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 :ولسوالی معلومات در مورد

 ولسوالینام الف:  قرغان

 در ولسوالی جنسیتبه اساس  ب تعلیمات عمومیتعداد مکات .ب

 مکاتب ذکور تعداد  ۱۳

 اناث مکاتبتعداد  ۵

 ب مختلطتعداد مکات ۰

 در ولسوالی به اساس دورهتعلیمات عمومی تعداد مکاتب  .ج

 ئیهتعداد مکاتب ابتدا ۵

 تعداد مکاتب متوسطه  ۳

  لیسهتعداد مکاتب  ۱۰

 در ولسوالی  جنسیتبه اساس تعلیمات عمومی تعداد شاگردان . د

 تعداد شاگردان ذکور ۳۹۵۱

 تعداد شاگردان اناث ۱۹۲۲

 به اساس جنسیت غیرحاضر دایمی. تعداد مجموع شاگردان ه

 ذکور غیر حاضر دایمی تعداد شاگردان  ۱۹۱۲

 اناث  غیرحاضر دایمی تعداد شاگردان ۱۹۰۱

 فیائیمعلومات جغرا. و

 تعداد قریه های نزدیک به ولسوالی ۱۰

 قریه های دور از ولسوالی تعداد  ۳۰

 ز. وضعیت امنیتی 

  ولسوالی شده در مسدودتعداد مکاتب  ۰

 دالیل مسدود شدن مکاتب  ۰

 معلمان و شاگردان مکاتب مسدود شدهوضعیت  ۰

 تعداد حادثات امنیتی که تاسیسات مکاتب را تهدید کرده باشد ۰

 

 خالصه اجراأت

 دست آوردهای کلیدی در عرصه کیفیت و مرتبط بودن .1

  ولسوالی قرغان توزیع گردیده است که با توزیع آن، تا معارف در آمریت  ۱۳۹8جلد کتاب درسی سال  ۳886۲به تعداد

 حدی چالش کمبود کتب درسی مرفوع گردیده است. 

  تن معلمان فرصت های رهنمای و ارتقای ظرفیت برای شان فراهم گردیده است که تاثیر مثبت در روند  6۵برای تعداد

 آموزش ایشان داشته است

  خوانش، نوشتن و حساب کردن آموزش دیده اند که با آموزش ایشان روند  تن معلمان در موضوعات تدریس ۳۳به تعداد

 تدریس بهبود یافته است.
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 دست آوردهای کلیدی در عرصه دسترسی متوزان         .2

  در آمریت ۱۳۹8تن اناث میباشند، طی سال  4۲۹تن آن ذکور و  64۱تن جدید الشمول که  ۱۰7۰جمعاً به تعداد 

جذب شاگردان بیشتر باعث ایجاد فرصت های تعلیمی برای ولسوالی قرغان در صنف اول جذب شدند. معارف  معارف

 شاگردان در این ولسوالی گردیده است

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

  ظارت مشکالت و نظارت شده است. در جریان ن ۱۳۹8در سال  آمریت معارف ولسوالی قرغانباب مکتب  ۱8به تعداد

گزارش نظارتی در این ولسوالی تهیه گردید است. با تهیه گزارش مشکالت واضح  ۱۲و  چالش های مکاتب شناسائی شده

بعضی مشکالت به صورت آنی حل شده و تعداد از آنان که قابلیت حل نبوده به مقامات ریاست معارف فاریاب  شده و 

نظارت تعلیمی نقش مهم در عرصه مدیریت موثر پاسخگو و شفاف دارد. نظارت تعلیمی باعث شده انتقال داده شده است. 

 بهبود یابد. آمریت معارف ولسوالی قرغان است که کیفیت تدریس در 

  حاضری داشته اند. حاضری نقش مهم در پروسه  %۱۰۰ ۱۳۹8در سال مالی آمریت معارف ولسوالی قرغان معلمان

ن درسی معلمان داشته است. تطبیق موفقانه پالن درسی ساالنه باعث بهبود روند تدریس شده و تدریس و تطبیق پال

 زمینه و بستر مناسب را برای تحصیالت عالی شاگردان مساعد میسازد. 

