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 ولسوالی معلومات در مورد

 ٍلسَالیًبم  للؼِ ًَ

 دس ٍلسَالی جٌسیتثِ اسبس  ت تؼلیوبت ػوَهیتؼذاد هىبت الف.

 روَس هىبتتتؼذاد  21

 اًبثهىبتت تؼذاد  20

 تؼذاد هىبتیت هختلظ 29

 دس ٍلسَالی ثِ اسبس دٍسُ تؼلیوبت ػوَهی تؼذاد هىبتت ة.

 ئیِتؼذاد هىبتت دٍسُ اثتذا 22

 تؼذاد هىبتت دٍسُ هتَسغِ 24

 لیسِتؼذاد هىبتت  24

 دس ٍلسَالی ثِ اسبس جٌذس تؼلیوبت ػوَهی تؼذاد ضبگشداى د. 

 تؼذاد ضبگشداى روَس 17678

 تؼذاد ضبگشداى اًبث 13258

 ثِ اسبس جٌسیت غیشحبضش دایویذاد هجوَع ضبگشداى تؼد. 

 روَسغیش حبضش دایوی تؼذاد ضبگشداى  5309

 اًبث غیشحبضش دایوی تؼذاد ضبگشداى 3404

 فیبئیهؼلَهبت جغشار. 

 تؼذاد لشیِ ّبی ًضدیه ثِ ٍلسَالی 30

 لشیِ ّبی دٍس اص ٍلسَالیتؼذاد  50

 اهٌیتی دس ٍالیتٍضؼیت 

 ٍلسَالی ضذُ دس  هسذٍدتؼذاد هىبتت  0

 دالیل هسذٍد ضذى هىبتت 0

 هؼلوبى ٍ ضبگشداى هىبتت هسذٍد ضذٍُضؼیت  0

0 
 تؼذاد حبدحبت اهٌیتی وِ تبسیسبت هىبتت سا تْذیذ وشدُ ثبضذ
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 فعالیتهادرسه عرصه)کیفیت،دسترسی،موثریت( خالصه اجراأت  

 درعرصه کیفیت ومرتبط بودن :دست آوردهای کلیذی  .1

  سیبست هؼبسف  یجلذوتت سٌّوبی هؼلن اصدیپَ (1000) جلذوتت دسسی ٍ (52150) ثِ تیشاط 1398دسجشیبى سبل هبلی

( تي 20840) ثشای تَصیغ وتت دستشسی سًٍذوتبة داضتي تَصیغ گشدیذُ است  هىبتت وِ ووجَد دس تحَیل گشفتِ ضذ،

فیػذ  20دسسی تسْیل ًوَدُ است، ثب تَصیغ ایي تؼذاد وتت هتزوشُ دس حذٍد ثِ وتت  ضبگشد دٍسُ اثتذایِ ٍهتَسغِ سا

 هطىل ووجَد وتت دسسی ضبگشداى آهشیت هؼبسف  ایي ٍلسَالی هشفَع گشدیذُ است.

  آهَصضیهَاد استفبدُ اص  دس هَسدتؼذاد هؼلوبى/ سٌّوب ٍ ًظبست وٌٌذُ گبى تي  (150ثِ تؼذاد ) 1398جشیبى سبل هبلی دس 

 ذُ است.تحت آهَصش لشاس گشفتٌذ وِ ثبػج استمبء ظشفیت آى ّب گشدیذ جذی

  (تي هذیشاى هىبتت وِ ثشای حوبیت ٍ سٌّوبیی هؼلوبى، ثشًبهِ ّبی آهَصضی سا 40ثِ تؼذاد) 1398دس جشیبى سبل هبلی

 ،  ثب ایي آهَصش هطىالتی وِ فشا ساُ هذیشاى هىبتت ثَد حل گشدیذُ است.ًوَدُ اًذسپشی 

  ثبص دیذ ّبی ًظبستی اص سغح هىبتت ثِ هٌظَس حوبیت اص هؼلویي غَست ثبس  (4ثِ تؼذاد ) 1398دس سبل هبلی ّوچٌبى

ثِ تؼذاد ، دس ضوي دسسبل جبسی تي هؼلویي هطىالت ضبى ضٌبسبیی ٍ حوبیت گشدیذًذ (250گشفتِ است وِ ثِ تؼذاد )

، وِ ثبػج استمبء ثشای ضبى فشاّن گشدیذُ )آصهبیطی دس هىتت(فشغت ّبی سٌّوبیی  ٍاستمبی ظشفیت تي هؼلویي  (300)

 ظشفیت آى ّب گشدیذُ است.

