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 آمریت معارف ) شهر مزارشریف (معلومات در مورد 

 :  ولسوالیالف: نام  مرکز شهر مزارشریف

 در مرکز شهر مزارشریف جنسیتبه اساس  ب تعلیمات عمومیتتعداد مکا .ب

 : تعداد مکاتب ذکور  باب  19

 :  تعداد مکاتب اناث باب  ۲0

 : تعداد مکاتب مختلط باب  68 

 در مرکز شهر مزارشریف به اساس دورهتعلیمات عمومی تعداد مکاتب  .ج

 : ئیهتعداد مکاتب ابتدا باب 15

 : تعداد مکاتب متوسطه  باب  ۲6

 :تعداد مکاتب لیسه  باب  66

 در مرکزشهر مزارشریف  جنسیت. تعداد شاگردان تعلیمات عمومی به اساس د

 : تعداد شاگردان ذکور تن 91994

 : تعداد شاگردان اناث تن  9۲305

 . تعداد مجموع شاگردان غیرحاضر دایمی به اساس جنسیته
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 :تعداد شاگردان غیر حاضر دایمی ذکور  تن 8789

 : تعداد شاگردان غیرحاضر دایمی اناث  تن   10000

 فیائیمعلومات جغرا. و

 تعداد قریه های نزدیک به ولسوالی 

 قریه های دور از ولسوالی تعداد  

 ز. وضعیت امنیتی 

 مرکزشهر مزارشریف :  شده در مسدودتعداد مکاتب  نداریم

 دالیل مسدود شدن مکاتب  0

 وضعیت معلمان و شاگردان مکاتب مسدود شده 

 باشدتعداد حادثات امنیتی که تاسیسات مکاتب را تهدید کرده  

 : خالصه اجراأت

  کیفیت و مرتبط بودن : دست آوردهای کلیدی در عرصه .1

  جلیید کتییب درسییی غییرب تییدریر بییرای شییاگردان در مکاتییب مرکییز  ۲54.771تعییداد ه بیی 1398درطییی سییال مییالی

ب هیای توزیی  شیده درسیی بیرای شیاگردان در اهمچنیان قابیل ذکیر اسیت کیه کتیشهرمزارشریف توزیی  گردییده اسیت. 

 ته و نتیجه مطلوب بدست آمده است.کیفیت تدریر و ارتقای دانش نقش موثر و بسزای داشبهبود 

  تیین معلمییان در اییین سییال فرصییت رهنییایی  و ارتقییای درفیییت فییراهم گردیییده اسییت کییه در نتیجییه  150بییرعالوه بییرای

 توانسته مشکالت معلمان حل و در کیفیت تدریر بهبود به وجود آید.

  امیه آموزشیی در موتوییات مییامین بیرای معلمیان ایین آمرییت برگیزار گردییده اسیت کیه توانسیته برن 5برعالوه به تعیداد

 در بهبود کیفیت تدریر و آموزش میمونی اثرات خوبی را به بار آرد.

  انیاث در شیهر میزار شیریف تاسییر شیده اسیت کیه در  ۲صینف آموزشیی تسیریعی بیه شیمول  3به تعداد  1398در سال

 اناث فراهم گردیده است 94تن شاگرد به شمول  114تعلیم به نتیجه شرایط برای 

  انیاث مخیتب بیه انیاث میی باشید. بیا تاسییر  ۲صینف مولیی ایجیاد شیده اسیت کیه  4بیه تعیداد  1398برعالوه در سال

تیین آنهییا را انییاث  101تیین شییاگردان مسییاعد گردیییده کییه از آن جملییه بییه تعییداد   351صیینوف میی کور شییرایط بییرای 

 تشکیل میدهد.

 :دستآوردهای کلیدی در عرصه دسترسی متوازن  .2
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  دان ذکییور و  تیین شییاگر 18۲3تیین شییاگردان جدیدالشییمول  بییه شییمول  1۲.986تعییداد ه بیی 1398در آغییاز سییال درسییی

انیاث در صینوف اول مکاتیب جی ب گردییده انید کیه بیا جی ب شیاگردان می کور زمینیه  دسترسیی  تن شیاگردان 11163

 مکتب برای اطفال سن مکتب فراهم گردیده و شاگردان از نعمت تعلیم و تربیه مستفد شده اند.

