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 ولسوالی معلومات در مورد

 ٍلسَالیًبم  هقش

 دس ٍلسَالی رٌسیتثِ اسبس  ت تؼلیوبت ػوَهیتؼذاد هکبت الف.

 رکَس هکبتتتؼذاد  30

 اًبثهکبتت تؼذاد  13

 تؼذاد هکبتیت هختلط 8

 دس ٍلسَالی ثِ اسبس دٍسُ تؼلیوبت ػوَهی تؼذاد هکبتت ة.

 ئیِتؼذاد هکبتت دٍسُ اثتذا 29

 تؼذاد هکبتت دٍسُ هتَسطِ 12

 لیسِتؼذاد هکبتت  10

 دس ٍلسَالی ثِ اسبس رٌذس تؼلیوبت ػوَهی تؼذاد ضبگشداى د. 

 تؼذاد ضبگشداى رکَس 6949

 تؼذاد ضبگشداى اًبث 3298

 ثِ اسبس رٌسیت غیشحبضش دایویذاد هزوَع ضبگشداى تؼد. 

 رکَسغیش حبضش دایوی تؼذاد ضبگشداى  545

 اًبث غیشحبضش دایوی تؼذاد ضبگشداى 284

 فیبئیهؼلَهبت رغشار. 

 تؼذاد قشیِ ّبی ًضدیک ثِ ٍلسَالی 21

 قشیِ ّبی دٍس اص ٍلسَالیتؼذاد  72

 ٍالیت ٍضؼیت اهٌیتی دس

 ٍلسَالی ضذُ دس  هسذٍدتؼذاد هکبتت  ًذاسد

 دالیل هسذٍد ضذى هکبتت -

 هؼلوبى ٍ ضبگشداى هکبتت هسذٍد ضذٍُضؼیت  -

2 
 تؼذاد حبدحبت اهٌیتی کِ تبسیسبت هکبتت سا تْذیذ کشدُ ثبضذ
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 خالصه اجراأت

 دست آوردهای کلیذی درعرصه کیفیت ومرتبط بودن : .1

 

  کتترلذ  (15852)تؼذاد ِ ثکتت سٌّوبی هؼلن ٍ  ( رلذ کتت دسسی78650اصرولِ) 1398دسرشیبى سبل هبلی 

ٍثشای ضبگشداى  دیپَی سیبست هؼبسف ثِ آهشیت هؼبسف اًتقبل اصسِ هضوَى ثشای ّشغٌف   6الی  1 غٌَف  دسسی

فیػذ کوجَد کتت دسسی ضبگشداى دٍسُ اثتذاییِ  19ثب تَصیغ ضذى کتت هتزکشُ دس حذٍد تَصیغ گشدیذُ است، 

 هشفَع گشدیذُ است.

 دست آوردهای کلیذی درعرصه دسترسی متوازن: .2

  ( 332رولِ  )آى  کِ اص اى رذیذالطوَل رزة گشدیذُ استضبگشدتي ( 861)ثِ تؼذاد  1398دس رشیبى سبل هبلی

ثب رزة ایي اسقبم یوبت ػوَهی رذیذآ رزة گشدیذُ است کِ اًبث دسغٌف اٍل هکبتت تؼل اىضبگشدآى سا تي 

( 3298)ولِ آى هی سسذ کِ هٌز اى(تي ضبگشد10247)ثِ تؼذاد1398طی سبل تؼلیوبت ػوَهی هزوَع ضبگشداى 

 .اًبث هی ثبضذ اىضبگشدآى تي 

  است کِ ثب ایزبد هکتت هتزکشُ ثبة هکتت رذیذالتبسیس ایزبد گشدیذُ  (1)ثِ تؼذاد  1398دسرشیبى سبل هبلی

 است. گشدیذُفشاّن ضبگشداى تي  (500) ثشای صهیٌِ دستشسی

  تذسیس ثْتش سا کِ صهیٌِ  ثبة غٌَف اضبفِ اػوبسگشدیذُ است (9ثِ تؼذاد )1398ّوچٌبى دس رشیبى سبل هبلی

 .فشاّن ًوَدُ است اى اًبث تي ضبگشد 170ثشای 

  حفش گشدیذُ است کِ ثب حفش ایي تؼذاد حلقِ چبُ  آة آضبهیذًی(حلقِ چبُ 19) ثِ تؼذاد 1398دس رشیبى سبل هبلی