 دست آوردهای کلیذی درعرصه دسترسی متوازن: .2

  دسغٌَف اٍل هىبتت تؼلیوبت ػوَهی ایي ٍلسَالی ثِ غفت اى تي ضبگشد (2395) ثِ تؼذاد 1398دس جشیبى سبل تؼلیوی

اص  ثبجزة ضذى ایي تؼذاد وِتي آى ضبگشداى اًبث هی ثبضذ (928)تؼذاد  ثِجولِ آى وِ اص  جذیذالطوَل جزة گشدیذُ،

تؼلیوبت ضبگشداى هجوَػی  تؼذاد عشف صهیٌِ دستشسی ثشای اعفبل ٍاجذ الطشایظ هىتت فشاّن گشدیذُ ٍاصعشف دیگش هی

 بضذ.ي سسبًیذُ وِ ًطبى دٌّذُ تحَل هخجت دسػشغِ دستشسی هتَاصى هیج( ت30936ثِ) سا ػوَهی

  ( ثبة 5ثِ تؼذاد )ّوچٌبى ٍ اػوبس گشدیذُ است تؼلیوبت ػوَهی ثبة هىتت روَس (5ثِ تؼذاد ) 1398دس جشیبى سبل هبلی

ثب اػوبس هىبتت ٍ دیَاس  ،ػوذُ ایي ػشغِ هی ثبضذاصجولِ دست آٍسدّب  آى اػوبس گشدیذُ است وِ احبعِ هىبتت دیَاس 

 لسَالی فشاّن گشدیذُ است.فضبء هٌبست دسسی ثشای ضبگشداى ایي ٍفَق الزوش صهیٌِ احبعِ 

  آهَصش هحلی  ثبة غٌَف  (19) تسشیؼی ٍ ثبة غٌَف آهَصش (13) تؼذاد ثِ 1398ّوچٌبى دس جشیبى سبل هبلی

، فشاّن گشدیذُ استضبگشداى  ( تي1595) تبسیس ٍصهیٌِ آهَصش ثشای غٌف آهَصضی ثَدًذ ایجبد دسهٌبعك وِ ًیبصهٌذ

 استخذام گشدیذ است. دس غٌَف هحلیتي هؼلویي  (19َق الزوش ثِ تؼذاد )ّوچٌبى ثشای پیطجشد دسٍس ضبگشداى ف
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 پاسخگو:دستآورد های کلیذی درعرصه مذیریت موثر شفاف و .3

 هغبثك تَسظ اػضبی ًظبست تؼلیوی ثبة هىبتت هشثَط آهشیت تؼلیوبت ػوَهی  (69) ثِ تؼذاد 1398 هبلیسبل  دس جشیبى

گضاسش ًظبستی تشتیت ٍجْت ثْجَد ثخطی ٍاغالح اهَساداسی ٍتذسیسی  (11ثِ اسبس آى) وًِظبست غَست گشفتِ الیحِ 

لیوی ٍویفیت هىبتت ثبهسَلیي هشثَعِ هبفَق ضشیه سبختِ ضذُ است،ًظبست تؼلیوی دسػشغِ ای تغجیك ًػبة تؼ

 ایفب ًوَدُ است. ثخطیذى ثِ اهَستذسیسی ٍاداسی هىبتت ًمص فؼبل ٍهَحشی سا

  ( تي آى سا اًبث 49وِ اص آًجولِ ثِ تؼذاد ) (تي هؼلن هسلىی هغبثك سضت122ِثِ تؼذاد) 1398ّوچٌبى عی سبل هبلی

هطىالت ووجَد هؼلویي ایي آهشیت تب دسهىبتت هشثَعِ ایي ٍلسَالی تَظیف گشدیذُ اًذ،وِ دسًتیجِ  تطىیل هی دّذ 

