی تجدید نظر گردیده است.
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 .3ریاست سیستم معلوماتی برای اداره معارف
 3.1آمریت تحلیل احصائیه


مسوده اول طرزالعمل جمع آوری معلومات ترتیب گردیده که بعد از تائید و منظوری ریاست عمومی پالن و ارزیابی ،منظوری
مقام محترم وزارت اخذ خواهد گردید؛



پالن جمع آوری معلومات احصائیوی مکاتب گرم سیر و سردسیر ترتیب و مورد تطبیق قرار گرفته است که باساس آن
معلومات احصائیوی  93,398باب مکتب گرمسیر و سردسیر جمع آوری ،چک ،مرور و در سیستم دیتابیس مرکزی ثبت
گردیده است و گزارش تحلیلی و تشریحی احصائیوی سال ( 9315دیتاسیت) ترتیب و اماده نشر میباشد؛



به تعداد  386بازدید نظارتی به سطح مرکز ،والیات و ولسوالیها بمنظور بررسی و صحت ارقام جمع آوری شده انجام یافته و
ارقام احصائیوی تا حد امکان مورد تطبیق و تدقیق قرار گرفته است و به تعداد  3,748تن از کارمندان سطوح مختلف در
سرتاسر کشور در خصوص جمع آوری ،ثبت و خانه پری ف ورمه جات احصائیوی در جریان بازدید های نظارتی از والیات تحت
آموزش قرار گرفتند.

 3.1آمریت مراقبت و گزارشدهی


فعالیت ها و شاخص های پالن عملیاتی  9315در دیتابیس مرکزی توسط تیم تخنیکی این آمریت با در نظرداشت
نیازمندیهای این وزارت تجدید و آپدیت گردیده است؛



پالن م راقبتی به سطح مرکز و والیات جهت حصول اطمینان از تطبیق پالن های عملیاتی سال  ،9315پروژه ها و طرزالعمل
گزارشدهی ترتیب و به سطح مرکز ،والیات و ولسوالیها عمالً مورد تطبیق قرار گرفته است؛



به تعداد  385گزارش ماهوار والیتی از والیات دریافت و ثبت سیستم دیتابیس گردیده است و  965گزارش تشریحی
پیشرفت از پالن عملیاتی بطور ربعوار به سطح والیتی ترتیب و نظریات اصالحی برای تجدید نظر گزارشات به والیات ارایه
گردیده است؛



گزارش ساالنۀ  1394دستآورد های وزارت معارف به سطح ملی ترتیب ،نهایی و قابل استفاده بوده و نیز آماده نشر از طریق
ویب سایت وزارت معارف میباشد.



گزارش شش ماهه و نه ماهه پیشرفت از پالن عملیاتی سال  9315به سطح ملی ترتیب گردیده و گزارش ساالنه تحت کار
میباشد که در آیندۀ نزدیک تکمیل و نهایی میگردد؛



گزارش پیشرفت فزیکی پروژه ها ی این وزارت بطور ربعوار ترتیب و به وزارت محترم اقتصاد ارسال گردیده است .همچنان
گزارش نظارتی و پیشرفت برنامه های این وزارت به وزارت محترم مالیه نیز ترتیب و ارسال گردیده است؛



گزارش تکمیلی برنامۀ اسپا اول و دوم ترتیب و بعد از نظر خواهی و نهایی سازی آن به مسؤولین و سفارت کشور دنمارک
ارسال گردیده است؛



گزار ش دستآورد های وزارت معارف به اساس پالن کاری ملی وزارت امور زنان ترتیب و با وزارت امور زنان و ادارات ذیربط
شریک گردیده است؛
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گزارش از تطبیق پالن صد روز دوم ،سوم ،ربع اول و دوم سال مالی  5931وزارت معارف در چهار دوره ترتیب و با ادارۀ
محترم امور و سایر ادارات ذیربط شریک گردیده است و کارمندان (نماینده گان) برنامه ها و ریاست های مرکزی در خصوص
سیستم گزارشدهی پالن صد روز دوم تحت آموزش قرار گرفتند؛



به اساس درخواست ادارات خارج از وزارت و هدایات مقام وزارت معارف به تعداد  38فعالیت خارج از پالن بخصوص ترتیب
گزارشات خاص الجراء تکمیل و با ادارات ذیربط شریک گردیده و مورد استفاده آتان قرار گرفته است.

 3.3آمریت انکشاف سیستم ها


مطالعه سیستم های  MISکشور های دیگر و مطالعه ( )Best Practicesدر بخش انکشاف و بهبود سیستم ها صورت
گرفته است؛



سیستم های  ISD-MIS, HRMIS, Web Bases GIS,جهت تأخیر در پروسه پالن تدارکاتی  EQUIP IIدر ربع اخیر
سال مالی به اعالن سپرده شد و سیستم  HRMISبه زودترین فرصت اعالن خواهد شد و سیستم Asset Management
 Systemاز پالن تدارکاتی  EQUIP IIخارج گردیده است؛



به تعداد  76الیحه وظایف و پروپوزل ها برای انکشاف سیستم ها ترتیب گردیده و  98سیستم مختلف النوع انکشاف داده
ال مورد استفاده قرار گرفته است .بر عالوه آن از  36سیستم حمایت تخنیکی صورت گرفته و فعال نگه داشته شده
شده و عم ً
است؛



سیستم نصب سولر در  93والیت کشور که با نبود برق روبرو بودند طرح گردیده و  Tender Documentآن غرض اخذ
موافقه با بانک جهانی شریک گردیده است؛



فورم سروی اطفال خارج از مکتب برای مبایل و تابلیت ها دیزاین گردیده است؛



نقشه جی آی ایس برای  93والیت تحت پوشش برنامه جی پی ایی تهیه گردیده است؛



و پالیسی  ,پروسیجر و ستندرد های سیستم های معلوماتی تجدید نظر گردیده و استراتیژی  5ساله برای انکشاف سیستم ها
ساخته شده است.

 .4مدیریت عمومی اداری و اجرائیوی


قرارداد  97تن از کارمندان بالمقطع ریاست عمومی پالن و ارزیابی تمدید و پروسه ارزیابی  35تن از کارمندان انکشافی این
ریاست تنظیم گردیده ا ست؛



نیازسنجی ضروریات آمریت های مربوطه غرض صرفیه سال  9315انجام یافته و کتب حاضری برای کارمندان رسمی و
انکشافی ریاست عمومی پالن و ارزیابی ترتیب و مورد استفاده قرار گرفته است؛



راپور های حاضری کارمندان رسمی و انکشافی ریاست عمومی بمنظور اجرای معاشات اشان ترتیب و به شعبه معاشات
ریاست مالی ارسال گردیده است؛



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

 .5مدیریت پالن ،تطبیق بودجه و گزارشدهی


گزارش این مدیریت در دسترس قرار نگرفته است.
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 .1اجراأت در مقایسه با پالن
ریاست عموم ی پالن و ارزیابی که متشکل از سه ریاست فرعی ،هفت آمریت و دو مدیریت عمومی ماتحت بوده اجراأت ساالنه ادارات
ال
متذکره که در کٌل اجراأت این ریاست را تشکیل میدهد با در نظرداشت پالن های ساالنه کاری و ساختار تشکیالتی قرار ذیل مفص ً
شرح میگردد:

 1.1ریاست پالیسی و پالن استراتیژیک
این ریاست از نگاه ساختار تشکیالتی دارای دو آمریت (پالن استراتیژیک و عملیاتی و تحقیق و ارزیابی) ما تحت بوده که اجراأت کاری
انها در مقایسه با پالن کاری سال  1115بترتیب قرار ذیل شرح میگردد:

آمریت پالن استراتیژیک و عملیاتی
هدف کلی :تهیه و ترتیب پالن های استراتیژیک ،میان مدت و عملیاتی به سطح ملی ،والیتی و ولسوالی برای تعین و تنظیم و انسجام
بهتر اهداف و فعالیت های ادارات معارف برای ارائه خدمات تعلیم و تربیه.

هدف

دستاورد

فیصدی

ساالنه

ساالنه

پیشرفت

1

1

%111

تعداد پالن های نشر شده

15

11

%13

تعداد پالن های تهیه شده

311

181

%31

15

11

%13

تعداد پالن های تهیه شده

311

115

%11

تعداد کارمندان آموزش دیده

311

111

%11

4

4

%111

شاخص

فعالیت ها
نهایی سازی و تصویب پالن ستراتیژیک پنج ساله معارف

تعداد پالن نهایی و تصویب

برای سالهای  1111الی 1111

شده

نشر  15پالن سه ساله جاری  1111- 1115معارف در
ویب سایت وزارت معارف
تهیه پالن میان مدت ولسوالی سال های  1115الی
1111
تهیه و نهایی سازی پالن عملیاتی ساالنه سال  1111به

تعداد پالنهای والیتی تهیه

سطح والیتی

شده

تهیه و نهایی سازی پالن های عملیاتی به سطح ولسوالیها
برای سال 1111
آموزش همکاران مرکزی و والیتی در خصوص پالنگذاری
تعلیمی و تربیتی
تهیه پالن صد روز اول فعالیت های معارف

تعداد پالن های تهیه شده
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مقدمه
آمریت پالن استراتیژیک و عملیاتی نظر به نزدیک شدن ختم پالن ملی استراتیژیک دوم معارف در راستای تحقق اهداف انکشافی " تعلیم و
تربیه پایدار  "SDGو "تعلیم و تربیه برای همه  ،"EFAپالن استراتژیک سوم ملی معارف را برای سالهای

( 7679 -7691عیسوی) تجدید

نظر گردیده است.
پالن استراتیژیک سوم ملی معارف ،وضعیت مطلوب معارف را در سال  7679توصیف نموده ،پالیسی ها و اهداف اساسی معارف را برای سال
های  7691الی  7679بیان کرده و استراتیژی ها و فعالیت ها و بودجه الزم برای رسیدن به آن اهداف را مشخص می سازد .همچنان بمنظور
تطبیق پالن استراتیژیک این آمریت پالن های عملیاتی را برای  471ریاست های مرکزی ،والیات و ولسوالی ها تهیه و ترتیب نموده است.

فعالیت اول :نهایی سازی و تصویب پالن ستراتیژیک پنج ساله معارف برای سالهای  1931الی1933
پالالالن اسالالتراتیژیک سالالوم ملالالی معالالارف کالاله بالالرای سالالال
هالالالای  9313الالالالی  7691 ، 9311الالالالی  7679بالالالا
همکارای مسالتفیم برناماله هالا در مرکالز و تمالام همکالاران
ملالالی و بالالین الملالالی بالالا در نظالالر داشالالت پالیسالالی هالالای
دولالالت وحالالدت ملالالی و مشالالخص شالالدن اولویالالت هالالای
کالالاری وزارت معالالارف ،تهیالاله و در یالالک جلسالاله رسالالمی
بالالا تمالالام تمویالالل کننالالده گالالان ،روسالالای ،آمالالرین معالالارف
والیات و روسای تربیاله معلالم والیالات بالا حضالور داشالت
جامعه مدنی و رسانه ها شریک گردیده است.

فعالیت دوم :نشر  95پالن سه ساله جاری  1937- 1935معارف در ویب سایت وزارت معارف
با درنظر داشت مشکالت موجود بخاطر ختم قرارداد همکاران تخنیکی و یا پائین بودن ظرفیت ها در والیات ،تعداد زیاد از والیات پالالن
هایشان را به زمان معین آن ارسال نکرده اند و یا اگر ارسال کرده اند دارای مشکالت زیاد ارقامی بوده که این والیالات شالامل بدخشالان،
بادغیس ،تخار ،بلخ ،لغمان ،کنر ،سمنگان ،پکتیکا ،خوست ،پکتیا ،غزنی ،لوگر ،میدان وردگ ،پروان ،فاریالاب ،جوزجالان ،بامیالان ،هالرات،
کندز ،شهرکابل ،والیت کابل ،بغالن و ننگرهار میگردد یا پالن های خویش را ارسال نکرده انالد و اگالر ارسالال کالرده انالد نالاقص و یالا
تکمیل نمیباشد.
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والیات که پالن های شان بدون نواقص در دسترس قرار گرفته شامل نورستان ،غور ،دایکندی ،سرپل ،پنجشیر ،ارزگان ،نمیالروز ،فالراه،
هلمند ،کندهار ،زابل و کاپیسا میگردد.

فعالیت سوم :تهیه پالن میان مدت ولسوالی سال های  1331الی 1331
با وجود تماس های مکرر با ریاست های معارف والیات به منظور جمعآوری پالن های میان مدت ولسوالی ها تنها والیات که پالن های
ولسوالی های خویش را ارسال نموده اندکیفت آن قرار ذیل میباشد:.
 .9والیت بلخ
این والیت از مجموع  98پالن میان مدت ولسوالیهای خویش به تعداد  8پالن آن را ارسال نموده اند که بعد از چک و مرور تمام آنها از
نگاه کیفیت ناقص شناخته شد و  96پالن دیگر آنوالیت هنوز هم باقی مانده است.
 .7والیت جوزجان
این والیت  99پالن میان مدت تمام ولسوالیهای خویش را ارسال نموده اند که بعد از چک و مرور تمام آنها از نگاه کیفیت ناقص
شناخته شد.
 .3والیت پنجشیر
این والیت  8پالن میان مدت تمام ولسوالیهای خویش را ارسال نموده اند که بعد از چک و مرور تمام آنها از نگاه کیفیت عالی بود.
 .4والیت دایکندی
این والیت  8پالن میان مدت تمام ولسوالیهای خویش را ارسال نموده اند که بعد از چک و مرور تمام آنها از نگاه کیفیت خوب است.
 .5والیت سرپل
این والیت  1پالن میان مدت تمام ولسوالیهای خویش را ارسال نموده اند که بعد از چک و مرور تمام آنها از نگاه کیفیت عالی است.
 .3والیت غور
این والیت  96پالن میان مدت تمام ولسوالیهای خویش را ارسال نموده اند که بعد از چک و مرور تمام آنها از نگاه کیفیت عالی است.
 .1والیت لغمان
این والیت  3پالن میان مدت تمام ولسوالیهای خویش را ارسال نموده اند که بعد از چک و مرور تمام آنها از نگاه کیفیت ناقص است.
 .8والیت نورستان
این والیت  8پالن میان مدت تمام ولسوالیهای خویش را ارسال نموده اند که بعد از چک و مرور تمام آنها از نگاه کیفیت عالی است.
 .1والیت کنر
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این والیت  95پالن میان مدت تمام ولسوالیهای خویش را ارسال نموده اند که بعد از چک و مرور تمام آنها از نگاه کیفیت ناقص است.
 .96والیت ننگرهار
این والیت از مجموع  77پالن میان مدت ولسوالیهای خویش  99پالن آنرا ارسال نموده که بعد از چک و مرور تمام آنها از نگاه کیفیت
خوب است.
 .99والیت پکتیکا
این والیت  1پالن میان مدت تمام ولسوالیهای خویش را ارسال نموده اند که بعد از چک و مرور تمام آنها از نگاه کیفیت ناقص است.
 .97والیت خوست
این والیت  97پالن میان مدت تمام ولسوالیهای خویش را ارسال نموده اند که بعد از چک و مرور تمام آنها از نگاه کیفیت عالی است.
 .93والیت پکتیا
این والیت از مجموع  93پالن میان مدت ولسوالیهای خویش  5پالن آنرا ارسال نموده که بعد از چک و مرور تمام آنها از نگاه کیفیت
ناقص است.
 .94والیت فراه
این والیت از مجموع  99پالن میان مدت ولسوالی های خویش هیچ یک آنرا ارسال ننموده است.
 .95والیت هلمند
این والیت از مجموع  95پالن میان مدت ولسوالیهای خویش  97پالن آنرا ارسال نموده که بعد از چک و مرور تمام آنها از نگاه کیفیت
خوب است.
 .93والیت کندهار
این والیت از مجموع  93پالن میان مدت ولسوالی های خویش هیچ یک آنرا ارسال ننموده است.
 .91والیت نیمروز
این والیت از مجموع  3پالن میان مدت ولسوالی های خویش هیچ یک آنرا ارسال ننموده است.
 .98والیت ارزگان
این والیت تمام پالن هی میان مدت  1ولسوالی خویش را ارسال نموده که بعد از چک و مرور از نگاه کیفیت خوب است.
 .91والیت کاپیسا
این والیت از تمام پالن میان های مدت  1ولسوالی خویشرا ارسال نموده که بعد از چک و مرور از نگاه کیفیت خوب است.
 .76والیت زابل
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این والیت از مجموع  97پالن میان مدت ولسوالیهای خویش  8پالن
آنرا ارسال نموده که بعد از چک و مرور تمام آنها از نگاه کیفیت خوب
بوده و  4پالن باقیمانده خویش را تا هنوز ارسال ننموده اند.
والیات که پالن های ولسوالی های خویش را ارسال نگرده اند
قرار ذیل میباشد:
 -9فاریاب ،سمنگان ،بامبان ،تخار ،بدخشان ،بادغیس ،بغالن ،غزنی ،
لوگر ،میدان وردک  ،پروان  ،هرات ،کندز ،شهرکابل ،والیت کابل،
میباشد.

فعالیت چهارم :دریافت متحد المال شماره  1و 2با زمانبندی آن از طریق وزارت اقتصاد و مالیه
متحدالمال شماره  9وزارت محترم اقتصاد ،با تأسف که با یک ماه تاخیر نسبت به سال گذشته که به تاریخ  1395/ 2 / 5رسید و
جلسه هماهنگی را با ریاست مالی و همکاران پروژه  PFMAبمنظور تدویر ورکشاپ آموزشی برای تمام برنامه ها جهت تهیه کانسپت
گرفته شد .متحدالمال شماره دوم بعد از بررسی متحدالمال شماره اول توسط وزارت محترم مالیه و اقتصاد به تاریخ  9315 / 5 / 73به
تمام وزارت خانه ها ارسال شده است و تمام فورمه های ارسالی متحدالمال شماره دو م توسط امریت پالیسی و پالن استراتیژیک تهیه
و جهت تکمیل بخش مالی و بودجوی به ریاست محترم مالی وحسابداری و وزارت محترم اقتصاد ارسال گردیده است .و تمام برنامه ها
برای هر پروژه خویش کانسپت نوت و یا طرح ابتدائیه را تهیه نموده که به اساس آن در وزارت های اقتصاد و مالیه پروژه های جدید
خویش را موافقانه دفاع نمودند.

فعالیت پنجم :تهیه و نهایی سازی پالن عملیاتی ساالنه سال  1931به سطح ملی ،والیتی و ولسوالی
پالن های عملیاتی سال  9313به سطح ملی و والیتی با همکاری مستقیم برنامه ها در مرکز ترتیب و به منظور شریک سازی و تهیه
پالن های عملیاتی و لسوالی ها ،تمام این پالن ها با والیات کشور شریک گردیده است ،و تا اکنون پالن های والیتی  33والیت و بیش
از  315ولسوالی و نواحی شهری تهیه و ترتیب گردیده است .تنها پالنهای والیات بدخشان و ارزگان با وجود تماس های مکرر همرای
مسؤلین ریاست های معارف و کارمندان تخنیکی (  )EMISهنوز هم به این آمریت مواصلت نورزیده است.
ناگفته نباید گذاشت که پالن های اعمار مکاتب سال  9315به نسبت نبود بودجه کافی  919صنف آن اعمار و  1,393صنف باقیمانده
آن دوباره در اولویت سال  9313قرار گرفته است.
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فعالیت ششم :تربیه همکاران مرکزی و والیتی در رشته پالنگذاری دوامدار در طول سال
جذب  931تن شاگردان اناث از طریق کانکور ،جذب  75تن از کارمندان وزارت معارف ریاست های مرکز از طریق برنامه های شبانه و
جذب  766محصلین قبل از خدمت و شروع دوره دوم و سوم محصلین بعد تکمیل پروسه دفاعیه شان در چوکات دیپارتمنت
پالنگذاری تعلیمی صورت گرفته است.

فعالیت هفتم :تهیه پالن های  111روزه (یکساله) ربع اول ،دوم ،سوم و چهارم وزارت معارف
به اساس هدایت جاللتماب محترم رئیس جمهوری اسالمی افغانستان تا اکنون  4پالن صد روزه این وزارت که شامل فعالیت های
کلیدی برای  966روز نخست میباشد تهیه و به دسترس تمام برنامه ها و ریاست های این وزارت جهت تطبیق آن قرار گرفته است.
ناگفته نباید گذاشت که اداره محترم امور و داراالنشاء شورای وزیران در این سال فارمت های پالن  966روزه را تغیر و پالن ساالنه ملی
با در نظر داشت اولویت های رئیس جمهور تهیه و ارسال نموده اند ،به همین اساس فارمت متذکره با برنامه های وزارت معارف شریک
و قرار است تا پالن ملی ساالنه با همکاری برنامه ها تهیه گردد.

فعالیت هشتم :بررسی و مرور پروپوزل و تهیه سند تفاهم نامه با موسسات داخلی و خارجی
آمریت پالن استراتیژیک و عملیاتی در این سال به تعداد
 16تفاهم نامه را با موسسات داخلی و خارجی به ارزش
 51میلیون دالر امریکایی به منظور بهبود کیفیت معارف،
دسترسی به تعلیم و تربیه و تجهیز و اعمار مکاتب به
امضاء رسانده است.

فعالیت نهم :پالنگذاری و مدیریت (رهبری)
این آمریت پالن کاری سال  9313و  9318خویش و تمام آمریت های ریاست عمومی پالن و ارزیابی را تهیه و توحید نموده است.
همچنان این آمریت به اساس پالن کاری خویش تمام کارمندان این آمریت را تحت آموزش قرار داده و پالن را برایشان تشریح نموده
است .ناگفته نباید گذاشت که سیستم گزارشدهی برای کارمندان ایجاد گردیده و مکلف اند که گزارشات شانرا بطور ماهوار ارایه نمایند.
این آمریت گزارشات خویش را طبق پالن بطور ماهوار و ربعوار تهیه و به ریاست مربوطه ارسال نموده است .همچنان یک گزارش مکمل
از کارکرد های این وزارت در رابطه به تمام پروژه های انکشافی به رئیس جمهور کشور تهیه و ارسال گردیده است.

