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 :ولسوالی معلومات در مورد

 ولسوالینام الف:  قرمقول

 در ولسوالی جنسیتبه اساس  ب تعلیمات عمومیتعداد مکات .ب

 مکاتب ذکور تعداد  10

 اناث مکاتبتعداد  2

 ب مختلطتعداد مکات 0

 در ولسوالی به اساس دورهتعلیمات عمومی تعداد مکاتب  .ج

 ئیهتعداد مکاتب ابتدا 6

 تعداد مکاتب متوسطه  2

  لیسهتعداد مکاتب  4

 در ولسوالی  جنسیتبه اساس تعلیمات عمومی تعداد شاگردان . د

 تعداد شاگردان ذکور 8009

 تعداد شاگردان اناث 6405

 به اساس جنسیت غیرحاضر دایمی. تعداد مجموع شاگردان ه

 ذکور غیر حاضر دایمی تعداد شاگردان  1149

 اناث  غیرحاضر دایمی تعداد شاگردان 494

 فیائیمعلومات جغرا. و

 تعداد قریه های نزدیک به ولسوالی 10

 قریه های دور از ولسوالی تعداد  30

 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 0

 

 اجرااتخالصه 

 دست آوردهای کلیدی در عرصه کیفیت و مرتبط بودن .1

  والیدت فاریداب  توزیدر گردیدده اسدت کده  قرمقدولدر ولسدوالی  1398جلدد کتداب درسدی در سدال  21927به تعداد

 با توزیر آن، تا حدی چالش کمبود کتب درسی مرفوع گردیده است. 

  معلم تن معلدم در موضدوعات تددریو ندوانش، نوشدتن و حسداب کدردن آمدوزن دیدده اندد بدا آمدوزیش  35به تعداد

 ایشان در پروسه تدریو بهبود به وجود آمده است.

 دسترسی متوزان دست آوردهای کلیدی در عرصه .2



5 
 

 در ولسوالی  1398اناث میباشند، طی سال  (تن 122)تن آن ذکور و( 336 )تن جدید الشمول که(  458) جمعاً به تعداد

با جذب شاگردان متذکره تعداد شاگردان افزایش یافته و فرصت های تعلیمی برای  در صنف اول جذب شدند قرمقول

 شاگردان مساعد گردیده است

  مکتب وجوه کمکی بدست آورده است که توانسته مشکالت اساسی نویش را حل نموده که در بهبود ندمات 12به تعداد 

 ه تدریو کمک نموده استو پروس

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

  در جریان است .گزارن نظارتی ترتیب گردیده 12و نظارت شده است.  1398در سال  قرمقولباب مکتب ولسوالی 12از

که  و تعداد از آناننظارت مشکالت و چالش های مکاتب شناسائی شده است. بعضی مشکالت به صورت آنی حل شده 

انتقال داده شده است. نظارت تعلیمی نقش مهم در عرصه  والیت فاریاب قابلیت حل نبوده به مقامات ریاست معارف 

 بهبود یابد.  قرمقولی باعث شده است که کیفیت تدریو در ولسوالی مدیریت موثر پاسخگو و شفاف دارد. نظارت تعلیم

 حاضری داشته اند. حاضری نقش مهم در پروسه تدریو و تطبیق  %100 1398در سال مالی   قرمقول معلمان ولسوالی

ستر مناسب پالن درسی معلمان داشته است. تطبیق موفقانه پالن درسی ساالنه باعث بهبود روند تدریو شده و زمینه و ب

 را برای تحصیالت عالی شاگردان مساعد میسازد. 

  استخدام شده است با استخدام معلمان متذکره کمبود  1398اناث در این ولسوالی در سال  2معلم به شمول  3به تعداد

 معلم تا حدی کاهش یافته است.

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

برگزار شده  قرمقولبار آگاهی عامه در ولسوالی (1) 1398سال سواد از طریق ، منابر و مساجد طی بهره در مورد اهیمت 

است. بعد از برگزاری آگاهی عامه، نانواده ها به اهمیت علم و دانش پی برده و فیصدی جذب شاگردان اناث افزایش یافته 

 است. 