 هطکالت آة آضبهیذًی اکخشیت هکبتت ایي ٍلسَالی هشفَع گشدیذُ است. آة 

 (ثبة دیَاساحبطِ هکتت تؼلیوبت ػوَهی1اػوبس )  سسذ( هتش هی 173کِ ثِ طَل ) 1398دس رشیبى سبل هبلی 

 ، کِ ثبػج فشاّن آٍسی فضبء هٌبست دسسی ثشای ضبگشداى گشدیذُ است.تکویل گشدیذُ است

  آهَصش  غٌَفثبة  77آهَصش تسشیؼی رکَس؛ ٍ ًیض  ثبة غٌَف 13ثِ تؼذاد  1398دسرشیبى سبل هبلی ّوچٌبى

ثب تبسیس ایي غٌَف ثشای  است، هحلی رکَس دس هٌبطق کِ ًیبص ثِ ایزبد غٌَف داضتٌذ رذیذاً تبسیس گشدیذُ

دس ثخص رکَس  اىتي ضبگشد (77)اًبث دس ثخص آهَصش تسشیؼی ٍ  اىتي ضبگشد (163)ثطوَل تي ضبگشداى  (477)

 آهَصش ٍ پشٍسش فشاّن گشدیذُ است. آهَصش هحلی صهیٌِ

 پاسخگو:دستآورد های کلیذی درعرصه مذیریت موثر شفاف و .3

 ًظبست الیحَی  هکتت تؼلیوبت ػوَهی تَسط اػضبی ًظبست تؼلیویثبة  (52)، اص 1398 هبلی سبل رشیبىدس

 رْت ثْجَد ٍ اغالح اهَس اداسی ٍ تذسیسی هکبتتگضاسش ًظبستی تشتیت ٍ  12ثِ تؼذاد  اًزبم یبفتِ ٍ ثِ اسبس آى
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ٍ  ًقص فؼبل ٍ کیفیت تذسیس ًظبست تؼلیوی دس تطجیق ًػبة تؼلیوی، گشدیذُ استهشثَطِ اسایِ ثِ هسؤلیي 

 ایفب ًوَدُ است. هؤحش سا

  ( 21( تي هؼلویي دس ایي آهشیت هقشس گشدیذُ اًذ کِ اص رولِ ثِ تؼذاد )72ثِ تؼذاد ) 1398دسرشیبى سبل هبلی

تي آى سا هؼلویي اًبث تطکیل هی دّذ کِ ثب تقشس هؼلویي هتزکشُ هطکل کوجَد هؼلویي ایي آهشیت تب حذی 

 هشفَع گشدیذُ است. 

  ّوچٌبى اص طشیق ضَساّب، هسبرذ، رلسبت ػوَهی  ٍ  ثشًبهِ آگبّی ػبهِثِ تؼذاد یک  1398دس رشیبى سبل هبلی

، ثب تذٍیش ضذى ثشًبهِ هتزکشُ اکخشیت اّبلی تقشیِ ّب رْت اّویت تؼلین ٍتشثیِ ثشگضاس ضذُ اسثشای اّبلی 

 یِ آگبّی پیذا ًوَدًذ ٍ ثبػج رزة ثیطتش ضبگشداى گشدیذُ است.هٌطقِ اص اّویت تؼلین ٍتشث

 ( NESPIII )پالن استراتژیک سوم های عرصه پیشرفت ها و دستآوردها به اساس

 کیفیت و مرتبط بودن .1

ضبگشداى دس ّوِ سطَح داًص، هْبست ّب، ًگشش ّب ٍ اسصش ّبیی سا کست خَاٌّذ ًوَد کِ الصهِ یک ضْشًٍذ  ّذف کلی:

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

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

 کیفیت ٍ هشتجط ثَدى ًطبى هی دّذ. ػشغٍِ پیطشفت ّب سا، دس ضبخع ّبی پالى ضذُ  :1 رذٍل

 تفاوت
پیشرفت ها/ 

 دستآوردها

هذف 

 ساالنه
ها شاخص  شماره 

%81  15852 78650 
سیبست هؼبسف  ثشای ٍلسَالی تؼذاد کتت دسسی ٍ کتت سٌّوبیی هؼلن کِ اص طشف 

 تَصیغ گشدیذُ است.
1 

%5  2 تؼذاد کتت ٍ کتت سٌّوبیی هؼلن کِ اص طشف ٍلسَالی ثِ هکبتت تَصیغ گشدیذُ است 16852 15852 

%100  0 25 
 هَاد آهَصضیتؼذاد هؼلوبى/ سٌّوب ٍ ًظبست کٌٌذُ گبى آهَصش دیذُ ثشای استفبدُ اص 

