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 جمهوری اسالمی افغانستان

 وزارت معارف

 ریاست معارف والیت فاریاب 
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 :ولسوالی معلومات در مورد

 ولسوالینام الف:  اندخوی

 در ولسوالی جنسیتبه اساس  ب تعلیمات عمومیتعداد مکات .ب

 مکاتب ذکور تعداد  13

 اناث مکاتبتعداد  8

 ب مختلطتعداد مکات 0

 در ولسوالی به اساس دورهتعلیمات عمومی تعداد مکاتب  .ج

 ئیهتعداد مکاتب ابتدا 7

 تعداد مکاتب متوسطه  4

  لیسهتعداد مکاتب  10

 در ولسوالی  جنسیتبه اساس تعلیمات عمومی تعداد شاگردان . د

 تعداد شاگردان ذکور 9069

 تعداد شاگردان اناث 8737

 به اساس جنسیت غیرحاضر دایمی. تعداد مجموع شاگردان ه

 ذکور غیر حاضر دایمی تعداد شاگردان  2114

 اناث  غیرحاضر دایمی تعداد شاگردان 8737

 فیائیمعلومات جغرا. و

 تعداد قریه های نزدیک به ولسوالی 15

 قریه های دور از ولسوالی تعداد  25

 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 0
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 خالصه اجراات

 دست آوردهای کلیدی در عرصه کیفیت و مرتبط بودن .1

  بههه مکاتههب در والیههت فاریههاب  انههدخویدر ولسههوالی  1398جلههد کتههاب رهنمههای معلهه  در سهها   45195بههه تعههداد

توزیع گردیهده اسهت کهه بها توزیهع انح تها حهدی بهالک کمدهود کتهب درسهی و رهنمهای معله  مرفهوع  این ولسوالی

 گردیده است. 

 تههن معلمههانح سههرمعلمان و اعاههای نیههارت سههیمینار در مههورد اسههت اده از مههواد (15 )در بخههک امههوز  بههه تعههداد

فهرا گرفتهه انهد. فراگیهری اسهت اده از مهواد اموزشهی جدیهد  انهدخویدر ولسهوالی  1398طهی سها   را اموزشی جدید

 ی برای شاگران را افزایک میدهند...زمینه تدریس بهتر را سهولت بخشیده و نیز برداشت های اموزش

 دست آوردهای کلیدی در عرصه دسترسی متوزان .2

 در  1398اناث میداشندح طی سا   (تن 930 )تن ان ذکور و( 1235 )تن جدید الشمو  که(  2165) جمعاً به تعداد

. شاگردان که به مکاتب جذب شدند. با جذب شاگردان جدید زمینه تعلی  و در صنف او  جذب شدند اندخویولسوالی 

 تربیه برای شاگردان در این ولسوالی فراه  گردیده است

 شفافدست آوردهای کلیدی در عرصه مدیریت موثر، پاسخگو و  .3

 (2بار از)  و بالک نیارت شده است. در جریان نیارت مشکالت  1398در سا   اندخویولسوالی  در باب مکتب 18تعداد

. بعای مشکالت به صورت انی حل گزار  نیارتی در این ولسوالی تهیه گردیده است 18و  های مکاتب شناسائی شده

انتقا  داده شده است. نیارت تعلیمی  والیت فاریاب که قابلیت حل ندوده به مقامات ریاست معارف  و تعداد از انانشده 

نقک مه  در عرصه مدیریت موثر پاسخگو و ش اف دارد. نیارت تعلیمی باعث شده است که کی یت تدریس در ولسوالی 

 بهدود یابد.  اندخوی

  20به تعداد ( باب پالن بهدود مکاتبSIPدر ولسو ) تهیه شده است. این پالن ها نقک  1398در سا  مالی  اندخویالی

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

  اگاهی عامه نقک موثر در جذب جدیدالشموالن به خصوص طدقه اناث دارد. بدین منیور جهت افزایک سطح اگاهی

برگزار  اندخویبار اگاهی عامه در ولسوالی (1) 1398سا  سواد از طریق ح منابر و مساجد طی بهره مردم در مورد اهیمت 

شده است. بعد از برگزاری اگاهی عامهح خانواده ها به اهمیت عل  و دانک پی برده و فیصدی جذب شاگردان اناث افزایک 

 یافته است. 

  

 

 

 

 استراتژیک سوم معارف و اقراعرصه های پالن  پیشرفت ها و دستآوردها به اساس

 کیفیت و مرتبط بودن

هدف کلی:شاگردان در همه سطوح دانش، مهارت ها، نگرش ها و ارزش هایی را کسب خواهند نمود که الزمه یک 

 شهروند سالم، رشید، مسئولیت پذیر و مولد می باشد 
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 :شاخص های پالن شده و پیشرفت ها را در عرصه کی یت و مرتدط بودن 1جدو  

 

 

