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 هدف کلی

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

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

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

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

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

دو مدیریت عمومی ماتحت هفت آمریت و دارای سه ریاست فرعی،  ستچارت فوق ذکر ااز نگاه ساختار تشکیالتی که در  این ریاست

گانه  پالن های کاری جدااستراتیژیک، میان مدت و عملیاتی وزارت معارف، ن های الهر چه بهتر پتطبیق  ادارات ماتحت غرضکه  بوده

داده و از چگونگی تطبیق آن گزارش تطبیق قرار  تحت و به سطح مرکز، والیات و ولسوالیهانموده بطور ساالنه، ربعوار و ماهوار ترتیب  را

 .میدهند

 

 ریاست عمومی پالن وارزیابی

آمریت حمایت ازتاسیس 

 موسسات تعلیمی 

آمریت تحلیل احصائیه 

 ومعلومات

مدیریت عمومی اداری 

اجرائیوی و  

 مدیریت پالن تطبیق

 بودجه وگزارشدهی

ه ریاست انسجام وهماهنگی برنام

 ها

یاست پالیسی و پالن ر EMISریاست 

 استراتیژیک

 آمریت پالن استراتیژیک

 وعملیاتی

و ارزیابیآمریت تحقیق   
 آمریت مراقبت وگزارشدهی آمریت هماهنگی برنامه ها

اف سیستم هاآمریت انکش  
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 خالصه اجراأت

آمریت ها/مدیریت ها بترتیب قرار ذیل ریاست ها/به سطح  9315در طی سال مالی  ارزیابیریاست عمومی پالن و  خلص اجراأت کاری

 شرح میگردد:

 ریاست پالیسی و پالن استراتیژیک. 1

 و عملیاتیآمریت پالن استراتیژیک  1.1

  ؛ه استگردیدنهایی و تصویب  9311-9313برای سالهای  پالن استراتیژیک ملی معارف مالی،جریان سال در  

 پالن  983 و والیتبه سطح جاری  سه ساله پالن  97، پالن ولسوالی 315و والیتی  عملیاتیپالن  33 معاً به تعدادج

 تهیه و در دسترس مسئولین اجرا قرار گرفته است؛ والیولس

 جهت در دسترس ریاست های معارف والیات و ولسوالی ها  و ولسوالیها تهیه و یپالن اعمار مکاتب به سطح ملی، والیت

 ؛است شده تطبیق آن قرار داده

 روزه با همکاری مستقیم  برنامه  صدپالن  4 ،ری محترم  وزارت معارفهوری و رهببه اساس هدایت مقام  محترم ریاست جم

کشور قرار ارائه به مقام  ریاست جمهوری نظور ها و ریاست های مرکزی تهیه و در دسترس اداره  محترم امور کشور به م

 است؛ گرفته

  766اناث از طریق کانکور، جذب  محصلتن  931، جذب یاست های مرکزی معارف بطور شبانهر از کارمندتن  25به تعداد 

در چوکات دیپارتمنت  اشانتکمیل پروسه دفاعیه  بعد ومحصلین  دوم و سومخدمت و شروع دوره  قبل از محصلتن 

 .استصورت گرفته  تعلیمی پالنگذاری

 زیابیآمریت تحقیق و ار 1.1

  پالن های عملیاتی به سطح احصائیوی ه جاتفورم، سؤالنامه ها، الیحه مرورکه شامل ابزار مهم مرور  مرور، اندازیبرای راه ،

برای هر برنامه با درنظر داشت مقتضیات مرور بطور جداگانه توسط  برنامه ها، ساختار گزارشدهی والیتی و پالن سفر میباشد

 ؛ه استار دولتی تهیه گردیدمتخصص ارشد ارزیابی و همک

   بمنظور مرور عملی بر تطبیق پالن های مرکز آموزشی در سطح مرکز، والیات و ولسوالی ها  33ولسوالی و  77والیت،  99از

والیت منحیث  97 بعمل آمده و بازدیدعملیاتی، جمع آوری معلومات واقع بینانه از روند اجراأت و تحلیل وضعیت موجود 

 ه است؛ومی سازی یافته ها مورد استفاده قرار گرفتنمونه برای عم

 ( تهیه گردیدگزارشات متعدد تحلیلی )ر چالش بطور و چارچوب راه حل های استراتیژیک برای ه هتحلیل های کمی و کیفی

 .میشودترجمه  نیززبان انگلیسی  بهگزارش مرور بعد از انکشاف به زبان های محلی  ه است وجداگانه پیشنهاد شد

 شاپ تهیه پالیسی تعلیمات دختران در خصوص وضعیت موجود تعلیم و تربیه دختران در چهار والیت کشور )کندهار، ورک

 ه است؛زابل، هلمند و ارزگان( بر گزار گردید

  76تعلیمی در شهر کابل( در  99برنامه گفتمان منحیث یک برنامه آزمایشی در یک حوزه تعلیمی )حوزه  9315در سال 

و از نتایج بحث ها و گفتگو ها میان شاگردان، معلمین و مدیران گزارش جامع تهیه  هاناث راه اندازی گردید مکتب ذکور و

  ه است؛گردید
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  در پروسه طرح و انکشاف استراتیژی ها )پالن استراتیژیک ملی معارف، استراتیژی ملی جوانان، استراتیژی های ملی مهاجرت

 ؛است صورت گرفته واد مخدر در میان شاگردان مکتب و خارج از مکتب( سهم فعالو اشتغال زائی و طرح سروی استفاده م

 پروژه  در طی سال جاری ازEGRA پروژه ارزیابی دستآورد های تعلیمی و تاثیرات  و "اطفال افغان می خوانند"، پروژه

گی و تسهیل تحقیقات حمایت میگردد هماهن( که توسط پوهنتون نیویارک ALSEاجتماعی مکاتب محلی در افغانسان )

 صورت گرفته است؛

 در این خصوص بهکه  صورت گرفته استاندازی ارزیابی قابلیت های کارکنان، برگزاری آموزش ها، آموزش کارکنان  هرا 

 ارزیابی فردی و سازمانی این آمریت انجام شده است.  کهمکاری پوهنتون نیویار

 . ریاست انسجام و هماهنگی 1

 تأسیس موسسات تعلیمی آمریت حمایت از 1.1

  ًباب مکتب ابتدائیه  981باب مکتب ابتدائیه جدید از داخل تشکیل موجود حمایت صورت گرفته و  961از تأسیس جمعا

 کز و والیات جمع اوری گردیده است؛مورد نیاز از مر

  باب مکتب  39ارتقای از  بمنظور فراهم آوری آموزش ها برای شاگردان در مکاتب مربوطه اشان با حفظ تشکیل موجود

باب  1از تجزیه  و باب مکتب متوسطه به لیسه که نیاز به ارتقاء داشتند حمایت صورت گرفته است 55به متوسطه و  هابتدائی

 است؛ صورت گرفته حمایتنیز  لیسه مختلط به دو بخش )نسوان و ذکور(

  حمایت الزم صورت  ارتقای دارالعلوم داشت نیاز بهباب مدرسه که  5، و جدیدالتأسیسباب دارالحفاظ  5و  باب مدرسه 76از

 ؛باب دارالحفاظ مورد نیاز جمع آوری گردیده است 96باب مدرسه و  73گرفته و 

  مکتب تخنیکی با حفظ  باب 3از ارتقای جدید به  اساس تنقیص و تزئید بست، باب مکتب تخنیکی  9در ضمن از تأسیس

مرکز حمایوی به باب  9ارتقای و  اد آموزی جدید در سراسر کشورباب کورس سو 913,43تاسیس  تشکیل موجود،

 ورت گرفته است؛دارالمعلمین با حفظ تشکیل موجود حمایت الزم ص

  76باب مدرسه،  94باب لیسه،  1باب متوسطه،  38ابتدائیه،  934باب موسسه تعلیمی خصوصی جدید بشمول  751برای 

باب موسسه تعلیمی حمایت  71از تغیر نام  و جواز فعالیت توزیع گردیده است باب انستیتوت مسلکی 93باب دارالمعلمین و 

  صورت گرفته است.

 آمریت همآهنگی برنامه ها 2.2

 مدرسه باب 994 و احاطه وارید و ریتعم اعمار غرض (ابتدائیه، متوسطه و لیسه )مکتب تعلیمات عمومی  باب 9,981 از 

 باب 5ی، مسلک و یکیتخن ماتیتعل توتیانست و باب مکتب 36و  معلم هیربت کامپلکس و یویحما مرکز باب 33 ،ینید

 و انکشافی هماهنگی صورت گرفته است؛ یساختمان پالن در آنها تیشمول  و ریتعم اعمار غرض یاموز سواد مکتب

  1و  رفتهگ صورت یهماهنگ اقتصاد وزارت به یاسالم وعمومی  ماتیتعل مکاتب یساختمان هپروژ 98 قرارداد خصوصدر 

 ؛موسسه تعلیمی و فرهنگی در دیتابیس این آمریت ثبت گردیده است

 دعوت  یمیتعل یگذار پالن یمل توتیانست در تیشمول غرض وزارت یمرکز های استیر کارمندان از تن 947 به تعداد

 ه است.تجدید نظر گردید تعلیمی ذاریسه ساله انستیتیوت ملی پالنگپالن ارتقای ظرفیت  است وبعمل آمده 
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 . ریاست سیستم معلوماتی برای اداره معارف3

  احصائیهآمریت تحلیل  3.1

 بعد از تائید و منظوری ریاست عمومی پالن و ارزیابی، منظوری  ه کهمسوده اول طرزالعمل جمع آوری معلومات ترتیب گردید

 قام محترم وزارت اخذ خواهد گردید؛م

 سردسیر ترتیب و مورد تطبیق قرار گرفته است که باساس آن  م سیر وپالن جمع آوری معلومات احصائیوی مکاتب گر

تم دیتابیس مرکزی ثبت باب مکتب گرمسیر و سردسیر جمع آوری، چک، مرور و در سیس 93,398معلومات احصائیوی 

  ؛)دیتاسیت( ترتیب و اماده نشر میباشد 9315سال  گزارش تحلیلی و تشریحی احصائیویو  گردیده است

 و بمنظور بررسی و صحت ارقام جمع آوری شده انجام یافته  والیات و ولسوالیها به سطح مرکز،بازدید نظارتی  386 به تعداد

در  سطوح مختلفکارمندان از  تن 3,748 به تعداد و ارقام احصائیوی تا حد امکان مورد تطبیق و تدقیق قرار گرفته است

ورمه جات احصائیوی در جریان بازدید های نظارتی از والیات تحت جمع آوری، ثبت و خانه پری ف خصوصسرتاسر کشور در 

 آموزش قرار گرفتند.

 آمریت مراقبت و گزارشدهی 3.1

 با در نظرداشت  تخنیکی این آمریتتوسط تیم  مرکزی در دیتابیس 9315پالن عملیاتی  فعالیت ها و شاخص های

 تجدید و آپدیت گردیده است؛نیازمندیهای این وزارت 

 و طرزالعمل ، پروژه ها 9315عملیاتی سال  های راقبتی به سطح مرکز و والیات جهت حصول اطمینان از تطبیق پالنپالن م

 ؛استعمالً مورد تطبیق قرار گرفته  و ولسوالیها والیات، به سطح مرکزو  گزارشدهی ترتیب

  گزارش تشریحی  965یده است و گزارش ماهوار والیتی از والیات دریافت و ثبت سیستم دیتابیس گرد 385به تعداد

شات به والیات ارایه و نظریات اصالحی برای تجدید نظر گزارپیشرفت از پالن عملیاتی بطور ربعوار به سطح والیتی ترتیب 

 گردیده است؛

  ریق از ط قابل استفاده بوده و نیز آماده نشر  ، نهایی وبه سطح ملی ترتیبدستآورد های وزارت معارف 1394 ساالنۀ گزارش

 ویب سایت وزارت معارف میباشد.

 ترتیب گردیده و گزارش ساالنه تحت کار سطح ملی به  9315شش ماهه و نه ماهه پیشرفت از پالن عملیاتی سال  گزارش

 میگردد؛که در آیندۀ نزدیک تکمیل و نهایی  میباشد

  همچنان گردیده است. ارسالاقتصاد  ی این وزارت بطور ربعوار ترتیب و به وزارت محترمپیشرفت فزیکی پروژه هاگزارش 

 گردیده است؛و ارسال نظارتی و پیشرفت برنامه های این وزارت به وزارت محترم مالیه نیز ترتیب  گزارش

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

 ؛یده استارسال گرد

 ش دستآورد های وزارت معارف به اساس پالن کاری ملی وزارت امور زنان ترتیب  و با وزارت امور زنان و ادارات ذیربط گزار

 ؛شریک گردیده است
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  ترتیب و با ادارۀ  ورهوزارت معارف در چهار د 5931گزارش از تطبیق پالن صد روز دوم، سوم، ربع اول و دوم سال مالی

 خصوصکارمندان )نماینده گان( برنامه ها و ریاست های مرکزی در و  ذیربط شریک گردیده استمحترم امور و سایر ادارات 

 ؛دوم تحت آموزش قرار گرفتند د روزسیستم گزارشدهی پالن ص

  فعالیت خارج از پالن بخصوص ترتیب  38به اساس درخواست ادارات خارج از وزارت و هدایات مقام وزارت معارف به تعداد

 .ه استقرار گرفتآتان تکمیل و با ادارات ذیربط شریک گردیده و مورد استفاده  جراءالگزارشات خاص 

 آمریت انکشاف سیستم ها 3.3

  مطالعه سیستم هایMIS ( کشور های دیگر و مطالعهBest Practicesدر بخش انکشاف و بهبود سیستم ه )صورت  ا

 ؛گرفته است

  سیستم هایISD-MIS, HRMIS, Web Bases GIS,  در پروسه پالن تدارکاتی  تأخیرهت جEQUIP II  ربع اخیر در

 Asset Managementبه زودترین فرصت اعالن خواهد شد و سیستم  HRMISسیستم سال مالی به اعالن سپرده شد و 

System  از پالن تدارکاتیEQUIP II خارج گردیده است؛ 

 انکشاف داده  النوع مختلف سیستم 98گردیده و ترتیب  االیحه وظایف و پروپوزل ها برای انکشاف سیستم ه 76 به تعداد

گرفته و فعال نگه داشته شده حمایت تخنیکی صورت سیستم  36عالوه آن از مورد استفاده قرار گرفته است. بر عماًل شده و 

 است؛

  و که با نبود برق روبرو بودند طرح گردیده  والیت کشور 93سیستم نصب سولر درTender Document  اخذ غرض آن

 نی شریک گردیده است؛هابا بانک جموافقه 

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

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

  ساله برای انکشاف سیستم ها  5استراتیژی و تجدید نظر گردیده , پروسیجر و ستندرد های سیستم های معلوماتی پالیسیو

 است. ساخته شده

 مدیریت عمومی اداری و اجرائیوی. 4

  این تن از کارمندان انکشافی  35و پروسه ارزیابی تمدید  ریاست عمومی پالن و ارزیابی تن از کارمندان بالمقطع 97قرارداد

 ؛گردیده ا ستتنظیم  ریاست

 انجام یافته و کتب حاضری برای کارمندان رسمی و  9315وطه غرض صرفیه سال مریت های مربنیازسنجی ضروریات آ

 ب و مورد استفاده قرار گرفته است؛انکشافی ریاست عمومی پالن و ارزیابی ترتی

   شات حاضری کارمندان رسمی و انکشافی ریاست عمومی بمنظور اجرای معاشات اشان ترتیب و به شعبه معاهای راپور

 ل گردیده است؛ریاست مالی ارسا

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

 است.

 مدیریت پالن، تطبیق بودجه و گزارشدهی. 5

 .گزارش این مدیریت در دسترس قرار نگرفته است 
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 اجراأت در مقایسه با پالن. 1

ادارات اجراأت ساالنه ماتحت بوده  دو مدیریت عمومیهفت آمریت و ، ی پالن و ارزیابی که متشکل از سه ریاست فرعیریاست عموم

مفصاًل با در نظرداشت پالن های ساالنه کاری و ساختار تشکیالتی قرار ذیل  را تشکیل میدهدریاست  ایناجراأت ل که در کٌمتذکره 

 شرح میگردد:

 ن استراتیژیک پالیاست پالیسی و ر 1.1

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

 : میگرددبترتیب قرار ذیل شرح  1115در مقایسه با پالن کاری سال  انها

 و عملیاتی آمریت پالن استراتیژیک

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

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

 شاخص فعالیت ها
هدف 

 ساالنه

دستاورد 

 ساالنه

فیصدی 

 پیشرفت

نج ساله معارف نهایی سازی و تصویب پالن ستراتیژیک پ

 1111الی  1111برای سالهای 

و تصویب تعداد پالن نهایی 

 شده
1 1 111% 

معارف در  1111- 1115پالن سه ساله جاری  15نشر 

 ویب سایت وزارت معارف
 %13 11 15 نشر شدههای تعداد پالن 

الی  1115تهیه پالن میان مدت ولسوالی سال های 

1111 
 %31 181 311 تعداد پالن های تهیه شده

به  1111تهیه و نهایی سازی پالن عملیاتی ساالنه سال 

 سطح والیتی 

تعداد پالنهای والیتی تهیه 

 شده
15 11 13% 

ولسوالیها به سطح تهیه و نهایی سازی پالن های عملیاتی 

 1111برای سال 
 %11 115 311 تعداد پالن های تهیه شده

گذاری آموزش همکاران مرکزی و والیتی در خصوص پالن

 تعلیمی و تربیتی
 %11 111 311 تعداد کارمندان آموزش دیده

 %111 4 4 تعداد پالن های تهیه شده تهیه پالن صد روز اول فعالیت های معارف
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 مقدمه

 و میتعل " یانکشاف اهداف تحقق یراستا در معارف دوم کیژیاسترات یمل پالن ختم شدن کینزد به نظر یاتیعمل و کیژیاسترات پالن تیآمر

 دیتجد( یسویع 7679 -7691)    یسالها یبرا را معارف یمل سوم کیاستراتژ پالن ،"EFA همه یبرا هیترب و میتعل" و "SDG داریپا هیترب

 .است دهیگرد نظر

 سال یبرا را معارف یاساس اهداف و ها یسیپال نموده، فیتوص 7679 سال در را معارف مطلوب تیوضع معارف، یمل سوم کیژیاسترات پالن

 منظورب همچنان. سازد یم مشخص را اهداف آن به دنیرس یبرا الزم بودجه و ها تیفعال و ها یژیاسترات و کرده انیب 7679 یال 7691 یها

 .است  نموده بیترت و هیته ها یولسوال و اتیوال ،یمرکز یها استیر 471 یبرا را یاتیعمل یها پالن تیآمر نیا کیژیاسترات پالن قیتطب

  1933الی 1931: نهایی سازی و تصویب پالن ستراتیژیک پنج ساله معارف برای سالهای ولات فعالی

پالالالن اسالالتراتیژیک سالالوم  ملالالی معالالارف  کالاله بالالرای سالالال 

بالالالا  7679الالالالی  7691،   9311الالالالی  9313هالالالای 

همکارای مسالتفیم برناماله هالا در مرکالز و تمالام همکالاران 

ملالالی و بالالین الملالالی بالالا در نظالالر داشالالت پالیسالالی هالالای 

ولالالت وحالالدت ملالالی و مشالالخص شالالدن اولویالالت هالالای د

کالالاری وزارت معالالارف، تهیالاله و در یالالک  جلسالاله رسالالمی  

بالالا تمالالام تمویالالل کننالالده گالالان، روسالالای، آمالالرین معالالارف 

ت  بالا حضالور داشالت اوالیات و روسای تربیاله معلالم والیال

 .جامعه  مدنی و رسانه ها  شریک گردیده است

 معارف در ویب سایت وزارت معارف 1937- 1935پالن سه ساله جاری  95: نشر دومت فعالی

زیاد از والیات پالالن ، تعداد در والیاتو یا پائین بودن ظرفیت ها داد همکاران تخنیکی اشت مشکالت موجود بخاطر ختم قراربا درنظر د

والیالات شالامل بدخشالان،  اینبوده که ارقامی  زیاد مشکالتدارای هایشان را به زمان معین آن ارسال نکرده اند و یا اگر ارسال کرده اند 

بادغیس، تخار، بلخ، لغمان، کنر، سمنگان، پکتیکا، خوست، پکتیا، غزنی، لوگر، میدان وردگ، پروان، فاریالاب، جوزجالان، بامیالان، هالرات، 

و یالا  رده انالد نالاقص ا ارسال نکرده انالد و  اگالر ارسالال کالیا پالن های خویش ر یگرددمکندز، شهرکابل، والیت کابل، بغالن  و ننگرهار 

 تکمیل نمیباشد.
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، ارزگان، نمیالروز، فالراه، تان، غور، دایکندی، سرپل، پنجشیرشامل نورس در دسترس قرار گرفتهوالیات که پالن های شان بدون نواقص   

 هلمند، کندهار، زابل و کاپیسا میگردد.    