 رذیذ
3 

 4 دیذُ اًذ.آهَصش هضوًَی  (TTC)دس ثشًبهِ استقبء ظشفیتتؼذاد هؼلوبى کِ  10 0 0

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

%100  0 7 
تؼذاد هذیشاى هکبتت کِ ثشای حوبیت ٍ سٌّوبیی هؼلوبى، ثشًبهِ ّبی آهَصضی سا 

 سپشی ًوَدُ اًذ.
6 

%100 ثشای حوبیت هؼلوبى. تؼذاد دفؼبت ثبصدیذ اص سطح هکتت 7 0   7 
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0 0 0 
تؼذاد هؼلوبى هَرَد دسهکبتت کِ فشغت ّبی سٌّوبیی  ٍاستقبی ظشفیت ثشای ضبى 

 گشدیذُ )آصهبیطی دس هکتت( فشاّن
8 

 9 اضتشاک ًوَدُ اًذ( SMTتؼذاد اداسُ هذیشاى  ٍ پشسًَل هکبتت کِ دس ثشًبهِ ّبی ) 0 0 0

 0 0 
دسٍس سٌّوبیی تذسیس سا دس ثخص ّبی سَاد کِ  6الی  3تؼذاد هؼلوبى ثیي غٌَف 

 10 آهَصی، آهَصش سیبضی  دیذُ اًذ

 مشکالت و پیشنهادات 2جذول 

 درعرصه کیفیت ومرتبط بودن  :مشکالت

(رلذکتت 1000)(رلذ کتت دسسی61798َی سیبست هؼبسف ثِ تیشاط )پثِ ًسجت کوجَد کتت دسسی ٍسٌّوبی هؼلن دسدی .1

ٍلسَالی هقش اًتقبل ًگشدیذُ تبثشای ضبگشداى تؼلیوبت ػوَهی ٍثشای هؼلویي رْت ًیبصهٌذی سٌّوبی هؼلن ثِ آهشیت هؼبسف 

 ضبى تَصیغ گشدد.

اًتقبل کتت یک چبلص ػوذُ ثَدُ کِ ثِ ػلت ًجَدٍسبیط ًقلیِ کتت دسسی ثِ ٍقت هؼیي ثِ ٍلسَالی اًتقبل غَست هَضَع  .2

 ًویگشد

 (غَست ًگیشد.،سٌّوبًٍظبست کٌٌذُ گبى، ظشفیت رْت ًیبصهٌذی )استقبیًجَدثَدرِ سجت ضذُ تبفؼبلیت ّبی پالى ضذُ .3

 .غَست ًگیشد(سجت ضذُ تبثبصدیذ اصسطح هکبتت ثشای حوبیت هؼلوبى ٍسبیط ًقلیًِجَد) .4

معارف ریاستبرای  شما پیشنهادات  

  دستشس قشاس دّذ.ثِ اسشع ٍقت دس ٍهؼلویي سا هطبثق ًیبصهٌذی ضبگشداى ٍسٌّوبی هؼلن هقبم هحتشم سیبست کتت دسسی 

 .ثبهسَلیي هؼبسف ّوبٌّگی دسست غَست گیشدتبدسهسیشساُ ّبکتت دسسی ٍهَادآهَصضی هکبتت حیف ٍهیل ًگشدد 

 .پیطٌْبداست ثَدرِ رْت اًتقبل کتت دسسی دسًظشگیشد 

 دسًظشگیشد. هؼلویي ،هذیشاى ًٍظبست کٌٌذُ گبى سا رْت استقبی ظشفیت پیطٌْبدهیگشدد تخػیع ثَدرَی 

 .دسًظشگشفتي ثَدرِ ٍسبیط ًقلیِ ثشای اػضبی ًظبست رْت ًظبست اصسطح هکبتت ثشای حوبیت هؼلوبى  

:معارف وزارتپیشنهادات برای   

  هطبثق ًیبصهٌذی ٍالیبت تْیِ ٍتشتیت  ٍدساسشع ٍقت ثِ سیبست ّبی هؼبسف ٍالیبت اًتقبل  کتت دسسی است کِ تَلیذتَقغ

 .دادُ ضَد

  اًتقبل کتت دسسی دسًظشگشفتِ ضَد.ثَدرِ الصم ثشای 

  ثطکل هضوًَی ٍهیتَدیک ساّوِ سبلِ ًظش گشفتِ ٍاقذام هطبثق سضتِ تقبضبی ثِ ػول هیبیذ تذٍیش ٍسکطبة ّبثشای هؼلویي

 رذی ًوبیذ.