  ۱8به تعداد ( باب پالن بهبود مکاتبSIP در ) تهیه شده است. این  ۱۳۹8در سال مالی آمریت معارف ولسوالی قرغان

 ا نقش موثر در نیازسنجی معلمان، تعمیر و البرتوار داشته است. پالن ه

  افزایش سطح آگاهی آگاهی عامه نقش موثر در جذب جدیدالشموالن به خصوص طبقه اناث دارد. بدین منظور جهت

 آمریت معارفبار آگاهی عامه در  یک ۱۳۹8مردم در مورد اهیمت سواد از طریق رسانه ها، منابر و مساجد طی سال 

برگزار شده است. بعد از برگزاری آگاهی عامه، خانواده ها به اهمیت علم و دانش پی برده و فیصدی جذب ولسوالی قرغان 

 شاگردان اناث افزایش یافته است.

 پیشرفت ها و دستآوردها به اساس عرصه های پالن استراتژیک سوم معارف و اقرا

 کیفیت و مرتبط بودن-1

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

 رشید، مسئولیت پذیر و مولد می باشد 

 کیفیت و مرتبط بودن نشان می دهد. عرصهدر  و پیشرفت ها راشاخص های پالن شده خالصۀ  :۱ جدول

پیشرفت ها/  انحراف/تفاوت

 دستآوردها

 شماره ها شاخص هدف ساالنه

معلم که  و رهنمای درسی تعداد کتب 6۲۰۰۰ ۳886۲ ۳7%

 برای ولسوالی ریاست معارف طرف از

 .شده استتوزیع 

1 

معلم که  درسی و رهنمای تعداد کتب 6۲۰۰۰ ۳886۲ ۳7%

 شدهاز طرف ولسوالی به مکاتب توزیع 
2 
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 .است
داد معلمان/ سرمعلمان و نظارت تع ۰ ۰ ۰

استفاده  در مورده آموزش دیدچیان 

 جدید مواد آموزشیاز 

3 

تعداد معلمان که از آموزش دانش  ۰ ۰ ۰

معلم مستفید  در مراکز تربیه مضمونی

 ند.ه اشد

۴ 

در  تدویر شده تریننگ های تعداد ۰ ۰ ۰

 محتویات مضمون
۵ 

 در مورد تعداد مدیران مکاتب که ۰ ۰ ۰

آموزش  ،حمایت و رهنمایی معلمان

 .دیده اند

۶ 

سطح  انجام شده های بازدیدتعداد  ۳ ۳ ۰

 مکتب برای حمایت معلمان
۷ 

 که درمکاتب تعداد معلمان موجود 8۵ 6۵ ۲4%

فرصت های رهنمایی  وارتقای 

 گردیده شان فراهم ظرفیت برای 

 (آزمایشی در مکتب)

۸ 

مکاتب که  اداره چیان/تعداد مدیران ۰ ۰ ۰

آموزش  (ترینینگ مدیریت مکتبدر 

 .دیده اند

۹ 

که  6الی  ۳تعداد معلمان صنوف  ۰ ۳۳ ۰

در خوانش، نوشتن تدریس را آموزش 

 و حساب کردن فرا گرفتند. 

1۰ 

 
 

 مشکالت و پیشنهادات 2جدول 

 :مشکالت

  جلد کتاب درسی در اختیار آمریت معارف ولسوالی  ۲۳۱۳8جلد کتاب درسی پالن شده به تعداد   6۲۰۰۰از جمله

 توزیع نشده است.  ۱۳۹8قرغان قرار نگرفت و طی سال 

  برنامه های ارتقای ظرفیت برای مدیران و معلمان و اعضای نظارت به نسبت نبود بودجه برگزار نشده  ۱۳۹8در سال

 است.