  1331الی  1331: تهیه پالن میان مدت ولسوالی سال های سوم فعالیت

ت که پالن های اهای مکرر با ریاست های معارف والیات به منظور جمعآوری پالن های میان مدت ولسوالی ها تنها والی با وجود تماس

 :.میباشدقرار ذیل  کیفت آن ارسال نموده اندخویش را ولسوالی های 

 والیت بلخ  .9

از  هاکه بعد از چک و مرور تمام آناند ال نموده پالن آن را ارس 8به تعداد پالن میان مدت ولسوالیهای خویش  98جموع این والیت از م

 پالن دیگر آنوالیت هنوز هم باقی مانده است. 96و ناقص شناخته شد نگاه کیفیت 

 والیت جوزجان  .7

ارسال نموده اند که بعد از چک و مرور تمام آنها از نگاه کیفیت ناقص را ولسوالیهای خویش تمام پالن میان مدت  99این والیت 

 شد.شناخته 

 والیت پنجشیر .3

 پالن میان مدت تمام ولسوالیهای خویش را ارسال نموده اند که بعد از چک و مرور تمام آنها از نگاه کیفیت عالی بود. 8این والیت 

 والیت دایکندی  .4

 کیفیت خوب است.پالن میان مدت تمام ولسوالیهای خویش را ارسال نموده اند که بعد از چک و مرور تمام آنها از نگاه  8این والیت 

 والیت سرپل  .5

 پالن میان مدت تمام ولسوالیهای خویش را ارسال نموده اند که بعد از چک و مرور تمام آنها از نگاه کیفیت عالی است. 1این والیت 

 والیت غور .3

 نگاه کیفیت عالی است. پالن میان مدت تمام ولسوالیهای خویش را ارسال نموده اند که بعد از چک و مرور تمام آنها از 96این والیت 

 والیت لغمان  .1

 پالن میان مدت تمام ولسوالیهای خویش را ارسال نموده اند که بعد از چک و مرور تمام آنها از نگاه کیفیت ناقص است. 3این والیت 

 والیت نورستان  .8

 تمام آنها از نگاه کیفیت عالی است.پالن میان مدت تمام ولسوالیهای خویش را ارسال نموده اند که بعد از چک و مرور  8این والیت 

 والیت کنر .1
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 پالن میان مدت تمام ولسوالیهای خویش را ارسال نموده اند که بعد از چک و مرور تمام آنها از نگاه کیفیت ناقص است. 95این والیت 

 والیت ننگرهار .96

تمام آنها از نگاه کیفیت که بعد از چک و مرور پالن آنرا ارسال نموده  99پالن میان مدت ولسوالیهای خویش  77این والیت از مجموع 

 خوب است.

 والیت پکتیکا  .99

 پالن میان مدت تمام ولسوالیهای خویش را ارسال نموده اند که بعد از چک و مرور تمام آنها از نگاه کیفیت ناقص است. 1این والیت 

 والیت خوست  .97

 نموده اند که بعد از چک و مرور تمام آنها از نگاه کیفیت عالی است.پالن میان مدت تمام ولسوالیهای خویش را ارسال  97این والیت 

 والیت پکتیا  .93

پالن آنرا ارسال نموده که بعد از چک و مرور تمام آنها از نگاه کیفیت  5پالن میان مدت ولسوالیهای خویش  93این والیت از مجموع 

 ناقص است.

 والیت فراه  .94

 لسوالی های خویش هیچ یک آنرا ارسال ننموده است.پالن میان مدت و 99این والیت از مجموع 

 والیت هلمند .95

پالن آنرا ارسال نموده که بعد از چک و مرور تمام آنها از نگاه کیفیت  97پالن میان مدت ولسوالیهای خویش  95این والیت از مجموع 

 خوب است.

 والیت کندهار .93

 چ یک آنرا ارسال ننموده است.پالن میان مدت ولسوالی های خویش هی 93این والیت از مجموع 

 والیت نیمروز .91

 پالن میان مدت ولسوالی های خویش هیچ یک آنرا ارسال ننموده است. 3این والیت از مجموع 

 والیت ارزگان  .98

 است.چک و مرور از نگاه کیفیت خوب  که بعد ازنموده را ارسال ولسوالی خویش  1 میان مدت هی پالن  تماماین والیت 

 اپیساوالیت ک .91

 را ارسال نموده که بعد از چک و مرور از نگاه کیفیت خوب است.ولسوالی خویش 1مدت های پالن میان  تماماین والیت از 

 والیت زابل .76
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پالن  8پالن میان مدت ولسوالیهای خویش  97این والیت از مجموع 

تمام آنها از نگاه کیفیت خوب آنرا ارسال نموده که بعد از چک و مرور 

 خویش را تا هنوز ارسال ننموده اند. باقیماندهن پال 4و  بوده

را  ارسال نگرده اند  خویشهای  یوالیات که پالن های ولسوال

 :قرار ذیل میباشد

فاریاب، سمنگان،  بامبان، تخار، بدخشان، بادغیس، بغالن، غزنی ،  -9

لوگر، میدان وردک ، پروان ، هرات، کندز، شهرکابل، والیت کابل،  

 میباشد.  

 مالیه ت اقتصاد وبا زمانبندی آن از طریق وزار 2و 1دریافت متحد المال شماره  :چهارم الیتفع

و  رسید 1395/  2/ 5یک ماه تاخیر نسبت به سال گذشته که به تاریخ  با تأسف که با  ،اقتصاد محترم وزارت 9متحدالمال شماره 

هیه کانسپت جهت تها ور تدویر ورکشاپ  آموزشی برای تمام برنامه بمنظ  PFMAجلسه هماهنگی را با ریاست مالی و همکاران پروژه 

به  9315/  5/  73مالیه و اقتصاد به تاریخ محترم . متحدالمال شماره دوم بعد از بررسی متحدالمال شماره اول توسط وزارت گرفته شد

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

اقتصاد ارسال گردیده است. و تمام برنامه ها محترم  و وزارتوحسابداری مالی محترم و جهت تکمیل بخش مالی و بودجوی به ریاست 

د و مالیه  پروژه های جدید برای هر پروژه خویش کانسپت نوت  و یا طرح ابتدائیه را تهیه نموده که به اساس آن در وزارت های  اقتصا

  .دخویش را موافقانه  دفاع نمودن

 به سطح ملی، والیتی و ولسوالی  1931پالن عملیاتی ساالنه سال  : تهیه و نهایی سازیپنجم فعالیت

و تهیه تیب و به منظور شریک سازی ها در مرکز تر م برنامهیوالیتی با همکاری مستق و به سطح ملی 9313پالن های عملیاتی سال 

یش بو  والیت 33 والیتی پالن های و تا اکنون ،پالن ها با والیات کشور شریک گردیده استاین تمام ها، پالن های عملیاتی و لسوالی 

با وجود تماس های مکرر همرای  ت بدخشان و ارزگاناوالیپالنهای شهری تهیه و ترتیب گردیده است. تنها  نواحیولسوالی و  315از 

 . مواصلت نورزیده استبه این آمریت هم (  هنوز EMISو کارمندان تخنیکی )  معارف  ت هایلین ریاسمسؤ

باقیمانده  صنف 1,393صنف آن اعمار و  919نبود بودجه کافی  به نسبت 9315پالن های اعمار مکاتب سال که ناگفته نباید گذاشت 

 است.   هقرار گرفت 9313آن دوباره در اولویت سال 
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 تربیه همکاران مرکزی و والیتی در رشته پالنگذاری دوامدار در طول سال: ششمفعالیت 

ریق برنامه های شبانه و تن از کارمندان وزارت معارف ریاست های مرکز از ط 75طریق کانکور، جذب  تن شاگردان اناث از 931جذب 

اعیه شان در چوکات دیپارتمنت محصلین قبل از خدمت و شروع دوره دوم و سوم محصلین بعد تکمیل پروسه دف 766جذب 

 .صورت گرفته است تعلیمی پالنگذاری

 ، دوم، سوم و چهارم وزارت معارف)یکساله( ربع اول روزه 111های   : تهیه پالنفعالیت هفتم

که شامل فعالیت های این وزارت پالن صد روزه  4یس جمهوری اسالمی افغانستان تا اکنون ئبه اساس هدایت جاللتماب محترم ر

 قرار گرفته است. آن روز نخست میباشد تهیه و به دسترس تمام برنامه ها و ریاست های این وزارت جهت تطبیق  966کلیدی برای 

را تغیر و پالن ساالنه ملی  هروز 966در این سال فارمت های پالن  و داراالنشاء شورای وزیران ناگفته نباید گذاشت که اداره محترم امور

وزارت معارف شریک  یبه همین اساس فارمت متذکره با برنامه ها ،یس جمهور تهیه و ارسال نموده اندئولویت های ربا در نظر داشت ا

 و قرار است تا پالن ملی ساالنه  با همکاری برنامه ها تهیه گردد. 

 هم نامه با موسسات داخلی و خارجیوزل و تهیه سند تفاپ: بررسی و مرور پروهشتمفعالیت 

استراتیژیک و عملیاتی در این سال به تعداد  آمریت پالن

ش تفاهم نامه را با موسسات داخلی و خارجی به ارز 16

، میلیون دالر امریکایی به منظور بهبود کیفیت معارف 51

تجهیز و اعمار مکاتب به دسترسی به تعلیم و تربیه و 

 .است ساندهامضاء ر

 : پالنگذاری و مدیریت )رهبری(نهمفعالیت 

 .ریاست عمومی پالن و ارزیابی را تهیه و توحید نموده استهای خویش و تمام آمریت  9318و  9313یت پالن کاری سال آمراین 

آموزش قرار داده و پالن را برایشان تشریح نموده  تحت را مریتآمریت به اساس پالن کاری خویش تمام کارمندان این آهمچنان این 

 ارایه نمایند.بطور ماهوار مکلف اند که گزارشات شانرا زارشدهی برای کارمندان ایجاد گردیده و سیستم گاست. ناگفته نباید گذاشت که 

یک گزارش مکمل  همچناناست.  نمودهربعوار تهیه و به ریاست مربوطه ارسال وار و پالن بطور ماه گزارشات خویش را طبقآمریت این 

 .تهیه و ارسال گردیده استبه رئیس جمهور کشور ی انکشافی به تمام پروژه ها هرابط از کارکرد های این وزارت  در

 : تدویر جلسات هماهنگی با واحد ها وریاست های ذیربطدهمفعالیت 
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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. 

 : نظارت از کارکرد کارمندان مربوطه و رهنمایی کارمندان برای بهبود امورهمیازدفعالیت 

 شان ارایه گردیده است.  هنظارت از پروسه کاری کارمندان بطور دوامدار صورت گرفته و رهنمای های الزم را جهت بهبود وظایف محول

 : ارتقای ظرفیت کارمندان دوازدهمفعالیت 

مندان به ورکشاپ تن از کار 7 . برعالوه آن،پالنگذاری تعلیمی معرفی نموده است تخویش را به انستیتو تن از کارمندان 4 این آمریت

 به ورکشاپ پروپوزل نویسی معرفی نموده است.  دیگر آن راتن  9ادغام بودجه پاسخگو به جندر در پروسه ترتیب بودجه و 

 اجراأت خارج از پالن

 تهیه گردیده است؛ وزان ونظارت از انجام وظایف شانالیحه وظایف و پالن کاری برای کارآم 

 تهیه پرزنتیشن، اشتراک در جلسات و تهیه  استندرد های وزارت معارف مرور و مطالعه، ترجمه اسناد اق شهروندیاسناد میث ،

   انجام یافته است؛ اق شهروندینظور تحقق تعهدات وزارت معارف میثبه م

  اسناد( اهداف انکشاف پایدارSDG) تهیه پرزنتیشن و ارائه آن در ریاست عمومی پالن آن ه اسنادمرور و مطالعه، ترجم ،

 ؛تانجام یافته اس وارزیابی  و شریک سازی آن با آمرین تدریسی معارف والیات در ورکشاپ آموزشی

 جلسات ارزیابی قابلیت های شاگردان (learning assessment  ) تهیه آنو مینوت تدویر و هماهنگی صورت گرفته 

 گردیده است؛

  تهیه گردیده است؛ 9313پالن کاری همکاران تخیکی برای سال 

 پیرامون زنان، صلح و  9313نامه یه بودجه و پالن تطبیقی برای قطعبه منظور ته در جلسات وزارت محترم امور خارجه

 اشتراک صورت گرفته است؛ امنیت در جامعه

  للی بین الم وربرای تحلیل سکتور معارف و تنظیم و هماهنگی جلسات با مشاجمع آوری، تحلیل و دسته بندی ارقام مالی

ارایه نظریات اصالحی پیرامون  و سکتور معارفبرای انجام تحلیل 

 مذکور انجام گردیده است؛راپور تحلیل سکتور 

 7691و  7693پالن جاری سال های  ترتیب تدویر و به منظور 

 ف ارسال گردیده است؛بودجه ترتیب و به اداره محترم یونیسی

 پیش بینی او لویت ها و مصارف پروژه های  انکشافی وزارت   فورم

 تکمیل گردیده است؛ اقتصاد محترم وزارت بهمعارف  
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  انجام یافته است؛ 9315و تحلیل بودجه فی شاگرد  در سال  9314تحلیل مصارف فی شاگرد برای  سال 

 ؛گردیده است ارسال اموره محترم ه اداربتهیه و ت نا امن اطرح مکاتب مسدود در والی 

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

 

 عمده مشکالت 

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

  ملیاتی و ارسال پالن اعمار مکاتببه تغیرات ارقامی پالن های ع هو والیات  در رابط هاعدم هما هنگی برنامه. 

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

 (.تی ملی ) به ایمیل، مکتوب و تلفنعدم پاسخ دهی برنامه در جریان ساختن پالن های عملیا 

  خار، بدخشان، باغیس، بغالن، غزنییات فاریاب، سمنگان، بامبان، توال 9311الی  9315نرسیدن پالن های میان مدت سال ،

 میباشد.  میدان وردک، پروان، هرات، کندز، شهرکابل و والیت کابل  لوگر،

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

 ور گسترده.تی و و لسوالی بطرقامی در پالن های میان مدت والیاشتباهات ا 

 .موجودیت بیش از حد فعالیت های غیر پالنی 

 شته به جای پالن های جدید از والیاترسال پالن های تکراری سال های گذا. 

 طرح های  پیشنهادی 

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

 .گردد

  در خصوص تغیرات ارقامی پالن های عملیاتی و ارسال پالن اعمار مکاتب بین مسئولین برنامه ها و ریاست های هماهنگی

 .ایجاد و تقویت گردد معارف والیات

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

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

  والیات فاریاب، سمنگان،  بامبان، تخار، بدخشان، باغیس، بغالن، غزنی ، لوگر،  9311الی  9315پالن های میان مدت سال

 جدی قرار گیرد.میدان وردک ، پروان ، هرات، کندز، شهرکابل و والیت کابل مورد پیگیری 
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  تقویت گردد. 9311الی  9315هماهنگی بین والیات در جریان ساختن پالن های میان مدت 

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

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

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

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

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

 شاخص فعالیت ها
هدف 

 ساالنه

دستاورد 

 ساالنه

فیصدی 

 پیشرفت

سکتور تعلیم و ساالنه تهیه و نهایی سازی گزارش مرور مشترک 

 تربیه
 %111 1 1 تعداد گزارش تهیه شده

 %15 1 3 تعداد ورکشاپهای برگزارشده  برگزاری ورکشاپ تهیه پالیسی تعلیمات دختران

 %111 1 1 تعداد برنامه برگزار شده  رنامه گفتمان ملی دانش آموز و آموزگاربرگزاری ب

 سهمگیری در پروسه طرح استراتیژی های وزارتخانه ها
تعداد استراتیژیهای انکشاف 

 یافته
3 3 111% 

 %111 1 1 تعداد پروژه های تسهیل شده  در خصوص پروژه ها هماهنگی و تسهیل تحقیقات و ارزیابی ها

 

 دمه مق

، بهبود برنامه ها و خدمات تعلیمی و تربیتی وزارت معارف براساس های پالیسیانکشاف گزینه"آمریت تحقیق و ارزیابی با هدف 

فعالیت های  "های معیاری در زمینه های مختلف تعلیم و تربیهمعلومات حاصل از گزارش های تحلیلی، مرورها، تحقیقات و ارزیابی

ن های کاری تنظیم و تطبیق میکند. این آمریت دارای سلسله فعالیت های اساسی برای ارزیابی برنامه ها و خویش را در چوکات پال

پروژه های معارف و تحقیق پدیده های مفید و جدید غرض انکشاف و بهبود وضعیت تعلیم و تربیه در افغانستان می باشد. دیدگاه 

برنامه های وزارت معارف بر اساس معلومات و شواهد تحلیلی، منابع و ظرفیت پالن ها و "عمومی این اداره چنین تعریف شده است 

 . "های فعلی که از طریق اجرا، تسهیل، هماهنگی، مرورها، ارزیابی ها و تحقیقات فراهم می گردند، انکشاف می یابند

ریاست عمومی پالن و ارزیابی، اهداف و  آمریت در روشنی اهداف ریاست پالیسی و پالن استراتیژیک و با درنظر داشت اهداف کلیاین 

 نتایج متوقعه خویش را تعریف و به معرض اجرا قرار میدهد. 

آمریت نیز یکی از جمله آمریت های است که تحت مدیریت و رهبری ریاست پالیسی و پالن استراتیژیک، پالن های کاری خویش این 

کارکنان دولتی و متخصصین ارشد ارزیابی برای رسیدن به نماید. همچنان  را تطبیق و از روند اجرای آن بطور منظم گزارش تهیه می

تهیه نموده و بطور ربعوار از جریان تطبیق  طبق الیحه وظایفاهداف مشخص و نتایج متوقعه این آمریت، پالن های کاری خویش را 

مستقیم آمر فعالیت های پالن کاری را در مرکز  برای آمریت تحقیق و ارزیابی گزارش تشریحی ارایه میکنند. این کارکنان تحت نظارت

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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ولیت های این اداره بطور دانش و مهارت ها را به کارکنان مرکزی و سطح والیات و حتی ولسوالی ها تسریع بخشد تا فعالیت و مسو

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.

 راه اندازی برنامه مرور مشترک بر سکتور تعلیم وتربیه : اولفعالیت 

رک بر سکتور تعلیم و تربیه یک برنامه جامع برای ارزیابی دستآورد ها، پیشرفت ها، چالش ها و پیشنهاد راه حل های مرور مشت

استراتِیژیک میباشد. در این مرور بیشتر روی تطبیق پالن های عملیاتی در مرکز، والیات و ولسوالی ها تمرکز صورت میگیرد. بادرنظر 

ابی، ارزیابی از روند تطبیق فعالیت های پالن عملیاتی و تحلیل نتایج و فکتور های پیوسته به جریان داشت اهداف آمریت تحقیق و ارزی

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. 

راه اندازی گردید، مانند سال های گذشته برنامه های دارای اولویت وزارت معارف را مورد  5931رور مشترک که در سال در برنامه م

نسبت به سال های گذشته به استثنای برنامه های دارای  5931هدف قرار داد. از سوی دیگر وسعت تطبیق مرور مشترک در سال 

یاست تهیه و تدارکات، ریاست مالی و حسابداری، ریاست منابع بشری، ریاست نظارت اولویت معارف، پنج ریاست عمومی )منجمله ر

 تعلیمی و ریاست پالیسی و پالن( را نیز تحت پوشش قرار داده است. 

