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  ( المار )معارف ولسوالی آمریت گزارش 

 نتایج ساالنهپیشرفت و 

  

 

 

 

 

 

کیفیت و مرتبط بودن

دسترسی متوازن

مدیریت مؤثر، شفاف و پاسخگو

 دوره

 1397جدی  1:از 

 1398قوس  30:الی



2 
 

 
 



3 
 

 فهرست مندرجات
 4 .................................................................................................................................... یولسوالمعلومات در مورد 

 6 ........................................................... سوم معارف و اقراء کیپالن استراتژ یعرصه ها ها و دستآوردها به اساس شرفتیپ

 6 ............................................................................................................................................ و مرتبط بودن تیفیک

 7 .............................................................................................................................................. متوازن یدسترس-2

 9 .......................................................................................................................... شفاف، مؤثر و پاسخگو تیریمد-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 ولسوالی معلومات در مورد
 ولسوالینام الف:  المار

 در ولسوالی جنسیتبه اساس  ب تعلیمات عمومیتعداد مکات .ب

 مکاتب ذکور تعداد  24

 اناث مکاتبتعداد  12

 ب مختلطتعداد مکات 0

 در ولسوالی به اساس دورهتعلیمات عمومی تعداد مکاتب  .ج

 ئیهابتداتعداد مکاتب  16

 تعداد مکاتب متوسطه  11

  لیسهتعداد مکاتب  9

 در ولسوالی  جنسیتبه اساس تعلیمات عمومی تعداد شاگردان . د

 تعداد شاگردان ذکور 9810

 تعداد شاگردان اناث 7921

 به اساس جنسیت غیرحاضر دایمی. تعداد مجموع شاگردان ه

 ذکور غیر حاضر دایمی تعداد شاگردان  300

 اناث  غیرحاضر دایمی تعداد شاگردان 220

 فیائیمعلومات جغرا. و

 تعداد قریه های نزدیک به ولسوالی 20

 قریه های دور از ولسوالی تعداد  60

 ز. وضعیت امنیتی 

  ولسوالی شده در مسدودتعداد مکاتب  0

 دالیل مسدود شدن مکاتب  0

 معلمان و شاگردان مکاتب مسدود شدهوضعیت  0

 تعداد حادثات امنیتی که تاسیسات مکاتب را تهدید کرده باشد 30
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 دست آوردهای کلیدی در عرصه کیفیت و مرتبط بودن .1

  بههه والیههت فاریههاب   المههاردر ولسههوالی  1398ب رهنمههای معلهه  در سهها  تههو ک جلههد کتههاب درسههی 22764بههه تعههداد

توزیع گردیده است که بها توزیهع آنت تها حهدی  هالو کمبهود کتهب درسهی و رهنمهای معله  مرفهوع گردیهده مکاتب 

 است. 

 تههم معلمههانت سههرمعلمان و اعاههای نیههارت سههیمینار در مههورد اسههتفاده از مههواد (63 )در بخههو آمههوز  بههه تعههداد

فههرا گرفتههه انههد. فراگیههری اسههتفاده از مههواد آموزشههی جدیههد  المههاردر ولسههوالی  1398طههی سهها   را آموزشههی جدیههد

 داده است.را افزایو ی برای شاگران زمینه تدریس بهتر را سهولت بخشیده و نیز برداشت های آموزش

 دست آوردهای کلیدی در عرصه دسترسی متوزان .2

 در  1398اناث میباشندت طی سا   (تم 1318)تم آن ذکور و( 1550 )تم جدید الشمو  که(  2868) جمعاً به تعداد

. شاگردان که به مکاتب جذب شدند. با جذب شاگردان در مکاتب زمینه برای تعلی  در صنف او  جذب شدند المارولسوالی 

 برای شاگردان بیرون از مکتب مساعد گردیده است.

   صنف اناث در ایم ولسوالی  1صنف تسریعی به شمو    3صنف اناث  و  4صنف محلی به شمو   7به تعداد  1398درسا

شاگرد در صنوف  62اناث و به تعداد  180شاگرد در صنوف محلی به شمو   364تاسیس شده است با تاسیس آن به تعداد 

 اناث جذب گردیده است 46تسریعی به شمو  

 دست آوردهای کلیدی در عرصه مدیریت موثر، پاسخگو و شفاف .3

 (33 بار از) و  الو های مکاتب شناسائی نیارت شده است. در جریان نیارت مشکالت  1398در سا   المارمکتب ولسوالی