 انحراف/تفاوت
پیشرفت ها/ 

 دستآوردها
 شماره ها شاخص هدف ساالنه

72% 45195 160000 
ریاست  طرف ازکه  درسی تعداد کتب

 .شده استتوزیع  برای ولسوالی معارف
1 

72% 45195 160000 
معل  که از طرف  رهنمای تعداد کتب

 .است شدهولسوالی به مکاتب توزیع 
2 

0 15 15 

داد معلمان/ سرمعلمان و نیارت تع

است اده  در مورده اموز  دیدبیان 

 جدید مواد اموزشیاز 

3 

0 0 0 

تعداد معلمان که از اموز  دانک 

معل  مست ید  در مراکز تربیه مامونی

 ند.ه اشد

۴ 

0 12 0 
در  تدویر شده تریننگ های تعداد

 محتویات مامون
۵ 

0 0 0 

 در مورد تعداد مدیران مکاتب که

اموز   ححمایت و رهنمایی معلمان

 .دیده اند

۶ 

0 21 21 
سطح  انجام شده های بازدیدتعداد 

 مکتب برای حمایت معلمان
۷ 

0 0 0 

 که درمکاتب تعداد معلمان موجود

فرصت های رهنمایی  وارتقای 

 گردیده شان فراه  ظرفیت برای 

 (ازمایشی در مکتب)

۸ 

0 0 0 

مکاتب که  اداره بیان/تعداد مدیران

اموز   (ترینینگ مدیریت مکتبدر 

 .دیده اند

۹ 

0 70 0 

که  6الی  3تعداد معلمان صنوف 

در خوانکح نوشتن تدریس را اموز  

 و حساب کردن فرا گرفتند. 

1۰ 
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 مشکالت و پیشنهادات 2جدول 

 :مشکالت

  انحراف وجود داردح انحراف موجود روی فیصد در توزیع کتب درسی  72به اساس پالن عملیاتی در ولسوالی اندخوی

 دسترسی اط ا  به کتب تاثیرات من ی داشته و نیز کی یت درس را متارر می نمایند.

 به دلیل ندود بودجه معلمان اموز  دانک مامونی را در مراکز تربیه معل  فرانگرفته است 

 مدیران مکاتب به دلیل ندود بودجه اموز  های الزم را نگرفته است 

 های رهنمای و ارتقای ظرفیت برای معلمان در مکاتب به دلیل ندود بودجه فراه  نشده است فرصت 

 

 

 والیت مربوطه معارف ریاست به پیشنهادات

 

 .پیشنهاد می شود تا کتب درسی به قدر ضرورت این ولسوالی برای سا  جدید برای شاگردان توزیع گردد 

  کارمندان و معلمان و مدیران مکاتب در این ولسوالی برگزار گرددبرنامه های اموزشی بر مدنی ضرورت برای 

 :معارف وزارت بهپیشنهادات 

  توزیع کتب درسی به اساس ضرورت هر والیت 

  توزیع و برنامه ریزی برنامه های اموزشی بر مدنی ضرورت هر ولسوالی 

  مامونیدر نیر گرفتن برنامه های اموزشی در معلمان در محتویات مامون و دانک 

 دسترسی متوازن-2

افههزایک دسترسههی متههوازن و همگههانی بههه فرصههت هههای تعلیمههی مههرتدطح مصههطون و باکی یههت بههرای اط هها ح جوانههان و  هههدف کلههی:

  بزرگساالن بخصوص زنان و دختران در کشور

 .نشان می دهددسترسی متوازن  عرصهدر را انها شرفت یشاخص های پالن شده و میزان پ خالصۀ :3جدول 

 انحراف/تفاوت
پیشرفت ها/ 

 دستآوردها
 شماره شاخص ها هدف ساالنه

 1 تعداد جدید الشموالن ذکور 1500 1235 18%
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34% 930 1400 
 2 تعداد جدید الشموالن اناث

0 0 0 
سیس أتعداد مکاتب جدید الت

 ذکور

3 

0 0 0 
سیس أتعداد مکاتب جدید الت

 اناث

۴ 

0 0 0 
سیس أتعداد مکاتب جدید الت

 مختلط

۵ 

0 2 0 
تعداد مکاتب که جدیداً اعمار 

 شده

۶ 

0 8 0 
تعداد صنوف اضافه که جدیدًا 

 اعمار شده است. 

۷ 

 ۸ تعداد مکاتب ترمی  شده 0 2 0

0 0 0 
تعداد مکاتب که دیوارهای احاطه 

 ان اعمار شده است.

۹ 

0 0 0 
 تعداد باه های اب ح ر شده

 درمکاتب 

1۰ 

 11 در مکاتب تعداد تشناب های اعمار  0 0 0

14% 18 21 
کمکی  تعداد مکاتب که وجوه

 بدست اورده است.

12 

0 0 0 
تعداد صنوف ذکور اموز  تسریعی 

 تاسیس شده 

13 

0 4 0 
تعداد صنوف اناث اموز  تسریعی 

 تاسیس شده

1۴ 

0 0 0 
تعداد شاگردان ذکور که در صنوف 

 اموز  تسریعی شامل شده اند.

1۵ 

0 105 0 
تعداد شاگردان اناث که در صنوف 

 اموز  تسریعی شامل شده اند.