  اػضبی ًظبست. دسًظشگشفتي ثَدرِ ثخبطشٍسبیط ًقلیِ)قشاسدادی(رْت اًتقبل 
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 دسترسی متوازن-2

افضایص دستشسی هتَاصى ٍ ّوگبًی ثِ فشغت ّبی تؼلیوی هشتجط، هػئَى ٍ ثبکیفیت ثشای اطفبل، رَاًبى ٍ  ّذف کلی:

 .ثضسگسبالى ثخػَظ صًبى ٍ دختشاى دس کطَس

 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

%47  1 تؼذاد رذیذ الطوَالى )رکَس( 1000 529 

%33  2 تؼذاد رذیذ الطوَالى )اًبث( 500 332 

%66  3 تؼذاد هکبتت رذیذ التبسیس)رکَس( 3 1 

 4 تؼذاد هکبتت رذیذ التبسیس)اًبث( 0 0 0

 5 تؼذاد هکبتت رذیذ التبسیس)هختلط( 0 0 0

%94 .کِ رذیذ اػوبس گشدیذُ است تؼذاد غٌَف اضبفِ 172 9   6 

 7 تؼذادهکبتت رذیذاػوبسضذُ 0 0 0

 8 تؼذاد هکبتت کِ دٍثبسُ اػوبس گشدیذُ است 0 20 0

 9 تؼذاد هکبتت کِ دیَاسّبی احبطِ خَیص سا اػوبس ًوَدُ است. 0 1 0

دسهکبتت تؼذاد چبُ ّبی آة حفش ضذُ 3 19 0  10 

دس هکبتت تؼذاد تطٌبة ّبی سبختِ ضذُ 0 19 0  11 

%100 ثذست آٍسدُ استکوکی  تؼذاد هکبتت کِ ٍرَُ 5 0   12 

 13 تؼذاد هشاکض آهَصش تسشیؼی تبسیس ضذُ )رکَس( 0 1 0

 14 تؼذاد غٌَف آهَصش تسشیؼی تبسیس ضذُ)اًبث( 10 10 0

 15 تؼذاد ضبگشداى کِ دس غٌَف آهَصش تسشیؼی حجت ًبم ًوَدُ اًذ )رکَس( 0 71 0

 16 تؼذاد ضبگشداى کِ دس غٌَف آهَصش تسشیؼی حجت ًبم ًوَدُ اًذ )اًبث( 0 478 0

 17 تبسیس ضذُ )رکَس( (CBE)تؼذاد غٌَف آهَصش هحلی  8 56 0

 18 تبسیس ضذُ )اًبث( (CBE)تؼذاد غٌَف آهَصش هحلی  0 14 0

 19 تؼذاد ضبگشداى کِ دس غٌَف آهَصش هحلی ضبهل ضذُ اًذ ) رکَس( 0 3967 0

 20 تؼذاد ضبگشداى کِ دس غٌَف آهَصش هحلی حجت ًبم ًوَدُ اًذ ) اًبث( 0 608 0
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 21 تؼذاد هؼلوبى استخذام ضذُ ثشای غٌَف هحلی )هشد( 0 56 0

 22 تؼذاد هؼلوبى استخذام ضذُ ثشای غٌَف هحلی )صى( 0 14 0

غٌَف هحلی کِ ثِ هکبتت اغلی اًتقبل دادُ ضذُ است. ضبگشداى تؼذاد 0 0 0  23 

غٌَف هحلی کِ ثِ هکبتت اغلی اًتقبل دادُ ضذُ است تؼذاد 0 0 0  24 

 

 پیشنهادات -مشکالت –4جذول

 : درعرصه دسترسی متوازن مشکالت

 .است ثِ دلیل کوجَد تطکیل الصم هکبتت رذیذ  تأسیس ًگشدیذُ .1

 هکبتت ایي ٍلسَالی دسیبفت ًکشدُ است.ٍرَُ کوکی  اکٌَى ّیذ ًَع تب .2

 .ًجَد اهٌیت ساُ اصهشکض الی ٍلسَالی  .3

 ، است.گشدیذُتؼلیوبت ػوَهی غَست اػوبسغٌَف رذیذ ثشای هکبتت ػذم َدرِ ثبػج ًجَد ث .4

 

 پیشنهادات شما برای ریاست معارف معارف والیت:

 .پیطٌْبد هیگشدد تب تطکیل الصم ثشای تأسیس هکبتت رذیذ هٌظَس گشدد 

 َدس ًظش گشفتِ ضَد. غٌَفاػوبسوٌظَس تَصیغ ٍرَُ کوکی ثِ هکبتت ٍ ثرَدی دپیطٌْبد هیگشدد تب تخػیع ث 