 و تعداد از آنان. بعای مشکالت به صورت آنی حل شده گزار  به مرکز والیت فاریاب انتقا  داده شده است 33و در شده 

. نیارت تعلیمی نقو مه  در عرصه انتقا  داده شده است والیت فاریاب که قابلیت حل نبوده به مقامات ریاست معارف 

 بهبود یابد.  المارمدیریت موثر پاسخگو و شفاف دارد. نیارت تعلیمی باعث شده است که کیفیت تدریس در ولسوالی 

  ایم  . قابل یاد آوری است که از ایم میانجذب شده است الماردر ولسوالی  1398طی سا  معل  تم  150جمعاً به تعداد

 آنها اناث می باشدتم  80و تم ذکور 70 تعداد

  30به تعداد ( باب پالن بهبود مکاتبSIP در ولسوالی )مه  تهیه شده است. ایم پالن ها نقو  1398در سا  مالی  المار

 نیازسنجی معلمانت تعمیر و البرتوار داشته است.  درعرصه های تعلی  تربیه درموثر و

  آگاهی عامه نقو موثر در جذب جدیدالشموالن به خصوص طبقه اناث دارد. بدیم منیور جهت افزایو سطح آگاهی مردم

برگزار شده است.  الماربار آگاهی عامه در ولسوالی (1) 1398سا  سواد از طریق ت منابر و مساجد طی بهره در مورد اهیمت 

 یت عل  و دانو پی برده و فیصدی جذب شاگردان اناث افزایو یافته است. بعد از برگزاری آگاهی عامهت خانواده ها به اهم
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 عرصه های پالن استراتژیک سوم معارف و اقراء پیشرفت ها و دستآوردها به اساس

 کیفیت و مرتبط بودن

هدف کلی:شاگردان در همه سطوح دانوت مهارت هات نگر  ها و ارز  هایی را کسب خواهند نمود که الزمه یک شهروند سال ت 

 رشیدت مسئولیت پذیر و مولد می باشد 

 :شاخص های پالن شده و پیشرفت ها را در عرصه کیفیت و مرتبط بودن 1جدو  

 انحراف/تفاوت
پیشرفت ها/ 

 دستآوردها
 شماره ها شاخص هدف ساالنه

78% 22764 101220 

ریاست  طرف ازکه  درسی تعداد کتب

شده توزیع  برای ولسوالی معارف

 .است

۱ 

0 22764 22764 
معل  که از طرف  رهنمای تعداد کتب

 .است شدهولسوالی به مکاتب توزیع 
2 

0 63 50 

داد معلمان/ سرمعلمان و نیارت تع

استفاده  در مورده آموز  دید یان 

 جدید مواد آموزشیاز 

3 

0 0 0 
تعداد معلمان که از آموز  دانو 

معل   در مراکز تربیه مامونی

 ند.ه امستفید شد

۴ 

0 ۱ 0 
در  تدویر شده تریننگ های تعداد

 محتویات مامون
۵ 

0 0 0 
 در مورد تعداد مدیران مکاتب که

آموز   تحمایت و رهنمایی معلمان

 .دیده اند

۶ 

0 ۴ 0 
سطح  انجام شده های بازدیدتعداد 

 مکتب برای حمایت معلمان
۷ 

0 ۶3 0 

 که درمکاتب تعداد معلمان موجود

فرصت های رهنمایی  وارتقای 

 گردیده شان فراه  ظرفیت برای 

 (آزمایشی در مکتب)

۸ 

0 0 0 
مکاتب که  اداره  یان/تعداد مدیران

آموز   (ترینینگ مدیریت مکتبدر 

 .دیده اند

۹ 
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0 ۶3 0 
که  6الی  3تعداد معلمان صنوف 

در خوانوت نوشتم تدریس را آموز  

 و حساب کردن فرا گرفتند. 

۱0 

 
 

 

 مشکالت و پیشنهادات 2جدول 

 :مشکالت

  انحراف در توزیع کتب در ایم ولسوالی وجود داردت انحراف باال در توزیع کتب   ٪ 77به اساس پالن در نیر گرفته شده

 شاگردان به کتب درسی می شود و بر کیفیت تدریس تاثیرات منفی داردباعث عدم دسترسی 

 به دلیل نبود بودجه معلمان از طریق ریاست تربیه معل  در ایم ولسوالی مورد آموز  قرار نگرفته است 

 در مورد مدیریت مکتب برای مدیران مکاتب در ایم ولسوالی برنامه های آموزشی برگزار نشده است 