فعالیت دهم :تدویر جلسات هماهنگی با واحد ها وریاست های ذیربط
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جلسات بطور دوامدار با تمام ریاست های ذیربط صورت گرفته و مشکالت که در جریان پروسه کاری پیش میامد با تفاهم همه جانبه
حل گردیده است.

فعالیت یازدهم  :نظارت از کارکرد کارمندان مربوطه و رهنمایی کارمندان برای بهبود امور
نظارت از پروسه کاری کارمندان بطور دوامدار صورت گرفته و رهنمای های الزم را جهت بهبود وظایف محوله شان ارایه گردیده است.

فعالیت دوازدهم :ارتقای ظرفیت کارمندان
این آمریت  4تن از کارمندان خویش را به انستیتوت پالنگذاری تعلیمی معرفی نموده است .برعالوه آن 7 ،تن از کارمندان به ورکشاپ
ادغام بودجه پاسخگو به جندر در پروسه ترتیب بودجه و  9تن دیگر آن را به ورکشاپ پروپوزل نویسی معرفی نموده است.

اجراأت خارج از پالن


الیحه وظایف و پالن کاری برای کارآموزان ونظارت از انجام وظایف شان تهیه گردیده است؛



اسناد میثاق شهروندی مرور و مطالعه ،ترجمه اسناد ،تهیه پرزنتیشن ،اشتراک در جلسات و تهیه استندرد های وزارت معارف
به منظور تحقق تعهدات وزارت معارف میثاق شهروندی انجام یافته است؛



اسناد اهداف انکشاف پایدار ( )SDGمرور و مطالعه ،ترجمه اسناد آن ،تهیه پرزنتیشن و ارائه آن در ریاست عمومی پالن
وارزیابی و شریک سازی آن با آمرین تدریسی معارف والیات در ورکشاپ آموزشی انجام یافته است؛



جلسات ارزیابی قابلیت های شاگردان ( )learning assessmentتدویر و هماهنگی صورت گرفته و مینوت آن تهیه
گردیده است؛



پالن کاری همکاران تخیکی برای سال  9313تهیه گردیده است؛



در جلسات وزارت محترم امور خارجه به منظور تهیه بودجه و پالن تطبیقی برای قطعنامه  9313پیرامون زنان ،صلح و
امنیت در جامعه اشتراک صورت گرفته است؛



جمع آوری ،تحلیل و دسته بندی ارقام مالی برای تحلیل سکتور معارف و تنظیم و هماهنگی جلسات با مشاور بین المللی
برای انجام تحلیل سکتور معارف و ارایه نظریات اصالحی پیرامون
راپور تحلیل سکتور مذکور انجام گردیده است؛



به منظور تدویر و ترتیب پالن جاری سال های  7693و 7691
بودجه ترتیب و به اداره محترم یونیسیف ارسال گردیده است؛



فورم پیش بینی او لویت ها و مصارف پروژه های انکشافی وزارت
معارف به وزارت محترم اقتصاد تکمیل گردیده است؛
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تحلیل مصارف فی شاگرد برای سال  9314و تحلیل بودجه فی شاگرد در سال  9315انجام یافته است؛



طرح مکاتب مسدود در والیات نا امن تهیه و به اداره محترم امور ارسال گردیده است؛



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

مشکالت عمده


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



عدم هما هنگی برنامه ها و والیات در رابطه به تغیرات ارقامی پالن های عملیاتی و ارسال پالن اعمار مکاتب.



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



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



نرسیدن پالن های میان مدت سال  9315الی  9311والیات فاریاب ،سمنگان ،بامبان ،تخار ،بدخشان ،باغیس ،بغالن ،غزنی،
لوگر ،میدان وردک ،پروان ،هرات ،کندز ،شهرکابل و والیت کابل میباشد.



عدم پاسخ دهی والیات در جریان ساختن پالن های میان مدت  9315الی .9311



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



موجودیت بیش از حد فعالیت های غیر پالنی.



ارسال پالن های تکراری سال های گذشته به جای پالن های جدید از والیات.

طرح های پیشنهادی


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



هماهنگی در خصوص تغیرات ارقامی پالن های عملیاتی و ارسال پالن اعمار مکاتب بین مسئولین برنامه ها و ریاست های
معارف والیات ایجاد و تقویت گردد.



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



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



پالن های میان مدت سال  9315الی  9311والیات فاریاب ،سمنگان ،بامبان ،تخار ،بدخشان ،باغیس ،بغالن ،غزنی  ،لوگر،
میدان وردک  ،پروان  ،هرات ،کندز ،شهرکابل و والیت کابل مورد پیگیری جدی قرار گیرد.
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هماهنگی بین والیات در جریان ساختن پالن های میان مدت  9315الی  9311تقویت گردد.



دقت بیشتر در خصوص تهیه نمودن پالن های میان مدت والیات و و لسوالی ها از طرف مسئولین ذیربط صورت گیرد.



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



توجه بیشتر در ارسال پالن ها از سوی مسئولین والیات شود.
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آمریت تحقیق و ارزیابی
هدف کلی :انکشاف گزینههای پالیسی  ،بهبود برنامه ها و خدمات تعلیمی و تربیتی وزارت معارف براساس معلومات حاصل از سروی
های عمومی ،تحقیقات و ارزیابیهای معیاری در زمینه های مختلف تعلیم و تربیه.

هدف

دستاورد

فیصدی

ساالنه

ساالنه

پیشرفت

تعداد گزارش تهیه شده

1

1

%111

برگزاری ورکشاپ تهیه پالیسی تعلیمات دختران

تعداد ورکشاپهای برگزارشده

3

1

%15

برگزاری برنامه گفتمان ملی دانش آموز و آموزگار

تعداد برنامه برگزار شده

1

1

%111

3

3

%111

1

1

%111

شاخص

فعالیت ها
تهیه و نهایی سازی گزارش مرور مشترک ساالنه سکتور تعلیم و
تربیه

تعداد استراتیژیهای انکشاف

سهمگیری در پروسه طرح استراتیژی های وزارتخانه ها

یافته
تعداد پروژه های تسهیل شده

هماهنگی و تسهیل تحقیقات و ارزیابی ها در خصوص پروژه ها

مقدمه
آمریت تحقیق و ارزیابی با هدف "انکشاف گزینههای پالیسی  ،بهبود برنامه ها و خدمات تعلیمی و تربیتی وزارت معارف براساس
معلومات حاصل از گزارش های تحلیلی ،مرورها ،تحقیقات و ارزیابیهای معیاری در زمینه های مختلف تعلیم و تربیه" فعالیت های
خویش را در چوکات پال ن های کاری تنظیم و تطبیق میکند .این آمریت دارای سلسله فعالیت های اساسی برای ارزیابی برنامه ها و
پروژه های معارف و تحقیق پدیده های مفید و جدید غرض انکشاف و بهبود وضعیت تعلیم و تربیه در افغانستان می باشد .دیدگاه
عمومی این اداره چنین تعریف شده است "پالن ها و برنامه های وزارت معارف بر اساس معلومات و شواهد تحلیلی ،منابع و ظرفیت
های فعلی که از طریق اجرا ،تسهیل ،هماهنگی ،مرورها ،ارزیابی ها و تحقیقات فراهم می گردند ،انکشاف می یابند".
این آمریت در روشنی اهداف ریاست پالیسی و پالن استراتیژیک و با درنظر داشت اهداف کلی ریاست عمومی پالن و ارزیابی ،اهداف و
نتایج متوقعه خویش را تعریف و به معرض اجرا قرار میدهد.
این آمریت نیز یکی از جمله آمریت های است که تحت مدیریت و رهبری ریاست پالیسی و پالن استراتیژیک ،پالن های کاری خویش
را تطبیق و از روند اجرای آن بطور منظم گزارش تهیه می نماید .همچنان کارکنان دولتی و متخصصین ارشد ارزیابی برای رسیدن به
اهداف مشخص و نتایج متوقعه این آمریت ،پالن های کاری خویش را طبق الیحه وظایف تهیه نموده و بطور ربعوار از جریان تطبیق
برای آمریت تحقیق و ارزیابی گزارش تشریحی ارایه میکنند .این کارکنان تحت نظارت مستقیم آمر فعالیت های پالن کاری را در مرکز
و والیات انجام میدهند .آمریت تحقیق و با داشتن متخصصین مجرب و با مهارت در عرصه تحقیق و ارزیابی ،سعی دارد ،تا روند انتقال
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دانش و مهارت ها را به کارکنان مرکزی و سطح والیات و حتی ولسوالی ها تسریع بخشد تا فعالیت و مسوولیت های این اداره بطور
وسیع وسعت یافته و مسوولیت تطبیق اهداف این اداره بطور تدریجی به والیات و ولسوالی ها انتقال نماید و در نهایت این اداره نقش
نظارت کننده و تسهیل کننده را ایفا کند.
فعالیت اول :راه اندازی برنامه مرور مشترک بر سکتور تعلیم وتربیه
مرور مشت رک بر سکتور تعلیم و تربیه یک برنامه جامع برای ارزیابی دستآورد ها ،پیشرفت ها ،چالش ها و پیشنهاد راه حل های
استراتِیژیک میباشد .در این مرور بیشتر روی تطبیق پالن های عملیاتی در مرکز ،والیات و ولسوالی ها تمرکز صورت میگیرد .بادرنظر
داشت اهداف آمریت تحقیق و ارزی ابی ،ارزیابی از روند تطبیق فعالیت های پالن عملیاتی و تحلیل نتایج و فکتور های پیوسته به جریان
تطبیق از جمله کار های عمده میباشد .بنابراین در جریان مرور مشترک پروسه های مختلف ارزیابی ،تحلیل و گزارشدهی روی برنامه
ها و پروژه های معارف صورت میگیرد.
در برنامه مرور مشترک که در سال  5931راه اندازی گردید ،مانند سال های گذشته برنامه های دارای اولویت وزارت معارف را مورد
هدف قرار داد .از سوی دیگر وسعت تطبیق مرور مشترک در سال  5931نسبت به سال های گذشته به استثنای برنامه های دارای
اولویت معارف ،پنج ریاست عمومی (منجمله ر یاست تهیه و تدارکات ،ریاست مالی و حسابداری ،ریاست منابع بشری ،ریاست نظارت
تعلیمی و ریاست پالیسی و پالن) را نیز تحت پوشش قرار داده است.
تهیه چهارچوب و طرح مرور سال  :9315در نخست قبل از راه اندازی ،برنامه ها و ریاست ها ،مفهوم و ابزار مهم مرور تهیه گردید .این
ابزار شامل تهیه پالن های کاری (الیحه مرور) ،سؤالنامه ها ،ابزار جمع آوری احصائیه (فورم های احصائیوی) ،تهیه پالن های عملیاتی
به سطح برنامه ها ،تهیه ساختار گزارشدهی والیتی و تهیه پالن سفر میباشد .این ابزار برای هر برنامه با درنظر داشت مقتضیات مرور
بطور جداگانه توسط متخصص ارشد ارزیابی و همکار دولتی تهیه گردید.
ارسال فورم ها به والیات و بازدید والیات نمونه و جمع آوری معلومات :در گام دوم متخصصین و همکاران دولتی از  55والیت22 ،
ولسوالی و  99مرکز آموزشی در سطح مرکز ،والیات و ولسوالی ها بازدید نمودند .هدف از این بازدید ها ،مرور عملی بر تطبیق پالن
های عملیاتی ،جمع آوری معلومات واقع بینانه از روند اجراأت و تحلیل وضعیت موجود میباشد .انتخاب والیات و ولسوالی ها بر اساس
یک سلسله شرایط و معیار های از قبل تعریف شده صورت گرفت و  52والیت بازدید شده منحیث نمونه برای عمومی سازی یافته ها
مورد استفاده قرار گرفت.
تحلیل معلومات جمع آوری شده و تهیه مسوده گزارش برنامه ها و پروسه ها :بعد از بازدید ها مرحله سوم تهیه انکشاف گزارشات
تحلیلی از وضعیت تعلیم و تربیه به سطح برنامه های معارف و ریاست های عمومی آن می باشد .برای هر برنامه و ریاست های برگزیده
شده ،گزارشات متعدد تحلیلی (که شامل تحلیل های کمی و کیفی میباشد) تهیه گردید و چارچوب راه حل های استراتیژیک برای هر
چالش بطور جداگانه پیشنهاد شد.
گزارش مرور بعد از انکشاف به زبان های محلی و همچنان زبان انگلیسی ترجمه میشود .هر متخصص مسئولیت ترجمه گزارشات
مربوط شانرا دارد .هدف از ترجمه گزارش به زبان انگلیسی ،شریک سازی گزارشات با همکاران انکشافی وزارت معارف (تمویل
کنندگان) و استفاده کنندگان خارجی میباشد .برعالوه ،یک نسخه گزارشات به ریاست های مرکزی و برنامه های وزارت معارف جهت
اطالع رسانی در مورد کارکرد ها ،مشکالت و راه حل های استراتیژیک ،شریک میگردد تا با استفاده از چارچوب عملی که در آن
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مشکالت شناسائی شده اند ،و برای حل آنها استراتیژی های مناسب و قابل تطبیق پیشنهاد گردیده است اقدامات مؤثر را با استفاده از
ترسیم پالن ها و طرح های بهتر اتخاذ نمایند.
فعالیت دوم :برگزاری ورکشاپ تهیه پالیسی تعلیمات دختران
پالیسی سازی دارای یک سلسله پروژه های خاص میباشد که تنها توسط یک سازمان مشخص طرح و تطبیق نمیگردد .پروسه پالیسی
سازی یک پروسه اشتراکی بوده و با سازمان ها و ادارات مربوط شریک و نظریات و پیشنهادات ادارات غرض غنی سازی و اشتراکی
نمودن پالیسی شریک میگردد .براساس محتویات پروسه پالیسی سازی نخست ورکشاپ سه روزه با اشتراک اعضای جامعه مدنی،
وزارت های معارف ،صحت ،امور زنان ،کارو امور اجتماعی ،سازمان های غیر دولتی ) (NGOsو مؤسسه UNICEFبرگزار گردید .در
این ورکشاپ روی اولویت های تعلیمات دختران ،چارچوب های ملی و بین المللی برای تعلیمات دختران ،برنامه ها و ابتکارات سازمانها
در بخش تعلیمات دختران در افغانستان بحث گردید ،سپس تحلیل قوت ها و ضعف ها ) (SWOTدر ارتباط با تعلیمات دختران
انجام شد .از سوی دیگر استراتیژی/طرح انکشاف پالیسی تعلیمات دختران با حضار شریک گردید.
به تعقیب آن پالن برگزاری ورکشاپ ها در چهار زون کشور به منظور شناسایی چالشهای تعلیمات دختران و راه حل ها ترتیب گردید.
تاکنون تنها یک ورکشاپ در یک زون (والیت کندهار) که در آن مسئوالن معارف از والیات زابل ،هلمند و ارزگان نیز حضور داشتند
برگزار گردید و ورکشاپهای سه زون دیگر مطابق پالن  UNICEFقرار است به زودی در سایر والیات تدویر گردد.
در ورکشاپ که در والیت کندهار تدویر یافت برعالوه اشتراک کنندگان ورکشاپ ،نمایندگان سازمان یونیسیف و نمایندگان ریاست
تعلیمات اساسی و ثانوی و آمریت تحقیق و ارزیابی اشتراک نموده بودند و ورکشاپ را بطور مؤثر مطابق آجندا به پیش بردند .در مرحله
اول پریزنتیشین جامع در رابطه به وضعیت موجود تعلیم و تربیه دختران در چهار والیت کشور (کندهار ،زابل ،هلمند و ارزگان) توسط
نماینده آمریت تحقیق و ارزیابی معلوم ات ارایه گردید .متعاقبأ به اساس آجندای ورکشاپ اشتراک کنندگان روی نقشه کشی سازمان ها
و ادارات که در ارتباط به بهبود وضعیت تعلیم و تربیه دختران در والیات مربوطه کار میکنند پرداختند  .در مجموع طی روز ورکشاپ
پالیسی سازی برای دختران ،اشتراک کنندگان مطابق آجندا و به رهبری و مدیریت نماینده آمریت تحقیق و ارزیابی فعالیت های
متعدد را انجام دادند از جمله :
.5
.2
.9
.4
.1

شناسائی سازمان ها و ادارات که برای بهبود تعلیم و تربیه دختران در والیات مربوطه کار میکنند و نوع پروژه و فعالیت های
که تاکنون انجام داده و همچنان تأثیرات پروژه های سازمان ها در بهبود وضعیت تعلیم و تربیه دختران در والیات مربوطه؛
خانه پری سؤالنامه که از سوی آمریت تحقیق و ارزیابی مطابق پروسه پالیسی سازی و تشخیص چالش های موجود در سطح
والیات تهیه شده بود؛
اجرای بحث های گروپی (چهار گروپ کاری از چهار والیت) روی چالش های موجود در سطح والیت مربوط؛
تشخیص و ارائه چالش های فراراه تعلیم و تربیه دختران در والیات مربوطه در یک فارمت جداگانه؛
و پیشنهاد راه حل های استراتیژیک و قابل تطبیق غرض حل مشکالت فراراه تعلیم و تربیه دختران در والیات .

برعالوه ،اجرای موارد فوق با اعضای معارف والیات ،با حدود  51تن از دختران در والیت کندهار که در حال حاضر مصروف آموزش و
پرورش در برنامه تعلیمات تسریعی هستند مصاحبات صورت گرفت .به تعقیب از  21تن از دختران صنوف  52 – 7در والیت کندهار
دعوت گردید تا سؤالنامه ها را خانه پری و بحث های گروپی را با تیم پالیسی سازی انجام بدهند .خوشبختانه پروسه نهایت مؤفق و
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دارای نتایج قابل مالحظه بود .در اینجا تالش گردید تا بیشتر نظریات و دیدگاه های دختران که شامل و یا خارج از مکتب هستند بطور
مؤثر مدنظرگرفته شود .
به ادامه راه اندازی بحث ها با شاگردان اناث در والیت کندهار ،منحیث نمونه عملی برای اعضای معارف والیات زابل ،هلمند و ارزگان
نیز راهنمائی گردید تا این پروسه را در والیات خویش بطور سیستماتیک و منظم تطبیق نمایند .بنأ برای مسئولین هر والیت یک
نسخه سؤالنامه ها داده شد تا این سؤالنامه ها را با شاگردان اناث در مکاتب و شاگردان اناث خارج از مکتب شریک و نظریات آنها را با
خانه پری سؤالنامه ها دریافت و به دفتر والیتی یونیسیف و از طریق آنها به آمریت تحقیق و ارزیابی غرض تحلیل و بررسی ارسال
نماید .
قرار است گزارش تحلیل از نتایج ورکشاپ در والیت کندهار توسط آمریت تحقیق و ارزیابی وزارت معارف تهیه گردد .این گزارش کمک
میکند تا بعد از تکمیل سه ورکشاپ بعدی ،روی یافته ها و نتایج ورکشاپ ها تصامیم الزم اتخاذ گردد و یافته های مهم و اساسی در
پروسه پالیسی سازی مورد تمرکز قرار گیرد
تحلیل وضعیت تعلیمات دختران

تحلیل وضعیت تعلیمات دختران به منظور تحلیل رو ند تعلیمات دختران در طول پانزده سال گذشته و شناسای چالش های آن
همچنان ارائه پیشنهادات جهت بهبود وضعیت تعلیمات دختران صورت میگیرد .این تحلیل با استفاده از معلومات موجود در  EMISو
همچنان نتایج بدست آمده از ورکشاپهای که به سطح زون جهت انکشاف پالیسی تعلیمات دختران برگزار میگردد صورت میگیرد.
تهیه چارچوب و طرح تحلیل :در ابتدا شاخص های عمده تعلیمات دختران در بخشهای دسترسی ،کیفیت و مدیریت شناسایی گردیده
و به اساس آن از ارقام موجود در  EMISاستفاده گردیده است.
تحلیل معلومات و تهیه گزارش :معلومات با در نظرداشت شاخص های شناسایی شده تحلیل گردیده و گزارش نهایی بشمول قوانین و
تعهدات ملی و بین المللی موجود در تعلیمات دختران و همچنان شناسایی گالشها و ارائه پیشنهادات جهت بهبود وضعیت تعلیمات
دختران تهیه گردیده و با مراجع مربوط شریک میگردد.
فعالیت سوم :برگزاری برنامه گفتمان ملی دانش آموز و آموزگار
برنامه گفتمان یک برنامه کامأل جدید و یکی از اقدامات خالقانه آمریت تحقیق و ارزیابی میباشد .این برنامه برای اولین بار بعد از
هدایت رئیس جمهوری در سطح مکاتب میان مدیران مکاتب ،معلمین و شاگردان راه اندازی گردید .در سال  5931برنامه گفتمان
منحیث یک برنامه آزمایشی در یک حوزه تعلیمی (حوزه  55تعلیمی در شهر کابل) در  21مکتب ذکور و اناث راه اندازی گردید و از
نتایج بحث ها و گفتگو ها میان شاگردان ،معلمین و مدیران گزارش جامع تهیه گردید.
در ابتدا طرح کلی و چگونگی روش اجرای گفتمان و همچنان پیش بینی نتایج و محصول که از البالی این برنامه تولید شد انکشاف
داده شد .در گام ثانی ،رهنمود و مکلفیت های افراد سهیم در برنامه گفتمان بطور واضح مشخص گردید که برای مشخص کردن
مکلفیت های افراد ،توسعه دادن این برنامه به سطح ملی میباشد تا در سال های بعد این برنامه در سطح مکاتب و مراکز آموزشی
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معارف در مرکز ،والیات و ولسوالی ها بطور ساده توسط مسئولین معارف تطبیق و از نتایج و محصوالت آن استفاده مؤثر صورت گیرد.
هدف کلی این برنامه در سه سطر بطور مختصر تعریف گردیده است:


دانش آموز و آموزگار محور ساختن نظام آموزشی کشور؛



بهبود کیفیت تعلیم و تربیه و متناسب سازی آن با نیازهای مستفیدین؛ و



مدیریت بهتر منابع مالی ،انسانی و تجهیزات معارف.