 

 والیت مربوطه معارف ریاست به پیشنهادات
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  به قدر کافی به اساس ضرورت شاگردان و معلمان توزیع گرددکتب درسی 

  برنامه های آموزشی به اساس نیازمندی به شکل متوازن برنامه های آموزشی را در پالن ها سال های بعدی شامل

 سازد.

 معارف وزارت بهپیشنهادات 

 

  تنظیم گرددبودجه مورد نظر برای برنامه  های به اساس ضرورت والیت و ولسوالی ها 

 .کتب درسی به قدرا کافی به دسترس والیت قرار گرفته و در اسرع وقت ارسال گردد 

 دسترسی متوازن-2

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

 

 .نشان می دهددسترسی متوازن  عرصهدر را آنها 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 7۰۰ 64۱ 8%

۱7% 4۲۹ ۳67 
 2 تعداد جدید الشموالن اناث

۰ ۰ ۰ 
سیس أتعداد مکاتب جدید الت

 ذکور

3 

۰ ۰ ۰ 
سیس أتعداد مکاتب جدید الت

 اناث

۴ 

۰ ۰ ۰ 
سیس أتعداد مکاتب جدید الت

 مختلط

۵ 

۰ ۱ ۰ 
تعداد مکاتب که جدیداً اعمار 

 شده

۶ 

۰ ۰ ۰ 
تعداد صنوف اضافه که جدیدًا 

 اعمار شده است. 

۷ 

 ۸ تعداد مکاتب ترمیم شده ۰ ۰ ۰

۰ ۰ ۰ 
تعداد مکاتب که دیوارهای احاطه 

 است.آن اعمار شده 

۹ 
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۰ ۰ ۰ 
 تعداد چاه های آب حفر شده

 درمکاتب 

1۰ 

 11 در مکاتب تعداد تشناب های اعمار  ۰ ۰ ۰

۰ ۱8 ۰ 
کمکی  تعداد مکاتب که وجوه

 بدست آورده است.

12 

۰ ۰ ۰ 
تعداد صنوف ذکور آموزش تسریعی 

 تاسیس شده 

13 

۰ ۱۵ ۰ 
تعداد صنوف اناث آموزش تسریعی 

 تاسیس شده

1۴ 

۰ ۰ ۰ 
تعداد شاگردان ذکور که در صنوف 

 آموزش تسریعی شامل شده اند.

1۵ 

۰ ۳۹۳ ۰ 
تعداد شاگردان اناث که در صنوف 

 آموزش تسریعی شامل شده اند.

1۶ 

۰ ۱۲ ۰ 
تعداد صنوف آموزش محلی  

 )ذکور(تاسیس شده 

1۷ 

۰ ۲۹ ۰ 
تعداد صنوف آموزش محلی  

 )اناث(تاسیس شده 

1۸ 

۰ ۲6۲ ۰ 
تعداد شاگردان ذکور که در صنوف 

 آموزش محلی شامل شده اند 

1۹ 

۰ ۹۱4 ۰ 
تعداد شاگردان ذکور که در صنوف 

 آموزش محلی شامل شده اند.

۲۰ 

۰ ۱۲ ۰ 
تعداد معلمان ذکور استخدام شده 

 محلی آموزش در صنوف 

21 

۰ ۲۹ ۰ 
استخدام شده  اناث تعداد معلمان

 محلی  آموزش صنوف در

22 

۰ ۱۲ ۰ 
تعداد صنوف آموزش محلی که به 

 مکاتب اصلی انتقال داده شده است

23 

۰ ۳84 ۰ 

 صنوف ذکور و اناث شاگردان تعداد

محلی که به مکاتب اصلی  آموزش

 .انتقال داده شده است

2۴ 

 

 پیشنهادات و مشکالت –۴جدول

 :مشکالت

  ولسوالی می باشدترمیم نکردن مکاتب به دلیل نبود بودجه کافی یکی از مشکالت عمده این 
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 نبود بست باعث عدم تاسیس مکاتب جدید گردیده است 