  زمان توزیع راه یکی از  الو ها بوده و توجه نکردن مسوولیم در قسمت توزیع کتب به اسرع وقت یکی دوری راه در

 از مشکالت عمده به شمار می رود

 والیت مربوطه معارف ریاست به پیشنهادات

 

 انتقا  به موقع کتب درسی و رهنمای معل ؛ 

 ؛پرداخت به موقع پو  کرایه کتب درسی به متعمد 

  و مدیران برنامه های آموزشی در نیر گرفته شودبرای معلمان 

 

  وزارت معارف بهپیشنهادات 

 انتقا  به موقع کتب درسی و رهنمای معل ؛ 

 در نیر گرفتم برنامه های آموزشی برای مدیران و معلمان جهت حل مشکالت 

  توزیع به قدر کافی کتب درسی برای ولسوالی تا مشکالت شاگردان حل شود 

 متوازندسترسی -۲

افهزایو دسترسهی متهوازن و همگهانی بهه فرصهت ههای تعلیمهی مهرتبطت مصهئون و باکیفیهت بهرای اطفها ت جوانهان  هدف کلی:

  و بزرگساالن بخصوص زنان و دختران در کشور

 .نشان می دهددسترسی متوازن  عرصهدر را آنها شرفت یشاخص های پالن شده و میزان پ خالصۀ :3جدول 
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 انحراف/تفاوت
پیشرفت ها/ 

 دستآوردها
 شماره شاخص ها هدف ساالنه

 ۱ تعداد جدید الشموالن ذکور 850 1550 0

0 1318 245 
 2 تعداد جدید الشموالن اناث

100% 0 2 
سیس أتعداد مکاتب جدید الت

 ذکور

3 

100% 0 1 
سیس أتعداد مکاتب جدید الت

 اناث

۴ 

0 0 0 
سیس أتعداد مکاتب جدید الت

 مختلط

۵ 

88% 1 8 
تعداد مکاتب که جدیداً اعمار 

 شده

۶ 

100٪ 0 2 
تعداد صنوف اضافه که جدیدًا 

 اعمار شده است. 

۷ 

 ۸ تعداد مکاتب ترمی  شده 5 2 60%

100٪ 0 11 
تعداد مکاتب که دیوارهای احاطه 

 آن اعمار شده است.

۹ 

78% 2 9 
 تعداد  اه های آب حفر شده

 درمکاتب 

۱0 

 ۱۱ در مکاتب تعداد تشناب های اعمار  8 0 100%

13% 35 40 
کمکی  تعداد مکاتب که وجوه

 بدست آورده است.

۱2 

71% 2 7 
تعداد صنوف ذکور آموز  تسریعی 

 تاسیس شده 

۱3 

67% 1 3 
تعداد صنوف اناث آموز  تسریعی 

 تاسیس شده

۱۴ 

64% 16 45 
تعداد شاگردان ذکور که در صنوف 

 اند.آموز  تسریعی شامل شده 

۱۵ 

0 46 46 
تعداد شاگردان اناث که در صنوف 

 آموز  تسریعی شامل شده اند.

۱۶ 

0 3 3 
تعداد صنوف آموز  محلی  

 )ذکور(تاسیس شده 

۱۷ 
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0 4 4 
تعداد صنوف آموز  محلی  

 )اناث(تاسیس شده 

۱۸ 

0 184 184 
تعداد شاگردان ذکور که در صنوف 

 آموز  محلی شامل شده اند 

۱۹ 

0 180 180 
که در صنوف اناث تعداد شاگردان 

 آموز  محلی شامل شده اند.

20 

13% 7 8 
تعداد معلمان ذکور استخدام شده 

 محلی آموز  در صنوف 

2۱ 

14% 12 14 
استخدام شده  اناث تعداد معلمان

 محلی  آموز  صنوف در

22 

0 3 3 
تعداد صنوف آموز  محلی که به 

 مکاتب اصلی انتقا  داده شده است

23 

0 105 105 

 صنوف ذکور و اناث شاگردان تعداد

محلی که به مکاتب اصلی  آموز 

 .انتقا  داده شده است

2۴ 

 

 پیشنهادات و مشکالت –۴جدول

 :مشکالت

 

   تاسیس نشده است 1398به دلیل نبود بست هیچ نوع مکت در سا 

  ولسوالی اعمار نشده استبه دلیل نبود بودجه صنوف اضافی و دیوار احاطه و همچنان تشناب ها در ایم 