با درنظر داشت اهداف تعریف شده ،یک سلسله سؤاالت بسیار مشخص تهیه گردید و برای جریان پیدا کردن رشته بحث ها در مورد
سؤاالت میان مدیران ،معلمین و شاگردان رهن مائی الزم صورت گرفت .نتایج که روند این برنامه در سطح یک حوزه تعلیمی بسیار مؤثر
بوده است و قرار است در سال های بعد این برنامه بیشتر توسعه داده شود و از سطح مرکز بطور تدریجی به مراکز تعلیمی والیات و
ولسوالی ها انتقال نماید.
برنامه گفتمان یک دستآورد بزرگ میب اشد که تاکنون نظیر نداشته است .قابل ذکر است که فرهنگ وضع هر نوع روش تعلیمی چه
دلخواه شاگرد باشد یا نباشد بطور حکمروایانه از سوی معلمین و در مجموع از سوی معارف باالی شاگردان تطبیق گردیده است .اما
برنامه گفتمان نظریات شاگردان در مقابل مواد درسی ،معلمین و محیط آموزشی و همچنان نظریات معلمین را در مقابل مواد درسی،
شاگردان و محیط آموزشی مورد تحلیل و بررسی قرار میدهد .در این برنامه برای اولین بار شاگردان و معلمین بطور مستقیم (روبرو) با
هم گفتگو میکنند و رضایتمندی ها و نارضایتی های تدریس ،آموزش ،مواد درسی ،محیط آموزشی و نظام درسی را مورد نقد و بررسی
قرار میدهد و از نتایج بحث ها گزارش جامع تهیه و بخاطر اتخاذ تصامیم و اقدامات الزم به ریاست عمومی پالن و ارزیابی (آمریت
تحقیق و ارزیابی) ارسال می نماید .آمریت تحقیق و ارزیابی تالش های خستگی ناپذیر را انجام داده است تا برنامه گفتمان مؤفق و
همگانی شود.
فعالیت چهارم  :سهمگیری در پروسه طرح استراتیژی ها
تاکنون برای انکشاف پالیسی ها و استراتیژی های جدید که از سوی وزارت خانه های مختلف طراحی شده است کارکنان تخنیکی
آمریت تحقیق و ارزیابی به نمایندگی از وزارت معارف نقش فعال و مؤثر را ایفا نموده اند .بطور خالصه باید یادآور شد که این آمریت در
عرصه انکشاف پالیسی و استراتیژی وزارت خانه های سکتوری ،همکاری های تخنیکی الزم را از طریق معرفی متخصصین خویش انجام
داده است و نقش برنامه های مختلف وزارت معارف را در سند پالیسی و استراتیژی وزارت خانه ها توسعه داده است .در اینجا چند سند
اساسی را که وزارت خانه های سکتوری انکشاف داده اند و وزارت معارف در توسعه آن سهم داشته است تذکر میگردد:


تهیه پالن استراتیژیک ملی معارف :آمریت تحقیق و ارزیابی یکی از اداراتی است که در تهیه پالن استراتیژیک ملی معارف سهم
فعا لی داشته است .که از جمله در تهیه چهار چوب اهداف ،مراقبت و ارزیابی پالن استراتیژیک فعالیت چشم گیری داشته است.



انکشاف استراتیژی ملی جوانان :این استراتیژی که به هدف بلند بردن مشارکت جوانان در عرصه های تعلیم و تربیه ،صحت،
ورزش و امور اجتماعی تهیه شده است .وزا رت معارف (آمریت تحقیق و ارزیابی) از ابتدای طرح انکشاف استراتیژی الی تکمیل و
انتشار استراتیژی به سطح ملی در بخش بهبود تعلیم و تربیه جوانان و میزان مشارکت آنها در عرصه های مختلف نقش مهم را
انجام داده است.
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انکشاف استراتیژی های ملی مهاجرت و اشتغال زائی:در سال جاری وزارت کار و امور اجتماعی دو سند استراتیژی ملی راتحت
عنوان انکشاف استراتیژی ملی مهاجرت و انکشاف استراتیژ اشتغال زائی طرح نمود .وزارت معارف منحیث وزارت سکتوری در
انکشاف این استراتیژی ها نقش اساسی را ایفا نموده است .بطور نمونه برای انکشاف استراتیژی اشتغال زائی ،برنامه تعلیمات
تخنیکی و مسلکی وزارت معارف نقش مهم را ایفا میکند بنابراین به نمایندگی از وزارت معارف کارمند تخنیکی آمریت تحقیق و
ارزیابی کاری های تخنیکی را غرض چگونگی شامل سازی و توسعه اشتغال از طریق برنامه تعلیمات تخنیکی و مسلکی برای تهیه
استراتیژی با وزارت کار و امور اجتماعی انجام داد.



انکشاف طرح سروی استفاده مواد مخدر در میان شاگردان مکتب و خارج از مکتب

طرح الیحه تطبیق سروی ارزیابی استفاده از مواد مخدر در میان جوانان (شاگردان مکتب و خارج از مکتب) :برای اولین بار قرار است
یک سروی ملی در سطح افغانس تان به هدف شناسائی و ارزیابی استفاده کنندگان موارد مخدر در میان شاگران مکاتب و اطفال خارج از
مکتب صورت بگیرد .این سروی ملی توسط سازمان  UNODCانجام میشود .طرح چگونگی اجرای سروی ،سؤاالت و همچنان نمونه
گیری مکاتب تعلیمات عمومی به همکاری تخنیکی آمریت تحقیق و ارزیابی نهائی شده است و سازمان  UNODCقرار است این سروی
را به زودی انجام بدهد .نتایج و تحلیل های که از سروی ملی استفاده کنندگان مواد مخدر در میان شاگردان مکاتب بدست می آید،
وزارت معارف برای پالیسی سازی ها و برنامه های آموزشی آگاهی دهی استفاده نماید .قابل ذکر است که تحلیل های کلی از مؤثریت و
مفیدیت این برنامه برای انکشاف و بهبود برنامه های وزارت معارف صورت گرفته است و چشم انداز هایمؤثر از نتایج و محصوالت این
سروی برای بهبودتعلیم و تربیهدرنظر گرفته شده است.
فعالیت پنجم  :هماهنگی و تسهیل تحقیقات و ارزیابی ها
آ مریت تحقیق و ارزیابی منحیث مسئول هماهنگی و تسهیل پروژه های تحقیق و ارزیابی در عرصه تعلیم و تربیه بوده و در این عرصه
فعالیت های چشم گیری را انجام داده است .که از آن جمله ،هماهنگی و تسهیل پروژه  EGRAکه از طرف دفتر کیمونکس اجرا
گردیده است ،به صورت دقیق انجام شده که ضمن مرور و بررسی پالن کاری ،مسوده گزارشات و تمامی جلسات این پروژه در سطح
مرکز و والیات تنظیم گردیده است .بر عالوه یک تعداد کارمندان این آمریت منحیث عضو تیم ها در گروپ های کاری جهت هماهنگی
و تسهیل فعالیت های گروپ ها ایفای وظیفه می نمایند .به طور مثال  ،می توان از تطبیق سوالنامه های ارزیابی ظرفیت سازمانی
معارف که یک بخش از این پروژه می شود در والیت هرات و قندهار نام برد.
پروژه "اطفال افغان می خوانند"  Afghan Children Readیکی از پروژه های بزرگ وزارت معارف می باشد که به تمویل
 USAIDبه همکاری کمپنی کریتف به پیش برده می شود .پروژه متذکره برای مدت  5سال دیزاین شده است که ایجاد هماهنگی و
تسهیل پروژه مذکور شامل مرور و ابراز نظر در پالن های کاری و گزارشات ،تنظیم جلسات می شود این آمریت به عهده داشته و
برعالوه کارمندان این آمریت در گروپ های تخنیکی و گروپ رهبری عض ویت دارند .از آنجمله می توان اشتراک و تطبیق بررسی سریع
خطرات وضعیت تعلیم و تربیه که یک بخش از این پروژه می شود در والیت کابل ،هرات و ننگرهار نام برد.
پروژه ارزیابی دستآورد های تعلیمی و تاثیرات اجتماعی مکاتب محلی در افغانسان ( )ALSEکه توسط پوهنتون نیویارک تطبیق می
گردد یکی از پروژه های بوده که این آمریت که از زمان انکشاف طرح الی ختم این پروژه با پوهنتون نیویارک همکاری دارد .به همین
منظور ضمن مرور ابزار جمع آوری معلومات تحقیق متذکره کارمندان این آمریت جهت اشتراک در پروسه جمع آوری ارقام و معلومات
از ساحه در ق دم نخست برای یک هفته آموزش را فرا گرفته که به تعقیب آن به صورت نمونه در والیت پروان تطبیق نموده اند.
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قابل ذکر است که همکاران این آمریت در ساحه با کارمندان و سرویران پوهنتون نیویارک در عرصه جمع آوری معلومات همکاری
داشته و تا فعالً یک تعداد از کارمندان این آمریت عمالً در ساحه مصروف کار می باشند .همکاران این آمریت در پروژه  ALSEکه از
طرف پوهنتون نیویارک تطبیق می گردد در شش والیت (بامیان  ،پروان  ،دایکندی ،غور ،هرات و کاپیسا) که بیشتر فعالیت ها در
عرصه مکاتب محلی مرتبط بوده همکاری داشته است .هدف از چگونگی رشد و دستاوردهای تعلیمی اطفال توسط مکاتب محلی و
چگونگی تضمین کارکرد های مکاتب به شکل دوامدار میباشد .مدت سروی والیت پروان در کل دو ماه بوده که در چهار ولسوالی و 51
قریه به دو دوره کاری مرکز شهر چاریکار ،ولسوالی سالنگ ،ولسوالی سید خیل و ولسوالی جبل ا لسراچ در پروسه سروی دور اول آن
از  31قریه سروی و مصاحبه با شورای انکشافی قریه ،شورای اداری مکتب محرافی ،کمیته فرعی تعلیم و تربیه و مصاحبه با ملک
قریه انجام شد.
 به شکل فوکس گروپ  ،پرسشنامه به روش کیفی
 سوالنامه ها بطور مسلکی و استندرد تهیه شده بود.
 برقراری رابطه خوب میان مصاحبه شونده و مصاحبه کننده.
 بدست آوردن اعتماد مصاحبه شونده.
 حاکم بودن مصاحبه کننده باالی سواالت .
 در نظر گرفتن وقت در هنگام مصاحبه.
 هماهنگی بسیار خوب میان همکاران ال – سی و پاملرنه.
 سازماندهی خوب بین همکاران  ALSEو همکاران وزارت معارف
البته قابل یاد آوری است که همکاران در تحقیق و ارزیابی در والیت کاپیسا نیز با همکاران پوهنتون نیویارک این پروسه را در چهار
ولسوالی و  33قریه انجام داده اند که در این سروی با  33شورای انکشافی قریه 33 ،شورای صنف محلی و  94شورای مکاتب
محراقی که صنوف محلی از همان مکاتب اساس گرفته اند ،مصاحبه های گروپی صورت گرفته که در کل هدف از این مصاحبات این
بوده که در حال حاضر شورا ها چگونه تنظیم شده اند و چگونه فعالیت دارند و در آینده برای بهبود و انکشاف قریه و صنوف چه اهداف
دارند .چون بعد از ختم  7691موسسه پاملرنه از صنوف محلی حمایت نخواهد کرد و مسولیت صنوف محلی بر میگردد برای شورا های
قریه جات و شوراهای مکاتب محراقی.
ساختار شورا ها :البته در حال حاضر شوراها در بخش انکشاف قریه به خصوص در مورد پروژه های که برای قریه جات میباشد فعالیت
دارند اما در سال آینده بر اساس برنامه میثاق شهروندی شورای انکشافی قریه تحت اثر خود چهار کمیته فرعی خواهد داشت که یک
کمیته برای تعلیم و تربیه ،یک کمیته برای صحت ،یک کمیته برای زراعت و یک کمیته دیگر بخاطر بخش های انکشافی قریه که در
آن زمان از این شورا ها خواسته خواهد شد تا خدمات حد اقل را در همین چهار موارد ذکر شده در قریه فراهم نمایند و از طرف دولت
تمویل خواهد گردید.
ولسوالیها و قریه جاتی که در آنها سروی انجام شده قرار ذیل اند
-

ولسوالی حصه اول  :قریه جات -9 :تیغه کهنه ده  -7علیخیل  -3باغ ده غوچک  -4خم روباه پائین  -5قلعه میرا

-

ولسوالی حصه دوم :قریه جات -9 :تیخوال کشکتان  -7کوفه خیل  -3قلعه ریگی  -4قول جمال باال  -5سنگ بوره  -3سربند
پائین  -1تل شیدا پائین
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ولسوالی کوه بند :قریه جات -9 :صمد خیل  -7بابا جی خیل  -3هاشم خیل  -4سرخ سفلی  -5حیدر خیل و ظفر خانخیل

-

ولسوالی محمود راقی :قریه جات -9 :قلعه نجارها  -7قلعه افغانها  -3سخی خیل  -4خانان خیل  -5مال رسول بابا  -3امام جان
کلی -1قلعه میرا و قلعه عمر  -8قلعه نجارها پائین  -1سید علی خیل  96خان جان خیل  -99نظام خیل  -97اکا خیل -93
ملک احمدزی  -94دروازه گی مرکزی  -95کاکر علیا و سفلی  -93خیل  -91مسجد عنایت  -98قروتک وسطی  -91قریه
منگل ها

ابزار استفاده شده در این سروی :سوالنامه های کیفی و در ضمن مصاحبه ها به شکل گروپی بوده که این مصاحبات به چهار سطح
ال شرح میگردد.
انجام شده که ذی ً
 مصاحبه با ملک و یا بزرگ قریه
 مصاحبه به همراه حد اقل سه نفر از شورای انکشافی قریه
 مصاحبه گروپی به همراه حد اقل دونفر از اعضای صنف محلی
 مصاحبه گروپی با حد اقل سه نفر از اعضای شورای اداری مکاتب محراقی
یافته های سروی :البته در حال حاضر شوراها در بخش انکشاف قریه به خصوص در مورد پروژه های که برای قریه جات میباشد
فعالیت دارند و شورای صنف محلی نیز صرف از مکتب دیدن میکنند اما این دیدار ها به شکل مسلکی نبوده چون اکثرا از اعضای
شورای صنو ف محلی از بهره سواد محروم اند و در ضمن شورا های انکشافی ،شورای صنوف محلی و شورای مکاتب محراقی در زمینه
نظارت و یا موارد دیگر تا حال آموزش ندیده اند تا از صنوف محلی به چه شکل نظارت داشته باشند و صنوف را حمایت کنند که
همین کار باعث شده تا در بخش صنوف محلی مشکالت را ببار آورد.
راه حل و پیشنهاد:
 -9برای اعضای شورا ها آموزش ها طی ورکشاپ یا سمینار ها در مورد اینکه چگونه از صنوف حمایت و نظارت داشته باشند دایر
گردد.
 -7از شورا ها ی قریه جات خواسته شود تا در قسمت نظارت از صنوف محلی در قریه افرادی را موظف بسازند که حد اقل توانائی

خواندن و نوشتن را دارا باشند.
 -3از شورای اداری مکاتب محراقی خواسته شود تا از صنوف محلی به شکل دوامدار نظارت داشته باشند و با شورای مکاتب محلی
جلسات منظم را دایر نمایند و مشکالت صنف را با همدیگر شریک سازند.
فعالیت ششم  :تهیه گزارش های تحلیلی
آمریت تحقیق و ارزیابی منحیث تحلیل کننده برنامه ها ،پروژه ها و پالیسی های معارف ،گزارشات تحلیلی پروژه های انکشافی معارف
را که در سطح ملی تطبیق میشوند به وزارت اقتصاد تهیه و ارسال می نماید .امسال نیز به ادامه پروسه گزارشدهی پروژه ها ،از روند
میزان تطبیق فزیکی و بودجوی پروژه های انکشافی و همچنان تحلیل تأثیرات پروژه های انکشافی باالی اجتماع ،اقتصاد ،میزان بیکاری
و کاهش تشنج ها به وزارت اقتصاد گزارشات مختلف ارائه گردید .قابل ذک ر است که برعالوه گزارشات تحلیلی متعدد ،وزارت اقتصاد
برای پروژه های مختلف بطور جداگانه پرسشنامه ها را تهیه و برای دریافت پاسخ به آمریت تحقیق و ارزیابی ارسال نمود و بعد از جمع
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آوری آمار و تکمیل سؤالنامه ها توسط این آمریت ،دوباره به اداره مربوطه ارسال گردید .تهیه گزارشات تحلیلی پروژه بنابر وسعت پروژه
های معارف وقتگیر و در عین حال به دقت بیشتر نیاز دارد بنا براین گزارشات تحلیلی پروژه ها بیشتر برای تصمیم گیری ها روی
پیشرفت کار فزیکی و مصرف بودجه مورد استفاده قرار میگیرد.
فعالیت هفتم :ظرفیت سازی کارکنان
به منظور ارتقای ظرفیت مسلکی کارمندان ریاست عمومی پالن در زمینه تحقیق و ارزیابی ،ریاست مذکور در مرحله اول به کمک
تخنیکی دانشگاه نیویا رک ،چوکات قابلیت های مسلکی آمریت تحقیق و ارزیابی را تهیه و مطابق آن ابزار سنجش نیازهای مسلکی
کارمندان این آمریت تهیه و ارزیابی گردید .تا کنون  98نفر از کارمندان ارزیابی شده اند و سویه آنها از نگاه دانش و مهارت های
تحقیق و ارزیابی تعیین گردیده است .در مرحله بعد ،برای ارتقای مسلکی کارمندان امریت ،پالن ساالنه فردی ارتقای ظرفیت توسط
خود کارمندان تهیه و مطابق آن دوره های آموزشی کوتاه مدت ته یه و تطبیق خواهد شد .در مراحل بعدی ،سنجش ضرورت های
مسلکی کارمندان بخش تحقیق سایر ریاست ها توسط این آمریت انجام خواهد شد تا زمینه را برای ارتقای ظرفیت مسلکی آنها مهیا
گردد .بر عالوه در سال  9315براساس رقابت آزاد به تعداد  5تن کارمند جدید استخدام گردید که ظرفیت منابع بشری آمریت تحقیق
بیشتر گردیده و نیاز است تا ظرفیت های تخنیکی افراد جدید نیز تقویت گردد.

مشکالت عمده


عدم وضاحت در اولویت ها و آجندای تحقیقات و ارزیابی های وزارت :اینکه در اولویت ها و اجندای تحقیقات و ارزیابی ها در
وزارت مشخص نشده است یکی از مشکال ت است که این آمریت نمی تواند بر اساس اولویت بندی تحقیقات که قرار است
انجام شود تنظیم و مورد بررسی قرار دهد.



وجود فرهنگ تصمیم گیری خودی ،بجای شواهد و مدارک :اینکه فرهنگ تصمیم گیری ها براساس شواهد و نتایج تحقیقات
و ارزیابی در وزارت معارف وجود ندارد یکی از مشکالت بوده که اکثر اوقات در تصامیم از شواهد و مدارک و نتایج ارزیابی ها
استفاده نمی گردد.



عدم اتمام کارها در زمان معین آن ،بدلیل تراکم کارهای آنی و مهم دیگر :با وجود که پالن آمریت تحقیق و ارزیابی در شروع
سال از طرف این آمریت نهایی شده به مقامات این ریاست شریک می گردد ،ولی بنا به دخالت و انجام فعالیت های آنی که
در این ِآمریت انجام می گردد ،باعث می گردد تا یک تعداد از فعالیت های پالن شده و وقت و زمان آن به اتمام نرسد .بطور
مثال ،مرور ساالنه پروژه یونسف که در چهارچوب پالن این آمریت نبوده است ولی توسط این آمریت بصورت آنی انجام شده
است که باعث تاخیر در برخی از فعالیت های این آمریت گردیده است.



وجود کارمندان تحصیل کرده اما نیاز به تحصیالت در رشته تحقیق و ارزیابی :با وجود که تمامی کارمندان این آمریت
مسلکی و دارای سطح تحصیل لیسانس و باالتر می باشد ولی بازهم ،این کارمندان دانش مسلکی در عرصه تحقیق و ارزیابی
ها نداشته که در برخی موارد باعث بروز مشکالت می شود.



پایین بودن عالقه مندی کارمندان بدلیل عدم و وجود تشویقیه ها :آمریت تحقیق و ارزیابی یکی از آمریت های کلیدی
ریاست عمومی پالن وارزیابی بوده که در اکثر اوقات فعالیت های عمده این ریاست را انجام می دهند .ولی به دلیل اینکه
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کارمندان این آمریت در جریان سال تشویق مالی و معنوی نمی شوند باعث شده است تا از عالقه شان کاسته شده و بی
عالقه گی به انجام فعالیت ها نشان دهند.