ن مفهوم و ابزار مهم مرور تهیه گردید. ای ،و ریاست هاها برنامه  ،در نخست قبل از راه اندازی: 9315تهیه چهارچوب و طرح مرور سال 

ابزار شامل تهیه پالن های کاری )الیحه مرور(، سؤالنامه ها، ابزار جمع آوری احصائیه )فورم های احصائیوی(، تهیه پالن های عملیاتی 

تهیه پالن سفر میباشد. این ابزار برای هر برنامه با درنظر داشت مقتضیات مرور  گزارشدهی والیتی وبه سطح برنامه ها، تهیه ساختار 

 انه توسط متخصص ارشد ارزیابی و همکار دولتی تهیه گردید. بطور جداگ

 22والیت،  55در گام دوم متخصصین و همکاران دولتی از ارسال فورم ها به والیات و بازدید والیات نمونه و جمع آوری معلومات: 

بازدید ها، مرور عملی بر تطبیق پالن مرکز آموزشی در سطح مرکز، والیات و ولسوالی ها بازدید نمودند. هدف از این  99ولسوالی و 

های عملیاتی، جمع آوری معلومات واقع بینانه از روند اجراأت و تحلیل وضعیت موجود میباشد. انتخاب والیات و ولسوالی ها بر اساس 

زی یافته ها والیت بازدید شده منحیث نمونه برای عمومی سا 52یک سلسله شرایط و معیار های از قبل تعریف شده صورت گرفت و 

 مورد استفاده قرار گرفت. 

بعد از بازدید ها مرحله سوم تهیه انکشاف گزارشات تحلیل معلومات جمع آوری شده و تهیه مسوده گزارش برنامه ها و پروسه ها: 

ست های برگزیده تحلیلی از وضعیت تعلیم و تربیه به سطح برنامه های معارف و ریاست های عمومی آن می باشد. برای هر برنامه و ریا

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. 

جمه گزارشات میشود. هر متخصص مسئولیت تر همچنان زبان انگلیسی ترجمهگزارش مرور بعد از انکشاف به زبان های محلی و 

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 

مشکالت و راه حل های استراتیژیک، شریک میگردد تا با استفاده از چارچوب عملی که در آن  ،کارکرد هااطالع رسانی در مورد 
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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

الیسی پپالیسی سازی دارای یک سلسله پروژه های خاص میباشد که تنها توسط یک سازمان مشخص طرح و تطبیق نمیگردد. پروسه 

رض غنی سازی و اشتراکی سازی یک پروسه اشتراکی بوده و با سازمان ها و ادارات مربوط شریک و نظریات و پیشنهادات ادارات غ

نمودن پالیسی شریک میگردد. براساس محتویات پروسه پالیسی سازی نخست ورکشاپ سه روزه با اشتراک اعضای جامعه مدنی، 

برگزار گردید. در   UNICEFو مؤسسه (NGOs) وزارت های معارف، صحت، امور زنان، کارو امور اجتماعی، سازمان های غیر دولتی

اولویت های تعلیمات دختران، چارچوب های ملی و بین المللی برای تعلیمات دختران، برنامه ها و ابتکارات سازمانها این ورکشاپ روی 

در ارتباط با تعلیمات دختران   (SWOT)در بخش تعلیمات دختران در افغانستان بحث گردید، سپس تحلیل قوت ها و ضعف ها 

  .پالیسی تعلیمات دختران با حضار شریک گردید انجام شد. از سوی دیگر استراتیژی/طرح انکشاف

به تعقیب آن پالن برگزاری ورکشاپ ها در چهار زون کشور به منظور شناسایی چالشهای تعلیمات دختران و راه حل ها ترتیب گردید. 

رزگان نیز حضور داشتند تاکنون تنها یک ورکشاپ در یک زون )والیت کندهار( که در آن مسئوالن معارف از والیات زابل، هلمند و ا

 .قرار است به زودی در سایر والیات تدویر گردد UNICEF و ورکشاپهای سه زون دیگر مطابق پالن برگزار گردید

در ورکشاپ که در والیت کندهار تدویر یافت برعالوه اشتراک کنندگان ورکشاپ، نمایندگان سازمان یونیسیف و نمایندگان ریاست 

و آمریت تحقیق و ارزیابی اشتراک نموده بودند و ورکشاپ را بطور مؤثر مطابق آجندا به پیش بردند. در مرحله  تعلیمات اساسی و ثانوی

اول پریزنتیشین جامع در رابطه به وضعیت موجود تعلیم و تربیه دختران در چهار والیت کشور )کندهار، زابل، هلمند و ارزگان( توسط 

ات ارایه گردید. متعاقبأ به اساس آجندای ورکشاپ اشتراک کنندگان روی نقشه کشی سازمان ها نماینده آمریت تحقیق و ارزیابی معلوم

در مجموع طی روز ورکشاپ   .و ادارات که در ارتباط به بهبود وضعیت تعلیم و تربیه دختران در والیات مربوطه کار میکنند پرداختند

و به رهبری و مدیریت نماینده آمریت تحقیق و ارزیابی فعالیت های پالیسی سازی برای دختران، اشتراک کنندگان مطابق آجندا 

  :متعدد را انجام دادند از جمله

شناسائی سازمان ها و ادارات که برای بهبود تعلیم و تربیه دختران در والیات مربوطه کار میکنند و نوع پروژه و فعالیت های  .5

 ؛ن در والیات مربوطهازمان ها در بهبود وضعیت تعلیم و تربیه دختراکه تاکنون انجام داده و همچنان تأثیرات پروژه های س

وجود در سطح خانه پری سؤالنامه که از سوی آمریت تحقیق و ارزیابی مطابق پروسه پالیسی سازی و تشخیص چالش های م .2

  ؛والیات تهیه شده بود

  ؛ود در سطح والیت مربوطاجرای بحث های گروپی )چهار گروپ کاری از چهار والیت( روی چالش های موج .9

 ؛یات مربوطه در یک فارمت جداگانهتشخیص و ارائه چالش های فراراه تعلیم و تربیه دختران در وال .4

  .پیشنهاد راه حل های استراتیژیک و قابل تطبیق غرض حل مشکالت فراراه تعلیم و تربیه دختران در والیاتو  .1

تن از دختران در والیت کندهار که در حال حاضر مصروف آموزش و  51ات، با حدود برعالوه، اجرای موارد فوق با اعضای معارف والی

در والیت کندهار  52 – 7وف نتن از دختران ص 21پرورش در برنامه تعلیمات تسریعی هستند مصاحبات صورت گرفت. به تعقیب از 

سازی انجام بدهند. خوشبختانه پروسه نهایت مؤفق و دعوت گردید تا سؤالنامه ها را خانه پری و بحث های گروپی را با تیم پالیسی 
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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

نمونه عملی برای اعضای معارف والیات زابل، هلمند و ارزگان  به ادامه راه اندازی بحث ها با شاگردان اناث در والیت کندهار، منحیث

نیز راهنمائی گردید تا این پروسه را در والیات خویش بطور سیستماتیک و منظم تطبیق نمایند. بنأ برای مسئولین هر والیت یک 

اث خارج از مکتب شریک و نظریات آنها را با نسخه سؤالنامه ها داده شد تا این سؤالنامه ها را با شاگردان اناث در مکاتب و شاگردان ان

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

ف تهیه گردد. این گزارش کمک قرار است گزارش تحلیل از نتایج ورکشاپ در والیت کندهار توسط آمریت تحقیق و ارزیابی وزارت معار

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

 دختران تحلیل وضعیت تعلیمات

ند تعلیمات دختران در طول پانزده سال گذشته و شناسای چالش های آن تحلیل وضعیت تعلیمات دختران به منظور تحلیل رو

و  EMISهمچنان ارائه پیشنهادات جهت بهبود وضعیت تعلیمات دختران صورت میگیرد. این تحلیل با استفاده از معلومات موجود در 

 تران برگزار میگردد صورت میگیرد.همچنان نتایج بدست آمده از ورکشاپهای که به سطح زون جهت انکشاف پالیسی تعلیمات دخ

تهیه چارچوب و طرح تحلیل: در ابتدا شاخص های عمده تعلیمات دختران در بخشهای دسترسی، کیفیت و مدیریت شناسایی گردیده 

 استفاده گردیده است.  EMISو به اساس آن از ارقام موجود در 

ای شناسایی شده تحلیل گردیده و گزارش نهایی بشمول قوانین و تحلیل معلومات و تهیه گزارش: معلومات با در نظرداشت شاخص ه

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.

 ی دانش آموز و آموزگاربرگزاری برنامه گفتمان ملفعالیت سوم: 

برنامه گفتمان یک برنامه کامأل جدید و یکی از اقدامات خالقانه آمریت تحقیق و ارزیابی میباشد. این برنامه برای اولین بار بعد از 

برنامه گفتمان  5931راه اندازی گردید. در سال  شاگردانهدایت رئیس جمهوری در سطح مکاتب میان مدیران مکاتب، معلمین و 

مکتب ذکور و اناث راه اندازی گردید و از  21تعلیمی در شهر کابل( در  55منحیث یک برنامه آزمایشی در یک حوزه تعلیمی )حوزه 

 نتایج بحث ها و گفتگو ها میان شاگردان، معلمین و مدیران گزارش جامع تهیه گردید. 

انکشاف  ولید شدتایج و محصول که از البالی این برنامه تدر ابتدا طرح کلی و چگونگی روش اجرای گفتمان و همچنان پیش بینی ن

برای مشخص کردن امه گفتمان بطور واضح مشخص گردید که داده شد. در گام ثانی، رهنمود و مکلفیت های افراد سهیم در برن

مکاتب و مراکز آموزشی مکلفیت های افراد، توسعه دادن این برنامه به سطح ملی میباشد تا در سال های بعد این برنامه در سطح 
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 نتایج و محصوالت آن استفاده مؤثر صورت گیرد. معارف در مرکز، والیات و ولسوالی ها بطور ساده توسط مسئولین معارف تطبیق و از

 هدف کلی این برنامه در سه سطر بطور مختصر تعریف گردیده است:

 ؛و آموزگار محور ساختن نظام آموزشی کشور دانش آموز 

 و ؛نیازهای مستفیدینت تعلیم و تربیه و متناسب سازی آن با بهبود کیفی 

 .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 

مائی الزم صورت گرفت. نتایج که روند این برنامه در سطح یک حوزه تعلیمی بسیار مؤثر سؤاالت میان مدیران، معلمین و شاگردان رهن

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. 

اشد که تاکنون نظیر نداشته است. قابل ذکر است که فرهنگ وضع هر نوع روش تعلیمی چه برنامه گفتمان یک دستآورد بزرگ میب

دلخواه شاگرد باشد یا نباشد بطور حکمروایانه از سوی معلمین و در مجموع از سوی معارف باالی شاگردان تطبیق گردیده است. اما 

ط آموزشی و همچنان نظریات معلمین را در مقابل مواد درسی، برنامه گفتمان نظریات شاگردان در مقابل مواد درسی، معلمین و محی

شاگردان و محیط آموزشی مورد تحلیل و بررسی قرار میدهد. در این برنامه برای اولین بار شاگردان و معلمین بطور مستقیم )روبرو( با 

زشی و نظام درسی را مورد نقد و بررسی هم گفتگو میکنند و رضایتمندی ها و نارضایتی های تدریس، آموزش، مواد درسی، محیط آمو

قرار میدهد و از نتایج بحث ها گزارش جامع تهیه و بخاطر اتخاذ تصامیم و اقدامات الزم به ریاست عمومی پالن و ارزیابی )آمریت 

مه گفتمان مؤفق و تحقیق و ارزیابی( ارسال می نماید. آمریت تحقیق و ارزیابی تالش های خستگی ناپذیر را انجام داده است تا برنا

 همگانی شود. 

 سهمگیری در پروسه طرح استراتیژی هافعالیت چهارم : 

تاکنون برای انکشاف پالیسی ها و استراتیژی های جدید که از سوی وزارت خانه های مختلف طراحی شده است کارکنان تخنیکی 

آمریت در این ایفا نموده اند. بطور خالصه باید یادآور شد که  آمریت تحقیق و ارزیابی به نمایندگی از وزارت معارف نقش فعال و مؤثر را

عرصه انکشاف پالیسی و استراتیژی وزارت خانه های سکتوری، همکاری های تخنیکی الزم را از طریق معرفی متخصصین خویش انجام 

ها توسعه داده است. در اینجا چند سند داده است و نقش برنامه های مختلف وزارت معارف را در سند پالیسی و استراتیژی وزارت خانه 

 :تذکر میگردداساسی را که وزارت خانه های سکتوری انکشاف داده اند و وزارت معارف در توسعه آن سهم داشته است 

  :آمریت تحقیق و ارزیابی یکی از اداراتی است که در تهیه پالن استراتیژیک ملی معارف سهم تهیه پالن استراتیژیک ملی معارف

 لی داشته است. که از جمله در تهیه چهار چوب اهداف، مراقبت و ارزیابی پالن استراتیژیک فعالیت چشم گیری داشته است. فعا

 :این استراتیژی که به هدف بلند بردن مشارکت جوانان در عرصه های تعلیم و تربیه، صحت،  انکشاف استراتیژی ملی جوانان

رت معارف )آمریت تحقیق و ارزیابی( از ابتدای طرح انکشاف استراتیژی الی تکمیل و ورزش و امور اجتماعی تهیه شده است. وزا

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. 



 
22 

 :جاری وزارت کار و امور اجتماعی دو سند استراتیژی ملی راتحت  در سالانکشاف استراتیژی های ملی مهاجرت و اشتغال زائی

و انکشاف استراتیژ اشتغال زائی طرح نمود. وزارت معارف منحیث وزارت سکتوری در انکشاف استراتیژی ملی مهاجرتعنوان 

ل زائی، برنامه تعلیمات انکشاف این استراتیژی ها نقش اساسی را ایفا نموده است. بطور نمونه برای انکشاف استراتیژی اشتغا

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 

 با وزارت کار و امور اجتماعی انجام داد.  استراتیژی

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

ارزیابی استفاده از مواد مخدر در میان جوانان )شاگردان مکتب و خارج از مکتب(: برای اولین بار قرار است طرح الیحه تطبیق سروی 

تان به هدف شناسائی و ارزیابی استفاده کنندگان موارد مخدر در میان شاگران مکاتب و اطفال خارج از یک سروی ملی در سطح افغانس

انجام میشود. طرح چگونگی اجرای سروی، سؤاالت و همچنان نمونه  UNODCمکتب صورت بگیرد. این سروی ملی توسط سازمان 

قرار است این سروی  UNODCرزیابی نهائی شده است و سازمان گیری مکاتب تعلیمات عمومی به همکاری تخنیکی آمریت تحقیق و ا

را به زودی انجام بدهد. نتایج و تحلیل های که از سروی ملی استفاده کنندگان مواد مخدر در میان شاگردان مکاتب بدست می آید، 

است که تحلیل های کلی از مؤثریت و  وزارت معارف برای پالیسی سازی ها و برنامه های آموزشی آگاهی دهی استفاده نماید. قابل ذکر

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. 

 هماهنگی و تسهیل تحقیقات و ارزیابی هافعالیت پنجم : 

مریت تحقیق و ارزیابی منحیث مسئول هماهنگی و تسهیل پروژه های تحقیق و ارزیابی در عرصه تعلیم و تربیه بوده و در این عرصه آ

که از طرف دفتر کیمونکس اجرا  EGRAاز آن جمله، هماهنگی و تسهیل پروژه که است.  دادهفعالیت های چشم گیری را انجام 

تمامی جلسات این پروژه در سطح و شده که ضمن مرور و بررسی پالن کاری، مسوده گزارشات گردیده است، به صورت دقیق انجام 

است. بر عالوه یک تعداد کارمندان این آمریت منحیث عضو تیم ها در گروپ های کاری جهت هماهنگی  گردیدهمرکز و والیات تنظیم 

، می توان از تطبیق سوالنامه های ارزیابی ظرفیت سازمانی و تسهیل فعالیت های گروپ ها ایفای وظیفه می نمایند. به طور مثال

 در والیت هرات و قندهار نام برد.  دمعارف که یک بخش از این پروژه می شو

یکی از پروژه های بزرگ وزارت معارف می باشد که به تمویل  Afghan Children Read "اطفال افغان می خوانند"پروژه 

USAID  سال دیزاین شده است که ایجاد هماهنگی و  5به پیش برده می شود. پروژه متذکره برای مدت به همکاری کمپنی کریتف

شامل مرور و ابراز نظر در پالن های کاری و گزارشات، تنظیم جلسات می شود این آمریت به عهده داشته و  مذکورتسهیل پروژه 

ویت دارند. از آنجمله می توان اشتراک و تطبیق بررسی سریع برعالوه کارمندان این آمریت در گروپ های تخنیکی و گروپ رهبری عض

 خطرات وضعیت تعلیم و تربیه که یک بخش از این پروژه می شود در والیت کابل، هرات و ننگرهار نام برد. 

بیق می تط( که توسط پوهنتون نیویارک ALSEپروژه ارزیابی دستآورد های تعلیمی و تاثیرات اجتماعی مکاتب محلی در افغانسان )

از زمان انکشاف طرح الی ختم این پروژه با پوهنتون نیویارک همکاری دارد. به همین که آمریت این که گردد یکی از پروژه های بوده 

آمریت جهت اشتراک در پروسه جمع آوری ارقام و معلومات این کارمندان  منظور ضمن مرور ابزار جمع آوری معلومات تحقیق متذکره

 دم نخست برای یک هفته آموزش را فرا گرفته که به تعقیب آن به صورت نمونه در والیت پروان تطبیق نموده اند. از ساحه در ق



 
23 

قابل ذکر است که همکاران این آمریت در ساحه با کارمندان و سرویران پوهنتون نیویارک در عرصه جمع آوری معلومات همکاری 

که از   ALSEمی باشند. همکاران این آمریت در پروژه آمریت عمالً در ساحه مصروف کار ن این داشته و تا فعالً یک تعداد از کارمندا

که بیشتر فعالیت ها در  (بامیان ، پروان ، دایکندی، غور، هرات و کاپیسا)طرف پوهنتون نیویارک تطبیق می گردد در شش والیت  

شد و دستاوردهای تعلیمی اطفال توسط مکاتب محلی و همکاری داشته است. هدف از چگونگی ربوده عرصه  مکاتب محلی مرتبط 

 51چهار ولسوالی و در  که سروی والیت پروان در کل دو ماه بوده اشد. مدتیبچگونگی تضمین کارکرد های مکاتب به شکل دوامدار م

در پروسه سروی  دور اول آن ، ولسوالی سید خیل و ولسوالی جبل ا لسراچ شهر چاریکار، ولسوالی سالنگ به دو  دوره کاری مرکزقریه 

تربیه  و مصاحبه با ملک  ، کمیته فرعی تعلیم وقریه، شورای اداری مکتب محرافی قریه  سروی و مصاحبه با شورای انکشافی 31از 

 قریه انجام شد. 