 .دیوار احاطه به دلیل نبود بودجه در این ولسوالی اعمار نشده است 

 "ریاست معارف والیت مربوطه بهپیشنهادات 

 در نظر گرفتن ترمیم مکاتب در این ولسوالی در سال های بعدی 

  در نظر گرفتن بست های جدید برای مکاتب جدید در این ولسوالی 

  در نظر گرفتن اعمار دیوار احاطه برای مکاتب این ولسوالی 

 پیشنهادات به وزارت معارف:

  تخصیص بست ها برای ایجاد مکاتب جدید التاسیس؛ 

  ۱4۰۰در نظر گرفتن بست های جدید برای اعمار مکاتب جدید و ترمیم مکاتب در سال 

 و پاسخگو ثرؤم ،مدیریت شفاف-3

انکشاف و تقویه مدیریت مؤثر، شفاف و پاسخگو برای ارایه و فراهم آوری خدمات تعلیمی باکیفیت و متوازن بطور شفاف، مقرون به : هدف کلی

 صرفه و مؤثر در سطح مرکز و والیات.   

 پاسخگوشفاف و  مؤثر، مدیریت عرصهشرفت شاخص ها در یاز شاخص های پالن شده و میزان پ نشان دهنده خالصۀ: ۵-جدول

 می باشد.

پیشرفت ها/  انحراف/تفاوت

 دستآوردها

 شماره شاخص ها هدف ساالنه

 1 شدهتعداد مکاتب که نظارت  ۱8 ۱8 ۰

۰ ۱۲ ۱۲ 
ترتیب که   تعداد گزارش های نظارتی

 استایه شده رو ا
2 

۰ ۰ ۰ 

 مکاتب مربوطه ودر تعداد معلمان که 

شده توظیف  همجوار دوبارهمکاتب یا 

 اند.

3 

۰ ۰ ۰ 
توظیف شده به دوباره تعداد معلمان 

 یمضمون تخصصاساس 
۴ 

۰ ۰ ۰ 
 اًکه جدید ذکور تعداد معلمان

 انداستخدام شده 
۵ 

۰ ۰ ۰ 
استخدام  اًکه جدیداناث تعداد معلمان 

 اند.شده 
۶ 

 ۷ فیصدی حاضری معلمان ۰ ٪۱۰۰ 

۰ ۰ ۰ 
 اداری مکاتب تعداد شوراهای

 جدیدالتأسیس
۸ 

بهبود  تهیه شدۀ تعداد پالن های ۰ ۱8 ۰ ۹ 
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 (SIP مکاتب )

۰ ۹۳ ۰ 
 شوراهایآموزش دیده عضای تعداد ا

 مکاتب  
1۰ 

۰ ۱ ۰ 

از تعداد برنامه های آگاهی عامه که 

شوراها، مساجد، جلسات  طریق

  .عمومی  و قریه ها برگزار شده است

11 

 

 :پیشنهادات: مشکالت و ۶جدول

 :مشکالت

  به دلیل نبود بودجه هیچ شورای اداری مکاتب برگزار نگردیده است. ۱۳۹8درسال 

 عدم استخدام معلمان ذکور و اناث در این ولسوالی 

 برنامه های اگاهی عامه بسیار کم در این والیت برگزار گردیده است 

 پیشنهادات به ریاست معارف والیت مربوطه:

  ضروری درمکاتب ازقبیل معلمین اجیر خدماتی کتب درسی  میزچوکی واعمار تعمیر درمکاتب وغیر اکمال بست های

 میباشد

 هماهنگی بیشتر برای ایجاد شوراهای مکاتب در این والیت در نظر گرفته شود 

 وزارت معارف: بهپیشنهادات 

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

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

 هماهنگی با سطح والیت شده تا در ولسوالی ها شوراهای جدید مکاتب ایجاد گردد 

 در نظر گرفتن بست برای استخدام معلمان ذکور و اناث 

 

 

 