 

 :دستآوردهای کلیدی در عرصه مدیریت مؤثر، شفاف و پاسخگو  .3

  بییار ( ندییارت  3( بییاب مطییابح الیوییه )  107) از تمییام مکاتییب  1398بییا در ندرداشییت پییالن ندییارتی در سییال تعلیمییی

ندیارت تعلیمیی ی ترتییب و بیه مسیولین مربوطیه ارائیه گردییده اسیت. صورت گرفته است که به اسیاس آن گیزارش ندیارت

 . فعال و بسزای را ایفا نموده است در تطبیح نصاب تعلیمی نقش

 تین معلمیین انیاث  4704تعیداد تین معلمیین ذکیور و  957ه شیمول بی(  تین معلمیین مسیلکی  5661تعیداد )ه مچنان به

 رمیامین مسلکی تودیف گردیده است. د

 پالن استراتژیک سوم معارف های عرصهپیشرفت ها و دستآوردها به اساس 

 کیفیت و مرتبط بودن-1

شاگردان در همه سطوح دانش، مهارت ها، نگرش ها و ارزش هایی را کسب خواهند نمود کهه الزمهه یه  هدف کلی: 

شهروند سالم، رشید، مسئولیت پذیر و مولد می باشد و او را برای سهم گیری و مشارکت مؤثر در رونهد تهیمیر رفهاه 

 و بیر المللی مجهز می نماید.  اجتماعی آماده ساخته و برای اشتغال مصئون و پایدار در بازارهای داخلی 

 : خالصۀ شاخب های پالن شده و پیشرفت ها را در عرصه کیفیت و مرتبط بودن نشان می دهد.1جدول 

پیشههههرفت ههههها/  تفاوت/انحراف

 دستآوردها

 شماره شاخص ها هدف ساالنه

%79 ۲54.717 1،۲53،70۲ 

 

تعداد کتب درسی و رهنمای معلم که از طرف 

 برای مرکزشهربلخ ریاست معارف 

 توزی  شده است. مزارشریف

1 

%79 ۲54.717 1،۲53،70۲ 

 

تعداد کتب درسی و رهنمای معلم که از طرف 

ولسوالی)مرکزشهرمزارشریف( به مکاتب توزی  

 شده است.

۲ 

تعییداد معلمییانم سییرمعلمان و ندییارت  یییان  ۲40 0 %100

 مواد آموزشیآموزش دیده در مورد استفاده از 

 جدید

3 
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تعداد معلمان که از آموزش دانش میمونی در  0 0 0

 مراکز تربیه معلم مستفید شده اند.

4 

تعداد تریننگ های تیدویر شیده در موتوییات  0 5 0

 میمون

5 

تعداد مدیران مکاتب کیه در میورد حماییت و  30 0 %100

 رهنمایی معلمان، آموزش دیده اند.

6 

تعداد بازدید هیای انجیام شیده سیطت مکتیب  0 1 0

 برای حمایت معلمان

7 

تعداد معلمان موجود درمکاتب که فرصت های  0 150 0

رهنمایی  وارتقای درفیت بیرای شیان فیراهم  

 گردیده )آزمایشی در مکتب(

8 

تعییداد مییدیرانماداره  یییان مکاتییب کییه در  10 0 %100

 آموزش دیده اند.ترینینگ مدیریت مکتب( 

9 

کیه آمیوزش  6الیی  3تعداد معلمیان صینوف  0 0 0

تدریر را در خوانش، نوشتن و حساب کیردن 

 فرا گرفتند. 
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 :مشکالت و پیشنهادات 2جدول 

 مشکالت:

 در مورد استفاده از مواد درسی آموزش ندیده است 1398معلمان و ندارت  یان به سبب نبود بودجه در سال مالی  -1

 مزار شریف نیز یکی از مشکالت اساسی استکمبود کتب درسی در مرکز شهر  -۲

 معلمان در مورد تدریر موضوعات خانش، نوشتن و حساب کردن آموزش ندیده است -3

 .معلمان در شهر مزار شریف در موضوع دانش میمونی که یکی از اساس ترین آموزش ها است سینمار ندیده است -4