تي هؼلویي دس ایي ٍلسَالی ثِ اسبس  (300، ّوچٌبى دس سبل جبسی ثِ تؼذاد )سًٍذ تذسیس ثْجَدیبفتِ استحذی هشفَع ٍ 

 اًذ، وِ ثبػج ثْجَد سًٍذ تذسیس گشدیذُ است. دس هىبتت تَظیف گشدیذُ هضوَى هسلىی

  (69ثشًبهِ آگبّی ػبهِ وِ اص عشیك ضَساّب،جلسبت ػوَهی ٍ لشیِ ّب ٍّوچٌبى دسثیطتش اص) (1یه ثِ تؼذاد )ثشگضاسی 

، وِ اوخشیت اّبلی هٌغمِ اص اّویت تؼلین ٍ تذٍیش ضذُ استاهبهبى هسبجذ جْت اّویت تؼلین ٍتشثیِ  هسبجذ ثِ ٍػظ هال

 ت.تشثیِ ثب خجش گشدیذُ ٍ ثبػج جزة ثیطتش ضبگشداى دس هىبتت گشدیذُ اس
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 ( NESPIII )پالن استراتژیک سوم های عرصه پیشرفت ها و دستآوردها به اساس

 کیفیت و مرتبط بودن -1

ضبگشداى دس ّوِ سغَح داًص، هْبست ّب، ًگشش ّب ٍ اسصش ّبیی سا وست خَاٌّذ ًوَد وِ الصهِ یه ضْشًٍذ  ّذف ولی:

اجتوبػی آهبدُ سبلن، سضیذ، هسئَلیت پزیش ٍ هَلذ هی ثبضذ ٍ اٍ سا ثشای سْن گیشی ٍ هطبسوت هؤحش دس سًٍذ تأهیي سفبُ 

 سبختِ ٍ ثشای اضتغبل هػئَى ٍ پبیذاس دس ثبصاسّبی داخلی ٍ ثیي الوللی هجْض هی ًوبیذ.

 ویفیت ٍ هشتجظ ثَدى ًطبى هی دّذ. ػشغٍِ پیطشفت ّب سا، دس ضبخع ّبی پالى ضذُ  :1 جذٍل

 تفاوت
پیشرفت ها/ 

 دستآوردها

هذف 

 ساالنه
ها شاخص  شماره 

%79  53150 257972 
دسسی ٍ وتت سٌّوبیی هؼلن وِ اص عشف سیبست هؼبسف  ثشای  تؼذاد وتت

 ٍلسَالی تَصیغ گشدیذُ است.
1 

0 53150 53150 
تت ٍ وتت سٌّوبیی هؼلن وِ اص عشف ٍلسَالی ثِ هىبتت تَصیغ تؼذاد و

 گشدیذُ است
2 

%33  150 225 
هَاد تؼذاد هؼلوبى/ سٌّوب ٍ ًظبست وٌٌذُ گبى آهَصش دیذُ ثشای استفبدُ اص 

جذیذ آهَصضی  
3 

%100  4 دیذُ اًذ.آهَصش هضوًَی  (TTC)تؼذاد هؼلوبى وِ دس ثشًبهِ استمبء ظشفیت 30 0 

%100  5 دس هحتَیبت هضوَى تؼذاد ثشًبهِ ّبی آهَصضی تذٍیش ضذُ 14 0 

0 40 30 
تؼذاد هذیشاى هىبتت وِ ثشای حوبیت ٍ سٌّوبیی هؼلوبى، ثشًبهِ ّبی 

 آهَصضی سا سپشی ًوَدُ اًذ.
6 

 7 تؼذاد دفؼبت ثبصدیذ اص سغح هىتت ثشای حوبیت هؼلوبى 0 4 0

0 300 0 
تت وِ فشغت ّبی سٌّوبیی  ٍاستمبی ظشفیت تؼذاد هؼلوبى هَجَد دسهىب

ثشای ضبى فشاّن گشدیذُ )آصهبیطی دس هىتت(  
8 

0 0 0 
اضتشان  (SMTثشًبهِ ّبی )دس هىبتت وِ  ٍ پشسًَل  تؼذاد اداسُ هذیشاى

 ًوَدُ اًذ
9 

0 0 0 
خص وِ دسٍس سٌّوبیی تذسیس سا دس ث 6الی  3اد هؼلوبى ثیي غٌَف تؼذ

اًذ دیذُ ّبی سَاد آهَصی، آهَصش سیبضی   
10 
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 مشکالت و پیشنهادات ۲جدول 