عدم وجود فضای کاری مناسب :عدم موجودیت فضای مناسب کاری از جمله مشکالت خیلی جدی در این آمریت بوده که
باوجود بارها تذکر به صورت رسمی و غیر رسمی با مقامات ریاست و وزارت معارف ولی تا به حال هیچ نوع بهبودی در عرصه
فضای کاری این آمریت صورت نگرفته است .در حال حاضر به تعداد  76نفر کارمند در این آمریت فعالیت دارند که در هر
میز به تعداد سه نفر فعالیت های خود را به پیش می برد.

طرح های پیشنهادی


دادخواهی برای ایجاد و انجام تحقیقات و ارزیابی ها در وزارت



تقویت ظرفیت منابع بشری آمریت (آموزش و کارمند جدید)



تدارک فضای مناسب کاری

26

 1.2ریاست هماهنگی برنامه ها
این ریاس ت از نگاه ساختار تشکیالتی دارای دو آمریت (آمریت حمایت از تأسیس مؤسسات تعلیمی و آمریت همآهنگی برنامه ها) ما
تحت بوده که دستآورد های آن در طی سال  1115قرار ذیل بترتیب شرح میگردد:

آمریت حمایت از تأسیس مؤسسات تعلیمی
هدف کلی :حصول اطمینان از تاسیس و ارتقای موسسات تعلیمی دولتی وخصوصی مطابق نورم های تعلیمی وتربیتی ومقرره
موسسات تعلیمی خصوصی از سراسر کشور.

هدف

دستاورد

فیصدی

ساالنه

ساالنه

پیشرفت

حمایت از تاسیس مکاتب ابتدائی جدید

تعداد مکاتب ابتدائیه حمایت شده

387

107

%28

حمایت از تاسیس مکاتب تخنیکی و مسلکی

تعداد مکاتب تخنیکی حمایت شده

6

1

%17

حمابت از تاسیس موسسات تعلیمی اسالمی

تعداد موسسات حمایت شده اسالمی

169

30

%18

ارتقای مکاتب ابتدائیه به متوسطه

تعداد مکاتب ارتقاء یافته

415

61

%15

ارتقای مکاتب متوسطه به لیسه

تعداد مکاتب ارتقاء یافته

278

55

%20

حمایت از تاسیس مکاتب برای اطفال کوچی

تعداد مکاتب حمایت شده کوچی

22

1

%5

حمایت از تاسیس مراکز تربیه معلم

تعداد مراکز حمایت شده تربیه معلم

11

1

%1

حمایت از ایجاد کورسهای سواد آموزی

تعداد کورسهای حمایت شده

11,511

11,131

%111

تجزیه مکاتب مختلط به ذکور و اناث

تعداد مکاتب مختلط تجزیه شده

11

1

%35

نامگذاری و تغیر نام موسسات تعلیمی

تعداد موسسات نامگذاری/تغیر نام شده

311

313

%111

صدور جواز فعالیت به مراکز تعلیمی خصوصی

تعداد مکاتب که جواز فعالیت دریافتند

111

151

%11

شاخص

فعالیت ها

فعالیت اول :حمایت از تأسیسات با استفاده از بست های جدید منظور شده سال 1331و مطابق به پالن استراتیژیک
در طی سال  1115کدام بست جدید از طریق وزارت محترم مالیه در تشکیل این وزارت منظور نگردید و تصمیم اتخاذ شد تا از بست
های مکاتب غیر فعال که بنابر عوامل گوناگون از فعالیت باز مانده ،و یا بست های اشخاص که به تقاعد سوق داده شده با استفاده از
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روش تنقیص وتزئید غرض تاسیس و یا ارتقای مکاتب استفاده بعمل آید و شماری از مکاتب دیگر با حفظ تشکیل موجود ارتقاء داده
شود.
در جریان یازده ماه گذشته از تأسیس جمعاً  111باب مکتب ابتدائیه جدید و  1باب مکتب برای کوچی از داخل تشکیل موجود
حمایت صورت گرفته و  181باب مکتب ابتدائیه مورد نیاز از مرکز و والیات جمع اوری گردیده است.
عالوه بر آن ،از ارتقای  11باب مکتب ابتدائیه به متوسطه و  55باب مکتب متوسطه به لیسه که نیاز به ارتقاء داشتند بمنظور فراهم
آوری آموزش ها برای شاگردان در مکاتب مربوطه اشان با حفظ تشکیل موجود حمایت صورت گرفته است .در ضمن حمایت از تجزیه
 1باب لیسه مختلط به دو بخش (نسوان و ذکور) انجام یافته است.
همچنان در طی یازده ماه گذشته از تاسیس  11باب مدرسه و  5باب دارالحفاظ جدید حمایت الزم صورت گرفته و  11باب مدرسه و
 11باب دارالحفاظ مورد نیاز جمع آوری گردیده است .بر عالوه آن از  5باب مدرسه که نیاز به ارتقای دارالعلوم داشت حمایت الزم
صورت گرفته است .قابل ذکر است که فورم های نیازمندی مدارس و دارالحفاظ های فوق بعد از بررسی به معینیت محترم تعلیمات
غرض اجراأت بعدی ارسال گردیده است.
در ضمن از تأسیس  1باب مکتب تخنیکی جدید به اساس تنقیص و تزئید بست حمایت انجام یافته و از ارتقای 1باب مکتب تخنیکی
با حفظ تشکیل موجود حمایت صورت گرفته است .بر عالوه آن ،از تاسیس  11,131باب کورس سواد آموزی جدید در سراسر کشور
حمایت الزم نیز انجام یافته است .همچنان از ارتقای  1باب مرکز حمایوی تربیه معلم به دارالمعلمین با حفظ تشکیل موجود حمایت
صورت گرفت.
در بخش موسسات تعلیمی خصوصی ،برای  151باب موسسه تعلیمی خصوصی جدید بشمول  113ابتدائیه 18 ،باب متوسطه 1 ،باب
لیسه 13 ،باب مدرسه 11 ،باب دارالمعلمین و  11باب انستیتوت مسلکی جواز فعالیت توزیع گردیده است .برعالوه آن از تغیر نام 11
باب موسسات تعلیمی حمایت صورت گرفته است .
فعالیت دوم :نامگذاری و تغیر نام موسسات تعلیمی
بررسی و طی مراحل تعداد  313مورد عرایض و پیشنهادات مبنی بر تغیر نام موسسات تعلیمی انجام یافته که از جمله نامگذاری11
مورد آن بعد از فیصله کمیسیون و منظوری مقام محترم وزارت دوباره به مراجع ذیربط اطالع داده شده است.

مشکالت


عدم منظوری بست های تشکیالتی جدید برای وزارت معارف از جانب مقامات محترم صالحه دولت اسالمی افغانستان.

طرح های پیشنهادی


منظوری بست های تشکیالتی جدید جهت تاسیس ،ارتقا ورفع نیازمندی موسسات تعلیمی.
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آمریت همآهنگی برنامه ها
هدف کلی :ایجاد و تقویت هماهنگی برنامه ها در سطح مرکز و والیات برای بهبود پالنگذاری و تطبیق آن.

شاخص

فعالیت ها
همآهنگی در تطبیق پروژه های ساختمانی با برنامه

تعداد پروژه هایکه بمنظور اعمار شامل

ها و سایر ادارات معارف در مرکز و والیات

پالن و هماهنگ گردیده

همآهنگی قرار داد های ساختمانی برنامه تعلیمات

تعداد قرارداد های ساختمانی همآهنگ

عمومی و اسالمی با وزارت محترم اقتصاد

شده

ثبت و راجستر نمودن موسسات تعلیمی و فرهنگی

تعداد موسسات تعلیمی و فرهنگی ثبت و

بعد از مطالعه و تکمیل اسناد در دیتابیس

معرفی شده

همآهنگی و ایجاد ارتباط میان انستیتوت ملی
پالنگذاری و ریاست های معارف مرکز و والیات،
بمنظور شمولیت و معرفی کارمندان

های روزانه ،شبانه و دفاعیه به انستیتوت
پالنگذاری و معرفی فارغان به ریاست های

49

18

%37

30

9

%30

111

142

%89

معارف والیات و مرکز

همآهنگی جلسات تیم مدیریت همآهنگی در مرکز و
تمام والیات

گزارشات ا رایه شده

نظارت و ارزیابی کارمندان آمریت به منظور بهبود امور تعداد کارمندان ارزیابی شده

گزارشات نه ماهه و ساالنه

111

18181

%163

تعداد کارمندان معرفی شده به به دوره

تعداد مجالس ،فعال و برگراز شده و

ایجاد سیستم گزارشدهی ماهوار و ربعوار و ترتیب

هدف
ساالنه

دستاورد فیصدی
ساالنه پیشرفت

تعداد گزارشات ترتیب و توحید شده

13

13

%َ111

11

11

%111

18

18

%111

فعالیت اول :همآهنگی در تطبیق پروژه های ساختمانی با برنامه ها و سایر ادارات ذیربط معارف در مرکز و والیات
جمعاً  18181باب مکاتب تعلیمات شامل لیسه متوسط و ابتدائیه میباشد غرض اعمار تعمیر و  50باب آن غرض اعمار دیواراحاطه و
به تعداد  114باب مدارس دینی تعلیمات اسالمی غرض اعمارتعمیر و شمولیت آنها در پالن ساختمانی به ریاست های مربوطه ارسال
و هماهنگ نموده است.
به تعداد  33باب مرکز حمایوی و کامپلکس تربیه معلم غرض اعمار تعمیر و شمولیت آنها در پالن ساختمانی هماهنگی صورت گرفته
است .همچنان به تعداد  30باب مکتب و انستیتوت های تعلیمات تخنیکی و مسلکی غرض اعمارتعمیر و شمولیت آنها در پالن
ساختمانی هماهنگی صورت گرفته است و نیز  5باب مکتب سواد آموزی غرض اعمار تعمیر و شمولیت آنها در پالن انکشافی همآهنگ
گردیده است.
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فعالیت دوم :همآهنگی قرارداد های ساختمانی به وزارت محترم اقتصاد
به تعداد  18قرارداد پروژه های ساختمانی مکاتب تعلیمات عمومی و اسالمی به وزارت اقتصاد هماهنگی صورت گرفته است.
فعالیت سوم :ثبت و راجستر موسسات تعلیمی و فرهنگی پس از مطالعه وتکمیل اسناد در دیتابیس
به تعداد  9موسسسه تعلیمی و فرهنگی در دیتابیس آمریت همآهنگی ثبت گردیده است.
مطالبه معلومات از  15موسسسه در رابطه به آغاز فعالیت و ارایه گزارش مطابق توافقنامه به تمام والیات هماهنگی صورت گرفته است
فعالیت چهارم :همآهنگی و ایجاد ارتباط میان انستیتوت ملی پالنگذاری و ریاست های معارف مرکز و والیات
دعوت  131تن از کارمندان ریاست های معارف والیات غرض شمولیت در انستیتوت ملی پالن گذاری تعلیمی به منظور ارتقای
ظرفیت وبرگشت دوباره شان بریاست های معارف مربوطه صورت گرفته است.
فعالیت پنجم :همآهنگی جلسات تیم مدیریت همآهنگی در مرکز و تمام والیات
در جلسات همآهنگی میان پنج برنامه در مرکز مطابق پالن های صد روزه اشتراک صورت گرفته و نیز تماس های دوامدار میان برنامه
ها غرض فعال نگهداشتن جلسات هماهنگی در مرکز و والیات انجام یافته است .بر عالوه آن گزارشات از برگذاری جلسات همآهنگی
میان پنج برنامه در مرکز مطابق پالن های صد روزه به ریاست پالن و مراجع مربوطه ارایه گردیده است.
فعالیت ششم :نظارت و ارزیابی کارمندان آمریت به منظور بهبود امور
به تعداد  1تن از کارمندان این آمریت مطابق قانون خدمات ملکی مورد ارزیابی ساالنه قرار گرفته است و نیز نظارت و ارزیابی از اجراات
کارمندان به منظور بهبود امور به صورت ماهوار  ،ربعوار و ساالنه انجام شده است.
فعالیت هفتم :گزارش دهی
سیستم گزارشدهی ماهوار و ربعوار ایجاد گردیده و توحید گزارشات نه ماهه و ساالنه صورت گرفته است.

مشکالت


نبود ورکشاپ های الزم جهت ارتقای ظرفیت کارمندان در بخش همآهنگی



نبود متخصص در بخش هماهنگی

طرح های پیشنهادی


برگذاری ورکشاپ های الزم جهت ارتقای ظرفیت کارمندان در بخش همآهنگی



استخدام یک نفر بحیث متخصص در بخش هماهنگی
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 1.9ریاست سیستم معلوماتی برای اداره معارف
این ریاست از نگاه ساختار تشکیالتی دارای سه آمریت (آمریت تحلیل ارقام و احصائیه ،آمریت مراقبت و گزارشدهی و آمریت انکشاف
سیستم) ماتحت بوده که اجراأت کاری آنها با در نظرداشت پالن های مرتبه کاری مقایسه و بترتیب قرار ذیل شرح میگردد:

آمریت تحلیل ارقام و احصائیه
هدف کلی :تهیه و فراهم سازی معلومات تحلیل شده برنامه وار به سطح مرکز ،والیت و ولسوالی به و قت و زمان معین که پاسخگویی
تمام نیازمندی ها پالن گذاری ،پالیسی سازی و تصمیم گیری ،در زمینه انکشاف اداره معارف باشد.

فعالیت ها
تهیه طرزالعمل جمع اوری معلومات
جمع آوری معلومات از مکاتب سردسیر و گرمسیر و
چیک ،ثبت و پاکسازی آن
تولید گزارشات احصائیوی مکاتب گرمسیر و سردسیر
شریک سازی و نشر گزارش تحلیلی از طریق ویب سایت
معارف
ثبت و درج کواردینات مکاتب از  11والیت کشور
جمعآوری کواردینات از والیات ارزگان ،زابل ،هلمند،
پکتیکا ،بادغیس و نیمروز در صورت موجودیت بودجه
انکشافی و امنیت بودن ساحه
بازدید از مکاتب برای تائید ارقام
نظارت از  11باب مکتب در هر ماه به سطح مرکز،
والیت و ولسوالی توسط افسران والیتی

شاخص
تعداد طرزالعمل انکشاف یافته

هدف

دستاورد

فیصدی

ساالنه

ساالنه

پیشرفت

1

1

%111

تعداد مکاتب که از آن معلومات
جمع آوری ،چیک ،ثبت و

11,111

11,118

%111

پاکسازی شده
تعداد گزارشات تولید شده

1

1

%111

تعداد گزارش نشر شده

1

1

%111

تعداد مکاتب ثبت شده

11,183

11,183

%111

تعداد والیات که کواردینات ان
جمعآوری میگردد

1

1

%51

تعداد مکاتب بازدید شده

833

181

%81

تعداد مکاتب بازدید شده

1,111

1,111

%111

آموزش کارمندان امریت تحلیل و جمعآوری معلومات
بطور نظری و عملی (موضوعات ابتدائیه ،متوسطه و

تعداد آموزش تدویر یافته

استفاده از سیستم اس کیو ال برای ترتیب گزارشات
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1

1

%111

آموزش کارمندان در جمعآوری و ثبت ارقام احصائیوی

تعداد کارمندان آموزش دیده

15

1,138

%111+

ترتیب پالن کاری آمریت بطور ساالنه

تعداد پالن ترتیب شده

1

1

%111

ترتیب گزارشات ربعوار و ساالنه اجراأت کاری امریت

تعداد گزارشات ترتیب شده

5

5

%111

مکاتب و استفاده از سیستم

فعالیت اول :تهیه و ترتیب پالیسی ها و طرزالعمل جمع آوری معلومات
مسوده طرزالعمل جمع آوری معلومات با تمام ریاست های معارف ،معارف شهر و ریاست عمومی نظارت تعلیمی شریک گردیده و
نظریات الزم انها در این طرزالعمل گنجانیده شده است .بعد از تائید و منظوری ریاست عمومی پالن و ارزیابی ،منظوری مقام محترم
وزارت اخذ خواهد گردید.
 1.1سروی احصائیوی سال 1931
به اساس هدایت مقام محترم وزارت معارف تصمیم گرفته شد تا طی یک سروی اشتراکی احصائیه سال  1115از تمام مکاتب کشور
( 13والیت) ومعارف شهر کابل بشکل دقیق جمع آوری گردد .که به اساس آن معلومات احصائیوی  118118باب مکتب که 11
فیصد مجموع مکاتب کشور را تشکیل میدهد ،جمعآوری ،تائید و در سیستم معلوماتی برای اداره تعلیم و تربیه ثبت گردید.
از مجموع  118381باب مکتب کشور ،به تعداد  18111باب مکتب به نسبت نا امنی غیر فعال بوده که معلومات احصائیوی آن
جمعآوری نگردیده است .همچنان به تعداد  158باب مکتب که اکثر آن مکاتب خصوصی میباشد به نسبت عدم جذب شاگرد غیر
فعال بوده و فورمهای احصائیوی آن در دسترس قرار نگرفت.
ریاست عمومی پالن و آرزیابی ،ریاست سیستم معلوماتی برای ادارۀ معارف و ریاست عمومی نظارت تعلیمی جهت تعمیل این امر بر
مبنای اولویت های کاری ،پالن مرحلۀ اول سروی خویشرا ترتیب و مورد تطبیق قرار داد که اهداف و فعالیت های سروی در ان
مشخص گردیده است.
جهت عملی نمودن سروی طبق زمان بندی مشخص از طرف ریاست سیستم معلوماتی برای ادارۀ معارف و ریاست عمومی نظارت
تعلیمی تیم ها برای  15ریاست معارف کشور تعیین گردید و بشکل اشتراکی سروی انجام شد.
تمام فعالیت های عمده شامل پالن بصورت موفقانه انجام و منتج بدست آوردهای مهم گردیده است که ذیالً یاد آوری میگردد:


بمنظور ایجاد هماهنگی بیشتر بین شرکای کاری ذیدخل هشت جلسه با مسئولین برنامه ها ،تمویل کننده گان وسایر
شرکای کاری تدویر گردیده است؛



پالن جمع آوری و ثبت احصائیه به صورت اشتراکی توسط همکاران آمریت احصائیه ،ریاست عمومی نظارت تعلیمی ،ریاست
پالن ستراتیژیک و ریاست مالی تهیه گردیده است .به منظور شامل ساختن تصدیق معلومات  1,111باب مکتب توسط
وزارت انکشاف دهات پالن تعدیل و از طرف اداره یونیسیف منظور گردید که به اساس آن پالن عملی گردید؛



فورم جمعآوری و رهنمود جمعآوری احصائیه توسط کمیته انتخاب شده مرور ونهائی گردید؛



تیم های جمع آوری و ثبت معلومات احصائیوی ،یک تیم در مرکز 15 ،تیم در والیات و  311تیم در ولسوالی ها/نواحی
شهری تعین گردید؛
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به یک تیم مرکزی 15 ،تیم والیتی و  311تیم ولسوالی مطابق به پالن و راهنمود به مدت  5-1روز آموزش نظری و عملی
فراهم گردید؛



جمع آوری و ثبت آزمایشی احصائیه مکاتب شهر کابل توسط تیم مرکزی صورت گرفت؛



جمع آوری و ثبت آزمایشی احصائیه مکاتب مراکز هر والیت توسط تیم والیتی در  115باب مکتب صورت گرفت؛

 به تعداد ( )11,111بسته فورمه های احصائیوی (هربسته چهارورق) چاپ شده و به مکاتب در سراسر کشور توسط
کارشناسان ریاست عمومی پالن و ریاست نظارت تعلیمی توزیع گردید؛
 در مرکز والیات فورمه های ( ) 115باب مکتب بصورت آزمایشی در دیتا بیس ثبت و به مرکز اطمینان داده شد؛


بمنظور حصول اطمنان از خانه پری دقیق فورمه های احصائیوی ،از  118118مکتب فورم خانه پری شده مواصلت و بعد از
چک قلمی تائید گردید؛



از مجموع مکاتب 5 ،فیصد مکاتب که بتعداد  833باب مکتب میشود بصورت اتفاقی انتخاب گردیده بود تا فورمه های آن
جهت تائید معلومات بصورت عملی چک شود که از انجمله چک عملی فورمه های ( )181باب مکتب صورت گرفت؛



تیم های نظارتی مرکزی  1فیصد مکاتب که توسط اعضای نظارت والیتی نظارت گردیده بود دوباره توسط تیم مرکزی جهت
تائید معلومات نظارت گردید .همچنان  1فیصد آنعده مکاتب که حین چک نمودن ،فورمه های آن مشکالت داشت نیز
نظارت گردید؛



فورمه های  118118مکتب ،در سیستم معلوماتی ثبت گردیده است؛



پاکسازی ارقام ثبت شده ( )118118باب مکتب در سیستم صورت گرفته است؛



فورمه های ثبت شده در سیستم بصورت شاخصوار و مکتب به مکتب توسط تیم های مرکزی چک شده است؛



گزارش تائید شده  15والیت مواصلت نموده است؛



تصدیق ارقام احصائیوی معارف توسط وزارت انکشاف دهات بصورت اتفاقی در  1,111باب مکتب ،در  13والیت انجام و
گزارش آن مواصلت نموده است که ازطرف مقام وزارت معارف تائید گردید.