  به شکل فوکس گروپ ، پرسشنامه به روش کیفی 

 .سوالنامه ها بطور مسلکی و استندرد تهیه شده بود 

 بطه خوب میان مصاحبه شونده و مصاحبه کننده.برقراری را 

 .بدست آوردن اعتماد مصاحبه شونده 

 . حاکم بودن  مصاحبه کننده باالی سواالت 

 .در نظر گرفتن وقت در هنگام مصاحبه 

  سی و پاملرنه. –هماهنگی بسیار خوب میان همکاران ال 

  سازماندهی خوب بین همکارانALSE و همکاران وزارت  معارف 

قابل یاد آوری است که همکاران در تحقیق و ارزیابی در والیت کاپیسا نیز با همکاران پوهنتون نیویارک این پروسه را در  چهار  البته

شورای مکاتب  94شورای صنف محلی و  33،  ریهشورای انکشافی ق 33قریه انجام داده اند که در این سروی با  33ولسوالی و 

مصاحبه های گروپی صورت گرفته که در کل هدف از این مصاحبات این  ،مکاتب اساس گرفته اندمحراقی که صنوف محلی از همان 

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 

حمایت نخواهد کرد و مسولیت صنوف محلی بر میگردد برای شورا های  موسسه پاملرنه از صنوف محلی 7691دارند. چون بعد از ختم 

 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 

شهروندی شورای انکشافی قریه تحت اثر خود چهار کمیته فرعی خواهد داشت که یک دارند اما در سال آینده بر اساس برنامه میثاق 

کمیته برای تعلیم و تربیه، یک کمیته برای صحت، یک کمیته برای زراعت و یک کمیته دیگر بخاطر بخش های انکشافی قریه که در 

شده در قریه فراهم نمایند و از طرف دولت  موارد ذکر آن زمان از این شورا ها خواسته خواهد شد تا خدمات حد اقل را در همین چهار

 گردید.خواهد تمویل 

 ولسوالیها و قریه جاتی که در آنها سروی انجام شده قرار ذیل اند

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

سربند  -3سنگ بوره  -5قول جمال باال  -4قلعه ریگی  -3کوفه خیل  -7تیخوال کشکتان  -9 ولسوالی حصه دوم: قریه جات: -

 تل شیدا پائین -1پائین 
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 حیدر خیل و ظفر خانخیل -5سرخ سفلی  -4هاشم خیل  -3بابا جی خیل  -7صمد خیل  -9ولسوالی کوه بند: قریه جات:  -

امام جان  -3مال رسول بابا  -5خانان خیل  -4سخی خیل  -3عه افغانها قل -7قلعه نجارها  -9ولسوالی محمود راقی: قریه جات:  -

 -93اکا خیل  -97نظام خیل  -99خان جان خیل  96سید علی خیل  -1قلعه نجارها پائین  -8قلعه میرا و قلعه عمر  -1کلی

قریه  -91وسطی  قروتک -98مسجد عنایت  -91خیل   -93کاکر علیا و سفلی  -95دروازه گی مرکزی  -94ملک احمدزی 

 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 

 شرح میگردد. انجام شده که ذیالً 

 مصاحبه با ملک و یا بزرگ قریه 

 مصاحبه به همراه حد اقل سه نفر از شورای انکشافی قریه 

 روپی به همراه حد اقل دونفر از اعضای صنف محلیمصاحبه گ 

 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 

از مکتب دیدن میکنند اما این دیدار ها به شکل مسلکی نبوده چون اکثرا از اعضای  فعالیت دارند و شورای صنف محلی نیز صرف

ف محلی و شورای مکاتب محراقی در زمینه وف محلی از بهره سواد محروم اند و در ضمن شورا های انکشافی، شورای صنوشورای صن

کل نظارت داشته باشند و صنوف را حمایت کنند که نظارت و یا موارد دیگر تا حال آموزش ندیده اند تا از صنوف محلی به چه ش

 .همین کار باعث شده تا در بخش صنوف محلی مشکالت را ببار آورد

 راه حل و پیشنهاد:  

برای اعضای شورا ها آموزش ها طی ورکشاپ یا سمینار ها در مورد اینکه چگونه از صنوف حمایت و نظارت داشته باشند دایر  -9

 گردد.

ی قریه جات خواسته شود تا در قسمت نظارت از صنوف محلی در قریه افرادی را موظف بسازند که حد اقل توانائی از شورا ها -7

 د.نو نوشتن را دارا باش نخواند

از شورای اداری مکاتب محراقی خواسته شود تا از صنوف محلی به شکل دوامدار نظارت داشته باشند و با شورای مکاتب محلی  -3

 دایر نمایند و مشکالت صنف را با همدیگر شریک سازند. جلسات منظم را

 تهیه گزارش های تحلیلیفعالیت ششم : 

معارف، گزارشات تحلیلی پروژه های انکشافی معارف  یآمریت تحقیق و ارزیابی منحیث تحلیل کننده برنامه ها، پروژه ها و پالیسی ها

و ارسال می نماید. امسال نیز به ادامه پروسه گزارشدهی پروژه ها، از روند را که در سطح ملی تطبیق میشوند به وزارت اقتصاد تهیه 

میزان تطبیق فزیکی و بودجوی پروژه های انکشافی و همچنان تحلیل تأثیرات پروژه های انکشافی باالی اجتماع، اقتصاد، میزان بیکاری 

ر است که برعالوه گزارشات تحلیلی متعدد، وزارت اقتصاد و کاهش تشنج ها به وزارت اقتصاد گزارشات مختلف ارائه گردید. قابل ذک

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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تهیه گزارشات تحلیلی پروژه بنابر وسعت پروژه ، دوباره به اداره مربوطه ارسال گردید. آمریتاین آوری آمار و تکمیل سؤالنامه ها توسط 

براین گزارشات تحلیلی پروژه ها بیشتر برای تصمیم گیری ها روی  های معارف وقتگیر و در عین حال به دقت بیشتر نیاز دارد بنا

 پیشرفت کار فزیکی و مصرف بودجه مورد استفاده قرار میگیرد. 

 ظرفیت سازی کارکنانفعالیت هفتم: 

ارتقای ظرفیت مسلکی کارمندان ریاست عمومی پالن در زمینه تحقیق و ارزیابی، ریاست مذکور در مرحله اول به کمک  به منظور

رک، چوکات قابلیت های مسلکی آمریت تحقیق و ارزیابی را تهیه و مطابق آن ابزار سنجش نیازهای مسلکی اتخنیکی دانشگاه نیوی

نفر از کارمندان ارزیابی شده اند و سویه آنها از نگاه دانش و مهارت های  98. تا کنون کارمندان این آمریت تهیه و ارزیابی گردید

تحقیق و ارزیابی تعیین گردیده است. در مرحله بعد، برای ارتقای مسلکی کارمندان امریت، پالن ساالنه فردی ارتقای ظرفیت توسط 

یه و تطبیق خواهد شد. در مراحل بعدی، سنجش ضرورت های خود کارمندان تهیه و مطابق آن دوره های آموزشی کوتاه مدت ته

رفیت مسلکی آنها مهیا ظآمریت انجام خواهد شد تا زمینه را برای ارتقای این مسلکی کارمندان بخش تحقیق سایر ریاست ها توسط 

تحقیق  آمریتفیت منابع بشری که ظر جدید استخدام گردید مندتن کار 5براساس رقابت آزاد به تعداد  9315در سال . بر عالوه گردد

 بیشتر گردیده و نیاز است تا ظرفیت های تخنیکی افراد جدید نیز تقویت گردد. 

 عمده مشکالت 

 و اجندای تحقیقات و ارزیابی ها در  ت: اینکه در اولویت هاعدم وضاحت در اولویت ها و آجندای تحقیقات و ارزیابی های وزار

ت است که این آمریت نمی تواند بر اساس اولویت بندی تحقیقات که قرار است وزارت مشخص نشده است یکی از مشکال

 انجام شود تنظیم و مورد بررسی قرار دهد. 

 اینکه فرهنگ تصمیم گیری ها براساس شواهد و نتایج تحقیقات وجود فرهنگ تصمیم گیری خودی، بجای شواهد و مدارک :

مشکالت بوده که اکثر اوقات در تصامیم از شواهد و مدارک و نتایج ارزیابی ها و ارزیابی در وزارت معارف وجود ندارد یکی از 

 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

شریک می گردد، ولی بنا به دخالت و انجام فعالیت های آنی که سال از طرف این آمریت نهایی شده به مقامات این ریاست 

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 

ت بصورت آنی انجام شده مثال، مرور ساالنه پروژه یونسف که در چهارچوب پالن این آمریت نبوده است ولی توسط این آمری

 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

رمندان دانش مسلکی در عرصه تحقیق و ارزیابی مسلکی و دارای سطح تحصیل لیسانس و باالتر می باشد ولی بازهم، این کا

 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

ای عمده این ریاست را انجام می دهند. ولی به دلیل اینکه ریاست عمومی پالن وارزیابی بوده که در اکثر اوقات فعالیت ه
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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. 

 مله مشکالت خیلی جدی در این آمریت بوده که عدم وجود فضای کاری مناسب: عدم موجودیت فضای مناسب کاری از ج

باوجود بارها تذکر به صورت رسمی و غیر رسمی با مقامات ریاست و وزارت معارف ولی تا به حال هیچ نوع بهبودی در عرصه 

 نفر کارمند در این آمریت فعالیت دارند که در هر 76فضای کاری این آمریت صورت نگرفته است. در حال حاضر به تعداد 

 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 
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 ریاست هماهنگی برنامه ها 1.2

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

 قرار ذیل بترتیب شرح میگردد: 1115در طی سال تحت بوده که دستآورد های آن 

 آمریت حمایت از تأسیس مؤسسات تعلیمی

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

 سراسر کشور. ازموسسات تعلیمی خصوصی 

 شاخص فعالیت ها
هدف 

 ساالنه

دستاورد 

 ساالنه

فیصدی 

 پیشرفت

 %28 107 387 تعداد مکاتب ابتدائیه حمایت شده حمایت از تاسیس مکاتب ابتدائی جدید

 %17 1 6 تعداد مکاتب تخنیکی حمایت شده و مسلکی حمایت از تاسیس مکاتب تخنیکی

 %18 30 169 تعداد موسسات حمایت شده اسالمی حمابت از تاسیس موسسات تعلیمی اسالمی

 %15 61 415 تعداد مکاتب ارتقاء یافته ارتقای مکاتب ابتدائیه به متوسطه

 %20 55 278 تعداد مکاتب ارتقاء یافته ارتقای مکاتب متوسطه به لیسه

 %5 1 22 تعداد مکاتب حمایت شده کوچی حمایت از تاسیس مکاتب برای اطفال کوچی

 %1 1 11 تعداد مراکز حمایت شده تربیه معلم حمایت از تاسیس مراکز تربیه معلم

 %111 11,131 11,511 تعداد کورسهای حمایت شده  حمایت از ایجاد کورسهای سواد آموزی

 %35 1 11 تعداد مکاتب مختلط تجزیه شده  اناث تجزیه مکاتب مختلط به ذکور و

 %111 313 311 تعداد موسسات نامگذاری/تغیر نام شده نامگذاری و تغیر نام موسسات تعلیمی

 %11 151 111 دریافتندفعالیت تعداد مکاتب که جواز  صدور جواز فعالیت به مراکز تعلیمی خصوصی

 

 و مطابق به پالن استراتیژیک 1331از بست های جدید منظور شده سال حمایت از تأسیسات با استفاده فعالیت اول:

بست  از تصمیم اتخاذ شد تا کدام بست جدید از طریق وزارت محترم مالیه در تشکیل این وزارت منظور نگردید و 1115طی سال در 

ص که به تقاعد سوق داده شده با استفاده از و یا بست های اشخا ،گون از فعالیت باز ماندهاتب غیر فعال که بنابر عوامل گوناهای مک
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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.

خل تشکیل موجود از داباب مکتب برای کوچی  1و باب مکتب ابتدائیه جدید  111ه گذشته از تأسیس جمعاً یازده ماجریان در 

 باب مکتب ابتدائیه مورد نیاز از مرکز و والیات جمع اوری گردیده است. 181 حمایت صورت گرفته و

داشتند بمنظور فراهم  ءباب مکتب متوسطه به لیسه که نیاز به ارتقا 55به متوسطه و  هباب مکتب ابتدائی 11 از  ارتقای ،عالوه بر آن

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

 نجام یافته است.ابخش )نسوان و ذکور(  باب لیسه مختلط به دو 1

باب مدرسه و  11جدید حمایت الزم صورت گرفته و باب دارالحفاظ  5و باب مدرسه  11 تاسیس یازده ماه گذشته از طیهمچنان در 

باب مدرسه که نیاز به ارتقای دارالعلوم داشت حمایت الزم  5باب دارالحفاظ مورد نیاز جمع آوری گردیده است. بر عالوه آن از  11

صورت گرفته است. قابل ذکر است که فورم های نیازمندی مدارس و دارالحفاظ های فوق بعد از بررسی به معینیت محترم تعلیمات 

 ه است.غرض اجراأت بعدی ارسال گردید

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

باب کورس سواد آموزی جدید در سراسر کشور  11,131بر عالوه آن، از تاسیس  با حفظ تشکیل موجود حمایت صورت گرفته است.

باب مرکز حمایوی تربیه معلم به دارالمعلمین با حفظ تشکیل موجود حمایت  1همچنان از ارتقای  است.حمایت الزم نیز انجام یافته 

 صورت گرفت.

باب  1باب متوسطه،  18ابتدائیه،  113باب موسسه تعلیمی خصوصی جدید بشمول  151در بخش موسسات تعلیمی خصوصی، برای 

 11است. برعالوه آن از تغیر نام انستیتوت مسلکی جواز فعالیت توزیع گردیده باب  11باب دارالمعلمین و  11باب مدرسه،  13لیسه، 

 باب موسسات تعلیمی حمایت صورت گرفته است .

 امگذاری و تغیر نام موسسات تعلیمین فعالیت دوم:

  11جمله نامگذاری نجام یافته که ازمبنی بر تغیر نام موسسات تعلیمی ا اتپیشنهاد مورد عرایض و 313طی مراحل تعداد  بررسی و

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

 مشکالت 

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

 طرح های  پیشنهادی 

 ای تشکیالتی جدید جهت تاسیس ،ارتقا ورفع نیازمندی موسسات تعلیمی.منظوری بست ه 
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 هنگی برنامه هاآآمریت هم

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

 شاخص فعالیت ها
هدف 

 ساالنه

دستاورد 

 ساالنه

فیصدی 

 پیشرفت

برنامه  روژه های ساختمانی باهمآهنگی در تطبیق پ

 سایر ادارات معارف در مرکز و والیات ها و

تعداد پروژه هایکه بمنظور اعمار شامل 

 پالن و هماهنگ گردیده 
111 18181 163% 

برنامه تعلیمات  یساختمان یها داد قراری همآهنگ

 اقتصاد محترم وزارتبا  عمومی و اسالمی

گ تعداد قرارداد های ساختمانی همآهن

 شده
49 18 37% 

ثبت و راجستر نمودن موسسات تعلیمی و فرهنگی 

 بعد از مطالعه و تکمیل اسناد در دیتابیس

تعداد موسسات تعلیمی و فرهنگی ثبت و 

 معرفی شده 
30 9 30% 

 یمل توتیانست انیم ارتباط جادیا و یهمآهنگ

، اتیوال و مرکز معارف یها استیر و یپالنگذار

 رفی کارمندانبمنظور شمولیت و مع

تعداد کارمندان معرفی شده به به دوره 

های روزانه، شبانه و دفاعیه به انستیتوت 

پالنگذاری و معرفی فارغان به ریاست های 

 معارف والیات و مرکز

111 142 89% 

 و مرکز در یهمآهنگ تیریمد میت جلسات یهمآهنگ

 اتیوال تمام

تعداد مجالس، فعال و برگراز شده و 

 رایه شده گزارشات ا
13 13 111% َ 

 %111 11 11 تعداد کارمندان ارزیابی شده  امور بهبود منظور به تیآمر کارمندان یابیارز و نظارت

ایجاد سیستم گزارشدهی ماهوار و ربعوار و ترتیب 

 گزارشات نه ماهه و ساالنه
 %111 18 18 تعداد گزارشات ترتیب و توحید شده 

 اتیوال و مرکز درمعارف  ذیربط ادارات سایربرنامه ها و  با یساختمان یها پروژه قیتطبدر  همآهنگیفعالیت اول: 

 و واراحاطهید اعمار غرض آن باب 50 و ریتعم اعمار غرض باشدیم هیابتدائ و متوسط سهیل شامل ماتیتعل مکاتب باب 18181جمعاً 

 ارسال مربوطه یها استیر به یساختمان پالن در آنها تیلشمو  و ریاعمارتعم غرض یاسالم ماتیتعل ینید مدارس باب 114 تعداد به

 .است نموده هماهنگ و

 گرفته صورت یهماهنگ یساختمان پالن در آنها تیشمول  و ریتعم اعمار غرض معلم هیترب کامپلکس و یویحما مرکز باب  33به تعداد 

 پالن در آنها تیشمول  و ریاعمارتعم غرض یمسلک و  یکیتخن ماتیتعل یها توتیانست و مکتب باب  30به تعداد همچنان  .است

باب مکتب سواد آموزی غرض اعمار تعمیر و شمولیت آنها در پالن انکشافی همآهنگ  5و نیز  است گرفته صورت یهماهنگ  ینامساخت

 .گردیده است
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 اقتصاد محترم وزارت به  یساختمان یها قرارداد همآهنگیفعالیت دوم: 

 .است گرفته صورت یهماهنگ اقتصاد وزارت به یاسالم وعمومی  ماتیتعل مکاتب یساختمان یها هوژپر قرارداد 18به تعداد 

 دیتابیس در اسناد لیوتکم مطالعه از پس یفرهنگ و تعلیمی موسسات راجستر و ثبت فعالیت سوم: 

 .است دهیگرد ثبت یهمآهنگ تیآمر سیتابید در یفرهنگ و یمیتعل موسسسه 9 دتعدا به

 است گرفته صورت یهماهنگ اتیوال تمام به توافقنامه مطابق گزارش هیارا و تیفعال آغاز به رابطه در موسسسه 15 از لوماتمع مطالبه

 اتیوال و مرکز معارف یها استیر و یپالنگذار یمل توتیانست انیم ارتباط جادیا و یهمآهنگفعالیت چهارم: 

به منظور ارتقای  پالن گذاری تعلیمیرض شمولیت در انستیتوت ملی های معارف والیات غ استیر کارمندان از تن 131 دعوت

 گشت دوباره شان بریاست های معارف مربوطه صورت گرفته است. ظرفیت وبر

 اتیوال تمام و مرکز در یهمآهنگ تیریمد میت جلسات یهمآهنگ فعالیت پنجم: 

 برنامه انیم دوامدار یها تماسصورت گرفته و نیز  اشتراک هروز صد یها پالن مطابق مرکز در برنامه پنج انیم یهمآهنگ جلسات در

 یهمآهنگ جلسات یبرگذار از گزارشاتانجام یافته است. بر عالوه آن  اتیوال و مرکز در یهماهنگ جلسات نگهداشتن فعال غرض ها

 ه است.ارایه گردید مربوطه مراجع و پالن استیر به روزه صد یها پالن مطابق مرکز در برنامه پنج انیم

 امور بهبود منظور به تیآمر کارمندان یابیارز و نظارتفعالیت ششم: 

 اجراات از یابیارز و نظارتو نیز  است گرفته قرار ساالنه یابیارز مورد یملک خدمات قانون مطابق تیآمر این کارمندان از نت 1به تعداد 

 .است شده انجام هساالن و ربعوار ، ماهوار صورت به امور بهبود منظور به کارمندان

 یده گزارشفعالیت هفتم: 

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

 مشکالت 

  همآهنگی بخشدر  نبود ورکشاپ های الزم جهت ارتقای ظرفیت کارمندان 

 نبود متخصص در بخش هماهنگی 

 های پیشنهادی طرح

  همآهنگی بخشدر  ورکشاپ های الزم جهت ارتقای ظرفیت کارمندان برگذاری 

 استخدام یک نفر بحیث متخصص در بخش هماهنگی 
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 برای اداره معارف ریاست سیستم معلوماتی 1.9

اف سه آمریت )آمریت تحلیل ارقام و احصائیه، آمریت مراقبت و گزارشدهی و آمریت انکش دارای این ریاست از نگاه ساختار تشکیالتی

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

 آمریت تحلیل ارقام و احصائیه

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

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

 شاخص فعالیت ها
هدف 

 ساالنه

دستاورد 

 ساالنه

فیصدی 

 پیشرفت

 %111 1 1 تعداد طرزالعمل انکشاف یافته تهیه طرزالعمل جمع اوری معلومات

و مسیر جمع آوری معلومات از مکاتب سردسیر و گر

 چیک، ثبت و پاکسازی آن 

معلومات  از آنتعداد مکاتب که 

چیک، ثبت و  ،جمع آوری

 پاکسازی شده

11,111 11,118 111% 

 %111 1 1 تعداد گزارشات تولید شده تولید گزارشات احصائیوی مکاتب گرمسیر و سردسیر

شریک سازی و نشر گزارش تحلیلی از طریق ویب سایت 

 معارف
 %111 1 1 هتعداد گزارش نشر شد

 %111 11,183 11,183 تعداد مکاتب ثبت شده والیت کشور 11ثبت و درج کواردینات مکاتب از 

جمعآوری کواردینات از والیات ارزگان، زابل، هلمند، 

پکتیکا، بادغیس و نیمروز در صورت موجودیت بودجه 

 و امنیت بودن ساحه  انکشافی

تعداد والیات که کواردینات ان 

 گرددجمعآوری می
1 1 51% 

 %81 181 833 تعداد مکاتب بازدید شده بازدید از مکاتب برای تائید ارقام

باب مکتب در هر ماه به سطح مرکز،  11نظارت از 

 والیت و ولسوالی توسط افسران والیتی
 %111 1,111 1,111 تعداد مکاتب بازدید شده

آموزش کارمندان امریت تحلیل و جمعآوری معلومات 

ی و عملی )موضوعات ابتدائیه، متوسطه و بطور نظر

 استفاده از سیستم اس کیو ال برای ترتیب گزارشات

 %111 1 1 تعداد آموزش تدویر یافته
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آموزش کارمندان در جمعآوری و ثبت ارقام احصائیوی 