1۶ 

0 0 0 
تعداد صنوف اموز  محلی  

 )ذکور(تاسیس شده 

1۷ 

0 12 0 
تعداد صنوف اموز  محلی  

 )اناث(تاسیس شده 

1۸ 

0 0 0 
تعداد شاگردان ذکور که در صنوف 

 اموز  محلی شامل شده اند 

1۹ 

شاگردان ذکور که در صنوف تعداد  0 309 0 20 
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 اموز  محلی شامل شده اند.

0 0 0 
تعداد معلمان ذکور استخدام شده 

 محلی اموز  در صنوف 

21 

0 19 19 
استخدام شده  اناث تعداد معلمان

 محلی  اموز  صنوف در

22 

0 6 6 
تعداد صنوف اموز  محلی که به 

 مکاتب اصلی انتقا  داده شده است

23 

0 180 180 

 صنوف ذکور و اناث شاگردان تعداد

محلی که به مکاتب اصلی  اموز 

 .انتقا  داده شده است

2۴ 

 

 پیشنهادات و مشکالت –۴جدول

 :مشکالت

   در این ولسوالی تاسیس نشده است 1398مکاتب ذکور ح اناث و مختلط به دلیل ندود بست در سا 

  اجرا  1398تشناب ها و ح ر باه اب برای مکاتب در سا  به دلیل ندود بودجه فعالیت های از قدیل دیوار احاطهح

 نشده است.

 به دلیل ندود بودجه هیج صنف اموز  تسریعی برای شاگردان ذکور در ولسوالی اندخوی تاسیس نشده است 

 به دلیل ندود بودجه و عدم هماهنگی صنوف محلی برای شاگردان ذکور در ولسوالی اندخوی تاسیس نشده است 

 

 :ریاست معارف والیت مربوطه بهت پیشنهادا

  دیوار احاطه و باه های اب برای مکاتب بالخصوص مکاتب اناث از جمله ضروریات می باشد و پیشنهاد می شود تا

 اعمار و ح ر گردد.

 صنف های اموز  محلی و تسریعی برای شاگردان ذکور در سا  های جدید در نیر گرفته شود 

 وزارت معارف: بهپیشنهادات 

 پیشنهاد می شود تا بست های بیشتر برای ایجاد مکاتب اناث در این ولسوالی در نیر گرفته شود 

  بودجه برای اعمار دیوار احاطهح ح ر باه ها و اعمار تشناب ها برای این ولسوالی در سا  مالی جدید در نیر گرفته

 شود

 ن گرفته شودصنوف بیشتر محلی و تسریعی برای سا  جدید برای این ولسوالی در پال 

 

 و پاسخگو ثر، مؤمدیریت شفاف-۳

انکشاف و تقویه مدیریت مؤثرح ش اف و پاسخگو برای ارایه و فراه  اوری خدمات تعلیمی باکی یت و متوازن بطور ش افح مقرون به : هدف کلی

 .   صرفه و مؤثر در سطح مرکز و والیات
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 پاسخگوش اف و  مؤثرح 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

 1 تعداد مکاتب که نیارت شده 21 18 14%

14% 18 21 
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 0 0 
 اًکه جدید ذکور تعداد معلمان

 انداستخدام شده 
۵ 

0 0 0 
استخدام  اًکه جدیداناث تعداد معلمان 

 اند.شده 
۶ 

 ۷ حاضری معلمانفیصدی  0 ٪98 0

0 0 0 
 اداری مکاتب تعداد شوراهای

 جدیدالتأسیس
۸ 

0 20 0 
بهدود  تهیه شدۀ تعداد پالن های

 (SIP مکاتب )
۹ 

0 204 0 
 شوراهایاموز  دیده عاای تعداد ا

 مکاتب  
1۰ 

0 1 0 

از تعداد برنامه های اگاهی عامه که 

شوراهاح مساجدح جلسات  طریق

  .عمومی  و قریه ها برگزار شده است

11 

 

 :: مشکالت و پیشنهادات۶جدول

 :مشکالت
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   به دلیل کمدود معلمانح معلمان جدید به اساس تخصص در عین مکاتب و در مکاتب همجوار  دوباره

 توظیف نشده است

 جذب نگردیده است 1398سا   به دلیل ندود بست معلمان ذکور و اناث در ولسوالی اند خوی در 

 به دلیل ندود هماهنگی و عدم امنیت شوراهای جدید اداری مکاتب جدید تاسیس نشده است 

 

 

 

 

 :والیت مربوطه معارف ریاست بهپیشنهادات 

 استخدام معلمان ذکور و اناث برای این ولسوالی از جمله ضروریات می باشد 

  تا شوراهای بیشتر در این ولسوالی ایجاد گرددایحاد هماهنگی بیشتر از طرف ریاست معارف 

 وزارت معارف: بهپیشنهادات 

 بست های بیشتر برای معلمان در این ولسوالی تحصیص داده شود تا مکاتب جدید تاسیس گردد 

  ایجاد شوراهای جدید و تقویت شوراها از طرف مرکز باعث این میشود تا فعالیت های این شوراها خوب بوده و مشکالت

 مکاتب را حل نمایید بنا براین پیشنهاد می شود تا شوراهای زیادتر در این ولسوالی ایجاد گردد

 

 