 درعرصه کیفیت ومرتبط بودن  :مشکالت

 

وتت دسسی ثِ آهشیت هؼبسف للؼِ ًَ اًتمبل  فیػذ 79دس حذٍد َی سیبست هؼبسف پووجَد وتت دسسی دسدی دلیل ثِ .1

 ًگشدیذُ تبثشای ضبگشداى تؼلیوبت ػوَهی ٍثشای هؼلویي جْت ًیبصهٌذی ضبى تَصیغ گشدد.

سجت ضذ،تبفؼبلیت ّبی پالى ضذُ)آهَصش هؼلوبى ًٍظبست وٌٌذُ گبى،استمبی ّب تذٍیش ٍسوطبةًجَد ثَدجِ جْت ًجَد  .2

 د.ًگشدتذٍیش ( هؼلویي هضوًَیهحتَیبت   ظشفیت هؼلویي،ٍظشفیت سبصی

 ثِ دلیل ًجَد ثَدجِ فؼبلیت غفشاست ٍ تغجیك ًطذُ است.سبیشهَاسدیىِ فؼبلیت تؼیي ضذُ پالًی ًذاضتِ  .3

:معارف ریاستبرای  شما پیشنهادات  

 

 .پیطٌْبد هیگشدد تب همبم هحتشم سیبست وتت دسسی سا هغبثك ًیبصهٌذی ضبگشداى ثِ اسشع ٍلت دس دستشس لشاس دّذ 

 .پیطٌْبد هیگشدد تب همبم هحتشم ثَدجِ الصم سا ثشای تذٍیش ثشًبهِ ّبی آهَصضی دس ًظش گیشد 

 سبیش پیطٌْبدات:

 .وشایِ ثشای وبسهٌذاى ایي ٍلسَالی حیي ثبصدیذ اص هىبتت ٍ اجشای هبهَسیت ّبی ًظبستی دس ًظش گشفتِ ضَد 

:معارف وزارتپیشنهادات برای   

 

  هَسدًیبصساًظش ثِ ًیبصهٌذی ٍالیبت چبح ٍدس ساستبی اًتمبل آى ثِ سیبست ّبی هؼبسف ثِ اسشع تمبضبثِ ػول هیبیذوِ وتت

 ٍلت الذام الصم ًوبیذ.

 .تمبضبی ثِ ػول هیبیذ تذٍیش ٍسوطبة ّبثشای هؼلویي ثطىل هضوًَی ٍهیتَدیه ساّوِ سبلِ ًظش گشفتِ ٍالذام جذی ًوبیذ 
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 دسترسی متوازن -2

افضایص دستشسی هتَاصى ٍ ّوگبًی ثِ فشغت ّبی تؼلیوی هشتجظ، هػئَى ٍ ثبویفیت ثشای اعفبل، جَاًبى ٍ  ّذف ولی:

 .ثضسگسبالى ثخػَظ صًبى ٍ دختشاى دس وطَس

 دستشسی هتَاصى هی ثبضذ. ػشغِضبخع ّبی پالى ضذُ ٍ هیضاى پطشفت ایي ضبخع ّب دس  خالغۀ :3جذول 