 و استفاده از سیستم  مکاتب
 %111+ 1,138 15 تعداد کارمندان آموزش دیده

 %111 1 1 تعداد پالن ترتیب شده ور ساالنهترتیب پالن کاری آمریت بط

 %111 5 5 تعداد گزارشات ترتیب شده گزارشات ربعوار و ساالنه اجراأت کاری امریت ترتیب

 

 تهیه و ترتیب پالیسی ها و طرزالعمل جمع آوری معلومات فعالیت اول:

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

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

 .خواهد گردیدوزارت اخذ 

  1931سروی احصائیوی سال  1.1

از تمام مکاتب کشور  1115سروی اشتراکی احصائیه سال یک تا طی  وزارت معارف تصمیم گرفته شد محترم به اساس هدایت مقام

  11باب مکتب که  118118صائیوی معلومات احوالیت( ومعارف شهر کابل بشکل دقیق جمع آوری گردد. که به اساس آن  13)

 تربیه ثبت گردید. م وفیصد مجموع مکاتب کشور را تشکیل میدهد، جمعآوری، تائید و در سیستم معلوماتی برای اداره تعلی

امنی غیر فعال بوده که معلومات احصائیوی آن  نسبت نابه مکتب  باب 18111 ، به تعدادمکتب کشورباب  118381از مجموع 

نسبت عدم جذب شاگرد غیر به مکتب که اکثر آن مکاتب خصوصی میباشد باب  158 تعداد به جمعآوری نگردیده است. همچنان 

 ائیوی آن در دسترس قرار نگرفت. فعال بوده و فورمهای احص

ریاست سیستم معلوماتی برای ادارۀ معارف و ریاست عمومی نظارت تعلیمی جهت تعمیل این امر بر ، ریاست عمومی پالن و آرزیابی

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 

 ریاست معارف کشور تعیین گردید و بشکل اشتراکی سروی انجام شد.  15تعلیمی تیم ها برای 

 :ذیالً یاد آوری میگرددکه منتج بدست آوردهای مهم گردیده است تمام فعالیت های عمده شامل پالن بصورت موفقانه انجام و 

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

 شرکای کاری تدویر گردیده است؛

 ئیه، ریاست عمومی نظارت تعلیمی، ریاست پالن جمع آوری و ثبت احصائیه به صورت اشتراکی توسط همکاران آمریت احصا

مکتب توسط باب  1,111پالن ستراتیژیک و ریاست مالی تهیه گردیده است. به منظور شامل ساختن تصدیق معلومات 

 وزارت انکشاف دهات پالن تعدیل و از طرف اداره یونیسیف منظور گردید که به اساس آن پالن عملی گردید؛

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

  ،تیم در ولسوالی ها/نواحی  311تیم در والیات و  15تیم های جمع آوری و ثبت معلومات احصائیوی، یک تیم در مرکز

 شهری تعین گردید؛
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  ،روز آموزش نظری و عملی  5-1تیم ولسوالی مطابق به پالن و راهنمود به مدت  311تیم والیتی و  15به یک تیم مرکزی

 ؛هم گردیدفرا

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

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

 ( چاپ شده و به مکاتب در سراسر کشور توسط ( بسته فورمه های احصائیوی )11,111به تعداد )هربسته چهارورق

 کارشناسان ریاست عمومی پالن و ریاست نظارت تعلیمی توزیع گردید؛

 مکتب بصورت آزمایشی در دیتا بیس ثبت و به مرکز اطمینان داده شد؛باب (  115مرکز والیات فورمه های ) در 
 بعد از مکتب فورم خانه پری شده مواصلت و  118118ای احصائیوی، از بمنظور حصول اطمنان از خانه پری دقیق فورمه ه

 چک قلمی تائید گردید؛

  ،باب مکتب میشود بصورت اتفاقی انتخاب گردیده بود تا فورمه های آن  833فیصد مکاتب که بتعداد  5از مجموع مکاتب

 مکتب صورت گرفت؛باب ( 181انجمله چک عملی فورمه های ) جهت تائید معلومات بصورت عملی چک شود که از

  فیصد مکاتب که توسط اعضای نظارت والیتی نظارت گردیده بود دوباره توسط تیم مرکزی جهت  1تیم های نظارتی مرکزی

فورمه های آن مشکالت داشت نیز  ،فیصد آنعده مکاتب که حین چک نمودن 1چنان ید معلومات نظارت گردید. همتائ

 نظارت گردید؛

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

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

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

  والیت مواصلت نموده است؛ 15گزارش تائید شده 

 والیت انجام و  13در  ،مکتبباب  1,111ی معارف توسط وزارت انکشاف دهات بصورت اتفاقی در تصدیق ارقام احصائیو

 گزارش آن مواصلت نموده است که ازطرف مقام وزارت معارف تائید گردید. 

 )دیتاسیت(به سطح ملی، والیتی و ولسوالی 1931ترتیب گزارش احصائیوی سال  فعالیت دوم:

 سیر ترتیب گردیده و به تمام ریاست های معارف ارسال گردیده است. سرد یوی مکاتب گرم سیر وپالن جمع آوری معلومات احصائ

باب مکتب گرمسیر و سردسیر جمع آوری گردیده، چک مرور و ثبت آن در سیستم دیتابیس مرکزی  51,953معلومات احصائیوی 

 .  آماده نشر میباشد 5931سال و دیتاسیت ک سازی ارقام )داتا کلیننگ( تکمیل انجام یافته و پروسه پا

 1931گزارش تحلیلی و تشریحی احصائیوی سال  فعالیت سوم:

 .و آماده استفاده میباشد است و تنظیم گردیده والیتی و ولسوالی تکمیل به سطح ملی،  5931برای سال معلومات احصائیوی 

 .آماده شریک سازی میباشد مسوده گزارش تحلیلی ترتیب و

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

 ترین فرصت به نشر خواهد رسید. و به زود بوده تحت کار  وزارت معارف

 والیت کشور 72ثبت کواردینات )موقعیت جغرافیایی جی پی اس( از فعالیت چهارم: 



 
34 

بطور منظم ثبت گردیده است. قابل ذکر است که مکاتب باب  58331موقعیت جغرافیایی )جی پی اس( ینات درج کوردجمع آوری و 

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

 بدون در نظرداشت بودجه مشخص انجام یافت.

  جریان سروی ترتیب گزارش، تائید و تصدیق میزان صحت ارقام جمع آوری شده والیات در نجم: فعالیت پ

مکاتب از بطور تصادفی انتخاب گردید سپس در قدم اول اعضای نظارت والیتی  کشور مکاتب %1طبق پالن سروی 5931طی سال 

ان ریاست سیستم معلوماتی برای اداری معارف به تعداد باب آنرا نظسارت نمودند بعد اعضای نظارت تعلیمی و کارشناس 311مذکور 

 بمنظور صحت ارقام جمع آوری شده نظارت و بازدید نمودند. را  باب مکاتب 136

 ارتقای ظرفیتفعالیت ششم: 

مومی تن از ریاست ع 91و  تن از کارمندان این امریت 91ی در رابطه به موضوعات احصائیه ابتدائی و متوسطه برای برنامه آموزش

در جریان اجرای وظایف تدویر یافته و عوض آموزش احصائیه عالی برنامه آموزشی ترتیب گزارشات احصائیوی با نظارت تعلیمی 

 اهم گردیده است.تن کارمند این امریت از طریق امریت انکشاف سیستم ها فر 91استفاده از نرم افزار اس کیو ال سرور نیز برای 

تن از کارمندان والیتی در خصوص جمع آوری، ثبت و خانه پری فورمه جات احصائیوی از طریق کارمندان  151بر عالوه آن به تعداد 

تن از اعضای نظارت  8618برای در جریان سروی عالوه  بر آن،  والیات تحت آموزش قرار گرفتند. سرویاین امریت در جریان 

  آموزشهای نظری و علمی فراهم گردیده است.  مه جات احصائیوی در خصوص جمع آوری، ثبت و خانه پری فورتعلیمی ولسوالی ها 

 پالنگذاری و مدیریت )رهبری( فعالیت هفتم: 

 و مورد تطبیق قرار گرفته است.، تشریح این امریت ترتیبتن از کارمندان  89پالن های کاری ساالنه ماهوار و هفته وار 

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

 ارایه گردیده است. 

 گردیده است و ارسالبه مرجع مربوطه غرض اجراأت بعدی این امریت نیز ترتیب و  5931همچنان پالن کاری ساالنه سال مالی 

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

 عمومی اشتراک صورت گرفته است.

 

 اجراأت خارج از پالن

  مالی، تشیکالت و  های دیتابیس های ریاستارقام مکاتب  در مقایسهEMIS صورت گرفته است؛ 

 انجام یافته  شورای وزیران 58ور تطبیق مصوبه شماره بمنظتشکیالت  و با ریاست مالی احصائیوی  مقایسه ارقام  ترتیب و

 ؛است
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  ترتیب  5931باب مکتب برای وزارت محترم انکشاف دهات جهت نظارت ارقام احصائیوی سال  5,666معلومات و احصائیه

 ؛گردیده است

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

 ؛ترتیب گردیده است فارمت های احصائیوی غرض نشر ارقام احصائیوی  

  ؛ترتیب گردیده است 5931پروفایل مکتب سال  

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

  ؛ترتیب گردیده است 5931حصائیوی سال چکی غرض نظارت ارقام امحترم موسسه  بهارقام و معلومات تمام مکاتب کشور  

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

  ؛گردیده است

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

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

 ؛طی گردیده است و مراحل آن تا حد امکانترتیب ائیوی بودجه برای بررسی و نظارت ارقام احص 

 گردیده است؛ ارایه معلومات احصائیوی به وزارت محترم اقتصاد  

 ارایه گردیده است؛تدریسی  محترم معلومات احصائیوی به معینیت 

  ارایه گردیده است.ت جمهوری اسالمی افغانستان معلومات احصائیوی به مقام محترم ریاسو  

  عمده مشکالت

  ،نظارت از ارقام والیات پروسه بررسی و بعضی ازتا در  بودن بعضی مناطق باعث شدو دور صعب العبور مشکالت امنیتی 

 .و یاهم صورت نگیردبه پیش رود کندی به صائیوی حا

  یاست های معارف والیاتکارمندان رعدم دقت در ثبت ارقام احصائیوی توسط. 

  شدنبود برق در برخی از والیات باعث عقب مانی کار. 

 ان احصائیه در اکثر والیات.نبود مدیر احصائیه وکارمند 

 طرح های  پیشنهادی 

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

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

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

 آمریت مراقبت و گزارش دهی

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

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

 ها در پروسه تطبیق و ارایه سفارشات جهت اقدامات اصالحی.  

 شاخص فعالیت ها
هدف 

 ساالنه

دستاورد 

 ساالنه

فیصدی 

 پیشرفت

مراقبت و گزارشدهی)پالن  امریت تجدید سیستم گزارشدهی

 (1115عملیاتی 
 %111 1 1 بروز شده های تعداد سیستم

برای سال  ترتیب پالن مراقبتی به سطح مرکز و والیات

1115 
 %111 1 1 تعداد پالن های ترتیب شده

 %11 185 311 تعداد گزارشات تولید شده ترتیب گزارشات ماهوار از تطبیق پالن عملیاتی والیتی

 %15 115 131 شات تولید شدهتعداد گزار ترتیب گزارشات ربعوار از تطبیق پالن عملیاتی والیتی

 %51 1 3 تعداد گزارشات تولید شده به سطح ملی و ساالنه ترتیب گزارشات ربعوار 

بیق پالن عملیاتی و نهایی سازی گزارش ساالنه از تطترتیب 

 به سطح ملی به لسان ملی 1113
 %111 1 1 تعداد گزارشات تولید شده

ای شورای وزیران اداره داراالنش (1113)تهیه گزارش ساالنه

 )اداره امور( به لسان های دری و پشتو

 %111 1 1 شده ترتیبتعداد گزارشات 

تهیه گزارش پروژه های انکشافی برای وزارت محترم اقتصاد 

 بطور ربعوار

 %111 3 3 شده تهیهتعداد گزارشات 

 %111 3 3 هیه شدهتعداد گزارشات ت تهیه گزارش پیشرفت فعالیت ها برای وزارت مالیه بطور ربعوار

 %111 1 1 تعداد گزارشات ترتیب شده ترتیب گزارش پیشرفت و تکمیلی برنامۀ اسپا اول و دوم

 %111 1 1 تعداد گزارشات ترتیب شدهباساس پالن کاری ترتیب گزارش ساالنه به وزارت امور زنان 
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 وزارت امور زنان 

 %11 1 1 تعداد گزارشات نظارتی تترتیب گزارش مراقبتی به سطح ملی باساس بازدید والیا

 %31 15 15 تعداد والیات بازدید شده اجرای بازدید های نظارتی از ساحه بطور ربعوار

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

 1115مالی 

 %111 3 3 تعداد گزارشات ترتیب شده

 

 : تحلیل و انکشاف بنیادیاول اصلی فعالیت

 و یابیارز نظارت، چارچوب دیتجد و یبازنگر ، 1931دید نمودن سیستم مراقبت وگزارشدهی سال. تج9.7.1

 ی و مرور و بازنگری فارمت های مراقبت و گزارشدهی گزارشده

توسط تیم متخصصین نظارت و  9315شاخص ها، فارمت ها، چارچوب نظارت و گزارشدهی برای پالن عملیاتی ملی سال مالی 

 عملیاتی عدم موجودیت پالنبه نسبت نظرداشت نیازمندیهای این وزارت برای جمع آوری معلومات مورد ضرورت  گزارشدهی با در

 تجدید نظر گردید.  نه بلکه در اغاز  ربع دوم )برج حمل(در ربع اول  9315نهایی شدۀ سال مالی 

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

به اساس هر  9315یت پالن ستراتیژیک و عملیاتی جهت تجدید نظر و نهایی ساختن پالن عملیاتی سال مالی تدویر جلسه با امر .9

 برنامه و فعالیت ها و شاخص ها 

هماهنگی با امریت انکشاف سیستم ها جهت تجدید نظر و تغییرات الزم شاخص های پالن عملیاتی و هر برنامه به اساس فعالیت  .7

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

 است. 

شریک ساختن فورمه های گزارش دهی تجدید شده به شکل نرم افزار و سخت افزار  با مسئولین والیتی با استفاده از انترنیت و  .3

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

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

 . ترتیب پالن ارتقایی ظرفیت کارمندان آمریت مراقبت و گزارشدهی به سطح مرکز و  والیات4

ل به اساس بودجه دست داشته ریاست سیستم معلوماتی برای اداره تعلیم و تربیه پالن ارتقای ظرفیت ترتیب و نهایی در شروع هر سا

 بنسبت عدم مواصلت بودجه برای ارتقای ظرفیت تا هنوز پالن ترتیب نگردیده است. 9315میگردد. اما در سال مالی 

 ترتیب پالن مراقبتی به سطح مرکز و والیات  .1

ترتیب  9315دوم سال مالی پالن جامع مراقبتی به سطح مرکز و والیات جهت حصول اطمینان از تطبیق پالن عملیاتی سال  در ربع

توسط تیم متخصصین نظارت و  9315گردیده است. شاخص ها، فارمت ها، چارچوب نظارت برای پالن عملیاتی ملی سال مالی 

 برای جمع آوری معلومات مورد ضرورت ترتیب گردیده است.  گزارشدهی با در نظرداشت نیازمندیهای این وزارت
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 : گزارشدهی دوم اصلی فعالیت

 : گزارشات دوره یی1فعالیت فرعی 

ترتیب گزارش ماهوار از تطبیق پالن عملیاتی به سطح والیتی و ترتیب گزارش ماهوار از تطبیق پالن عملیاتی به  .1.1

 سطح ملی و تجدید نظر آن در سیستم

ع هر سال پالن عملیاتی سال با مسوولین والیتی پالن، مراقبت و گزارشدهی شریک میگردد و به اساس ان سافت شاخص ها در در شرو

کمپیوترها اپدید میگردد تا از پیشرفت فعالیت ها بشکل دقیق نظارت نموده و گزارشات ماهوار را تهیه نمایند. اما بنسبت ناوقت نهایی 

در کمپیوترهای مسوولین والیتی و عدم موجودیت  9315ناوقت آپدید شدن پالن های سال مالی  و 9315شدن پالن سال مالی 

در ربع اول پیشرفت نداشته و این فعالیت ها الی ختم ماه  7و  9پیشرفت در شاخص های مهم در والیات: فعالیت های فرعی شماره 

مینه تمام والیات گزارشات ماهوار یازده ماه سال مالی را ارسال گزارش ماهوار ترتیب و تکمیل گردید که در ز 385عقرب به تعداد 

 نموده اند.

 ترتیب گزارش تشریحی ربعوار به سطح والیتی از تطبیق پالن عملیاتی . 3

گزارش تشریحی ربعوار به سطح والیتی ترتیب گردیده و نظریات اصالحی برای تجدید نظر گزارشات به  965در سه ربع سال بتعداد 

 ت ارایه گردیده است.والیا

اما متاسفانه در بعضی والیات کشور بنسبت عدم موجودیت دوامدار کارمندان تخنیکی گزارش نه ماهه و ساالنه در برابر به تطبیق پالن 

در زمان معین آن ترتیب نمیگردد، این فعالیت به شکل رسمی )کتبی( و تماسهای مکرر تحت تعقیب بوده  9315عملیاتی سال مالی 

 ترتیب و جمع اوری گزارشات تشریحی والیتی از تمام والیات تکمیل گردد. تا

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

به سطح ملی از تطبیق پالن عملیاتی ترتیب گردیده است اما  9315گزارش تشریحی ربع دوم )شش ماهه( و نه ماهۀ سال مالی 

 ار بوده و در آیندۀ نزدیک تکمیل و نهایی خواهد گردید.گزارش ساالنه تحت ک

 (1934ترتیب گزارش تشریحی ساالنه به سطح ملی از تطبیق پالن عملیاتی ). 1

به سطح ملی ترتیب گردیده است. در گزارش ها بعضی تفاوت ارقامی و  9314به اساس گزارشات والیتی گزارش تشریحی ساالنۀ 

بشکل برنامه ترتیب  9314از تماس با والیات ارقام و معلومات پاکسازی شد. در نتیجه گزارش ساالنۀ سال معلوماتی موجود بود که بعد 

به اساس درخواست ادارات ذیربط در وقت معینه  9314و با تمام برنامه ها جهت نهائی ساختن ان شریک گردیده است. گزارش ساالنۀ 

 سترس می باشد. گزارش در ویب سایت وزارت معارف نشر میگردد. شریک گردیده و مورد استفاده قرار گرفت و قابل د

 ادارۀ امور ریاست جمهوری )گزارش حکومت به پارلمان( دری و پشتو 1934. تهیه گزارش ساالنه 6

ب، از دستآورد های وزارت معارف برای ادارۀ امور ریاست جمهوری به دو زبان ملی دری و پشتو ترتی 9314طبق پالن گزارش ساالنۀ 

 نهایی و به ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری ارسال گردیده است و قابل استفاده میباشد. 

 تهیه گزارش پروژه های انکشافی بطور ربعوار برای وزارت اقتصاد. 1

رم اقتصاد طبق پالن گزارشات ربع وار )بخصوص ربع سوم( از پیشرفت فزیکی پروژه های عمدۀ وزارت معارف طبق فارمت وزارت محت

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. 

 (1331یشرفت فعالیت ها بطور ربعوار به وزارت مالیه )سال مالی . تهیه گزارش از پ8
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برای وزارت محترم مالیه ترتیب و  9314و ربع چهارم سال مالی  9315گزارش ربع وار نظارتی و پیشرفت برنامه ها در سه ربع سال 

ظرفیت و مصارف مالی به اساس  ارسال شده است که این گزارش معلومات مجموعی شاگرد، معلم، کارمندان، کتب درسی، ارتقای

 برنامه را احتوا میکند.