 "ریاست معارف والیت مربوطه بهپیشنهادات 

 شامل پالن اعمار ساختم صنوف اضافی برای مکاتب متذکره 

   1400شامل پالن نموده اعمار دیوار احاطه و اعمار تشناب ها برای سا  

  توزیع بست های جدید برای ایم ولسوالی به منیور ایجاد مکاتب 

 وزارت معارف: بهپیشنهادات 

 ایجاد بست های بیشتر برای والیت فاریاب و ایم ولسوالی به منیور حل مشکل ایجاد مکاتب 

  درنیر گرفتم بودجه بیشتر برای اعمار مکاتبت صنوف اضافی جدیدت اعمار دیوار احاطه و تشناب ها برای ایم ولسوالی 

 و پاسخگو ثر، مؤمدیریت شفاف-۳

انکشاف و تقویه مدیریت مؤثرت شفاف و پاسخگو برای ارایه و فراه  آوری خدمات تعلیمی باکیفیت و متوازن بطور : هدف کلی

 شفافت مقرون به صرفه و مؤثر در سطح مرکز و والیات.   
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 پاسخگوشفاف و  مؤثرت مدیریت عرصهشرفت شاخص ها در یاز شاخص های پالن شده و میزان پ نشان دهنده خالصۀ: ۵-جدول

 می باشد.

 انحراف/تفاوت
پیشرفت ها/ 

 دستآوردها
 شماره شاخص ها هدف ساالنه

 ۱ شدهتعداد مکاتب که نیارت  40 33 43%

43% 33 40 
ترتیب که   تعداد گزار  های نیارتی

 استایه شده رو ا
2 

0 0 0 

 مکاتب مربوطه ودر تعداد معلمان که 

شده توظیف  همجوار دوبارهمکاتب یا 

 اند.

3 

0 0 0 
توظیف شده به دوباره تعداد معلمان 

 یمامون تخصصاساس 
۴ 

0 70 0 
 اًکه جدید ذکور تعداد معلمان

 انداستخدام شده 
۵ 

0 80 0 
 اًکه جدیداناث تعداد معلمان 

 اند.استخدام شده 
۶ 

 ۷ فیصدی حاضری معلمان 0 ٪100 0

0 0 0 
 اداری مکاتب تعداد شوراهای

 جدیدالتأسیس
۸ 

0 30 0 
بهبود  تهیه شدۀ پالن هایتعداد 

 (SIP مکاتب )
۹ 

0 108 0 
 شوراهایآموز  دیده عاای تعداد ا

 مکاتب  
۱0 

0 1 0 

از تعداد برنامه های آگاهی عامه که 

شوراهات مساجدت جلسات  طریق

  .عمومی  و قریه ها برگزار شده است

۱۱ 

 

 :: مشکالت و پیشنهادات۶جدول

 :مشکالت

  توظیف نشده است 1398معل  در سا  به دلیل کمبود معل  هیچ 

 به تعداد بسیار ک  شوراهای اداری مکاتب ایجاد شده است و تمام مکاتب شورای اداری ندارد 

 یک برنامه اگاهی عامه برای ایم ولسوالی در نیر گرفته شده است که بسیار ک   می باشد  
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 :والیت مربوطه معارف ریاست بهپیشنهادات 

  بودجه جداگانه پیشنهادشودغرض اعمار مکاتب 

 ایجاد مکاتب بدون دیوار احاطه بودجه پیشنهاد شود 

  المارحفر  اه آب آشامیدنی برای مکاتب ولسوالی  

  اکما  بست های ضروری درمکاتب ازقبیل معلمیم اجیر خدماتی کتب درسی  میز وکی واعمار تعمیر درمکاتب وغیر

 .میباشد

 وزارت معارف: بهپیشنهادات 

  برنامه بیشتر آگاهی عامه در هماهنگی وزارت حج و اوقاف صورت گیرد تا موانع فرهنگی که سد راه دختران وجود داردت

 برداشته شود و نرخ جذب شاگردان به خصوص شاگردان اناث افزایو یابد؛

  تخصیص بست ها برای ایجاد مکاتب جدید التاسیس؛ 

 پالن عملیاتی سا  های بعد  بازسازی مکاتب و اعمار دیوار احاطه در فعالیت های اعمار صنوف جدید اضافهت ترمی  و

 .ده شود تا در ایم فعالیت ها پیشرفت صورت گیردگنجان

 بخاطر ایجاد مکاتب جدید التاسیس بست سفید پیشنهادشود 

  

 

 

 