 پیشنهادات به ریاست معارف والیت مربوطه:

  آموزشی بر مبنی ضرورت به ولسوالی ها در ندر گرفته شودبرنامه های 

  پیشنهاد می شود که معلمان در  موضوعات آموزش دانش میمونی و موتویات میمون سیمنار دیده تا مشکالت معلمیان

 بر طرف شود
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  در خواندن نوشتن و حساب  6الی  3پیشنهاد می شود که معلمان در مورد آموزش تدریر در صنوف 

 ات به وزارت معارف:پیشنهاد

  در موضوعات آموزش معلمان و مدیران 1400سال در ندرگرفتن بودجه برای 

 توزی  کتب درسی به موق  برای این ولسوالی 

 

 

 

 

 

 

 

 :دسترسی متوازن-۲

افزایش دسترسی متوازن و همگانی به فرصت های تعلیمی مرتبط، مصئون و باکیفیت برای اطفال، جوانان و  هدف کلی:

 . بزرگساالن بخصوص زنان و دختران در کشور

 شاخب های پالن شده و میزان پیشرفت آنها را در عرصه دسترسی متوازن نشان می دهد. خالصۀ: 3جدول 

 شماره شاخص ها هدف ساالنه اپیشرفت ها/ دستآورده تفاوت/انحراف

 1 تعداد جدید الشموالن ذکور 14.051 1.8۲3 %87

 2 تعداد جدید الشموالن اناث 13.188 11.163 %15

 3 سیر ذکورأتعداد مکاتب جدید الت 0 0 0

 ۴ سیر اناثأتعداد مکاتب جدید الت 0 0 0

 ۵ سیر مختلطأتعداد مکاتب جدید الت 7 0 %100

 ۶ مکاتب که جدیداً اعمار شدهتعداد  0 3 0

تعداد صنوف اضافه کیه جدییداً اعمیار  0 0 0 7 
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 شده است. 

 8 تعداد مکاتب ترمیم شده 0 0 0

تعداد مکاتب که دیوارهیای احاطیه آن  0 0 0

 اعمار شده است.

9 

 10 درمکاتب  تعداد  اه های آب حفر شده 0 0 0

 11 در مکاتب تعداد تشناب های اعمار  0 0 0

بدسیت کمکیی  تعداد مکاتب که وجوه 0 0 0

 آورده است.

12 

تعداد صنوف ذکیور آمیوزش تسیریعی  0 1 0

 تاسیر شده 

13 

تعداد صینوف انیاث آمیوزش تسیریعی  0 ۲ 0

 تاسیر شده

1۴ 

تعداد شیاگردان ذکیور کیه در صینوف  0 ۲0 0

 آموزش تسریعی شامل شده اند.

1۵ 

تعداد شیاگردان انیاث کیه در صینوف  0 94 0

 آموزش تسریعی شامل شده اند.

1۶ 

تعداد صنوف آموزش مولیی  تاسییر  0 ۲ 0

 شده )ذکور(

17 

تعداد صنوف آموزش مولیی  تاسییر  0 ۲ 0

 شده )اناث(

18 

تعداد شیاگردان ذکیور کیه در صینوف  0 ۲50 0

 آموزش مولی شامل شده اند 

19 

تعداد شیاگردان ذکیور کیه در صینوف  0 101 0

 اند.آموزش مولی شامل شده 

۲0 

تعداد معلمان ذکور استخدام شیده در  0 1 0

 مولی آموزش صنوف 

21 
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 دراسیتخدام شیده  اناث تعداد معلمان 0 1 0

 مولی  آموزش صنوف

22 

تعداد صینوف آمیوزش مولیی کیه بیه  0 4 0

 مکاتب اصلی انتقال داده شده است

23 

 صینوف ذکیور و انیاث شیاگردان تعداد 0 410 0

مولیی کیه بیه مکاتیب اصیلی  آموزش

 .انتقال داده شده است

2۴ 

 

 :پیشنهادات و مشکالت –۴جدول

 مشکالت:

 نسبت نبود تشکیل در والیت مکتب جدید در این ولسوالی تاسیر نشده است -1

 نسبت نبود بودجه صنوف جدید اعمار نشده است -۲

 نسبت نبود بودجه مکاتب جدید ترمیم نگردیده است -3

 دیوارهای احاطه مکاتب اعمار نشده استنسبت نبود بودجه  -4

 پیشنهادات به ریاست معارف والیت مربوطه:

  پیشنهاد می گردد تا بست های بیشتر برای معارف شهر مزار شریف داده شده تا مکاتب جدید بیر حسیب ضیرورت ایجیاد

 شود

 ه برای مکاتب در ندر گرفته شودپیشنهاد می گردد تا بودجه بیشتر برای اعمار مکاتب، صنوف جدید و دیوار های احاط 

 

 پیشنهادات به وزارت معارف:

  در ندر گرفته شود 1398پیشنهاد می شود تا بودجه برای اعمار مکاتب و ملوقات مکاتب در سال مالی 

 بست های بیشتر برای والیت  بلخ ارایه گردد تا به اساس آن مکاتب جدید بر اساس ضرورت تاسیر شود 
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 و پاسخگو ثرؤم ،مدیریت شفاف-3

انکشاف و تقویه مدیریت مؤثر، شفاف و پاسخگو برای ارایهه و فهراهم آوری خهدمات تعلیمهی باکیفیهت و هدف کلی: 

 متوازن بطور شفاف، مقرون به صرفه و مؤثر در سطح مرکز و والیات.   

مدیریت میؤثر، شیفاف و پاسیخگو نشان دهنده خالصۀ از شاخب های پالن شده و میزان پیشرفت شاخب ها در عرصه : ۵-جدول

 می باشد.

پیشههههرفت ههههها/  تفاوت/انحراف

 دستآوردها

 شماره شاخص ها هدف ساالنه

 1 تعداد مکاتب که ندارت شده 167 107 %35

تعداد گزارش های ندارتی  که ترتیب و ارایه  3 3 0

 شده است

2 

تعداد معلمیان کیه در مکاتیب مربوطیه و ییا  0 0 0

 تودیف شده اند. مکاتب همجوار دوباره

3 

تعداد معلمان دوباره تودیف شده بیه اسیاس  0 0 0

 تخصب میمونی

۴ 

تعداد معلمان ذکور که جدیداً استخدام شیده  7۲ 0 %100

 اند

۵ 

تعداد معلمان اناث که جدیداً استخدام شیده  72 0 %100

 اند.

۶ 

 7 فیصدی حاضری معلمان 0 100% 0

 8 مکاتب جدیدالتأسیرتعداد شوراهای اداری  3 0 %100

 تعداد پالن های تهیه شدۀ بهبیود مکاتیب ) ۵ 0 %100

SIP) 

9 

 10 تعداد اعیای آموزش دیده شوراهای مکاتب   1 100 0

تعداد برنامه های آگاهی عامیه کیه از طرییح  1 2 0

شوراها، مساجد، جلسات عمومی  و قرییه هیا 

 برگزار شده است. 

11 
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 پیشنهادات:: مشکالت و ۶جدول

 

 

 مشکالت:

  به نسبت نبود بودجه شوراهای مکاتب ایجاد نشده است 1398در سال 

 به نسبت نبود بودجه هیچ معلم اناث ذکور استخدام نشده است 

 به نسبت کمبود بست هیچ معلم در مکاتب همجوار تودیف نشده است 

 موزشی ترتیب نشده استهیچ پالن بهبود مکاتب توسط مدیران به دلیل عدم ارایه برنامه های آ 

 پیشنهادات به ریاست معارف والیت مربوطه:

  1400در ندر گرفتن بودجه برای ایجاد شوراهای مکاتب و شامل پالن عملیاتی ساختن فعالیت مت کره برای سال 

 استخدام معلمان بیشتر برای شهر مزار شریف 

 در ندر گرفتن پالن بهبود مکاتب برای مکاتب شهر مزار شریف 

 پیشنهادات به وزارت معارف:

 ارایه بست های بشتر برای شهر مزار شریف به مندور تکمیل فعالیت های تدریر برای مکابت 

 در ندر گرفتن بودجه برای فعالیت های آموزشی برای مدیران مکاتب جهت بهبود عملکرد مدیران و حمایت معلمان 