 . ترتیب گزارش برنامه های ملی دارای اولویت3

نیز یاد می گردد. این گزارش به اساس درخواست و فارمت مشخص وزارت  National Priority   Programاین گزارش را بنام 

 سال مالی از طرف وزارت محترم اقتصاد مطالبه نگردیده است.محترم اقتصاد ترتیب و ارسال میگردد. این گزارش در جریان 

 زنان امور وزارت یمل یکار پالن اساس به زنان امور وزارت به ساالنه گزارش بیترت. 11

این گزارش به اساس فارمت مشخص از شاخص های عمده مربوط به جندر ترتیب میگردد که مطابق به پالن گزارش ترتیب و با وزارت 

 ور زنان و سایر ادارات ذیربط شریک گردیده و قابل استفاده میباشد. محترم ام

 اتیوال از دیبازد اساس به یمل سطح به ینظارت دیبازد گزارش بیترت. 11

والیت کشور عملی  95طبق پالن در ربع دوم و سوم سال مالی، ماموریت نظارتی در مرکز بخصوص از برنامه های وزارت معارف و 

ات نظارتی از ماموریت نظارتی در مرکز ترتیب گردیده و قابل استفاده می باشد. گزارشات از ماموریت های نظارتی از گردیده و گزارش

قابل یادآوری است، اینکه تیم تخنیکی مراقبت و ترتیب و ترتیب گزارش توحیدی از یافته ها تحت کار میباشد.  ت نیزهر والی

رج از پالن بخصوص جمع آوری معلومات برای ترتیب گزارشات خاص مصروف بودند، بناً گزارشدهی در این سال در اجراء کارهای خا

 تمام والیات کشور تحت پوشش باز دید نظارتی قرار نگرفت.

 . ترتیب گزارش پروژه های ساختمانی به سطح ملی17

های ساختمانی به اساس برنامه ها ترتیب  به اساس پالن و در هماهنگی با ریاست زیربنا ها و واحد پیگیری پروژه ها گزارش از پروژه

 گردیده و با ادارات ذیربط جهت استفاده شریک گردیده است.

 : گزارش های خاص1فعالیت فرعی 

 1931. ترتیب گزارش از تطبیق پالن صد روز سوم، چهارم، ربع اول و دوم سال 1

را ترتیب ه شد تا وزارتخانه ها پالن صد روزه کاری خویشبه اساس هدایت مقام رهبری دولت جمهوری اسالمی افغانستان تصمیم گرفت

 و به مقام ریاست جمهوری اسالمی افغانستان تقدیم نمایند.

سوم و  وزارت معارف جمهوری اسالمی افغانستان جهت تعمیل این امر بعد از تطبیق پالن صد روزه اول بر مبنای اولویت صد روزه دوم،

.ترتیب و تقدیم نمود که اهداف و فعالیت های دارای اولویت وزارت در ان مشخص گردیده است خویشرا 9315چهارم برای سال مالی   

طبق زمان بندی مشخص از  9315ربع اول و دوم سال مالی ، چهارم، سوم ۀجهت حصول اطمینان از چگونگی تطبیق پالن صد روز

تائید،  امل پالن را جمع آوری نموده و بعد از مرور، توحید وادارات و مسئولین اجرا بصورت با قاعده گزارشات پیشرفت فعالیت های ش

ورد و م گزارش واحد نهائی شده بصورت جداگانه بشکل سافت و هارد به ادارۀ امور مقام محترم ریاست جمهوری تقدیم گردیده است

 استفاده قرار گرفت.
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 : باز دید از ساحه سومفعالیت اصلی 

پاروژه از پالنهاای عملیااتی و ربعاوار  بطاور (Monitoring field visit)ه اجرای بازدید هاای مراقبتای از سااح .1

 های ساختمانی 

طبالق پالالالن مرتباله در ربالالع دوم، سالوم و چهالالارم ماموریالت هالالای نظالالارتی در 

والیالت توسالالط تالالیم تخنیکالالی )  95مرکالز )از برنامالاله هالالای وزارت معالالارف( و 

( راه متخصصالالین مراقبالالت و گزارشالالدهی )انکشالالافی( و کارمنالالدان دولتالالی

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 

رت از برنامالاله هالالا در سالالطح والیالالات، مسالالوولین والیتالالی پالالالن، منظالالور نظالالا

مراقبالالت و گالالزارش دهالالی نیالالز شالالامل مالالی باشالالند و بالالرعالوه آن مسالالوولین 

روز ایالام کالاری خالویش را در بازدیالد مراقبتالی از ولسالوالی هالا و  96والیتی پالن، مراقبالت و گالزارش دهالی مکلالف انالد تالا حالد اقالل 

 پروژه های انکشافی سپری نمایند. 

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

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 

 ق قرار گرفت.تطبی

 

 

 : ارتقای ظرفیتچهارمفعالیت اصلی 

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

در شروع هر سال به اساس بودجه دست داشته ریاست سیستم معلوماتی برای اداره تعلیم و تربیه پالن ارتقای ظرفیت ترتیب و نهایی 

بنسبت عدم مواصلت بودجه برای ارتقای  9315اما در سال مالی میگردد. 

 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 

م گردیده اند به مراقبت و گزارشدهی که از طریق بودجه انکشافی استخدا

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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ارشدهی در ربع دوم و سوم سال عملی در جریان باز دیدهای نظارتی در مرکز و والیات کشور که توسط تیم تخنیکی مراقبت و گز

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.

ت و رهنمود گزارشات بخصوص گزارشات صد روزه و در جریان معرفی فارم

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.

بلند رفته  EMISبرنامه ها و کارمندان مربوط ریاست از طریق تماسها و کار دوامدار ظرفیت کاری کارمندان والیتی، کارمندان تخنیکی 

 .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 

از چگونگی تطبیق طرزالعمل گزارشدهی به سطح برنامه ها و والیات است و  رابطه به تطبیق پالنها و ارایه گزارشات تقویه گردیده

 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

ردن سطح ظرفیت کارمندان و کسب دانش و مهارتها به شکل اکادمیک بتعداد دو تن از کارمندان امریت مراقبت و جهت بلند ب

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

 اجراأت خارج از پالن

ترتیب و با وزارت محترم اطالعات و فرهنگ جهت نشر در  9314معارف برای سال مالی  . فشردۀ گزارش از دستاوردهای وزارت9

 سالنامه شریک گردیده و قابل استفاده می باشد.

. گزارش از تطبیق سفارشات رعایت موازین حقوق بشر مطابق به فارمت ارسالی وزارت محترم عدلیه ترتیب، نهایی و بشکل رسمی 7

 ردیده  و مورد استفاده قرار گرفت.هارد و سافت کاپی شریک گ

( ترتیب و با ادارات 9315. چهار گزارش صد روزۀ وزارت معارف در قبال پالن صد روزۀ دوم، سوم و چهارم)ربع اول و دوم سال مالی 3

 ذیدخل بخصوص ادارۀ محترم امور ریاست جمهوری شریک گردیده است.

طابق به شاخص های عمدۀ آن به دو زبان دری و انگلیسی ترتیب و نهایی گردید و . گزارش از تطبیق پالن استراتیژیک دوم معارف م4

 قابل استفاده میباشد.

. گزارش از دستاوردهای وزارت معارف برای تطبیق پالن عمل برنامۀ استانبول مطابق به فارمت ارسالی به زبان انگلیسی ترتیب و با 5

 وزارت محترم امور خارجه شریک گردیده است.

کارمندان تخنیکی آمریت مراقبت و گزارشدهی در ترتیب و نهایی کردن بیانیه جاللتمآب وزیر صاحب معارف و جاللتمآب رئیس . 3

 صاحب جمهور برای محفل زنگ مکتب همکاری نموده است.
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مرکزی( راه اندازی  . نظارت های عملی برای حصول اطمینان از تطبیق پالن صد روزۀ دوم و سوم در مرکز )معینیت ها و ریاست های1

 گردیده است.

. دو تن از کارمندان تخنیکی آمریت مراقبت و گزارشدهی در ترتیب و نهایی کردن گزارش حکومت به پارلمان ) در بخش پشتو ( 8

 اند. همکاری نموده و عمالً برای مدت هفته در ریاست عمومی نظارت، آرزیابی و تفتیش ادارۀ امور بطور خدمتی ایفای وظیفه نموده

بخصوص بخش جوانان با معینیت محترم جوانان وزارت اطالعات  9314. فشرده گزارش از دستاوردهای وزارت معارف در سال مالی 1

 و فرهنگ شریک گردیده است.

ده ( مطابق به درخواست ترتیب و با پارلمان شریک گردی9314. گزارش از دستاوردهای پروژه های انکشافی وزارت معارف در سال )96

 است.

 . گزارشات ریاست های مرکزی جمع آوری، توحید و با ریاست دفتر مقام وزارت شریک گردیده است.99

 . گزارش از تهدیدات مکاتب وزارت معارف ترتیب و با مقام محترم وزارت معارف شریک گردیده است.97

ری اسالمی افغانستان شریک گردیده و قابل استفاده . گزارش از دستاوردهای عمده وزارت معارف ترتیب و با دفتر خانم اول جمهو93

 میباشد.

. به کارمندان )نماینده گان( برنامه ها و ریاست های مرکزی در رابطه به سیستم گزارشدهی پالن صد روزه دوم و سوم آموزش داده 94

 شده است.

تم گزارشدهی گزارش ربعوار از پیشرفت پروژه های . به کارمندان )نماینده گان( برنامه ها و ریاست های مرکزی در رابطه به سیس95

 انکشافی )گزارش وزارت اقتصاد( آموزش داده شده است.

. کارمندان تخنیکی این آمریت در جلسات هماهنگی و گزارشدهی وزارت های محترم اقتصاد، مالیه، امور زنان و وزارت خارجه 93

 شریک گردیده است. بصورت فعاالنه اشتراک نموده و معلومات وزارت معارف 

. برای هر برنامه )معینیت ها( فارمت های گزارشدهی ربعوار برای تطبیق پالن عملیاتی، سفرهای نظارتی و گزارشدهی پالن صد 91

 روزه ترتیب، نهایی و با معینیت ها شریک گردید و قابل استفاده میباشد؛

 بان ملی پشتو ترجمه و قابل استفاده میباشد.. پالن استراتیژیک سوم وزارت معارف از زبان انگلیسی به ز98

 . گزارش از دستاوردهای عمدۀ وزارت معارف بعد از کنفرانس لندن ترتیب و با وزارت مالیه شریک گردید.91

 . در رابطه به تطبیق تعهدات وزارت معارف در والیات در هر دو ماه سال مالی از والیت کشور معلومات جمع آوری گردیده و فشردۀ76

 گزارش از دستاوردها با شورای وزیران و وزارت دولت در امور پارلمانی شریک گردیده است.

 والیت کشور ترتیب و با شورای وزیران شریک گردیده است. 95. گزارش از تطبیق تعهدات وزارت معارف در 79

 رت ذیربط شریک گردیده است.ترتیب و با ادا 9314. گزارشات والیتی در رابطه به تطبیق برنامۀ یونیسف در سال 77

. به اساس درخواست دفتر نمایندۀ خاص ریاست جمهوری گزارش از دستاوردها، مشکالت و راه حلها وزارت معارف مطابق به فارمت 73

 و سواالت ان دفتر محترم ترتیب و در زمان معین شریک گردیده است.

ه اساس فارمت دفتر اطالعات ریاست محترم جمهوری ترتیب و ب 9314. گزارش از دستاوردهای عمدۀ وزارت معارف در سال 74

 شریک گردید.

. به اساس درخواست وزارت محترم خارجه فشردۀ گزارش از دستاوردهای وزارت معارف در برابر به شاخص های عمدۀ تطبیق پالن 75

 عمل منع خشونت علیه زنان ترتیب و مورد استفاده قرار گرفت.
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گزارش تفصیلی ترتیب و با مسوولین و ادارات ذیربط شریک گردیده و قابل  9315روی احصائیوی سال . از تطبیق و نتایج س73

 استفاده میباشد.

 ترتیب و با ادارات ذیربط شریک گردید. 9313برای سال  BC2. دستاوردهای وزارت معارف در فارمت گزارش 71

 ورای امنیت ملی و ادارات ذیربط شریک گردیده است.. در رابطه به مکاتب اشغال شده فشردۀ گزارش ترتیب و با ش78

( پریزنتیشن وزارت معارف ترتیب، با ادارات ذیربط شریک و در روز کمپاین به نمایند گی GCE. برای برنامه کمپاین تعلیم و تربیه )71

 وزارت معارف ارایه گردید.

 هماهنگی برنامۀ ایکویپ شریک گردید. ترتیب و با واحد 7691. پالن آمریت مراقبت و گزارشدهی برای سال 36

 . گزارش در رابطه به وضعیت اطفال معویب در مکاتب کشور و برنامه های خاص به انها ترتیب و با ادارات ذیربط شریک گردید.39

 ترتیب و با اداره ذیربط شریک گردید. 9315. فشردۀ گزارش از دستاوردهای ریاست معارف والیت خوست در سال 37

رابطه به تطبیق هدایات ریاست جمهوری )چهار مورد(، گزارش تفصیلی ترتیب و با ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری  . در33

 شریک و قابل استفاده گردید.

 ترتیب و با ادارۀ ذیربط شریک گردید. 9315. فشردۀ گزارش از دستاوردهای ریاست معارف والیت پکتیا در سال 34

 ترتیب و با مسوولین برنامه ها و ریاست های مرکزی شریک گردید. 9315دستاوردهای وزارت معارف در سال . فشردۀ گزارش از 35

 . 9375. اشتراک در ورکشاپ سه روزۀ تحت عنوان تطبیق پالن عمل، نظارت و گزارشدهی قطعنامه 33

رشدهی )پالن صد روزه، گزارشات وزارت . اشتراک در جلسات هماهنگی معینیت های وزارت معارف در رابطه به مراقبت و گزا31

 اقتصاد، مصوبه های شورای وزیران( و سایر گزارشات خاص.

 صورت گرفته است.  . همکاری در ترتیب و نهایی کردن گزارشات مختصر به رهبری وزارت و سایر ادارات خارج از وزارت38

ب و ست ادارات ذیربط اجراآت صورت گرفته و گزارشات ترتیقابل یادآوری است که در سایر موارد و گزارشات خاص مطابق به درخوا

 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

ن، مراقبت و گزارش دهی در سطح پالن، مراقبت و گزارش دهی تدویر یافته است، هنوز هم ظرفیت مسوولین دولتی پال

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؛

 ین بار این موضوع با که چنداین ر سکتگی بمیان آمده است، با وجودنسبت عدم موجودیت محل مناسب کاری در اجرای امو

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؛

  بوقت معین آن در تجدید سیستم دیتابیس پالن عملیاتی تاخیر صورت  9315نسبت عدم نهائی سازی پالن عملیاتی سال

 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؛

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

 طرح های پیشنهادی 

  ظرفیت مسوولین دولتی پالن، مراقبت و گزارش دهی در سطح والیات می تواند از طریق انستیتوت پالنگذاری تعلیمی و

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

 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

در فراهم سازی محل و ماحول مناسب کاری توجه  کارمندان خاصتاً کارمندان بخش گزارشدهی دارد. بنآ پیشنهاد میگردد تا

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 

تن کارمند می باشد می تواند به معارف شهر  3جو نمایند به گونه مثال دفتر راجستریشن که در آن به حدود پوشش جست

کابل نقل مکان نماید و یا اینکه ریاست های که بیشتر کارهایشان با مرکز وزارت ربط ندارد می تواند به سایر تعمیر های 

امالک، شعبات بعضی از مشاورین که کارهایشان مرتبط به تعمیر اصلی وزارت معارف نقل مکان نمایند. به گونه مثال ریاست 

 وزارت معارف نمی شود؛ 

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

 با تمویل کننده گان و سایر مراجع  برای تدویر ورکشاپهای قصیرالمدت جهت ارتقای ظرفیت کارمندان از طریق تماسها

 .بودجه الزم تدارک گردد تا با درنظرداشت آن پالن جامع ارتقای ظرفیت ترتیب و عملی گردد
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 انکشاف سیستم هاآمریت 

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

  مدیریت تعلیم و تربیه.در ریتمؤث

 شاخص فعالیت ها
هدف 

 ساالنه

دستاورد 

 ساالنه

فیصدی 

 پیشرفت

 %111 1 1 تعداد پالیسی مرور شده ارتقای ظرفیت در داخل وخارج کشور  

مطالعه سیستم های کشور های دیگر در بخش انکشاف و 

 بهبود سیستم

تعداد سیستم های مطالعه 

 شده
1 1 111% 

 Web-Based)تم برای جی آی ایس انکشاف سیس

GIS) 

انکشاف  پیشرفت فیصدی

 سیستم 
51% 51% 111% 

 HR-MIS)انکشاف سیستم برای منابع بشری
انکشاف پیشرفت فیصدی 

 سیستم
11% 11% 111% 

 (ISD-MISانکشاف سیستم برای زیربنا ها )
انکشاف پیشرفت فیصدی 

 سیستم
51% 11% 11% 

 زیابیانکشاف سیستم برای نظارت  وار
تعداد مادیول های انکشاف 

 شده
1 1 67% 

تغیرات در سیستم موبایل اپلیکیشن برای ریاست  

 زیربنا

 

 %111 %111 %111 فیصدی تغیرات

انکشاف مادیول های نتایج و اعتباردهی در سیستم 

 معلوماتی شهادتنامه ها وغیر مرکزی ساختن آن

 

تعداد مادیول ها و گزارشات 

 انکشاف یافته سیستم
11 11 111% 

مرور و تجدید نظر در سیستم معلوماتی مکاتب به 

 یوی مکاتبئاحصاهای اساس فورمه 

 تغیراتپیشرفت   فیصدی

  بمیان آمده
111% 111% 111% 
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 فعالیت اول:  ارتقای ظرفیت در داخل وخارج کشور

 Projectو  System Design Softwareدر داخل کشور توسط امر انکشاف سیستم ها در بخش کارمندان ارتقای ظرفیت 

Management (SPM)  که  بودهجه بانک جهانی مربوط به بودبخش موبایل اپلیکیشن در خارج از کشور  لی اموزشو انجام یافته

 .میباشدالی حل شدن مشکالت پالن تدارکاتی ایکویپ معطل   EQUIPتوسعه پروژه  به نسبت

 گر در بخش انکشاف و بهبود سیستمفعالیت دوم: مطالعه سیستم های کشور های دی

طبق پالن برای این سیستم الیحه وظایف ترتیب گردید، سپس از طریق پروسه تدارکاتی، الیحه وظایف مذکور جهت داوطلبی به اعالن 

راراداد و قکه از جمله یک شرکت انتخاب  ،اشتراک نمود داوطلبشرکت  18 جمعاٌ به تعدادسپرده شد. در جریان داوطلبی این سیستم 

قرار  EMISابتدایی خویش را نهایی نموده و مورد تایید ریاست  گزارشقرارداد، شرکت مذکور  طبقبه امضا رسید.  با شرکت مذکور

تحت نظارت امریت اکنون شرکت مذکور بخش انکشاف این سیستم را و  دیده استاین سیستم نهایی گر SRS. همچنان سند گرفت

 .گردیدینده تکمیل خواهد که تا سه ماه آبرد پیش می انکشاف سیستم ها به 

 

 از طریق استخدام کمپنی خارجی (Web-Based GIS)فعالیت سوم: انکشاف سیستم برای جی آی ایس 

 به اساس فیصله رهبری ریاست عمومی پالن و ارزیابی تم های الکترونیکی صورت گرفته ولیساختار سیس خصوصسروی مقدماتی در 

فیصله رهبری وزارت معارف این فعالیت از خابرات شامل گردیده است و طبق الیت در پالن پروژه های وزارت ماین فع وزارت معارف

تمام بخش های وزارت معارف مورد تطبیق قرار خواهد  میگردد ومخابرات با یک کمپنی خارجی عقد قرارداد محترم طریق وزارت 

 گرفت.