فعالیت دوم :ترتیب گزارش احصائیوی سال  1931به سطح ملی ،والیتی و ولسوالی(دیتاسیت)
پالن جمع آوری معلومات احصائیوی مکاتب گرم سیر و سرد سیر ترتیب گردیده و به تمام ریاست های معارف ارسال گردیده است.
معلومات احصائیوی  51,953باب مکتب گرمسیر و سردسیر جمع آوری گردیده ،چک مرور و ثبت آن در سیستم دیتابیس مرکزی
انجام یافته و پروسه پاک سازی ارقام (داتا کلیننگ) تکمیل و دیتاسیت سال  5931آماده نشر میباشد.
فعالیت سوم :گزارش تحلیلی و تشریحی احصائیوی سال 1931
معلومات احصائیوی برای سال  5931به سطح ملی ،والیتی و ولسوالی تکمیل و تنظیم گردیده است و آماده استفاده میباشد.
مسوده گزارش تحلیلی ترتیب و آماده شریک سازی میباشد.
فارمت گراف ها شرح و تحلیل ارقام انجام یافته و نهایی سازی گزارش تحلیلی و تشریحی احصائیوی و نشر آن از طریق ویب سایت
وزارت معارف تحت کار بوده و به زود ترین فرصت به نشر خواهد رسید.
فعالیت چهارم :ثبت کواردینات (موقعیت جغرافیایی جی پی اس) از  72والیت کشور
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جمع آوری و درج کوردینات موقعیت جغرافیایی (جی پی اس)  58331باب مکاتب بطور منظم ثبت گردیده است .قابل ذکر است که
کواردینات والیات هلمند ،بادغیس و نیمروز توسط مسئولین والیتی از مناطق امن جمع آوری و شامل ارقام فوق میباشد .این فعالیت
بدون در نظرداشت بودجه مشخص انجام یافت.
فعالیت پنجم :ترتیب گزارش ،تائید و تصدیق میزان صحت ارقام جمع آوری شده والیات در جریان سروی
طی سال  5931طبق پالن سروی %1مکاتب کشور بطور تصادفی انتخاب گردید سپس در قدم اول اعضای نظارت والیتی از مکاتب
مذکور  311باب آنرا نظسارت نمودند بعد اعضای نظارت تعلیمی و کارشناسان ریاست سیستم معلوماتی برای اداری معارف به تعداد
 136باب مکاتب را بمنظور صحت ارقام جمع آوری شده نظارت و بازدید نمودند.
فعالیت ششم :ارتقای ظرفیت
برنامه آموزشی در رابطه به موضوعات احصائیه ابتدائی و متوسطه برای  91تن از کارمندان این امریت و  91تن از ریاست عمومی
نظارت تعلیمی در جریان اجرای وظایف تدویر یافته و عوض آموزش احصائیه عالی برنامه آموزشی ترتیب گزارشات احصائیوی با
استفاده از نرم افزار اس کیو ال سرور نیز برای  91تن کارمند این امریت از طریق امریت انکشاف سیستم ها فراهم گردیده است.
بر عالوه آن به تعداد  151تن از کارمندان والیتی در خصوص جمع آوری ،ثبت و خانه پری فورمه جات احصائیوی از طریق کارمندان
این امریت در جریان سروی والیات تحت آموزش قرار گرفتند .عالوه بر آن ،در جریان سروی برای  8618تن از اعضای نظارت
تعلیمی ولسوالی ها در خصوص جمع آوری ،ثبت و خانه پری فورمه جات احصائیوی آموزشهای نظری و علمی فراهم گردیده است.
فعالیت هفتم :پالنگذاری و مدیریت (رهبری)
پالن های کاری ساالنه ماهوار و هفته وار  89تن از کارمندان این امریت ترتیب ،تشریح و مورد تطبیق قرار گرفته است.
عالوه بر آن پالن کاری ساالنه امریت ترتیب و مورد تطبیق قرار گرفته و گزارشات منظم اجراأت کاری بطور ربعوار و ساالنه ترتیب و
ارایه گردیده است.
همچنان پالن کاری ساالنه سال مالی  5931این امریت نیز ترتیب و غرض اجراأت بعدی به مرجع مربوطه ارسال گردیده است و
مجالس هفته وار داخلی با کارمندان ذیربط غرض رهنمایی و پیشبرد امور محوله انجام یافته است .و نیز در مجالس هفته وار ریاست
عمومی اشتراک صورت گرفته است.

اجراأت خارج از پالن


مقایسه ارقام مکاتب در دیتابیس های ریاست های مالی ،تشیکالت و  EMISصورت گرفته است؛



ترتیب و مقایسه ارقام احصائیوی با ریاست مالی و تشکیالت بمنظور تطبیق مصوبه شماره  58شورای وزیران انجام یافته
است؛
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معلومات و احصائیه  5,666باب مکتب برای وزارت محترم انکشاف دهات جهت نظارت ارقام احصائیوی سال  5931ترتیب
گردیده است؛



مرور و تائید راپور نظارت  5666باب مکات که از طریق وزارت محترم انکشاف دهات سروی نظارتی آن صورت گرفته است؛



فارمت های احصائیوی غرض نشر ارقام احصائیوی ترتیب گردیده است؛



پروفایل مکتب سال  5931ترتیب گردیده است؛



پروفایل ولسوالی سال  5931و پروفایل والیتی سال  5931ترتیب گردیده است؛



ارقام و معلومات تمام مکاتب کشور به موسسه محترم چکی غرض نظارت ارقام احصائیوی سال  5931ترتیب گردیده است؛



فورمه های احصائیه مرکزی به واحد های دومی ،جمع آوری ،چک و ارسال معلومات به اداره محترم احصائیه مرکزی ارسال
گردیده است؛



خانه پری فورمه های احصائیوی یونیسکو مقیم کشور هندوستان صورت گرفته است،



وارد و صادر ( )5513قطعه مکاتیب انجام یافته است؛



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



معلومات احصائیوی به وزارت محترم اقتصاد ارایه گردیده است؛



معلومات احصائیوی به معینیت محترم تدریسی ارایه گردیده است؛



و معلومات احصائیوی به مقام محترم ریاست جمهوری اسالمی افغانستان ارایه گردیده است.

مشکالت عمده


مشکالت امنیتی ،صعب العبور و دور بودن بعضی مناطق باعث شد تا در بعضی از والیات پروسه بررسی و نظارت از ارقام
احصائیوی به کندی به پیش رود و یاهم صورت نگیرد.



عدم دقت در ثبت ارقام احصائیوی توسط کارمندان ریاست های معارف والیات.



نبود برق در برخی از والیات باعث عقب مانی کار شد.



نبود مدیر احصائیه وکارمندان احصائیه در اکثر والیات.

طرح های پیشنهادی


فراهم آوری زمینه در ساحات نا آمن ،صعب العبور و دور دست بمنظور اجرای بازدید های نظارتی از ارقام احصائیوی



مسئولین دیتا ا نتری و احصائیه در والیات حین ثبت ارقام از دقت زیاد کار گیرد.
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والیات که با نبود و یا کمبود برق روبرو هستند ،در صورت امکان برق افتابی و برق دوامدار ابی برایشان مهیا گردد تا در
امورات مربوطه سکتگی بوجود نیاید.



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

آمریت مراقبت و گزارش دهی
هدف کلی :مراقبت از تطبیق پالن های عملیاتی و پروژه های انکشافی به سطح مرکز ،والیات و ولسوالی ها و تهیه گزارشات ماهوار،
گزارشات تحلیلی ربعوار ،شش ماهه ،و گزارشات تحلیلی بو یژه از پیشرفت تطبیق پالن و برنامه های وزارت به منظور شناسایی چالش
ها در پروسه تطبیق و ارایه سفارشات جهت اقدامات اصالحی.

هدف

دستاورد

فیصدی

ساالنه

ساالنه

پیشرفت

تعداد سیستم های بروز شده

1

1

%111

تعداد پالن های ترتیب شده

1

1

%111

ترتیب گزارشات ماهوار از تطبیق پالن عملیاتی والیتی

تعداد گزارشات تولید شده

311

185

%11

ترتیب گزارشات ربعوار از تطبیق پالن عملیاتی والیتی

تعداد گزارشات تولید شده

131

115

%15

ترتیب گزارشات ربعوار و ساالنه به سطح ملی

تعداد گزارشات تولید شده

3

1

%51

تعداد گزارشات تولید شده

1

1

%111

تعداد گزارشات ترتیب شده

1

1

%111

فعالیت ها
تجدید سیستم گزارشدهی امریت مراقبت و گزارشدهی(پالن
عملیاتی )1115
ترتیب پالن مراقبتی به سطح مرکز و والیات برای سال
1115

ترتیب و نهایی سازی گزارش ساالنه از تطبیق پالن عملیاتی
 1113به سطح ملی به لسان ملی
تهیه گزارش ساالنه( )1113اداره داراالنشای شورای وزیران

شاخص

(اداره امور) به لسان های دری و پشتو
تهیه گزارش پروژه های انکشافی برای وزارت محترم اقتصاد

تعداد گزارشات تهیه شده

3

3

%111

بطور ربعوار
تهیه گزارش پیشرفت فعالیت ها برای وزارت مالیه بطور ربعوار

تعداد گزارشات تهیه شده

3

3

%111

ترتیب گزارش پیشرفت و تکمیلی برنامۀ اسپا اول و دوم

تعداد گزارشات ترتیب شده

1

1

%111

ترتیب گزارش ساالنه به وزارت امور زنان باساس پالن کاری

تعداد گزارشات ترتیب شده

1

1

%111

36

وزارت امور زنان
ترتیب گزارش مراقبتی به سطح ملی باساس بازدید والیات

تعداد گزارشات نظارتی

1

1

%11

اجرای بازدید های نظارتی از ساحه بطور ربعوار

تعداد والیات بازدید شده

15

15

%31

ترتیب گزارشات صد روزۀ سوم ،چهارم ،ربع اول و دوم سال

تعداد گزارشات ترتیب شده

3

3

%111

مالی 1115

فعالیت اصلی اول :تحلیل و انکشاف بنیادی
 .9.7.1تجدید نمودن سیستم مراقبت وگزارشدهی سال ،1931بازنگری و تجدید چارچوب نظارت ،ارزیابی و
گزارشدهی و مرور و بازنگری فارمت های مراقبت و گزارشدهی
شاخص ها ،فارمت ها ،چارچوب نظارت و گزارشدهی برای پالن عملیاتی ملی سال مالی  9315توسط تیم متخصصین نظارت و
گزارشدهی با در نظرداشت نیازمندیهای این وزارت برای جمع آوری معلومات مورد ضرورت به نسبت عدم موجودیت پالن عملیاتی
نهایی شدۀ سال مالی  9315در ربع اول نه بلکه در اغاز ربع دوم (برج حمل) تجدید نظر گردید.
برای بدست آمدن این هدف ،فعالیت های ذیل انجام شده است:
 .9تدویر جلسه با امر یت پالن ستراتیژیک و عملیاتی جهت تجدید نظر و نهایی ساختن پالن عملیاتی سال مالی  9315به اساس هر
برنامه و فعالیت ها و شاخص ها
 .7هماهنگی با امریت انکشاف سیستم ها جهت تجدید نظر و تغییرات الزم شاخص های پالن عملیاتی و هر برنامه به اساس فعالیت
ها .این فعالیت از طری ق مجالس کاری میان کارمندان امریت انکشاف سیستم ها و امریت مراقبت و گزارش دهی عملی گردیده
است.
 .3شریک ساختن فورمه های گزارش دهی تجدید شده به شکل نرم افزار و سخت افزار با مسئولین والیتی با استفاده از انترنیت و
نصب دیتابیس در کمپیوتر های مسولین والیتی و یا سخت افزار با همکاری متخصصین نظارت و گزارش دهی که به والیات سفر
مینمایند تا مسئولین والیتی ارقام شان را به اساس شاخص های مشخص شده در سیستم بطور ماهوار داخل نمایند.
 .4ترتیب پالن ارتقایی ظرفیت کارمندان آمریت مراقبت و گزارشدهی به سطح مرکز و والیات
در شروع هر سا ل به اساس بودجه دست داشته ریاست سیستم معلوماتی برای اداره تعلیم و تربیه پالن ارتقای ظرفیت ترتیب و نهایی
میگردد .اما در سال مالی  9315بنسبت عدم مواصلت بودجه برای ارتقای ظرفیت تا هنوز پالن ترتیب نگردیده است.
 .1ترتیب پالن مراقبتی به سطح مرکز و والیات
در ربع دوم سال مالی پالن جامع مراقبتی به سطح مرکز و والیات جهت حصول اطمینان از تطبیق پالن عملیاتی سال  9315ترتیب
گردیده است .شاخص ها ،فارمت ها ،چارچوب نظارت برای پالن عملیاتی ملی سال مالی  9315توسط تیم متخصصین نظارت و
گزارشدهی با در نظرداشت نیازمندیهای این وزارت برای جمع آوری معلومات مورد ضرورت ترتیب گردیده است.
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فعالیت اصلی دوم :گزارشدهی
فعالیت فرعی  :1گزارشات دوره یی
 .1.1ترتیب گزارش ماهوار از تطبیق پالن عملیاتی به سطح والیتی و ترتیب گزارش ماهوار از تطبیق پالن عملیاتی به
سطح ملی و تجدید نظر آن در سیستم
در شرو ع هر سال پالن عملیاتی سال با مسوولین والیتی پالن ،مراقبت و گزارشدهی شریک میگردد و به اساس ان سافت شاخص ها در
کمپیوترها اپدید میگردد تا از پیشرفت فعالیت ها بشکل دقیق نظارت نموده و گزارشات ماهوار را تهیه نمایند .اما بنسبت ناوقت نهایی
شدن پالن سال مالی  9315و ناوقت آپدید شدن پالن های سال مالی  9315در کمپیوترهای مسوولین والیتی و عدم موجودیت
پیشرفت در شاخص های مهم در والیات :فعالیت های فرعی شماره  9و  7در ربع اول پیشرفت نداشته و این فعالیت ها الی ختم ماه
عقرب به تعداد  385گزارش ماهوار ترتیب و تکمیل گردید که در ز مینه تمام والیات گزارشات ماهوار یازده ماه سال مالی را ارسال
نموده اند.
 .3ترتیب گزارش تشریحی ربعوار به سطح والیتی از تطبیق پالن عملیاتی
در سه ربع سال بتعداد  965گزارش تشریحی ربعوار به سطح والیتی ترتیب گردیده و نظریات اصالحی برای تجدید نظر گزارشات به
والیات ارایه گردیده است.
اما متاسفانه در بعضی والیات کشور بنسبت عدم موجودیت دوامدار کارمندان تخنیکی گزارش نه ماهه و ساالنه در برابر به تطبیق پالن
عملیاتی سال مالی  9315در زمان معین آن ترتیب نمیگردد ،این فعالیت به شکل رسمی (کتبی) و تماسهای مکرر تحت تعقیب بوده
تا ترتیب و جمع اوری گزارشات تشریحی والیتی از تمام والیات تکمیل گردد.
 .4ترتیب گزارش تشریحی ربعوار به سطح ملی از تطبیق پالن عملیاتی
گزارش تشریحی ربع دوم (شش ماهه) و نه ماهۀ سال مالی  9315به سطح ملی از تطبیق پالن عملیاتی ترتیب گردیده است اما
گزارش ساالنه تحت کار بوده و در آیندۀ نزدیک تکمیل و نهایی خواهد گردید.
 .1ترتیب گزارش تشریحی ساالنه به سطح ملی از تطبیق پالن عملیاتی ()1934
به اساس گزارشات والیتی گزارش تشریحی ساالنۀ  9314به سطح ملی ترتیب گردیده است .در گزارش ها بعضی تفاوت ارقامی و
معلوماتی موجود بود که بعد از تماس با والیات ارقام و معلومات پاکسازی شد .در نتیجه گزارش ساالنۀ سال  9314بشکل برنامه ترتیب
و با تمام برنامه ها جهت نهائی ساختن ان شریک گردیده است .گزارش ساالنۀ  9314به اساس درخواست ادارات ذیربط در وقت معینه
شریک گردیده و مورد استفاده قرار گرفت و قابل دسترس می باشد .گزارش در ویب سایت وزارت معارف نشر میگردد.
 .6تهیه گزارش ساالنه  1934ادارۀ امور ریاست جمهوری (گزارش حکومت به پارلمان) دری و پشتو
طبق پالن گزارش ساالنۀ  9314از دستآورد های وزارت معارف برای ادارۀ امور ریاست جمهوری به دو زبان ملی دری و پشتو ترتیب،
نهایی و به ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری ارسال گردیده است و قابل استفاده میباشد.
 .1تهیه گزارش پروژه های انکشافی بطور ربعوار برای وزارت اقتصاد
طبق پالن گزارشات ربع وار (بخصوص ربع سوم) از پیشرفت فزیکی پروژه های عمدۀ وزارت معارف طبق فارمت وزارت محترم اقتصاد
در فورم الف ،ب و ج ترتیب و بشکل سافت و هارد با آن وزارت محترم در زمان معین شریک گردید و قابل استفاده می باشد .این
گزارش معموالً معلومات ارقامی پروژه ها ،نتایج متوقعه ،دستاوردها ،پیشرفت فزیکی پروژه ها و مصارف آن را احتوا میکند.
 .8تهیه گزارش از پیشرفت فعالیت ها بطور ربعوار به وزارت مالیه (سال مالی )1331
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گزارش ربع وار نظارتی و پیشرفت برنامه ها در سه ربع سال  9315و ربع چهارم سال مالی  9314برای وزارت محترم مالیه ترتیب و
ارسال شده است که این گزارش معلومات مجموعی شاگرد ،معلم ،کارمندان ،کتب درسی ،ارتقای ظرفیت و مصارف مالی به اساس
برنامه را احتوا میکند.
 .3ترتیب گزارش برنامه های ملی دارای اولویت
این گزارش را بنام  National Priority Programنیز یاد می گردد .این گزارش به اساس درخواست و فارمت مشخص وزارت
محترم اقتصاد ترتیب و ارسال میگردد .این گزارش در جریان سال مالی از طرف وزارت محترم اقتصاد مطالبه نگردیده است.
 .11ترتیب گزارش ساالنه به وزارت امور زنان به اساس پالن کاری ملی وزارت امور زنان
این گزارش به اساس فارمت مشخص از شاخص های عمده مربوط به جندر ترتیب میگردد که مطابق به پالن گزارش ترتیب و با وزارت
محترم امور زنان و سایر ادارات ذیربط شریک گردیده و قابل استفاده میباشد.
 .11ترتیب گزارش بازدید نظارتی به سطح ملی به اساس بازدید از والیات
طبق پالن در ربع دوم و سوم سال مالی ،ماموریت نظارتی در مرکز بخصوص از برنامه های وزارت معارف و  95والیت کشور عملی
گردیده و گزارش ات نظارتی از ماموریت نظارتی در مرکز ترتیب گردیده و قابل استفاده می باشد .گزارشات از ماموریت های نظارتی از
هر والیت نیز ترتیب و ترتیب گزارش توحیدی از یافته ها تحت کار میباشد .قابل یادآوری است ،اینکه تیم تخنیکی مراقبت و
گزارشدهی در این سال در اجراء کارهای خا رج از پالن بخصوص جمع آوری معلومات برای ترتیب گزارشات خاص مصروف بودند ،بناً
تمام والیات کشور تحت پوشش باز دید نظارتی قرار نگرفت.
 .17ترتیب گزارش پروژه های ساختمانی به سطح ملی
به اساس پالن و در هماهنگی با ریاست زیربنا ها و واحد پیگیری پروژه ها گزارش از پروژه های ساختمانی به اساس برنامه ها ترتیب
گردیده و با ادارات ذیربط جهت استفاده شریک گردیده است.
فعالیت فرعی  :1گزارش های خاص
 .1ترتیب گزارش از تطبیق پالن صد روز سوم ،چهارم ،ربع اول و دوم سال 1931
به اساس هدایت مقام رهبری دولت جمهوری اسالمی افغانستان تصمیم گرفته شد تا وزارتخانه ها پالن صد روزه کاری خویشرا ترتیب
و به مقام ریاست جمهوری اسالمی افغانستان تقدیم نمایند.
وزارت معارف جمهوری اسالمی افغانستان جهت تعمیل این امر بعد از تطبیق پالن صد روزه اول بر مبنای اولویت صد روزه دوم ،سوم و
چهارم برای سال مالی  9315خویشرا ترتیب و تقدیم نمود که اهداف و فعالیت های دارای اولویت وزارت در ان مشخص گردیده است.
جهت حصول اطمینان از چگونگی تطبیق پالن صد روزۀ سوم ،چهارم ،ربع اول و دوم سال مالی  9315طبق زمان بندی مشخص از
ادارات و مسئولین اجرا بصورت با قاعده گزارشات پیشرفت فعالیت های شامل پالن را جمع آوری نموده و بعد از مرور ،توحید و تائید،
گزارش واحد نهائی شده بصورت جداگانه بشکل سافت و هارد به ادارۀ امور مقام محترم ریاست جمهوری تقدیم گردیده است و مورد
استفاده قرار گرفت.
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فعالیت اصلی سوم :باز دید از ساحه
 .1اجرای بازدید هاای مراقبتای از سااحه ( )Monitoring field visitبطاور ربعاوار از پالنهاای عملیااتی و پاروژه
های ساختمانی
طبالق پالالالن مرتباله در ربالالع دوم ،سالوم و چهالالارم ماموریالت هالالای نظالالارتی در
مرکالز (از برنامالاله هالالای وزارت معالالارف) و  95والیالت توسالالط تالالیم تخنیکالالی (
متخصصالالین مراقبالالت و گزارشالالدهی (انکشالالافی) و کارمنالالدان دولتالالی) راه
اندازی گردیده و گزارشالات نظالارتی از ماموریالت نیالز ترتیالب گردیالده اسالت
که این بالاز دیالد نظالارتی شالامل نظالارت از تطبیالق پالالن عملیالاتی و پالروژه
هالالالای انکشالالالافی وزارت معالالالارف بالالالوده اسالالالت .سالالالفر هالالالای نظالالالارتی در
همآهنگی برناماله مربوطاله و ریاسالت هالای معالارف والیتالی انجالام میآبالد .باله
منظالالور نظالالارت از برنامالاله هالالا در سالالطح والیالالات ،مسالالوولین والیتالالی پالالالن،
مراقبالالت و گالالزارش دهالالی نیالالز شالالامل مالالی باشالالند و بالالرعالوه آن مسالالوولین
والیتی پالن ،مراقبالت و گالزارش دهالی مکلالف انالد تالا حالد اقالل  96روز ایالام کالاری خالویش را در بازدیالد مراقبتالی از ولسالوالی هالا و
پروژه های انکشافی سپری نمایند.
در جریان سال مالی دو مرتبه باز دید نظارتی از تطبیق پالن صد روز
سوم و چهارم به سطح مرکز راه اندازی گردیده است .در این باز دید از
تطبیق فعالیت های پالن شده در پالن صد روز سوم و صد روز چهارم
اطمینان حاصل گردیده و اسناد تائیدی مرتبط به اجراء فعالیت ها مورد
تطبیق قرار گرفت.