 تفاوت
پیشرفت ها/ 

 دستآوردها

هذف 

 ساالنه
 شماره شاخص ها

%41  1 تؼذاد جذیذ الطوَالى )روَس( 2500 1467 

 2 تؼذاد جذیذ الطوَالى )اًبث( 800 928 0

%100  3 تؼذاد هىبتت جذیذ التبسیس)روَس( 2 0 

(اًبثتؼذاد هىبتت جذیذ التبسیس) 0 0 0  4 

(هختلظتؼذاد هىبتت جذیذ التبسیس) 0 0 0  5 

%100 اضبفِ وِ جذیذ اػوبس گشدیذُ استتؼذاد غٌَف  224 0   6 

 7 تؼذادهىبتت جذیذاػوبسضذُ 0 0 0

د هىبتت وِ دٍثبسُ اػوبس گشدیذُ استتؼذا 0 5 0  8 

 9 تؼذاد هىبتت وِ دیَاسّبی احبعِ خَیص سا اػوبس ًوَدُ است. 0 5 0

%100 دسهىبتت تؼذاد چبُ ّبی آة حفش ضذُ 3 2   10 

دس هىبتت تؼذاد تطٌبة ّبی سبختِ ضذُ 0 0 0  11 

%100 ثذست آٍسدُ استووىی  ٍجَُتؼذاد هىبتت وِ  5 0   12 

)روَس( تبسیس ضذُ تسشیؼی آهَصش غٌَفتؼذاد  0 0 0  13 

%58 تبسیس ضذُ)اًبث( یسشیؼتآهَصش  غٌَفتؼذاد  31 13   14 

)روَس( حجت ًبم ًوَدُ اًذ یسشیؼتآهَصش  غٌَفتؼذاد ضبگشداى وِ دس  0 0 0  15 

)اًبث( حجت ًبم ًوَدُ اًذ یسشیؼتآهَصش  غٌَفتؼذاد ضبگشداى وِ دس  0 564 0  16 

 17 تبسیس ضذُ )روَس( (CBE) هحلی آهَصش غٌَفتؼذاد  0 6 0

 18 تبسیس ضذُ )اًبث( (CBE) هحلیآهَصش  غٌَفتؼذاد  0 13 0

 19 ) روَس(ضبهل ضذُ اًذ  هحلی غٌَف آهَصشتؼذاد ضبگشداى وِ دس  0 467 0

) اًبث( هحلی حجت ًبم ًوَدُ اًذ غٌَف آهَصشتؼذاد ضبگشداى وِ دس  0 564 0  20 
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(هشد) هحلیغٌَف هؼلوبى استخذام ضذُ ثشای  تؼذاد 0 6 0  21 

 22 تؼذاد هؼلوبى استخذام ضذُ ثشای غٌَف هحلی )صى( 0 13 0

غٌَف هحلی وِ ثِ هىبتت اغلی اًتمبل دادُ ضذُ است ضبگشداى تؼذاد 0 225 0  23 

غٌَف هحلی وِ ثِ هىبتت اغلی اًتمبل دادُ ضذُ است. تؼذاد 0 10 0  24 

 

 

 پیشنهادات -مشکالت –۴جدول

 : درعرصه دسترسی متوازن مشکالت

 (ثبة غٌَف ثشای هىبتت تؼلیوبت ػوَهی اػوبسًگشدد.224ًجَدثَدجِ ثبػج ضذُ ثِ تؼذاد) .1

 .ًذاسینتطىیل الصم هىبتت جذیذ تأسیس  ًجَدثِ ًسجت  .2

 ذ.اص حفش چبُ آة آضبهیذًی ثبص هبًًجَد ثَدجِ هىبتت  دلیلثِ  .3

 ثَدجِ ٍجَُ ووىی دسیبفت ًگشدیذُ است.ًجَد ثِ ًسجت  .4

 پیشنهادات شما برای ریاست معارف معارف والیت:

  هٌظَس گشدد. التبسیستطىیل ثشای هىبتت جذیذ(5تؼذاد)پیطٌْبد هیگشدد تب 

 ٍجَُ ووىی ثِ هىبتت،اػوبسغٌف تؼلیوی ٍ حفش چبُ آة آضبهیذًی دس  پیطٌْبد هیگشدد تب تخػیع ثَجَدی ثوٌظَس تَصیغ

 ًظش گشفتِ ضَد.

 پیشنهادات شما برای وزارت معارف معارف:

 غشؼ تحت تؼلین لشاسدادى اعفبل است تب ثِ ٍصاست هحتشم هؼبسف پیطٌْبد 

 (ثبة دسهىبتت هؼبسف للؼِ ًَ.5ثِ تؼذاد)ىیل هؼلویي اصدیبد تط 

 طىیل هبهَسیي اجشائیِ سا ثِ سغح ٍلسَالی افضایص دّذي تت (15ثِ تؼذاد) همبم هحتشم پیطٌْبد هیگشدد تب. 
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 مذیریت شفاف و موثر -3

اًىطبف ٍ تمَیِ هذیشیت هؤحش، ضفبف ٍ پبسخگَ ثشای اسایِ ٍ فشاّن آٍسی خذهبت تؼلیوی ثبویفیت ٍ هتَاصى ثغَس : ّذف ولی

 ٍالیبت. ضفبف، همشٍى ثِ غشفِ ٍ هؤحش دس سغح هشوض ٍ

هذیشیت ضفبف ٍ  ػشغًِطبى دٌّذُ خالغِ اص ضبخع ّبی پالى ضذُ ٍ هیضاى پطشفت ایي ضبخع ّب دس : 5-جذول

 هَحش هی ثبضذ.