 (HR-MIS)ریفعالیت چهارم: : انکشاف سیستم برای منابع بش

جه در نظر نیز بود  EQUIPدر پالن تدارکاتیو برای انکشاف آن قرار بود این سیستم توسط یک کمپنی خارجی انکشاف داده شود 

یکجا  آن حصه اول این سیستم به دو حصه تقسیم گردید کهکشور  صاحب جمهور رئیس جاللتماببه اساس هدایات ، ولی گرفته شد

 و عملی نمودن سیستم جامع اداره منابع بشری میباشد. آن انکشاف  و حصه دوم بوده  EMIS تشکیل و نمودن سیستم های معاشات،

ن صاحب مالی و اداری یبنا بر هدایات معی که گردیدایجاد  )کمیته رهبری و کمیته تخنیکی( برای انجام دادن این فعالیت دو کمیته

الیحه وظایف و پروپوزل برای انکشاف هر دو سیستم  ،اس فیصله کمیته رهبریبه اسسپس . شدو کمیته لوایح وظایف ترتیب برای هر د

الیحه وظایف و پروپوزل ، و بعد از اتخاذ مشوره ها از بخش های مختلف ریت انکشاف سیستم ها ترتیب گردیدتوسط تیم تخنیکی ام

سیستم گردید و  آغاز سیستم یکجا سازی باالیکار عملی  ،ریاست جمهوریمقام محترم بق هدایات مذکور نهایی گردید و سپس ط

 :عبارت اند از ه. چالش های عمدیافتدر مدت زمان بسیار معین انکشاف با وجود مشکالت و چالش ها مذکور 

که این مدت  ماه وقت داده شدصرف سه و نیم  از جانب ریاست جمهوری برای انکشاف و یکجا نمودن این سیستم ها کمبود وقت:( 1

 .م بودار کیبس زمان

هر سیستم مذکور برای  بطور مثال: داشت.زیات مشکالت تخنیکی سیستم های تشکیالت و معاشات از لحاظ  مشکالت تخنیکی:( 2

شده بود. ر پالتفارم دات نت انکشاف داده نسیستم های مذکور د بر عالوه ان،، بودوالیت ساختار جداگانه داشت و به شکل نورمال ن

همه این ت و تشکیالت دسک تاپ اپلیکیشن بودند و ویب بیسد ساختن آن کار دشواری بود. با وجود سیستم های معاشا همچنان

 .توانست که سیستم مذکور را در مدت معین انکشاف نمایدها اف سیستم شکمشکالت، امریت ان
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 ((ISD-MISفعالیت پنجم: انکشاف سیستم برای زیربنا ها 

بودجه  EQUIPد و برای انکشاف آن در پالن تدارکاتی برنامه ش ی انکشاف داده خواهداین سیستم توسط یکی از کمپنی های خارج

جهت یوم  18نیز در نظر گرفته شده است  اما به نسبت تعطیل در نهایی سازی پالن تدارکاتی، این سیستم در ماه میزان  به مدت 

(EoI)  Expression of Interest کمپنی  11این پروژه داو طلبی نمایند. به تعداد اعالن سپرده شد تا کمپنی ها برای  به

 و مورد تائید آن قرار گرفت. بانک جهانی شریک  باپروژه مذکور  (EoI) شارت لیست داوطلبی نموده و راپور

ارسال گردید که از جمله دو شرکت  به چهار شرکت EoIدرخواست برای پروپوزل )آر، اف، پی( بعد از نهایی شدن شارت لیست 

 ضروریات باشند. تمام ل های خویش را ارسال نمودند که بعد از تطبیق پروسه تدارکاتی شرکت های مذکور توانستند جوابگوی پرپوز

تا سیستم را با ظرفیت های داخلی انکشاف و  نمودمسئولیت درک در این مرحله ریاست زیر بنا ها این پروسه را متوقف ساخت و 

. در این سیستم خواهد گردیدو توسط ظرفیت های داخلی انکشاف  خارجپالن تدارکاتی ایکویپ  عملی نمایند. بناء سیستم مذکور از

 .کار جریان دارد ،ی دیگرو باالی بخش ها ها و بخش دیزاین نهایی گردیدبخش های ردیابی پروژه 

 (Web Based GIS) اس یا یج سدیب بیو ستمیس انکشاففعالیت ششم: 

کمپنی خارجی انکشاف داده شود بدین ملحوظ برای انکشاف سیستم مذکور در پالن تدارکاتی  قرار است  این سیستم توسط یک

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

این پروژه در دو هفته اینده با   Short Listی نمایند. راپور یوم به اعالن سپرده شد تا کمپنی ها برای این پروژه داو طلب 18مدت 

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.

 یابیوارز  نظارت یبرا ستمیس انکشاف فعالیت هفتم:

این  SRS سند و شده یاور جمع معلومات لیتحل معلومات، یاور جمع ف،یوظا حهیال اکنون تا و طبق پالن آغاز گردید ستمیس نیا

 ،یشیازما استفاده شن،یانستال چک، کودنگ، یها بخش و باشدیم نیزاید حالت در هم اکنون ستمیس نیا. است گردیده یینهاسیستم 

 مانده یباقتعطیل و  گرید مهم یها تیفعالدر  یابیارز و قیتحق تیامربه نسبت مصروف بودن همکاران  ستمیس نیا قیتطب و ننگیتر

 و بر وقت معین رسیده گی صورت نگرفته است. است

 ربنایز استیر یبرا شنیکیاپل لیموبا ستمیس در راتیتغفعالیت هشتم: 

خش جمع اوری معلومات و نیازمندی از بخش های مختلف سیستم ، در این سیستم تغیرات الزم طبق پالن صورت گرفت. در این ب

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

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

در حال حاضر مورد استفاده ریاست زیربنا قرار گرفته و برای بهبود آن در بخش های راپور دهی با سیستم اداره پروژه ها یکجا/ 

Integrate  .شده است 

 ان ساختن یمرکز ریوغ ها شهادتنامه یمعلومات ستمیس رد یاعتبارده و جینتا یولهایماد انکشاف فعالیت نهم:

انکشاف یافت و ضرورت دیده میشد تا این سیستم عملی  1111سیستم شهادتنامه ها در اواخر سال مالی طوریکه در جریان هستید، 

 دیجد ولیماد دو ویافت  انجام پالن طبق تیفعال نیااداره، تغیرات الزم در این سیستم بمیان اورده شد.  مبرم و بنا بر ضرورت ،گردد

 ثبت پروسه در را یاساس ریتغ ستمیس نیا قیتطب چون .دیگرد اضافه ستمیس نیا در( ها شهادتنامه یاعتبارده و جینتا حیتصح ولیماد)
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 گردد یعمل یشیازما شکل به اتیوال از یکی در ستمیس نیا تا ت دیده میشدضرور بناء اورد یم بمیان به ها شهادتنامه عیتوز و جینتا

 اسساح ضرورت ،ستمیس نیا شیازماحاصله  تجارب بر بنا که بعد دیگرد یمرکز ریغ یشیازما شکل هب پروان تیوال رد پروسه نیا که

 که شد ساخته پروپوزل ستمیس نیا نودن یمرکز ریغ یبرا سپس. گردد زانید یاساس شکل به پروژه نیا یساز یعملپروسه  تا شد

 ستمیس نیا تا دیرس خواهد ءامضا به تفاهمنامه شنلیانترن یراسموکید مؤسسه با وزارت یرهبر جانب از یمال کمک اوردن بدست یبرا

 .است امده بمیان راتیتغ ها شهادتنامه یکار یها پروسهدر  ،آن عالوه بر. گردد یعمل اتیوال یتمام در اساسی شکل به

  مکاتب یویاحصا فورمه اساس به مکاتب یمعلومات ستمیس در نظر دیتجد و مرور فعالیت دهم:

   school facilities)) در بخش تجهیزات مکتب (مکتب تعمیر( 1

 .ه است و فعالْ قابل دسترس میباشدراپورهای مربوط به تجهیزات مکتب انکشاف داده شد: معلومات تجهیزات مکاتب

 ه است وفعالً قابل دسترس میباشد.راپورهای مربوط به برق مکتب انکشاف داده شد: معلومات برق مکتب

 ه است وفعالً قابل دسترس بوده است.راپورهای مرتبط به آب آشامیدنی در سیستم انکشاف داده شد: مکتب یدنیمعلومات آب آشام

 ه است واکنون قابل دسترس میباشد.انکشاف داده شددر سیستم راپورهای مربوط به اطاق مکتب  معلومات اطاق مکتب :

 تغیرات در سیستم راپور دهی ( 2

راپور مذکور در سیستم اضافه گردید و تمام استفاده کننده گان به راپورهای  :اگردان به تفکیک زبان مادریاضافه نمودن راپور تعداد ش

اما استفاده کننده گان معلومات ابتدائی مکتب را درست ارایه کرده  شاگردان با تفکیک زبان مادری درسیستم دسترسی حاصل نمودند.

 چالش دگری میباشد. EMISئی از طرف ادارات مربوط به نمی توانند و تغیرات متواتر معلومات ابتدا

لومات راپورها دسترسی کامل تعداد شاگردان به تفکیک اقلیم )موسم(: راپور مذکور در سیستم اضافه گردید و استفاده کننده گان به مع

 .دارند

ید واستفاده کننده گان به راپورها دسترسی راپور مذکور درسیستم افزود گرد )سن(:اضافه نمودن راپور تعداد شاگردان به تفکیک عمر

 حاصل نمودند .

:راپور آن درسیستم جابجا گردیده و استفاده کننده گان در خصوص معلومات اضافه نمودن راپور تعداد شاگردان به تفکیک معیوبیت

 به سیستم دسترسی حاصل نمودند.شاگردان معیوب 

مذکور در سیستم عالوه گردیده و معلومات مرتبط به شاگردان جدیدالشمول در  راپور :شمولالجدید شاگردان اضافه نمودن راپور 

 دسترس اند.

 : راپور مذکور درسیستم جابجا گردیده و راپور نتایج امتحانات درسیستم قابل دسترس میباشد .اضافه نمودن راپور نتایج امتحانات

ور درسیستم اضافه گردیده وتمام معلومات به تفکیک ملکیت در : راپور مذکاضافه نمودن راپور تعداد شاگردان به تفکیک ملکیت

 سیستم قابل دسترس میباشد.

 انکشاف سیستم معلوماتی برای ریاست امالک فعالیت یازدهم:

از بخش های مختلف سیستم،  نیازمندی هاجمع اوری معلومات و این سیستم طبق پالن انکشاف یافته است که در جریان انکشاف آن، 

و تصحیح معلومات جمع اوری شده، طرح و دیزاین سیستم، کود نویسی و انکشاف سیستم، تست نمودن  تائیدعلومات، تجزیه م

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

 Integrateهم یکجا/  Teacher Own MISامالک قرار گرفته و با سیستم این سیستم در حال حاضر مورد استفاده ریاست 

 شده است.
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 یومسلک یکیتخن ماتیتعل یمعلومات ستمیس یبرا یگزارشده ستمیس انکشاف فعالیت دوازدهم:

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

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

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

 شده است. Integrate یکجا/ هم  School-MISو با سیستم  قرار گرفتهستفاده این سیستم در حال حاضر مورد ا

  یویاحصائ ارقام نمودن کیوچ هیتصف یبرا یگزارشده ستمیس انکشاف فعالیت سیزدهم:

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

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

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

 .قرار گرفته استده است. این سیستم در حال حاضر مورد استفا

 برای ریاست زیربنا ها   Deviation Trackerفعالیت چهاردهم: انکشاف سیستم 

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

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

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

 

 ت خارج از پالنأجراا

 دوق معلمسیستم صنانکشاف 

ضروریات از بخش  جمع اوری معلومات ودر این بخش  .بوده اما مطابق هدایت مقام محترم انکشاف یافته استشامل پالن ناین سیستم 

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

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

 .قرار گرفته استانجام یافته است. این سیستم در حال حاضر مورد استفاده کننده گان سیستم 

 ALP-GPEانکشاف سیستم 

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

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

ده گان سیستم تست نمودن سیستم، نهایی سازی سیستم، انستالیشن سیستم، رهنمود استفاده از سیستم و اموزش برای استفاده کنن

  .قرار گرفته استانجام یافته است. این سیستم در حال حاضر مورد استفاده 

 انکشاف سیستم شکایات

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

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

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

 .استفاده میباشد آمادهیافته است. این سیستم در حال حاضر 
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 USAID توسط EMIS مارقا یابیارز پروژه

 به شدیم داده انجام یخارج یکمپن توسط که  را پروژه  نیا اداره و کنترول اداره، دید لزوم به نسبت اما نبوده پالن جزء تیفعال نیا

 .شد سپرده ها ستمیس انکشاف تیامر

 ,Integration, MRRD, Altai یها راپور) مختلف یویاحصا یها راپور در ها مشوره هیارا و دیبازد مطالعه،

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

 .ضرورت اداره معارف در وقت معین ارایه گردیده استبنا بر کویپ و جی پی ای تهیه راپور های شش ماهه برای اداره ای

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

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

 تم سولر در سیزده والیات کشورنصب نمودن سیس

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

به این  Tender Documentجه در پالن تدارکاتی ایکویپ در نظر گرفته شده است. الیحه وظایف، پروپوزل و این فعالیت بود

برای اخذ موافقه با بانک  Tender Documentدر پروسه تدارکاتی میباشد و سند  اکنونتهیه گردیده است. این پروژه  فعالیت

 جهانی شریک شده است.

 نیمعلم یها ییدارا ستمیس در راتیتغ

ای مختلف سیستم جمع اوری معلومات و ضروریات از بخش هدر این بخش  .این سیستم مطابق هدایت مقام محترم انکشاف یافته است

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

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

 .استفاده میباشد آمادهیستم در حال حاضر یافته است. این س

 یحسابدار وتیتیانست اموزان کار از تن چهار کیپرکت دوره

 هیارا اموزان کار به نیمع وقت در معارف اداره دید لزومبنا بر  اما بوده نه پالن جزء اموزان کار از تن دو یبرا اموزش یها برنامه ریتدو

  است دهیگرد

 کاتبم یراپورده ستمیس راتیتغ

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 

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

 .یافته است. این سیستم در حال حاضر آماده استفاده میباشد

 Visualized Reportsانکشاف سیستم 



 
51 

ع اوری معلومات و ضروریات از بخش این سیستم جزء پالن نبوده اما مطابق هدایت مقام محترم انکشاف یافته است. در این بخش جم

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 

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

 ISDانکشاف سیستم اداره ساختمان های ریاست 

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

صحیح معلومات جمع اوری شده، طرح و دیزاین سیستم، کود نویسی و انکشاف سیستم، تست تجزیه نمودن معلومات ، تصدیق و ت

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

 .استفاده میباشد آمادهیافته است. این سیستم در حال حاضر 

 ستم راپوردهی برای شهادتنامه هاانکشاف سی

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

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 

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

 مکاتب تحت پوشش ایکویپ 1779ورود کود ها برای 

کود داده شده است. این مکاتب تحت پوشش   EMISمکاتب از سیستم  1,111و لزوم دید وزارت برای ضرورت  براساساین فعالیت 

 اداره ایکویپ میباشد.

 انکشاف سیستم ایکویپ

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

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

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

 .یباشداستفاده م آمادهیافته است. این سیستم در حال حاضر 

 SQL Serverارتقای ظرفیت کارمندان دولتی امریت احصایه و معلومات در بخش راپور گیری و 

تن از کارمندان امریت احصایه برای مدت سه ماه اموزش تخنیکی  11برای  EMISضرورت اداره و لزوم دید ریاست  بنا براین فعالیت 

یه گردیده است. در نتیجه کارمندان مذکور می توانند که از سیستم ارقام های گوناگون از سیستم ارا تولید راپور و  SQLدر بخش 

دریافت های مختلف از بخش های مختلف ارقام و معلومات را از سیستم  Queryخام را بدست بیاورند همچنان میتوانند توسط 

 .نمایند

 EMISانکشاف ویب سایت 

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

، نهایی شریک سازی ویب سایت به ادارات مربوط، ، ویب سایتمعلومات ، تصدیق و تصحیح معلومات جمع اوری شده، طرح و دیزاین 

و اماده  در حال حاضر انالین EMISانجام یافته است. ویب سایت جدید ، و اموزش برای استفاده کننده گان سیستم ویب سایتسازی 

 .می باشداستفاده 
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 انکشاف سیستم برای تشکیل

جمع اوری گردید  با در نظرداشت نیازمندی های استفاده کننده گان  ی وزارت معارفها پروسیجر و ستندرد ،معلومات مطابق پالیسی

 ه استفاده کننده گان قرار گرفت.که بعد از تجزیه و تحلیل معلومات جمع داوری شده، سیستم طرح و دیزاین و اماد

 (مادیول کارمندان)انکشاف سیستم برای منابع بشری 

جمع اوری گردید  با در نظرداشت نیازمندی های استفاده کننده گان  ی وزارت معارفها پروسیجر و ستندرد ،پالیسی طبقمعلومات 

 ن و اماده استفاده کننده گان قرار گرفت.که بعد از تجزیه و تحلیل معلومات جمع داوری شده، سیستم طرح و دیزای

 تصحیح کردن ارقام در سیستم های تشکیل و معاشات

 درست گردید. تصحیح و ارقام در سیستم های سابقه تشکیل و معاشاتتمام 

 جدیدسابقه تشکیل و معاشات به سیستم اوردن ارقام از سیستم های 

 جدید صورت گرفت.عاشات به سیستم انتقال ارقام اصالح شده از سیستم سابقه تشکیل و م

 (Learning Assessmentیستم معلوماتی برای دست اوردهای تعلیمی )انکشاف س

جمع اوری، تجزیه  با در نظرداشت نیازمندی های استفاده کننده گان  ی وزارت معارفها پروسیجر و ستندرد ،معلومات مطابق پالیسی

 .و تحلیل گردید

 رج از مکتبدیزاین فورم سروی اطفال خا

 .فورم سروی اطفال خارج از مکتب برای مبایل و تابلیت ها دیزاین و انکشاف داده شده است

 عمده مشکالت

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

 باشد. 

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

 عدم دلچسپی کارمندان بخاطر استفاده از دیتابیس و سیستم های معلوماتی 

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

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

 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 

 رت معارف در بخش تطبیق ستراتیژی پشتیبانی قوی رهبری وزاEMIS 
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 مدیریت عمومی اداری و اجرائیوی

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

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

اداری و اجرائیوی  اجراأتبوده که تمام  ریاست عمومی پالن و ارزیابی مدیریت عمومی اداری و اجرائیوی یکی از مدیریت های کلیدی

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

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

 در مقایسه با پالن کاری ساالنه صورت گرفته است جزئیات آن ذیالً توضیح میگردد:که اجراات الزمی  1115سال مالی 

 

 شاخص فعالیت ها
هدف 

 ساالنه

دستاورد 

 ساالنه

فیصدی 

 پیشرفت

 تعداد قرارداد تمدید شده اد های کارمندان بالمقطعتمدید قرارد
13 11 81% 

تنظیم و تسهیل پروسه ارزیابی وسط سال و ساالنه کارمندان 

 انکشافی
 %51 15 11 تعداد کارمندان ارزیابی شده

 %11 11 13 تعداد فورم های ارزیابی  ارزیابی کارمندانهای طی مراحل فورم 

 %111 1 1 تعداد نیازسنجی انجام شده 1115یت ها غرض صرفیه سال نیازسنجی بمنظور ضروریات امر

 %111 1 1 تعداد کتاب های حاضری ترتیب کتاب حاضری کارمندان رسمی و انکشافی بطور ساالنه

گزارش حاضری بمنظور اجرای معاشات کارمندان بطور ترتیب 

 ماهوار
 %111 13 13 تعداد گزارشات ترتیب شده

 %111 3 3 تعداد گزارشات ترتیب شده ر کاری مدیریتترتیب گزارش ربعوا

 %111 1 1 تعداد گزارش تهیه شده تهیه گزارش ساالنه اجراأت مدیریت

 

 استخدام کارمندان( 1فعالیت 

 ید قراردادهای کارمندان باالمقطع(  طی مراحل و تسهیل پروسه تمد1.1

شکل بهتر آن به یک تعداد کارمندان تخصصی و مسلکی ضرورت دارد که یشبرد امور کاری به پریاست عمومی پالن و ارزیابی بخاطر 

تن ایشان برای بار  11ا بر نبود بودجه کافی قرارداد تن میرسید. اما بن 13با ایشان به شکل باالمقطع قرارداد نموده که تعداد ایشان به 
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م این پروسه از طریق مدیریت عمومی اداری و اجرائیوی ثانی تمدید گردید. قرارداد این کارمندان هر شش ماه بعد تمدید شده و تما

 همراه با مراجع زیربط تسهیل و تکمیل گردیده و میگردد.