فعالیت اصلی چهارم :ارتقای ظرفیت
 .1ترتیب پالن ارتقایی ظرفیت کارمندان آمریت مراقبت و گزارشدهی به سطح مرکز و والیات
در شروع هر سال به اساس بودجه دست داشته ریاست سیستم معلوماتی برای اداره تعلیم و تربیه پالن ارتقای ظرفیت ترتیب و نهایی
میگردد .اما در سال مالی  9315بنسبت عدم مواصلت بودجه برای ارتقای
ظرفیت پالن ترتیب نگردیده است.
برای انتقال مهارتهای الزم و بلند بردن ظرفیت کاری کارمندان داخل
تشکیل آمریت مراقبت و گزارشدهی ،هر کارمند همراه با متخصصین
مراقبت و گزارشدهی که از طریق بودجه انکشافی استخدام گردیده اند به
شکل همکار بصورت دوامدار کار میکند تا در جریان اجرای امور روزمره و
سفر های نظارتی مهارت های الزم بصورت عملی به اوشان انتقال گردد
که نتایج خوب را بجا گذاشته است.
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در جریان باز دیدهای نظارتی در مرکز و والیات کشور که توسط تیم تخنیکی مراقبت و گزارشدهی در ربع دوم و سوم سال عملی
گردید ،مهارتهای الزم در رابطه به پالنگذاری ،مراقبت و گزارشدهی به
کارمندان داخل تشکیل برنامه ها و والیات بخصوص مدیریت عمومی پالن،
مسوولین برنامه ها به سطح والیت و آمرین معارف ولسوالی ها انتقال گردیده
است.
در جریان معرفی فارمت و رهنمود گزارشات بخصوص گزارشات صد روزه و
گزارش وزارت اقتصاد به مسوولین گزارشدهی و مدیریت های پالن برنامه ها
و ریاست های ذیربط آموزش داده شده و در زمینه ارتقای ظرفیت صورت
گرفته است.
از طریق تماسها و کار دوامدار ظرفیت کاری کارمندان والیتی ،کارمندان تخنیکی برنامه ها و کارمندان مربوط ریاست  EMISبلند رفته
و در اجرای امور بهبود بعمل آمده است.
میکانیزم هماهنگی بین برنامه ها ایجاد و از طریق شریک سازی پالنها ،گزارشات ،و نظریات ،هماهنگی بین برنامه ها و این اداره در
رابطه به تطبیق پالنها و ارایه گزارشات تقویه گردیده است و از چگونگی تطبیق طرزالعمل گزارشدهی به سطح برنامه ها و والیات
اطمنان حاصل گردیده است؛
حمایت های تخنیکی جهت فعال سازی سیستم مراقبتی و گزارشدهی در برنامه ها بصورت همه جانبه صورت گرفته که از اثر آن
سیستم های مراقبتی و گزارشدهی بهبود یافته است.
جهت بلند ب ردن سطح ظرفیت کارمندان و کسب دانش و مهارتها به شکل اکادمیک بتعداد دو تن از کارمندان امریت مراقبت و
گزارشدهی به انستیتیوت پالنگذاری تعلیمی و تربیتی معرفی گردیده و در انستیتیوت مذکور تحت آموزش قراردارند.

اجراأت خارج از پالن
 .9فشردۀ گزارش از دستاوردهای وزارت معارف برای سال مالی  9314ترتیب و با وزارت محترم اطالعات و فرهنگ جهت نشر در
سالنامه شریک گردیده و قابل استفاده می باشد.
 . 7گزارش از تطبیق سفارشات رعایت موازین حقوق بشر مطابق به فارمت ارسالی وزارت محترم عدلیه ترتیب ،نهایی و بشکل رسمی
هارد و سافت کاپی شریک گردیده و مورد استفاده قرار گرفت.
 . 3چهار گزارش صد روزۀ وزارت معارف در قبال پالن صد روزۀ دوم ،سوم و چهارم(ربع اول و دوم سال مالی  )9315ترتیب و با ادارات
ذیدخل بخصوص ادارۀ محترم امور ریاست جمهوری شریک گردیده است.
 .4گزارش از تطبیق پالن استراتیژیک دوم معارف م طابق به شاخص های عمدۀ آن به دو زبان دری و انگلیسی ترتیب و نهایی گردید و
قابل استفاده میباشد.
 . 5گزارش از دستاوردهای وزارت معارف برای تطبیق پالن عمل برنامۀ استانبول مطابق به فارمت ارسالی به زبان انگلیسی ترتیب و با
وزارت محترم امور خارجه شریک گردیده است.
 .3کارمندان تخنیکی آمریت مراقبت و گزارشدهی در ترتیب و نهایی کردن بیانیه جاللتمآب وزیر صاحب معارف و جاللتمآب رئیس
صاحب جمهور برای محفل زنگ مکتب همکاری نموده است.
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 . 1نظارت های عملی برای حصول اطمینان از تطبیق پالن صد روزۀ دوم و سوم در مرکز (معینیت ها و ریاست های مرکزی) راه اندازی
گردیده است.
 . 8دو تن از کارمندان تخنیکی آمریت مراقبت و گزارشدهی در ترتیب و نهایی کردن گزارش حکومت به پارلمان ( در بخش پشتو )
همکاری نموده و عمالً برای مدت هفته در ریاست عمومی نظارت ،آرزیابی و تفتیش ادارۀ امور بطور خدمتی ایفای وظیفه نموده اند.
 .1فشرده گزارش از دستاوردهای وزارت معارف در سال مالی  9314بخصوص بخش جوانان با معینیت محترم جوانان وزارت اطالعات
و فرهنگ شریک گردیده است.
 .96گزارش از دستاوردهای پروژه های انکشافی وزارت معارف در سال ( )9314مطابق به درخواست ترتیب و با پارلمان شریک گردیده
است.
 .99گزارشات ریاست های مرکزی جمع آوری ،توحید و با ریاست دفتر مقام وزارت شریک گردیده است.
 . 97گزارش از تهدیدات مکاتب وزارت معارف ترتیب و با مقام محترم وزارت معارف شریک گردیده است.
 . 93گزارش از دستاوردهای عمده وزارت معارف ترتیب و با دفتر خانم اول جمهوری اسالمی افغانستان شریک گردیده و قابل استفاده
میباشد.
 . 94به کارمندان (نماینده گان) برنامه ها و ریاست های مرکزی در رابطه به سیستم گزارشدهی پالن صد روزه دوم و سوم آموزش داده
شده است.
 . 95به کارمندان (نماینده گان) برنامه ها و ریاست های مرکزی در رابطه به سیستم گزارشدهی گزارش ربعوار از پیشرفت پروژه های
انکشافی (گزارش وزارت اقتصاد) آموزش داده شده است.
 . 93کارمندان تخنیکی این آمریت در جلسات هماهنگی و گزارشدهی وزارت های محترم اقتصاد ،مالیه ،امور زنان و وزارت خارجه
بصورت فعاالنه اشتراک نموده و معلومات وزارت معارف شریک گردیده است.
 . 91برای هر برنامه (معینیت ها) فارمت های گزارشدهی ربعوار برای تطبیق پالن عملیاتی ،سفرهای نظارتی و گزارشدهی پالن صد
روزه ترتیب ،نهایی و با معینیت ها شریک گردید و قابل استفاده میباشد؛
 .98پالن استراتیژیک سوم وزارت معارف از زبان انگلیسی به زبان ملی پشتو ترجمه و قابل استفاده میباشد.
 . 91گزارش از دستاوردهای عمدۀ وزارت معارف بعد از کنفرانس لندن ترتیب و با وزارت مالیه شریک گردید.
 . 76در رابطه به تطبیق تعهدات وزارت معارف در والیات در هر دو ماه سال مالی از والیت کشور معلومات جمع آوری گردیده و فشردۀ
گزارش از دستاوردها با شورای وزیران و وزارت دولت در امور پارلمانی شریک گردیده است.
 .79گزارش از تطبیق تعهدات وزارت معارف در  95والیت کشور ترتیب و با شورای وزیران شریک گردیده است.
 .77گزارشات والیتی در رابطه به تطبیق برنامۀ یونیسف در سال  9314ترتیب و با ادارت ذیربط شریک گردیده است.
 . 73به اساس درخواست دفتر نمایندۀ خاص ریاست جمهوری گزارش از دستاوردها ،مشکالت و راه حلها وزارت معارف مطابق به فارمت
و سواالت ان دفتر محترم ترتیب و در زمان معین شریک گردیده است.
 .74گزارش از دستاوردهای عمدۀ وزارت معارف در سال  9314ب ه اساس فارمت دفتر اطالعات ریاست محترم جمهوری ترتیب و
شریک گردید.
 . 75به اساس درخواست وزارت محترم خارجه فشردۀ گزارش از دستاوردهای وزارت معارف در برابر به شاخص های عمدۀ تطبیق پالن
عمل منع خشونت علیه زنان ترتیب و مورد استفاده قرار گرفت.
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 .73از تطبیق و نتایج سروی احصائیوی سال  9315گزارش تفصیلی ترتیب و با مسوولین و ادارات ذیربط شریک گردیده و قابل
استفاده میباشد.
 .71دستاوردهای وزارت معارف در فارمت گزارش  BC2برای سال  9313ترتیب و با ادارات ذیربط شریک گردید.
 .78در رابطه به مکاتب اشغال شده فشردۀ گزارش ترتیب و با شورای امنیت ملی و ادارات ذیربط شریک گردیده است.
 .71برای برنامه کمپاین تعلیم و تربیه ( ) GCEپریزنتیشن وزارت معارف ترتیب ،با ادارات ذیربط شریک و در روز کمپاین به نمایند گی
وزارت معارف ارایه گردید.
 .36پالن آمریت مراقبت و گزارشدهی برای سال  7691ترتیب و با واحد هماهنگی برنامۀ ایکویپ شریک گردید.
 . 39گزارش در رابطه به وضعیت اطفال معویب در مکاتب کشور و برنامه های خاص به انها ترتیب و با ادارات ذیربط شریک گردید.
 .37فشردۀ گزارش از دستاوردهای ریاست معارف والیت خوست در سال  9315ترتیب و با اداره ذیربط شریک گردید.
 .33در رابطه به تطبیق هدایات ریاست جمهوری (چهار مورد) ،گزارش تفصیلی ترتیب و با ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری
شریک و قابل استفاده گردید.
 .34فشردۀ گزارش از دستاوردهای ریاست معارف والیت پکتیا در سال  9315ترتیب و با ادارۀ ذیربط شریک گردید.
 .35فشردۀ گزارش از دستاوردهای وزارت معارف در سال  9315ترتیب و با مسوولین برنامه ها و ریاست های مرکزی شریک گردید.
 .33اشتراک در ورکشاپ سه روزۀ تحت عنوان تطبیق پالن عمل ،نظارت و گزارشدهی قطعنامه .9375
 . 31اشتراک در جلسات هماهنگی معینیت های وزارت معارف در رابطه به مراقبت و گزارشدهی (پالن صد روزه ،گزارشات وزارت
اقتصاد ،مصوبه های شورای وزیران) و سایر گزارشات خاص.
 . 38همکاری در ترتیب و نهایی کردن گزارشات مختصر به رهبری وزارت و سایر ادارات خارج از وزارت صورت گرفته است.
قابل یادآوری است که در سایر موارد و گزارشات خاص مطابق به درخواست ادارات ذیربط اجراآت صورت گرفته و گزارشات ترتیب و
شریک گردیده است.

مشکالت عمده


با آن که ورکشاپ های کوتاه مدت آموزشی از طریق متخصصین به منظور بلند بردن سطح دانش مسلکی کارمندان دولتی
پالن ،مراقبت و گزارش دهی تدویر یافته است ،هنوز هم ظرفیت مسوولین دولتی پالن ،مراقبت و گزارش دهی در سطح
والیات قناعت بخش نمی باشد .این مشکل تا حدی حل گردیده است اما ظرفیت آنها به اندازه ای ارتقا نیافته است تا به
صورت مستقل امور را به پیش ببرند؛



نسبت عدم موجودیت محل مناسب کاری در اجرای امور سکتگی بمیان آمده است ،با وجود اینکه چندین بار این موضوع با
مقام ذیصالح ریاست عمومی پالن در جریان گذاشته شده است اما هنوز هم آمریت مراقبت و گزارش دهی از فضای مصئون
کاری برخور دار نبوده که همه ای کارمندان این آمریت از نبود فضای مصئون کاری سخت رنج میبرند؛



نسبت عدم نهائی سازی پالن عملیاتی سال  9315بوقت معین آن در تجدید سیستم دیتابیس پالن عملیاتی تاخیر صورت
گرفت؛
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از ینکه بودجه معین برای تدویر برنامه های قصیرالمدت ارتقای ظرفیت تاکنون تثبیت نشده است بنآ پالن جامع ارتقای
ظرفیت ترتیب نگردیده است؛



حجم کاری و مصروفیت زیاد در وظایف غیر پالنی اکثر اوقات باعث بمیان آمدن سکتگی در اجرای کارهای پالنی میگردد.

طرح های پیشنهادی


ظرفیت مسوولین دولتی پالن ،مراقبت و گزارش دهی در سطح والیات می تواند از طریق انستیتوت پالنگذاری تعلیمی و
تربیتی بلند برده شود و از جانبی هم مسوولین والیتی پالن ،مراقبت و گزارش دهی که در بست انکشافی می باشد مؤظف
گردیدند تا آموزش های الزم را برای کارمندان دولتی اجرا نمایند؛



ازینکه فراهم سازی ماحول مناسب برای کارمندان یک اصل مهم اداره بوده و تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم روی کارکردهای
کارمندان خاصتاً کارمندان بخش گزارشدهی دارد .بنآ پیشنهاد میگردد تا در فراهم سازی محل و ماحول مناسب کاری توجه
الزم صورت گیرد .نبود فضای مصئون کاری یکی از چالش های بزرگ در مرکز وزارت معارف می باشد اما ریاست محترم
عمومی پالن و ارزیابی طی یک نیازسنجی به کمک معینیت مالی و اداری می تواند مکان مناسب برای تمام شعبات تحت
پوشش جست جو نمایند به گونه مثال دفتر راجستریشن که در آن به حدود  3تن کارمند می باشد می تواند به معارف شهر
کابل نقل مکان نماید و یا اینکه ریاست های که بیشتر کارهایشان با مرکز وزارت ربط ندارد می تواند به سایر تعمیر های
وزارت معارف نقل مکان نمایند .به گونه مثال ریاست امالک ،شعبات بعضی از مشاورین که کارهایشان مرتبط به تعمیر اصلی
وزارت معارف نمی شود؛



پالن های عملیاتی والیتی باید به وقت معینه ترتیب و نهائی گردد تا در تطبیق آن تاخیر صورت نگرفته باشد؛



برای تدویر ورکشاپهای قصیرالمدت جهت ارتقای ظرفیت کارمندان از طریق تماسها با تمویل کننده گان و سایر مراجع
بودجه الزم تدارک گردد تا با درنظرداشت آن پالن جامع ارتقای ظرفیت ترتیب و عملی گردد.
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آمریت انکشاف سیستم ها
هدف کلی :انکشاف و نظارت تخنیکی از فعال بودن سیستم های معلوماتی الکترونیکی در ادارات معارف به منظور بهبود شفافیت و
مؤثریت درمدیریت تعلیم و تربیه.

فعالیت ها
ارتقای ظرفیت در داخل وخارج کشور

شاخص
تعداد پالیسی مرور شده

مطالعه سیستم های کشور های دیگر در بخش انکشاف و

تعداد سیستم های مطالعه

بهبود سیستم

شده

انکشاف سیستم برای جی آی ایس (Web-Based

فیصدی پیشرفت انکشاف

)GIS

سیستم

انکشاف سیستم برای منابع بشری(HR-MIS

انکشاف سیستم برای زیربنا ها ()ISD-MIS

انکشاف سیستم برای نظارت وارزیابی

فیصدی پیشرفت انکشاف
سیستم
فیصدی پیشرفت انکشاف
سیستم
تعداد مادیول های انکشاف
شده

هدف

دستاورد

فیصدی

ساالنه

ساالنه

پیشرفت

1

1

%111

1

1

%111

%51

%51

%111

%11

%11

%111

%51

%11

%11

1

1

%67

تغیرات در سیستم موبایل اپلیکیشن برای ریاست
زیربنا

انکشاف مادیول های نتایج و اعتباردهی در سیستم
معلوماتی شهادتنامه ها وغیر مرکزی ساختن آن

فیصدی تغیرات

تعداد مادیول ها و گزارشات
سیستم انکشاف یافته

مرور و تجدید نظر در سیستم معلوماتی مکاتب به

فیصدی پیشرفت تغیرات

اساس فورمه های احصائیوی مکاتب

بمیان آمده
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%111

%111

11

11

%111

%111

%111

%111

%111

فعالیت اول :ارتقای ظرفیت در داخل وخارج کشور
ارتقای ظرفیت کارمندان در داخل کشور توسط امر انکشاف سیستم ها در بخش  System Design Softwareو Project
) Management (SPMانجام یافته ولی اموزش بخش موبایل اپلیکیشن در خارج از کشور مربوط به بودجه بانک جهانی بوده که
به نسبت توسعه پروژه  EQUIPالی حل شدن مشکالت پالن تدارکاتی ایکویپ معطل میباشد.

فعالیت دوم :مطالعه سیستم های کشور های دیگر در بخش انکشاف و بهبود سیستم
طبق پالن برای این سیستم الیحه وظایف ترتیب گردید ،سپس از طریق پروسه تدارکاتی ،الیحه وظایف مذکور جهت داوطلبی به اعالن
سپرده شد .در جریان داوطلبی این سیستم جمعاٌ به تعداد  18شرکت داوطلب اشتراک نمود ،که از جمله یک شرکت انتخاب و قراراداد
با شرکت مذکور به امضا رسید .طبق قرارداد ،شرکت مذکور گزارش ابتدایی خویش را نهایی نموده و مورد تایید ریاست  EMISقرار
گرفت .همچنان سند  SRSاین سیستم نهایی گردیده است و اکنون شرکت مذکور بخش انکشاف این سیستم را تحت نظارت امریت
انکشاف سیستم ها به پیش می برد که تا سه ماه آینده تکمیل خواهد گردید.

فعالیت سوم :انکشاف سیستم برای جی آی ایس )(Web-Based GISاز طریق استخدام کمپنی خارجی
سروی مقدماتی در خصوص ساختار سیستم های الکترونیکی صورت گرفته ولی به اساس فیصله رهبری ریاست عمومی پالن و ارزیابی
وزارت معارف این فعالیت در پالن پروژه های وزارت مخابرات شامل گردیده است و طبق فیصله رهبری وزارت معارف این فعالیت از
طریق وزارت محترم مخابرات با یک کمپنی خارجی عقد قرارداد میگردد و تمام بخش های وزارت معارف مورد تطبیق قرار خواهد
گرفت.

فعالیت چهارم : :انکشاف سیستم برای منابع بشری)(HR-MIS
قرار بود این سیستم توسط یک کمپنی خارجی انکشاف داده شود و برای انکشاف آن در پالن تدارکاتی  EQUIPنیز بودجه در نظر
گرفته شد ،ولی به اساس هدایات جاللتماب رئیس صاحب جمهور کشور این سیستم به دو حصه تقسیم گردید که حصه اول آن یکجا
نمودن سیستم های معاشات ،تشکیل و  EMISبوده و حصه دوم آن انکشاف و عملی نمودن سیستم جامع اداره منابع بشری میباشد.
برای انجام دادن این فعالیت دو کمیته (کمیته رهبری و کمیته تخنیکی) ایجاد گردید که بنا بر هدایات معیین صاحب مالی و اداری
برای هر دو کمیته لوایح وظایف ترتیب شد .سپس به اساس فیصله کمیته رهبری ،الیحه وظایف و پروپوزل برای انکشاف هر دو سیستم
توسط تیم تخنیکی امریت انکشاف سیستم ها ترتیب گردید و بعد از اتخاذ مشوره ها از بخش های مختلف ،الیحه وظایف و پروپوزل
مذکور نهایی گردید و سپس طبق هدایات مقام محترم ریاست جمهوری ،کار عملی باالی سیستم یکجا سازی آغاز گردید و سیستم
مذکور با وجود مشکالت و چالش ها در مدت زمان بسیار معین انکشاف یافت .چالش های عمده عبارت اند از:
 )1کمبود وقت :برای انکشاف و یکجا نمودن این سیستم ها از جانب ریاست جمهوری صرف سه و نیم ماه وقت داده شد که این مدت
زمان بسیار کم بود.
 )2مشکالت تخنیکی :سیستم های تشکیالت و معاشات از لحاظ تخنیکی مشکالت زیات داشت .بطور مثال :سیستم مذکور برای هر
والیت ساختار جداگانه داشت و به شکل نورمال نبود ،بر عالوه ان ،سیستم های مذکور در پالتفارم دات نت انکشاف داده نشده بود.
همچنان سیستم های معاشا ت و تشکیالت دسک تاپ اپلیکیشن بودند و ویب بیسد ساختن آن کار دشواری بود .با وجود این همه
مشکالت ،امریت انکشاف سیستم ها توانست که سیستم مذکور را در مدت معین انکشاف نماید.
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فعالیت پنجم :انکشاف سیستم برای زیربنا ها ))ISD-MIS
این سیستم توسط یکی از کمپنی های خارجی انکشاف داده خواهد ش د و برای انکشاف آن در پالن تدارکاتی برنامه  EQUIPبودجه
نیز در نظر گرفته شده است اما به نسبت تعطیل در نهایی سازی پالن تدارکاتی ،این سیستم در ماه میزان به مدت  18یوم جهت
 (EoI) Expression of Interestبه اعالن سپرده شد تا کمپنی ها برای این پروژه داو طلبی نمایند .به تعداد  11کمپنی
داوطلبی نموده و راپور شارت لیست ) (EoIپروژه مذکور با بانک جهانی شریک و مورد تائید آن قرار گرفت.
درخواست برای پروپوزل (آر ،اف ،پی) بعد از نهایی شدن شارت لیست  EoIبه چهار شرکت ارسال گردید که از جمله دو شرکت
پرپوز ل های خویش را ارسال نمودند که بعد از تطبیق پروسه تدارکاتی شرکت های مذکور توانستند جوابگوی تمام ضروریات باشند.
در این مرحله ریاست زیر بنا ها این پروسه را متوقف ساخت و درک مسئولیت نمود تا سیستم را با ظرفیت های داخلی انکشاف و
عملی نمایند .بناء سیستم مذکور از پالن تدارکاتی ایکویپ خارج و توسط ظرفیت های داخلی انکشاف خواهد گردید .در این سیستم
بخش های ردیابی پروژه ها و بخش دیزاین نهایی گردید و باالی بخش های دیگر ،کار جریان دارد.