 تفاوت
پیشرفت ها/ 

 دستآوردها
 شماره شاخص ها هذف ساالنه

 1 تؼذاد هىبتت وِ ًظبست گشدیذُ است 68 69 0

%8 اسایِ ضذُ استتؼذاد گضاسش ّبی ًظبستی وِ تشتیت ٍ  12 11   2 

0 0 0 
تؼذاد هؼلوبى وِ دسیه هىتت یب هىبتت ًضدیه 

 تَظیف گشدیذُ است
3 

 4 تؼذاد هؼلوبى تَظیف ضذُ ثِ اسبس هسلىی هضوَى 33 300 0

 5 تؼذاد هؼلوبى وِ جذیذ استخذام ضذُ است)هشد( 0 73 0

 6 تؼذاد هؼلوبى وِ جذیذ استخذام ضذُ است)صى( 0 49 0

%2  7 فیػذی حبضشی هؼلوبى 100 98 

%100  8 تؼذاد ضَساّبی اداسی هىبتت جذیذ تبسیس ضذُ 2 0 

%100  9 (SIP تؼذاد پالى ّبی تْیِ ضذُ ثْجَد هىبتت ) 2 0 

 10 تؼذاد آػضبی آهَصش دیذُ ضَساّبی هىبتت 0 0 0

0 1 1 
تؼذاد ثشًبهِ ّبی آگبّی ػبهِ وِ اص عشیك ضَساّب، 

ّب ثشگضاس ضذُ است هسبجذ، جلسبت ػوَهی  ٍ لشیِ  
11 
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.: مشکالت و پیشنهادات6جدول  

 :مشکالت

 .اصهىبتتجْت اجشای ًظبستی ًظبست  تی/وشایِ ثشای اػضبیسًجَداهىبًبت تشاًسپَ .1

 .للؼِ ًَدسهىبتت آهشیت هؼبسف هغبثك سضتِ  هؼلویي هسلىی ثست (33ووجَد )  .2

بتت ًیض تَسظ ایي اػضب آهَصش اػضبی ضَسا ّبی هىبتت غَست ًگشفتِ ٍ پالى ّبی ثْجَد هى ًُجَد ثَدجِ ثبػج ضذ .3

 د.تْیِ ًگشد

 پیشنهادات به ریاست معارف :

 

 (تي ثِ اسبس سضتِ دسهىبتت ضْش. 33تَظیف هؼلویي هىبتت ثِ تؼذاد ) 

  ثخبعشآگبّی دّی هشدم اصاّویت ساُ اًذاصی ٍسوطبة ّبی آهَصضی جْت استمبی ظشفیت ثشای اػضبی ضَساّبی هىبتت

 تؼلین ٍتشثیِ.

  .پیطٌْبد هیگشدد تب ثَدجِ الصم دس ثخص استمبی ظشفیت اػضبی ضَسای ّب دس ًظش گشفتِ ضَد 

  .پیطٌْبد هیگشدد وِ همبم هحتشم ثِ اسبس اغل هسله ٍ سضتِ، هؼلویي ٍسصیذُ سا استخذام ًوبیذ 
 

 پیشنهادات شما برای وزارت معارف:

  پبیِ هیض ٍ چَوی هَسد ضشٍست ضبگشداى هىبتت ایي ٍلسَالی فشاّن ًوبیذ. 3000هیگشدد تب همبم هحتشم ثِ تؼذاد پیطٌْبد 

  پیطٌْبد هیگشدد تب همبم هحتشم سَْلت اًتشًت جْت اجشای ثوَلغ اهَس هشثَط ثِ آهشیت هؼبسف ٍلسَالی ضْشی سا فشاّن

 ًوبیذ.

 