 تنظیم و تسهیل پروسه ارزیابی ساالنه کارمندان انکشافی (1.2

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

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 

همراه با اداره منابع بشری پروژه های انکشافی و جی پی ای انکشافی پروژه ایکوپپ  کارمندتن  15مهم میباشد. پروسه ارزیابی 

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 

 ت از آن استفاده کرد.میباشد تا در مواقع ضرور

 ندان ریاست عمومی پالن و ارزیابیطی مراحل فورم های ارزیابی کارم (1.9

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

گی این مدیریت خانه پوری و غرض درج سوانح کارمندان تن کارمندان اینریاست به همکاری و هماهن 11فورم های ارزیابی حدود 

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

 .به خانه پری فورم ارزیابی ندارندتکمیل نموده اند و ضرورت 

 ن انکشافیتنظیم و تسهیل پروسه استخدام کارمندا 1.1

عاد یکارمندان انکشافی مرکزی و والیتی ریاست عمومی پالن و ارزیابی که ماز  ( تن15قرارداد ) 1115در جریان سال مالی 

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

 گردیده است. 

 انکشاف سیستم فایلنگ اسناد (2فعالیت 

  انکشاف دیتابیس صادره و وارده مکاتیب  (2.1

طوریکه در فوق تذکر بعمل آمد یکی از وظایف عمده مدیریت عمومی اداری و اجرائیوی دریافت مکاتیب مربوط به اینریاست از 

دارای کدام دیتابیس غرض ثبت مکاتیب سایر ادارات داخلی و خارجی، تعقیب و طی مراحل آنها میباشد. اما تا هنوز این مدیریت 

. میدادو به شکل انلوگ با استفاده از کتاب صادره و وارده تمام پروسه تسلیمی،دریافت، تعقیب و طی مراحل مکاتیب را انجام  نبود

صادره و  انکشاف دیتابیس . بناًبودب شده یکه این عمل باعث ایجاد یک سلسله مشکالت در بخش دریافت، تعقیب و پیگیری مکات
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تا در مواقع مختلف از آن استفاده به عمل  میشدوارده مکاتیب غرض تسلیمی، دریافت، تعقیب و طی مراحل آنها ضروری پنداشته 

که خوشبختانه این دیتابیس از طرف آمریت انکشاف سیستم ها نهایی گردیده و به آمده و از ضیاع وقت نیز جلوگیری به عمل آید. 

 .یریت اداری و اجرایوئیوی تسلیم مینمایندبه مد تترین فرصد زو

ل، مرسل و مرسل علیه، نمبر و تاریخ مکتوب، تاریخ صادره و وارده، خلص موضوع، این دیتابیس در برگیرنده موضوعات: نمبر مسلس

 مراجعه و اقدام، مالحظات و ضمایم و نمبر فایل میباشد.

توزیع شده را با تفکیک شماره، تاریخ، مرسل و مرسل علیه مکاتیب و این دیتابیس طوری انکشاف داده شده که راپور مکاتیب 

 خلص موضوع ترتیب مینماید. قابل ذکر است که معلومات فوق بخاطر غنامندی هرچه بهتر دیتابیس قابل تغیر میباشد.

 (تنظیم فایل های انفرادی کارمندان جدیدالتقرر 2.2

انکشافی این ریاست را ترتیب و تنظیم نموده تا در مواقع مختلف تمام  مندکارتن  31این مدیریت فایل های انفرادی اسناد 

خلص سوانح، الیحه وظایف، ضمانت خط  معلومات کارمندان فوق الذکر قابل دسترس باشد. این فایل ها در برگیرنده اسناد از قبیل:

 اسناد تحصیلی کارمند میباشد.کاپی و 

 تابیسسورت، اسکن و درج سوانح کارمندان در دی (2.9

بنا اسناد کارمندان رسمی که ( تن میرسید و 3)به اینریاست که  انکشافی جدیدالتقرراسناد کارمندان  1115در جریان سال مالی 

بر معاذیر مختلف شامل دیتابیس نشده بودند و یا به شکل نامکمل صورت گرفته بود. سورت، اسکن و درج سوانح مربوطه ایشان 

 ( تن کارمندان باالمقطع درج دیتابیس گردیده است.11دید قرارداد )گردید. و همچنان اسناد تم

 دیتابیسدر  اجناس ثابتدرج  (2.1

صورت به ریاست ها، آمریت ها و یا کارمندان اینریاست اینریاست که توزیع آن ثابت قلم جنس  311تا اکنون جمعاً به تعداد 

قلم جنس نیز درج دیتابیس شده  15به تعداد  1115یان سال مالی دیتابیس گردیده است.  برعالوه آن در جرثبت گرفته بود 

 : میباشددر برگیرنده معلومات . این دیتابیساست

، تاریخ توزیع جنس، اسم شخص تسلیم گیرنده، ولد شخص تسلیم گیرنده، محل وظیفه شخص تسلیم گیرنده، نوعیت، نمبرمسلسل

 یل ادرس و فوتو.مقدار و قیمت جنس، تمویل کننده، شماره تماس، ایم

 درج رخصتی های کارمندان در دیتابیس (2.5

بخاطر اینکه تعداد ایام رخصتی کارمندان عادی و انکشافی بصورت بهتر سنجش شده باشد و از اضافه رخصتی کارمندان جلوگیری 

تنها ه این کار ن میگردد.درج دیتابیس  ماهدر اخیر هر و ارزیابی مجموع رخصتی های کارمندان ریاست عمومی پالن  ،بعمل آید
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بلکه تمام کارمندان این ریاست از مجموع رخصتی های خویش  شدهباعث سهولت در ترتیب راپور حاضری و معاش کارمندان 

 .آیدجلوگیری بعمل  انتفاهم بین اداره  و کارمندسو وری از آن استفاده نمایند و از تا در مواقع ضر هآگاهی حاصل نمود

 و محاسبه جنسی تدارکات( 9فعالیت 

  1935دوران و تسلیمی اجناس شامل چارت صرفیه سال  (9.1

ریاست عمومی پالن و ارزیابی و ریاست های تحت  تمختلف النوع مورد ضرور جنس( قلم 1به تعداد )1115در جریان سال مالی 

ن مدیریت اسناد آن طی مراحل، دوران و ثر آن که با هماهنگی ریاست های تهیه و تدارکات و خدمات تهیه گریده بود از طریق ایال

قابل ذکر است که اجناس باقیمانده شامل پالن بنا بر نبود جنس در تحویلخانه عمومی ویا هم موجودیت  تسلیمی داده شده است.

 اجناس متذکره در این مدیریت، تسلیمی گرفته نشده است.

 به آمریت ها 1935توزیع اجناس شامل چارت صرفیه سال ( 9.2 

چارت مختلف النوع مورد ضرورت اینریاست و ریاست های تحت اثر آن از  جنس( قلم 1قالمیکه در فوق تحریر گردیده یعنی )ا

طریق مدیریت عمومی اداری و اجرائیوی و سه قلم جنس موجود در این مدیریت از چارت صرفیه سال قبل از  1115صرفیه سال 

  ت.اس توزیع گردیدهمدت در جریان این 

 طی مراحل و انتقال اجناس داغمه به داغمه جات (9.9

از طی مراحل اداری آن به  که از اثر استفاده زیاد داغمه شده بودند بعد از اجناس( قلم 13به تعداد ) 1115در جریان سال مالی 

 داده شده است.انتقال  پلچرخیواقع  اینریاست تحویلخانه

 تسلیمی و جمع دهی اجناس( 9.1 

د ضرورت ریاست عمومی پالن و ارزیابی از طریق این مدیریت تسلیمی و به جمع معتمد این ریاست قید و سپس تمام اجناس مور

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 

ضرورت از آن استفاده میشود. جمع دهی اجناس از جمع معتمد این ریاست  مدیر محاسبه نقدی و جنسی حفظ گردیده و در مواقع

بعداز مصرف هر جنس صورت گرفته و به اساس اسناد دست داشته از جمع معتمد این ریاست به همکاری ریاست تهیه و تدارکات 

از جمع معتمد این ریاست را رد مجرایی داده میشود. در صورت نبود اسناد، ریاست تهیه و تدارکات پیشنهاد جمع دهی اجناس 

مصرف شده از جمع معتمد اینریاست وضع و به مصرف موصوف مجرائی  جنس( قلم 11مینماید. که در جریان ربع دوم به تعداد )

 داده شده است.
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 خدمات( 1فعالیت 

 طی مراحل پیشنهادات خدماتی و لوجستیکی   (1.1

ی و لوجستیکی ریاست عمومی پالن و ارزیابی و تهیه تمام خدمات ( قطعه پیشنهادات و استعالم های خدمات55طی مراحل )

اجناس و ترانسپورت کارمندان این ریاست به همکاری و هماهنگی کامل این مدیریت با ریاست های مرتبط صورت گرفته است. و 

ز طریق این مدیریت همچنان تهیه خدمات لوجستیکی و ترتیب لست مسیرهای کارمندان این ریاست به ریاست محترم خدمات ا

 انجام شده است. 

 توزیع اجناس خدماتی به ریاست های مربوطه  (1.2

نظر به سهمیه  (چای، چاکلیت، صابون، مایع ظرف شوئی پودر و غیرهل )ی( قلم اجناس خدماتی و تنظیفاتی از قب55توزیع )

ریاست ها از طریق این مدیریت صورت قرارداده شده است به تمام اینریاست اینریاست که از طرف ریاست خدمات به دسترس 

 گرفته است.

  وارسی جهت حفظ و مراقبت شعبات  (1.9

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

با همکاری و هماهنگی ریاست خدمات و  شعبات مراجعه نموده و مشکالت خدماتی شعبات مربوط این ریاست را تا حد امکان

 تدارکات به زودترین فرصت مرفوع نموده و مینماید. تا از سکتگی در پیشبرد امور یومیه جلوگیری بعمل آید. 

 حاضری و راپوردهی( 5فعالیت 

 ترتیب و تعقیب حاضری کارمندان عادی و انکشافی   (5.1

و انکشافی ریاست عمومی پالن و ارزیابی از طریق این مدیریت صورت گرفته و  ترتیب و تعقیب حاضری یومیه تمام کارمندان عادی

از صورت حاضری و غیرحاضری تمام کارمندان این ریاست وارسی نموده و در صورت ضرورت و ترتیب راپور جاضری و اضافه کاری 

 ری کارمندان درج آن میباشد.و تمام کیفیت حاض و حسابداری آنرا اساس قرار داده کارمندان به ریاست محترم مالی

 ترتیب و طی مراحل راپور حاضری و اضافه کاری کارمندان   (5.2

ترتیب راپور حاضری و اضافه کاری تمام کارمندان رسمی و انکشافی ریاست عمومی پالن و ارزیابی و ریاست های تحت اثر آن از 

ریت و به همکاری ریاست مالی در وزارت مالیه تعقیب و طریق مدیریت عمومی اداری و اجرائیوی صورت گرفته و از طریق این مدی

 . استطی مراحل شده 

 توزیع اضافه کاری کارمندان   (5.9
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بدینسو از طریق بانک اجرا میشود که این مدیریت راپور حاضری اضافه  1113توزیع اضافه کاری کارمندان از برج حمل سال 

 اله آن به ریاست مالی و حسابداری فرستاده است.ترتیب و غرض حو 1115برای سال مالی کاری کارمندان را 

 گزارش دهی( 13فعالیت 

 و ساالنه مدیریت عمومی اداری و اجرائیوی ربعوار ترتیب گزارشهای   (1.1

ماه با در نظر داشت پالن کاری ایشان از نزد شان جمع آوری و  سه تمام فعالیتها و کارکردهای کارمندان این مدیریت در ظرف

مدیریت عمومی اداری و اجرائیوی توحید و به مرجع مربوطه  1115اری بنام گزارش کاری ربعوار سال مالی تحت یک گزارش ک

چهار گزارش ربعوار و یک گزارش ساالنه ترتیب و به دسترس مرجع زیربط غرض  1115ارسال شده است که در جریان سال مالی 

 این مدیریت مطابق به پالن از قبل تعین شده شرح داده شده است.اجراات بیشتر گذاشته شده است. که در آن تمام فعالیت های 

 ارتقای ظرفیت( 7فعالیت 

 آموزش کارمندان  (7.1

تن از محصلین )کارآموزان( نظر به لزوم دید مقام وزارت و ریاست عمومی پالن وارزیابی غرض  3در جریان سال جمعًا به تعداد 

شده اند که این مدیریت طبق پالن ترتیب شده برایشان آمزشهای الزم را در خصوص معرفی مدیریت آموزش کارهای اداری به این 

 مسایل اداری فراهم نموده است. 

 معرفی کارمندان به ورکشاپهای آموزشی  (7.2

و جندر  یدارکاتغرض اشتراک در ورکشاپهای آموزشی مالی، تتن از کارمندان اینریاست  31به تعداد  1115درجریان سال مالی 

 عرفی گردیده اند.م

 سایر فعالیت ها( 8

 ن مدیریت عمومی اداری و اجرائیوینظارت و وارسی از امورکاری کارمندا (8.1

مدیریت عمومی اداری و اجرائیوی مسئول تمام امور اداری و اجرائیو ریاست عمومی پالن و ارزیابی بوده که وظایف مختلف از قبیل 

ت، ارایه خدمات و سایر امور اداری این ریاست را که از آنها به تفصیل در فوق یاد آوری تهیه و تدارک اجناس مورد ضرورت شعبا

ی وظایف فوق به وقت و زمان معین آن ایجاب نظارت و و ارسی از کارکردهای باشد. لذا گفته میتوانیم که اجراگردید دارا می

شده خویش را  ش احساس مسئولیت نموده و کارهای سپردهکارمندان را به صورت روزمره مینماید تا در مقابل اجرای وظایف خوی

 .کار صورت گرفته استبه اتمام رساند. که این  در وقت و زمان معین
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 صادره و وارده مکاتیب و تعقیب آنها (8.2

لی و مدیریت عمومی اداری و اجرائیوی یکی از مدیریت های ریاست عمومی پالن و ارزیابی بوده که تمام اجراات مکاتیب داخ

( قطعه مکاتیب صادره و 1131خارجی اینریاست از طریق این مدیریت صورت میگیرد این مدیریت درجریان این مدت به تعداد )

( قطعه مکاتیب که از 515( متباقی آن وارده میباشد. و به تعداد )111( آن صادره و )111وارده داشته که از آنجمله به تعداد )

 موده به وقت و زمان آن به شعبات مربوطه آن ارسال شده است.طریق مدیریت آرشیف مواصلت ن

 مشکالت 

 نبود فضای مناسب کاری 

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

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

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

 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

 ی و اجرائیوی در یکی از شعبات کالن این ریاستانتقال مدیریت عمومی ادار 

  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 

 سمت غیرحاضر نمودن ایشان از اخذ ورقه رخصتی از مدیریت عمومی اداری و اجرائیوی و بیطرفی روسا و آمرین شعبات در ق

 طرف این مدیریت.

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

 

 پالن، تطبیق بودجه و گزارشدهیمدیریت 

 گزارش این مدیریت با وجود تماسهای مکرر در دسترس قرار نگرفت.
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 ی عمدهچالش ها ومشکالت 

  تهیه و ترتیب پالن های عملیاتیدر عدم حس ملکیت برنامه ها  

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

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

 بیش از حد فعالیت های غیر پالنی موجودیت 

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

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

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

 که باالی  الیاتدر و ودن بست های مدیریت عمومی پالن، تطبیق بودجه و گزارشدهی بخصوص مدیریت احصائیهخالی ب

 تأثیر ناگوار گذاشته است. مربوطه امورات

  گردیده است. ی آمریت های اینریاستباعث عقب مانی کار هاکه نبود برق در برخی از والیات 

 ینریاست نبود گدام غرض نگهداری اجناس مورد ضرورت ا 

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

  نظارت و بررسیضروری )امورات  در بودن و دوری راه های بعضی از والیات باعث شده است کهنبود امنیت، صعب العبور ،

  آید. بمیانجمع اوری معلومات مورد ضرورت سکتگی 
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 پیشنهادات 

 تطبیق و مورد  و مسئولیت پذیری برنامه ها یه پالن های عملیاتی بمنظور تقویت حس ملکیتطرزالعمل ها در خصوص ته

 پیگیری قرار گیرد.

  به ایمیل، مکتوب و تلفن ایجاب مینماید تارا بدوش دارند ذیرا  ساختن پالن های عملیاتیمسئولیت مسئولین برنامه ها 

 گردد.جواب به موقع داده و هماهنگی قوی ایجاد  مرسل

 بعمل آیدایجاد و تقویت گردد تا از ضیاع وقت جلوگیری  والیاتساختن پالن های میان مدت  هماهنگی حین. 

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

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

 ببرند.

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

 زاد به رقابت آ سهپرو بست های خالی مدیریت های پالن و احصائیه والیات بشمول اعضای آن به زودترین فرصت از طریق

 اعالن رفته و بر اساس اصل شایستگی استخدام صورت گیرد.

  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.

 زارت غرض نگهداری اجناس اینریاستبه دسترس گذاشتن یک اطاق در تحویلخانه و 

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

 گرفته و برای امورات ضروری وقت کافی در نظر  متنفذین قوم فراهم گردد با بزرگان و نزدیک شرایط امنیتی در هماهنگی

  شود.
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 نتیجه گیری نهایی

 بطور موثر  1115مریت ها و مدیریت های ماتحت ریاست عمومی پالن و ارزیابی در طی سال پالن های کاری ریاست ها، آ

 .گردیده است تنظیمبه سطح هر اداره  بطور خلص و مشرح مورد تطبیق قرار گرفته و اجراأت کاری آنها در این سند

  تا حد امکان ایجاد و تقویت  پالنگذاری و تطبیق آنهای پروسه د هبومنظور ببرنامه ها در مرکز و والیات ببا هماهنگی

 گردیده است.

 انکشاف یافته و غرض تطبیق آن با از طریق یک پروسه مشارکتی  هاپالن های استراتیژیک و عملیاتی ملی، والیتی و ولسوالی

شناسایی کز و والیات به منظور همچنان مراقبت از تطبیق این پالن ها به سطح مر مسئولین ذیربط شریک گردیده است.

 و ارایه راه حلهای مناسب جهت اقدامات اصالحی صورت گرفته است. ،، مشکالت در پروسه تطبیقها پیشرفت

 خصوصی جهت تسهیل دسترسی  حمایت از تاسیس مؤسسات تعلیمی جدید و ارتقای موسسات تعلیمی موجود دولتی و

، بهبود برنامه ها و خدمات تعلیمی و تربیتی های پالیسیگزینهرت گرفته و صو به تعلیم و تربیه در سراسر کشور متوازن

 ر زمینه های مختلف تعلیم و تربیههای معیاری داز سروی های عمومی و انجام تحقیقات و ارزیابی هبراساس معلومات حاصل

 انجام یافته است. 

 برعالوه و ساالنه ترتیب و مورد استفاده قرار گرفته است.  طور ماهوار، ربعوارگزارشات منظم پیشرفت از پالن های عملیاتی ب

 آن، گزارشات خاص از قبیل گزارش به دونر ها، وزارت خانه ها و غیره نیز ترتیب و تنظیم گردیده است.

  در و جمع آوری عندالموقع موسسات تعلیمی از والیات گرمسیر و سردسیر کشور  یتماماحصائیه و معلومات از فعالیت های

 و مورد استفاده قرار گرفته است.  گردیدهسیستم دیتابیس هار سطح وارد چ

  هر نوع معلومات احصائیوی جهت استفاده و تقویت گردیده و آماده سیستم معلوماتی و تصمیم گیری مبتنی بر معلومات

 تصمیم گیری برای پالنگذاری تعلیمی میباشد. 

  ی مربوطه ایجاد و تقویت ریاست ها و آمریت ها ئیویاداری و اجرا فعالیت هایهر چه بهتر تنظیم  برایاداری سیستم

  تأمین گردیده است. ارتباطات مؤثر با آنانو  گردیده

  یک تعداد از فعالیت های پالن شده بعضی از آمریت ها/مدیریت های اینریاست به نسبت کار های غیر مترقبه/غیر پالنی و

و تحت االجرا قرار دارد و برخی از فعالیت های یک تعداد آمریت ها با توجه  هدیددارای اولویت در زمان معین آن تکمیل نگر

 اول سال مالی آینده اجرا و تکمیل میگردد.به زمان اجرای آن در آغاز ربع 

 