فعالیت ششم :انکشاف سیستم ویب بیسد جی ای اس )(Web Based GIS
قرار است این سیستم توسط یک کمپنی خارجی انکشاف داده شود بدین ملحوظ برای انکشاف سیستم مذکور در پالن تدارکاتی
 EQUIPبودجه در نظر گرفته شده است اما به نسبت تاخیر در نهایی سازی پالن تدارکاتی مذکور این سیستم در ماه عقرب به
مدت  18یوم به اعالن سپرده شد تا کمپنی ها برای این پروژه داو طلبی نمایند .راپور  Short Listاین پروژه در دو هفته اینده با
بانک جهانی جهت اخذ نظریات و تائیدی شریک خواهد شد و قرار است مطابق پروسه تدارکاتی در سه الی چهار ماه اینده این پروژه با
یکی از کمپنی های برنده عقد قرارداد گردد.

فعالیت هفتم :انکشاف سیستم برای نظارت وارزیابی
این سیستم طبق پالن آغاز گردید و تا اکنون الیحه وظایف ،جمع اوری معلومات ،تحلیل معلومات جمع اوری شده و سند  SRSاین
سیستم نهایی گردیده است .این سیستم هم اکنون در حالت دیزاین میباشد و بخش های کودنگ ،چک ،انستالیشن ،استفاده ازمایشی،
تریننگ و تطبیق این سیستم به نسبت مصروف بودن همکاران امریت تحقیق و ارزیابی در فعالیت های مهم دیگر تعطیل و باقی مانده
است و بر وقت معین رسیده گی صورت نگرفته است.

فعالیت هشتم :تغیرات در سیستم موبایل اپلیکیشن برای ریاست زیربنا
در این سیستم تغیرات الزم طبق پالن صورت گرفت .در این بخش جمع اوری معلومات و نیازمندی از بخش های مختلف سیستم ،
تجزیه معلومات ،تائید و تصحیح معلومات جمع اوری شده ،طرح و دیزاین سیستم ،کود نویسی و انکشاف سیستم ،تست سیستم ،نهایی
سازی سیستم ،انستالیشن سیستم ،رهنمود استفاده از سیستم و اموزش برای استفاده کننده گان سیستم انجام یافته است .این سیستم
در حال حاضر مورد استفاده ریاست زیربنا قرار گرفته و برای بهبود آن در بخش های راپور دهی با سیستم اداره پروژه ها یکجا/
 Integrateشده است.

فعالیت نهم :انکشاف مادیولهای نتایج و اعتباردهی در سیستم معلوماتی شهادتنامه ها وغیر مرکزی ساختن ان
طوریکه در جریان هستید ،سیستم شهادتنامه ها در اواخر سال مالی  1111انکشاف یافت و ضرورت دیده میشد تا این سیستم عملی
گردد ،و بنا بر ضرورت مبرم اداره ،تغیرات الزم در این سیستم بمیان اورده شد .این فعالیت طبق پالن انجام یافت و دو مادیول جدید
(مادیول تصحیح نتایج و اعتباردهی شهادتنامه ها) در این سیستم اضافه گردید .چون تطبیق این سیستم تغیر اساسی را در پروسه ثبت
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نتایج و توزیع شهادتنامه ها به بمیان می اورد بناء ضرورت دیده میشد تا این سیستم در یکی از والیات به شکل ازمایشی عملی گردد
که این پروسه در والیت پروان به شکل ازمایشی غیر مرکزی گردید که بعد بنا بر تجارب حاصله ازمایش این سیستم ،ضرورت احساس
شد تا پروسه عملی سازی این پروژه به شکل اساسی دیزان گردد .سپس برای غیر مرکزی نودن این سیستم پروپوزل ساخته شد که
برای بدست اوردن کمک مالی از جانب رهبری وزارت با مؤسسه دیموکراسی انترنیشنل تفاهمنامه به امضاء خواهد رسید تا این سیستم
به شکل اساسی در تمامی والیات عملی گردد .بر عالوه آن ،در پروسه های کاری شهادتنامه ها تغیرات بمیان امده است.

فعالیت دهم :مرور و تجدید نظر در سیستم معلوماتی مکاتب به اساس فورمه احصایوی مکاتب
 )1تعمیر مکتب )در بخش تجهیزات مکتب ( (school facilities
معلومات تجهیزات مکاتب :راپورهای مربوط به تجهیزات مکتب انکشاف داده شده است و فعالْ قابل دسترس میباشد.
معلومات برق مکتب :راپورهای مربوط به برق مکتب انکشاف داده شده است وفعالً قابل دسترس میباشد.
معلومات آب آشامیدنی مکتب :راپورهای مرتبط به آب آشامیدنی در سیستم انکشاف داده شده است وفعالً قابل دسترس بوده است.
معلومات اطاق مکتب  :راپورهای مربوط به اطاق مکتب در سیستم انکشاف داده شده است واکنون قابل دسترس میباشد.
 )2تغیرات در سیستم راپور دهی
اضافه نمودن راپور تعداد شاگردان به تفکیک زبان مادری :راپور مذکور در سیستم اضافه گردید و تمام استفاده کننده گان به راپورهای
شاگردان با تفکیک زبان مادری درسیستم دسترسی حاصل نمودند .اما استفاده کننده گان معلومات ابتدائی مکتب را درست ارایه کرده
نمی توانند و تغیرات متواتر معلومات ابتدائی از طرف ادارات مربوط به  EMISچالش دگری میباشد.
تعداد شاگردان به تفکیک اقلیم (موسم) :راپور مذکور در سیستم اضافه گردید و استفاده کننده گان به معلومات راپورها دسترسی کامل
دارند.
اضافه نمودن راپور تعداد شاگردان به تفکیک عمر(سن) :راپور مذکور درسیستم افزود گردید واستفاده کننده گان به راپورها دسترسی
حاصل نمودند .
اضافه نمودن راپور تعداد شاگردان به تفکیک معیوبیت :راپور آن درسیستم جابجا گردیده و استفاده کننده گان در خصوص معلومات
شاگردان معیوب به سیستم دسترسی حاصل نمودند.
اضافه نمودن راپور شاگردان جدید الشمول :راپور مذکور در سیستم عالوه گردیده و معلومات مرتبط به شاگردان جدیدالشمول در
دسترس اند.
اضافه نمودن راپور نتایج امتحانات  :راپور مذکور درسیستم جابجا گردیده و راپور نتایج امتحانات درسیستم قابل دسترس میباشد .
اضافه نمودن راپور تعداد شاگردان به تفکیک ملکیت :راپور مذک ور درسیستم اضافه گردیده وتمام معلومات به تفکیک ملکیت در
سیستم قابل دسترس میباشد.

فعالیت یازدهم :انکشاف سیستم معلوماتی برای ریاست امالک
این سیستم طبق پالن انکشاف یافته است که در جریان انکشاف آن ،جمع اوری معلومات و نیازمندی ها از بخش های مختلف سیستم،
تجزیه معلومات ،تائید 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 کننده گان سیستم انجام یافت.
این سیستم در حال حاضر مورد استفاده ریاست امالک قرار گرفته و با سیستم  Teacher Own MISهم یکجاIntegrate /
شده است.
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فعالیت دوازدهم :انکشاف سیستم گزارشدهی برای سیستم معلوماتی تعلیمات تخنیکی ومسلکی
این سیستم مطابق پالن انکشاف یافته است .در این بخش جمع اوری معلومات و نیازمندی ها از بخش های مختلف سیستم ،تجزیه
نمودن معلومات ،تائید 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 کننده گان سیستم انجام یافت
این سیستم در حال حاضر مورد استفاده قرار گرفته و با سیستم  School-MISهم یکجا Integrate /شده است.

فعالیت سیزدهم :انکشاف سیستم گزارشدهی برای تصفیه وچیک نمودن ارقام احصائیوی
این سیستم مطابق پالن انکشاف یافته است .در این بخش جمع اوری معلومات و ضروریات از بخش های مختلف سیستم  ،تجزیه
نمود ن 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 کننده گان سیستم انجام یافته
است .این سیستم در حال حاضر مورد استفاده قرار گرفته است.

فعالیت چهاردهم :انکشاف سیستم  Deviation Trackerبرای ریاست زیربنا ها
این سیستم مطابق پالن انکشاف یافته است .در این بخش جمع اوری معلومات 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 استفاده از سیستم و اموزش برای استفاده کننده گان سیستم انجام یافته
است .این سیستم در حال حاضر مورد استفاده قرار گرفته است.

اجراأت خارج از پالن
انکشاف سیستم صندوق معلم
این سیستم شامل پالن نبوده اما مطابق هدایت مقام محترم انکشاف یافته است .در این بخش جمع اوری معلومات 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 استفاده از سیستم و اموزش برای استفاده
کننده گان سیستم انجام یافته است .این سیستم در حال حاضر مورد استفاده قرار گرفته است.

انکشاف سیستم ALP-GPE
این فعالیت مطابق هدایت مقام محترم انکشاف یافته است .در این بخش جمع اوری معلومات 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 استفاده از سیستم و اموزش برای استفاده کننده گان سیستم
انجام یافته است .این سیستم در حال حاضر مورد استفاده قرار گرفته است.

انکشاف سیستم شکایات
این سیستم مطابق هدایت مقام محترم انکشاف یافته است .در این بخش جمع اوری معلومات و ضروریات از بخش های مختلف سیستم
 ،تجزیه نمودن معلومات  ،تصدیق و تصحیح معلو مات 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 کننده گان سیستم انجام
یافته است .این سیستم در حال حاضر آماده استفاده میباشد.
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پروژه ارزیابی ارقام  EMISتوسطUSAID
این فعالیت جزء پالن نبوده اما نسبت به لزوم دید اداره ،کنترول و اداره این پروژه را که توسط کمپنی خارجی انجام داده میشد به
امریت انکشاف سیستم ها سپرده شد.

مطالعه ،بازدید و ارایه مشوره ها در راپور های احصایوی مختلف (راپور های Integration, MRRD, Altai,
)Academic Supervision, EQUIP, USAID, EFA
این فعالیت بنا بر ضرورت اداره معارف و هدایت ریاست عمومی پالن و ارزیابی به راپور های مذکور پاسخ ارایه شده است.
تهیه راپور های شش ماهه برای اداره های ایکویپ و جی پی ای
تهیه راپور های شش ماهه برای اداره ایکویپ و جی پی ای بنا بر ضرورت اداره معارف در وقت معین ارایه گردیده است.

تهیه نقشه های جی ای ایس برای سیزده والیات تحت پوشش جی پی ای
این فعالیت باساس ضرورت اداره معارف و هدایت ریاست عمومی پالن و ارزیابی حدود  52نقشه در  11والیت تهیه گردیده است.

نصب نمودن سیستم سولر در سیزده والیات کشور
این فعالیت بنا بر ضرورت بخش های  EMISدر  11والیت کشور که سهولت برق را نه دارند سیستم سولر طرح گردیده است .برای
این فعالیت بود جه در پالن تدارکاتی ایکویپ در نظر گرفته شده است .الیحه وظایف ،پروپوزل و  Tender Documentبه این
فعالیت تهیه گردیده است .این پروژه اکنون در پروسه تدارکاتی میباشد و سند  Tender Documentبرای اخذ موافقه با بانک
جهانی شریک شده است.

تغیرات در سیستم دارایی های معلمین
این سیستم مطابق هدایت مقام محترم انکشاف یافته است .در این بخش جمع اوری معلومات 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 استفاده از سیستم و اموزش برای استفاده کننده گان سیستم انجام
یافته است .این سیستم در حال حاضر آماده استفاده میباشد.

دوره پرکتیک چهار تن از کار اموزان انستیتیوت حسابداری
تدویر برنامه های اموزش برای دو تن از کار اموزان جزء پالن نه بوده اما بنا بر لزوم دید اداره معارف در وقت معین به کار اموزان ارایه
گردیده است

تغیرات سیستم راپوردهی مکاتب
این سیستم مطابق هدایت مقام محترم انکشاف یافته است .در این بخش جمع اوری معلومات 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 استفاده از سیستم و اموزش برای استفاده کننده گان سیستم انجام
یافته است .این سیستم در حال حاضر آماده استفاده میباشد.

انکشاف سیستم Visualized Reports
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این سیستم جزء پالن نبوده اما مطابق هدایت مقام محترم انکشاف یافته است .در این بخش جمع اوری معلومات 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 استفاده از سیستم و اموزش برای استفاده
کننده گان سیستم انجام یافته است .این سیستم در حال حاضر آماده استفاده میباشد.

انکشاف سیستم اداره ساختمان های ریاست ISD
این سیستم طبق هدایت مقام محترم انکشاف یافته است .در این بخش جمع اوری معلومات و ضروریات از بخش های مختلف سیستم ،
تجزیه نمودن معلومات  ،تصدیق و ت صحیح 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 کننده گان سیستم انجام
یافته است .این سیستم در حال حاضر آماده استفاده میباشد.

انکشاف سیستم راپوردهی برای شهادتنامه ها
این سیستم جزء پالن نه بوده اما مطابق هدایت مقام محترم انکشاف یافته است .در این بخش جمع اوری معلومات 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 استفاده از سیستم و اموزش برای استفاده
کننده گان سیستم انجام یافته است .این سیستم در حال حاضر آماده استفاده میباشد.

ورود کود ها برای  1779مکاتب تحت پوشش ایکویپ
این فعالیت براساس ضرورت و لزوم دید وزارت برای  1,111مکاتب از سیستم  EMISکود داده شده است .این مکاتب تحت پوشش
اداره ایکویپ میباشد.

انکشاف سیستم ایکویپ
این سیستم مطابق هدایت مقام محترم انکشاف یافته است .در این بخش جمع اوری معلومات و ضروریات از بخش های مختلف سیستم
 ،تجزیه نمودن معل ومات  ،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 کننده گان سیستم انجام
یافته است .این سیستم در حال حاضر آماده استفاده میباشد.

ارتقای ظرفیت کارمندان دولتی امریت احصایه و معلومات در بخش راپور گیری و SQL Server
این فعالیت بنا بر ضرورت اداره و لزوم دید ریاست  EMISبرای  11تن از کارمندان امریت احصایه برای مدت سه ماه اموزش تخنیکی
در بخش  SQLو تولید راپور های گوناگون از سیستم ارا یه گردیده است .در نتیجه کارمندان مذکور می توانند که از سیستم ارقام
خام را بدست بیاورند همچنان میتوانند توسط  Queryهای مختلف از بخش های مختلف ارقام و معلومات را از سیستم دریافت
نمایند.

انکشاف ویب سایت EMIS
ویب سایت  EMISانکشاف گردیده که در این بخش جمع اوری معلومات و ضروریات از بخش های مختلف سیستم  ،تجزیه نمودن
معلومات  ،تصدیق و تصحیح معلومات جمع اوری شده ،طرح و دیزاین ویب سایت ، ،شریک سازی ویب سایت به ادارات مربوط ،نهایی
سازی ویب سایت ،و اموزش برای استفاده کننده گان سیستم انجام یافته است .ویب سایت جدید  EMISدر حال حاضر انالین و اماده
استفاده می باشد.
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انکشاف سیستم برای تشکیل
معلومات مطابق پالیسی ،پروسیجر و ستندرد های وزارت معارف با در نظرداشت نیازمندی های استفاده کننده گان جمع اوری گردید
که بعد از تجزیه و تحلیل معلومات جمع داوری شده ،سیستم طرح و دیزاین و اماده استفاده کننده گان قرار گرفت.
انکشاف سیستم برای منابع بشری (مادیول کارمندان)
معلومات طبق پالیسی ،پروسیجر و ستندرد های وزارت معارف با در نظرداشت نیازمندی های استفاده کننده گان جمع اوری گردید
که بعد از تجزیه و تحلیل معلومات جمع داوری شده ،سیستم طرح و دیزاین و اماده استفاده کننده گان قرار گرفت.
تصحیح کردن ارقام در سیستم های تشکیل و معاشات
تمام ارقام در سیستم های سابقه تشکیل و معاشات تصحیح و درست گردید.
اوردن ارقام از سیستم های سابقه تشکیل و معاشات به سیستم جدید
انتقال ارقام اصالح شده از سیستم سابقه تشکیل و معاشات به سیستم جدید صورت گرفت.
انکشاف سیستم معلوماتی برای دست اوردهای تعلیمی ()Learning Assessment
معلومات مطابق پالیسی ،پروسیجر و ستندرد های وزارت معارف با در نظرداشت نیازمندی های استفاده کننده گان جمع اوری ،تجزیه
و تحلیل گردید.
دیزاین فورم سروی اطفال خارج از مکتب
فورم سروی اطفال خارج از مکتب برای مبایل و تابلیت ها دیزاین و انکشاف داده شده است.

مشکالت عمده


پائین بودن ظرفیت کارمندان دولتی در مرکز و والیات بخاطر تطبیق سیستم های معلوماتی یکی از چالش های عمده می
باشد.



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



عدم دلچسپی کارمندان بخاطر استفاده از دیتابیس و سیستم های معلوماتی



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



تغیرات مکرر در ضروریات ادارت مربوطه در جریان ایجاد و انکشاف سیستم معلوماتی.

طرح های پیشنهادی


برای تدویر ورکشاپ های آموزشی بودجه کافی در نظر گرفته شود تا سطح دانش کارمندان در خصوص استفاده از سیستم ها
و دیتابیس ها با تدویر این ورکشاپ ها بلند برده شود.



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



پشتیبانی قوی رهبری وزارت معارف در بخش تطبیق ستراتیژی EMIS
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مدیریت عمومی اداری و اجرائیوی
هدف کلی :این مدیریت رفع نیازمندی های اداری ،تدارکاتی ،مراقبتی ریاست عمومی پالن و ارزیابی ،تامین ارتباطات آن با سایر
ادارات داخلی این وزارت و ایجاد یک مکانیزم فعال اداری غرض بهبود فعالیت های اداری و اجرائیوی این ریاست میباشد.
مدیریت عمومی اداری و اجرائیوی یکی از مدیریت های کلیدی ریاست عمومی پالن و ارزیابی بوده که تمام اجراأت اداری و اجرائیوی
داخلی و خارجی این ریاست از طریق این مدیریت تعقیب و طی مراحل میگردد.
این مدیریت با درک مسئولیت ،تمام ف عالیت های مندرج پالن کاری ساالنه خویش را با کمال میل اجرا نموده و مینماید ،که در طی
سال مالی  1115اجراات الزمی که در مقایسه با پالن کاری ساالنه صورت گرفته است جزئیات آن ذیالً توضیح میگردد:

هدف

دستاورد

فیصدی

ساالنه

ساالنه

پیشرفت

تعداد قرارداد تمدید شده

13

11

%81

تعداد کارمندان ارزیابی شده

11

15

%51

طی مراحل فورم های ارزیابی کارمندان

تعداد فورم های ارزیابی

13

11

%11

نیازسنجی بمنظور ضروریات امریت ها غرض صرفیه سال 1115

تعداد نیازسنجی انجام شده

1

1

%111

ترتیب کتاب حاضری کارمندان رسمی و انکشافی بطور ساالنه

تعداد کتاب های حاضری

1

1

%111

تعداد گزارشات ترتیب شده

13

13

%111

ترتیب گزارش ربعوار کاری مدیریت

تعداد گزارشات ترتیب شده

3

3

%111

تهیه گزارش ساالنه اجراأت مدیریت

تعداد گزارش تهیه شده

1

1

%111

شاخص

فعالیت ها
تمدید قرارداد های کارمندان بالمقطع
تنظیم و تسهیل پروسه ارزیابی وسط سال و ساالنه کارمندان
انکشافی

ترتیب گزارش حاضری بمنظور اجرای معاشات کارمندان بطور
ماهوار

فعالیت  )1استخدام کارمندان
 )1.1طی مراحل و تسهیل پروسه تمدید قراردادهای کارمندان باالمقطع
ریاست عمومی پالن و ارزیابی بخاطر پیشبرد امور کاری به شکل بهتر آن به یک تعداد کارمندان تخصصی و مسلکی ضرورت دارد که
با ایشان به شکل باالمقطع قرارداد نموده که تعداد ایشان به  13تن میرسید .اما بنا بر نبود بودجه کافی قرارداد  11تن ایشان برای بار
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ثانی تمدید گردید .قرارداد این کارمندان هر شش ماه بعد تمدید شده و تمام این پروسه از طریق مدیریت عمومی اداری و اجرائیوی
همراه با مراجع زیربط تسهیل و تکمیل گردیده و میگردد.