 سبیشهطکالت :

 .هحشٍقبت صهستبًی دسهکبتیت سسوی دس اسشع ٍقت دس دستشس قشاس گیشد 

 پیشنهادات شما برای وزارت معارف معارف:

 ( ثست هؼلن ثشای هکبتت آهشیت هؼبسف هقش. 100خَاّبى اصدیبد تطکیل هؼلویي) 

  افضایص دّذ.(تطکیل 15ثِ )پیطٌْبد هیگشدد تب هقبم هحتشم تطکیل هبهَسیي ارشائیِ سا ثِ سطح ٍلسَالی 
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 مذیریت شفاف و موثر-3

اًکطبف ٍ تقَیِ هذیشیت هؤحش، ضفبف ٍ پبسخگَ ثشای اسایِ ٍ فشاّن آٍسی خذهبت تؼلیوی ثبکیفیت ٍ هتَاصى ثطَس : ّذف کلی

 هؤحش دس سطح هشکض ٍ ٍالیبت.ضفبف، هقشٍى ثِ غشفِ ٍ 

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

 هَحش هی ثبضذ.

 شماره شاخص ها هذف ساالنه پیشرفت ها/ دستآوردها تفاوت

 1 تؼذاد هکبتت کِ ًظبست گشدیذُ است 49 52 0

ًظبستی کِ تشتیت ٍ اسایِ ضذُ استتؼذاد گضاسش ّبی  12 12 0  2 

 3 تؼذاد هؼلوبى کِ دسیک هکتت یب هکبتت ًضدیک تَظیف گشدیذُ است 0 0 0

%100  4 تؼذاد هؼلوبى تَظیف ضذُ ثِ اسبس هسلکی هضوَى 45 0 

 5 تؼذاد هؼلوبى کِ رذیذ استخذام ضذُ است)هشد( 0 51 0

است)صى(تؼذاد هؼلوبى کِ رذیذ استخذام ضذُ  0 21 0  6 

%5  7 فیػذی حبضشی هؼلوبى 100 95 

%100  8 تؼذاد ضَساّبی اداسی هکبتت رذیذ تبسیس ضذُ 3 0 

%100  9 (SIP تؼذاد پالى ّبی تْیِ ضذُ ثْجَد هکبتت ) 3 0 

 10 تؼذاد آػضبی آهَصش دیذُ ضَساّبی هکبتت 0 0 0

0 1 1 
هسبرذ، رلسبت تؼذاد ثشًبهِ ّبی آگبّی ػبهِ کِ اص طشیق ضَساّب، 

 ػوَهی  ٍ قشیِ ّب ثشگضاس ضذُ است
11 
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.: مشکالت و پیشنهادات6جذول  

 :مشکالت

 ًجَدهؼلن هسلکی ثِ هکبتت تؼلیوبت ػوَهی آهشیت هؼبسف هقش. .1
  .ضَساّبی اداسی رذیذتبسیس ًطذًُذاسین هکبتت رذیذالتبسیس اصایٌکِ   .2

 .ًگشدد هکبتت غَست ًگشفتِ ٍ پالى ّبی ثْجَد هکبتت ًیض تَسط ایي اػضب تْیًِجَد ثَدرِ ثبػج ضذ تب آهَصش اػضبی ضَساّبی  .3

 افضایص پیذا کٌذ.غیش حبضشی هؼلوبى ثبػج آى گشدیذُ است کِ ًجَد ًوبیٌگی کبثل ثبًک دس ٍلسَالی هقش،   .4

 

 پیشنهادات به ریاست معارف :

 

غَست هقشٍلسَالی آهشیت هؼبسف هؼلویي هکبتت ثِ اسبس سضتِ دسهکبتت (تي 45)تَظیف هطبثق ًیبصهٌذی است تب پیطٌْبد .1

 . گیشد

 ثَدرِ الصم دس ثخص استقبی ظشفیت اػضبی ضَسای ّب دس ًظش گشفتِ ضَد.  .2

 هقبم هحتشم ثِ اسبس اغل هسلک ٍ سضتِ، هؼلویي ٍسصیذُ سا استخذام ًوبیذ. .3

 

 

 پیشنهادات شما برای وزارت معارف:

  پبیِ چَکی هَسد ضشٍست ضبگشداى هکبتت ایي ٍلسَالی سا فشاّن  1500تب هقبم هحتشم ٍصاست ثِ تؼذاد  هی گشددپیطٌْبد

 ًوبیذ.

 

 