 )1.2تنظیم و تسهیل پروسه ارزیابی ساالنه کارمندان انکشافی
مطابق به اصول و مقررات اداره منابع بشری پروژه های انکشافی تمام کارمندان انکشافی باید در وسط و اخیر هر سال نظر به اهداف
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
رسانیده است .و آیا ریاست مربوطه به تمدید قرارداد ایشان موافق است یا خیر .که نقش این مدیریت در پیشبرد این پروسه بسا
مهم میباشد .پروسه ارزیابی  15تن کارمند انکشافی پروژه ایکوپپ و جی پی ای همراه با اداره منابع بشری پروژه های انکشافی
تنظیم و تسهیل و تمام اصل فورم ها به اداره منابع بشری سپرده شده و کاپی آنها در فایل های کارمندان درین مدیریت نیز موجود
میباشد تا در مواقع ضرورت از آن استفاده کرد.

 )1.9طی مراحل فورم های ارزیابی کارمندان ریاست عمومی پالن و ارزیابی
به اساس قانون خدمات ملکی و لزوم دید کمسیون اصالحات اداری ارزیابی تمام کارمندان در اخیر هرسال ضروری میباشد .که
فورم های ارزیابی حدود  11تن کارمندان اینریاست به همکاری و هماهنگی این مدیریت خانه پوری و غرض درج سوانح کارمندان
ازین طریق به ریاست منابع بشری ارسال گردیده است .قابل ذکر است که اکثریت باقیمانده کارمندان اینریاست قدم پنجم را
تکمیل نموده اند و ضرورت به خانه پری فورم ارزیابی ندارند.

 1.1تنظیم و تسهیل پروسه استخدام کارمندان انکشافی
در جریان سال مالی  1115قرارداد ( )15تن از کارمندان انکشافی مرکزی و والیتی ریاست عمومی پالن و ارزیابی که میعاد
قرارداد ایشان ختم گردیده بود با هماهنگی کامل اداره منابع بشری پروژه های انکشافی از طریق این مدیریت تسهیل و تمدید
گردیده است.

فعالیت  )2انکشاف سیستم فایلنگ اسناد
)2.1

انکشاف دیتابیس صادره و وارده مکاتیب

طوریکه در فوق تذکر بعمل آمد یکی از وظایف عمده مدیریت عمومی اداری و اجرائیوی دریافت مکاتیب مربوط به اینریاست از
سایر ادارات داخلی و خارجی ،تعقیب و طی مراحل آنها میباشد .اما تا هنوز این مدیریت دارای کدام دیتابیس غرض ثبت مکاتیب
نبود و به شکل انلوگ با استفاده از کتاب صادره و وارده تمام پروسه تسلیمی،دریافت ،تعقیب و طی مراحل مکاتیب را انجام میداد.
که این عمل باعث ایجاد یک سلسله مشکالت در بخش دریافت ،تعقیب و پیگیری مکاتیب شده بود .بناً انکشاف دیتابیس صادره و
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وارده مکاتیب غرض تسلیمی ،دریافت ،تعقیب و طی مراحل آنها ضروری پنداشته میشد تا در مواقع مختلف از آن استفاده به عمل
آمده و از ضیاع وقت نیز جلوگیری به عمل آید .که خوشبختانه این دیتابیس از طرف آمریت انکشاف سیستم ها نهایی گردیده و به
زود ترین فرصت به مدیریت اداری و اجرایوئیوی تسلیم مینمایند.
این دیتابیس در برگیرنده موضوعات :نمبر مسلس ل ،مرسل و مرسل علیه ،نمبر و تاریخ مکتوب ،تاریخ صادره و وارده ،خلص موضوع،
مراجعه و اقدام ،مالحظات و ضمایم و نمبر فایل میباشد.
این دیتابیس طوری انکشاف داده شده که راپور مکاتیب توزیع شده را با تفکیک شماره ،تاریخ ،مرسل و مرسل علیه مکاتیب و
خلص موضوع ترتیب مینماید .قابل ذکر است که معلومات فوق بخاطر غنامندی هرچه بهتر دیتابیس قابل تغیر میباشد.

) 2.2تنظیم فایل های انفرادی کارمندان جدیدالتقرر
این مدیریت فایل های انفرادی اسناد  31تن کارمند انکشافی این ریاست را ترتیب و تنظیم نموده تا در مواقع مختلف تمام
معلومات کارمندان فوق الذکر قابل دسترس باشد .این فایل ها در برگیرنده اسناد از قبیل :خلص سوانح ،الیحه وظایف ،ضمانت خط
و کاپی اسناد تحصیلی کارمند میباشد.

)2.9

سورت ،اسکن و درج سوانح کارمندان در دیتابیس

در جریان سال مالی  1115اسناد کارمندان انکشافی جدیدالتقرر اینریاست که به ( )3تن میرسید و اسناد کارمندان رسمی که بنا
بر معاذیر مختلف شامل دیتابیس نشده بودند و یا به شکل نامکمل صورت گرفته بود .سورت ،اسکن و درج سوانح مربوطه ایشان
گردید .و همچنان اسناد تمدید قرارداد ( )11تن کارمندان باالمقطع درج دیتابیس گردیده است.

 )2.1درج اجناس ثابت در دیتابیس
تا اکنون جمعاً به تعداد  311قلم جنس ثابت اینریاست که توزیع آن به ریاست ها ،آمریت ها و یا کارمندان اینریاست صورت
گرفته بود ثبت دیتابیس گردیده است .برعالوه آن در جریان سال مالی  1115به تعداد  15قلم جنس نیز درج دیتابیس شده
است .این دیتابیس در برگیرنده معلومات :میباشد
نمبرمسلسل  ،تاریخ توزیع جنس ،اسم شخص تسلیم گیرنده ،ولد شخص تسلیم گیرنده ،محل وظیفه شخص تسلیم گیرنده ،نوعیت،
مقدار و قیمت جنس ،تمویل کننده ،شماره تماس ،ایمیل ادرس و فوتو.

 )2.5درج رخصتی های کارمندان در دیتابیس
بخاطر اینکه تعداد ایام رخصتی کارمندان عادی و انکشافی بصورت بهتر سنجش شده باشد و از اضافه رخصتی کارمندان جلوگیری
بعمل آید ،مجموع رخصتی های کارمندان ریاست عمومی پالن و ارزیابی در اخیر هر ماه درج دیتابیس میگردد .این کار نه تنها
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باعث سهولت در ترتیب راپور حاضری و معاش کارمندان شده بلکه تمام کارمندان این ریاست از مجموع رخصتی های خویش
آگاهی حاصل نموده تا در مواقع ضروری از آن استفاده نمایند و از سو تفاهم بین اداره و کارمندان جلوگیری بعمل آید.

فعالیت  )9تدارکات و محاسبه جنسی
 )9.1دوران و تسلیمی اجناس شامل چارت صرفیه سال 1935
در جریان سال مالی 1115به تعداد ( )1قلم جنس مختلف النوع مورد ضرورت ریاست عمومی پالن و ارزیابی و ریاست های تحت
ال ثر آن که با هماهنگی ریاست های تهیه و تدارکات و خدمات تهیه گریده بود از طریق این مدیریت اسناد آن طی مراحل ،دوران و
تسلیمی داده شده است .قابل ذکر است که اجناس باقیمانده شامل پالن بنا بر نبود جنس در تحویلخانه عمومی ویا هم موجودیت
اجناس متذکره در این مدیریت ،تسلیمی گرفته نشده است.

 )9.2توزیع اجناس شامل چارت صرفیه سال  1935به آمریت ها
اقالمیکه در فوق تحریر گردیده یعنی ( )1قلم جنس مختلف النوع مورد ضرورت اینریاست و ریاست های تحت اثر آن از چارت
صرفیه سال  1115و سه قلم جنس موجود در این مدیریت از چارت صرفیه سال قبل از طریق مدیریت عمومی اداری و اجرائیوی
در جریان این مدت توزیع گردیده است.

 )9.9طی مراحل و انتقال اجناس داغمه به داغمه جات
در جریان سال مالی  1115به تعداد ( )13قلم از اجناس که از اثر استفاده زیاد داغمه شده بودند بعد از طی مراحل اداری آن به
تحویلخانه اینریاست واقع پلچرخی انتقال داده شده است.

 )9.1تسلیمی و جمع دهی اجناس
تمام اجناس مور د ضرورت ریاست عمومی پالن و ارزیابی از طریق این مدیریت تسلیمی و به جمع معتمد این ریاست قید و سپس
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 ریاست
بعداز مصرف هر جنس صورت گرفته و به اساس اسناد دست داشته از جمع معتمد این ریاست به همکاری ریاست تهیه و تدارکات
مجرایی داده میشود .در صورت نبود اسناد ،ریاست تهیه و تدارکات پیشنهاد جمع دهی اجناس از جمع معتمد این ریاست را رد
مینماید .که در جریان ربع دوم به تعداد ( )11قلم جنس مصرف شده از جمع معتمد اینریاست وضع و به مصرف موصوف مجرائی
داده شده است.
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فعالیت  )1خدمات
 )1.1طی مراحل پیشنهادات خدماتی و لوجستیکی
طی مراحل ( )55قطعه پیشنهادات و استعالم های خدماتی و لوجستیکی ریاست عمومی پالن و ارزیابی و تهیه تمام خدمات
اجناس و ترانسپورت کارمندان این ریاست به همکاری و هماهنگی کامل این مدیریت با ریاست های مرتبط صورت گرفته است .و
همچنان تهیه خدمات لوجستیکی و ترتیب لست مسیرهای کارمندان این ریاست به ریاست محترم خدمات از طریق این مدیریت
انجام شده است.

 )1.2توزیع اجناس خدماتی به ریاست های مربوطه
توزیع ( )55قلم اجناس خدماتی و تنظیفاتی از قبیل (چای ،چاکلیت ،صابون ،مایع ظرف شوئی پودر و غیره) نظر به سهمیه
اینریاست که از طرف ریاست خدمات به دسترس اینریاست قرارداده شده است به تمام ریاست ها از طریق این مدیریت صورت
گرفته است.

 )1.9وارسی جهت حفظ و مراقبت شعبات
همکار خدمات و لوجستیک این مدیریت هر پانزده روز بعد به شکل متداوم غرض رسیده گی  ،وارسی و حفظ و مراقبت شعبات به
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.

فعالیت  )5حاضری و راپوردهی
 )5.1ترتیب و تعقیب حاضری کارمندان عادی و انکشافی
ترتیب و تعقیب حاضری یومیه تمام کارمندان عادی و انکشافی ریاست عمومی پالن و ارزیابی از طریق این مدیریت صورت گرفته و
از صورت حاضری و غیرحاضری تمام کارمندان این ریاست وارسی نموده و در صورت ضرورت و ترتیب راپور جاضری و اضافه کاری
کارمندان به ریاست محترم مالی و حسابداری آنرا اساس قرار داده و تمام کیفیت حاضری کارمندان درج آن میباشد.

 )5.2ترتیب و طی مراحل راپور حاضری و اضافه کاری کارمندان
ترتیب راپور حاضری و اضافه کاری تمام کارمندان رسمی و انکشافی ریاست عمومی پالن و ارزیابی و ریاست های تحت اثر آن از
طریق مدیریت عمومی اداری و اجرائیوی صورت گرفته و از طریق این مدی ریت و به همکاری ریاست مالی در وزارت مالیه تعقیب و
طی مراحل شده است.

 )5.9توزیع اضافه کاری کارمندان
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توزیع اضافه کاری کارمندان از برج حمل سال  1113بدینسو از طریق بانک اجرا میشود که این مدیریت راپور حاضری اضافه
کاری کارمندان را برای سال مالی  1115ترتیب و غرض حواله آن به ریاست مالی و حسابداری فرستاده است.

فعالیت  )13گزارش دهی
 )1.1ترتیب گزارشهای ربعوار و ساالنه مدیریت عمومی اداری و اجرائیوی
تمام فعالیتها و کارکردهای کارمندان این مدیریت در ظرف سه ماه با در نظر داشت پالن کاری ایشان از نزد شان جمع آوری و
تحت یک گزارش کاری بنام گزارش کاری ربعوار سال مالی  1115مدیریت عمومی اداری و اجرائیوی توحید و به مرجع مربوطه
ارسال شده است که در جریان سال مالی  1115چهار گزارش ربعوار و یک گزارش ساالنه ترتیب و به 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.

فعالیت  )7ارتقای ظرفیت
 )7.1آموزش کارمندان
در جریان سال جمع ًا به تعداد  3تن از محصلین (کارآموزان) نظر به لزوم دید مقام وزارت و ریاست عمومی پالن وارزیابی غرض
آموزش کارهای اداری به این مدیریت معرفی شده اند که این مدیریت طبق پالن ترتیب شده برایشان آمزشهای الزم را در خصوص
مسایل اداری فراهم نموده است.

 )7.2معرفی کارمندان به ورکشاپهای آموزشی
درجریان سال مالی  1115به تعداد  31تن از کارمندان اینریاست غرض اشتراک در ورکشاپهای آموزشی مالی ،تدارکاتی و جندر
معرفی گردیده اند.

 )8سایر فعالیت ها
 )8.1نظارت و وارسی از امورکاری کارمندان مدیریت عمومی اداری و اجرائیوی
مدیریت عمومی اداری و اجرائیوی مسئول تمام امور اداری و اجرائیو ریاست عمومی پالن و ارزیابی بوده که وظایف مختلف از قبیل
تهیه و تدارک اجناس مورد ضرورت شعبا ت ،ارایه خدمات و سایر امور اداری این ریاست را که از آنها به تفصیل در فوق یاد آوری
گردید دارا میباشد .لذا گفته میتوانیم که اجرا ی وظایف فوق به وقت و زمان معین آن ایجاب نظارت و و ارسی از کارکردهای
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 معین به اتمام رساند .که این کار صورت گرفته است.
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 )8.2صادره و وارده مکاتیب و تعقیب آنها
مدیریت عمومی اداری و اجرائیوی یکی از مدیریت های ریاست عمومی پالن و ارزیابی بوده که تمام اجراات مکاتیب داخلی و
خارجی اینریاست از طریق این مدیریت صورت میگیرد این مدیریت درجریان این مدت به تعداد ( )1131قطعه مکاتیب صادره و
وارده داشته که از آنجمله به تعداد ( )111آن صادره و ( )111متباقی آن وارده میباشد .و به تعداد ( )515قطعه مکاتیب که از
طریق مدیریت آرشیف مواصلت نموده به وقت و زمان آن به شعبات مربوطه آن ارسال شده است.

مشکالت


نبود فضای مناسب کاری



عدم رعایت سلسله مراتب از طرف بعضی از آمریت ها و ریاست ها



در نظر نگرفتن پروسه های اداری از طرف بعضی از آمریت ها و ریاست های اینریاست



دریافت مکاتیب و ورقه رخصتی تعدادی از ک ارمندان بعداز برگشت ایشان به وظیفه که از نظر اداری اشتباه بوده و باید قبل از
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

طرح های پیشنهادی


انتقال مدیریت عمومی اداری و اجرائیوی در یکی از شعبات کالن این ریاست



توصیه نمودن آنعده از آمریت ها و یا ریاست هایکه سلسله مراتب را رعایت نمیکنند



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.



به دسترس گذاشتن یک اطاق در تحویلخانه وزارت غرض نگهداری اجناس اینریاست

مدیریت پالن ،تطبیق بودجه و گزارشدهی
گزارش این مدیریت با وجود تماسهای مکرر در دسترس قرار نگرفت.
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مشکالت و چالش های عمده


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



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



عدم پاسخ دهی والیات در جریان ساختن پالن های میان مدت والیتی



موجودیت بیش از حد فعالیت های غیر پالنی



نبود فضای کاری مناسب برای همه کارمندان اینریاست از چالش های عمده بوده که به آن رسیده گی صورت نگرفته است.



عدم موجودیت تخصیص کافی بمنظور برگزاری ورکشاپ های آموزشی به کارمندان مرکزی و والیتی.



نبود مسئولین تخنیکی قراردادی در بعضی از والیات که باعث عقب مانی فعالیت ها و یا عدم تطبیق پالن ها گردیده است.



خالی ب ودن بست های مدیریت عمومی پالن ،تطبیق بودجه و گزارشدهی بخصوص مدیریت احصائیه در والیات که باالی
امورات مربوطه تأثیر ناگوار گذاشته است.



نبود برق در برخی از والیات که باعث عقب مانی کار های آمریت های اینریاست گردیده است.



نبود گدام غرض نگهداری اجناس مورد ضرورت اینریاست



نبود امتیاز اضافه کاری/حق الزحمه برای برخی از کارمندان رسمی



نبود امنیت ،صعب العبور بودن و دوری راه های بعضی از والیات باعث شده است که در امورات ضروری (بررسی ،نظارت و
جمع اوری معلومات مورد ضرورت سکتگی بمیان آید.
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پیشنهادات


طرزالعمل ها در خصوص تهیه پالن های عملیاتی بمنظور تقویت حس ملکیت برنامه ها و مسئولیت پذیری تطبیق و مورد
پیگیری قرار گیرد.



مسئولین برنامه ها مسئولیت ساختن پالن های عملیاتی را بدوش دارند ذیرا ایجاب مینماید تا به ایمیل ،مکتوب و تلفن
مرسل جواب به موقع داده و هماهنگی قوی ایجاد گردد.



هماهنگی حین ساختن پالن های میان مدت والیات ایجاد و تقویت گردد تا از ضیاع وقت جلوگیری بعمل آید.



توجه بیشتر برای فعالیتهای پالنی و دارای اولویت صورت گیرد و جلو فعالیت های غیر مترقبه و غیر ضروری گرفته شود.



برای تمام شعبات فضای کاری مناسب مهیا گردد تا کارمندان بتوانند در یک فضای آرام و مصئون کار هایشان را به پیش
ببرند.



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



بست های خالی مدیریت های پالن و احصائیه والیات بشمول اعضای آن به زودترین فرصت از طریق پروسه رقابت آزاد به
اعالن رفته و بر اساس اصل شایستگی استخدام صورت گیرد.



والیات که با نبود و یا کمبود برق روبرو هستند ،در صورت امکان برق افتابی و یا برق دوامدار آبی برایشان مهیا گردد تا در
امورات مربوطه سکتگی بوجود نیاید.



به دسترس گذاشتن یک اطاق در تحویلخانه وزارت غرض نگهداری اجناس اینریاست



امتیاز اضافه کاری/حق الزحمه برای کارمندان رسمی که از این امتیاز محروم اند در نظر گرفته شود.



شرایط امنیتی در هماهنگی نزدیک با بزرگان و متنفذین قوم فراهم گردد و برای امورات ضروری وقت کافی در نظر گرفته
شود.
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نتیجه گیری نهایی


پالن های کاری ریاست ها ،آ مریت ها و مدیریت های ماتحت ریاست عمومی پالن و ارزیابی در طی سال  1115بطور موثر
مورد تطبیق قرار گرفته و اجراأت کاری آنها در این سند بطور خلص و مشرح به سطح هر اداره تنظیم گردیده است.



هماهنگی با برنامه ها در مرکز و والیات بمنظور بهبود پروسه های پالنگذاری و تطبیق آن تا حد امکان ایجاد و تقویت
گردیده است.



پالن های استراتیژیک و عملیاتی ملی ،والیتی و ولسوالیها از طریق یک پروسه مشارکتی انکشاف یافته و غرض تطبیق آن با
مسئولین ذیربط شریک گردیده است .همچنان مراقبت از تطبیق این پالن ها به سطح مرکز و والیات به منظور شناسایی
پیشرفت ها ،مشکالت در پروسه تطبیق ،و ارایه راه حلهای مناسب جهت اقدامات اصالحی صورت گرفته است.



حمایت از تاسیس مؤسسات تعلیمی جدید و ارتقای موسسات تعلیمی موجود دولتی و خصوصی جهت تسهیل دسترسی
متوازن به تعلیم و تربیه در سراسر کشور صورت گرفته و گزینههای پالیسی ،بهبود برنامه ها و خدمات تعلیمی و تربیتی
براساس معلومات حاصله از سروی های عمومی و انجام تحقیقات و ارزیابیهای معیاری در زمینه های مختلف تعلیم و تربیه
انجام یافته است.



گزارشات منظم پیشرفت از پالن های عملیاتی بطور ماهوار ،ربعوار و ساالنه ترتیب و مورد استفاده قرار گرفته است .برعالوه
آن ،گزارشات خاص از قبیل گزارش به دونر ها ،وزارت خانه ها و غیره نیز ترتیب و تنظیم گردیده است.



احصائیه و معلومات از فعالیت های تمامی موسسات تعلیمی از والیات گرمسیر و سردسیر کشور عندالموقع جمع آوری و در
چهار سطح وارد سیستم دیتابیس گردیده و مورد استفاده قرار گرفته است.



سیستم معلوماتی و تصمیم گیری مبتنی بر معلومات تقویت گردیده و آماده هر نوع معلومات احصائیوی جهت استفاده و
تصمیم گیری برای پالنگذاری تعلیمی میباشد.



سیستم اداری برای تنظیم هر چه بهتر فعالیت های اداری و اجرائیوی ریاست ها و آمریت های مربوطه ایجاد و تقویت
گردیده و ارتباطات مؤثر با آنان تأمین گردیده است.



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 در زمان معین آن تکمیل نگردیده و تحت االجرا قرار دارد و برخی از فعالیت های یک تعداد آمریت ها با توجه
به زمان اجرای آن در آغاز ربع اول سال مالی آینده اجرا و تکمیل میگردد.
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