 
 
 
 

 عرصه های پالن استراتژیک سوم معارف و اقراء آوردها به اساس پیشرفت ها و دست

 کیفیت و مرتبط بودن-۱

هدف کلی:شاگردان در همه سطوح دانش، مهارت ها، نگرن ها و ارزن هایی را کسب نواهند نمود که الزمه یک شهروند سالم، 

 رشید، مسئولیت پذیر و مولد می باشد 

 :شانص های پالن شده و پیشرفت ها را در عرصه کیفیت و مرتبط بودن 1جدول 

 

 

 انحراف/تفاوت
پیشرفت ها/ 

 دستآوردها
 شماره ها شاخص هدف ساالنه
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51% 21927 45000 

ریاست  طرف ازکه  درسی تعداد کتب

شده توزیر  برای ولسوالی معارف

 .است

۱ 

0 21927 0 
معلم که از طرف  رهنمای تعداد کتب

 .است شدهولسوالی به مکاتب توزیر 
۲ 

0 0 0 

داد معلمان/ سرمعلمان و نظارت تع

استفاده  در مورده آموزن دیدچیان 

 جدید مواد آموزشیاز 

۳ 

0 0 0 

تعداد معلمان که از آموزن دانش 

معلم  در مراکز تربیه مضمونی

 ند.ه امستفید شد

۴ 

0 0 0 
در  تدویر شده تریننگ های تعداد

 محتویات مضمون
۵ 

0 10 10 

 در مورد تعداد مدیران مکاتب که

آموزن  ،حمایت و رهنمایی معلمان

 .دیده اند

۶ 

0 3 3 
سطح  انجام شده های بازدیدتعداد 

 مکتب برای حمایت معلمان
۷ 

0 0 0 

 که درمکاتب تعداد معلمان موجود

فرصت های رهنمایی  وارتقای 

 گردیده شان فراهم ظرفیت برای 

 (آزمایشی در مکتب)

۸ 

100% 0 10 

مکاتب که  اداره چیان/تعداد مدیران

آموزن  (ترینینگ مدیریت مکتبدر 

 .دیده اند

۹ 

0 35 30 

که  6الی  3تعداد معلمان صنوف 

در نوانش، نوشتن تدریو را آموزن 

 و حساب کردن فرا گرفتند. 

۱۰ 
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 مشکالت و پیشنهادات ۲جدول 

 :مشکالت

  ولسوالی  جلد کتاب درسی در انتیار آمریت معارف(23073) جلد کتاب درسی پالن شده به تعداد ( 45000)از جمله

 قرار نگرفت   قرمقول

 برنامه های آموزشی در محتویات مضامین و دانش مضمونی در این ولسوالی برگزار نشده است 

 ه استمدیران و نظارت چیان در مورد مدیریت، نظارت در این سال آموزن ندید 

 

 والیت مربوطه ریاست معارف بهپیشنهادات 

 

 انتقال به موقر کتب درسی و رهنمای معلم؛ 

 در نظر گرفتن برنامه های آموزشی برای معلمان در موضوعات محتویات مضمون  و دانش مضمونی در این ولسوالی 

  ولسوالی به منظور تقویت مدیریت مکتب برگزاری برنامه  های آموزشی برای مدیران مکاتب و نظارت چیان در این

 نظارت موثر

 

 : معارف وزارت بهپیشنهادات 

  برگزاری برنامه  های آموزشی برای مدیران مکاتب و نظارت چیان در این ولسوالی به منظور تقویت مدیریت مکتب

 نظارت موثر

  ولسوالیدر نظر گرفتن بودجه برای برگزاری برنامه های آموزشی در این والیت و 

  در موضوعات تدریو نوانش، نوشتن  و حساب کردن در ولسوالی 6الی  3ادامه برگزاری آموزن معلمان صنوف 

 

 متوازن دسترسی-۲

افددزایش دسترسددی متددوازن و همگددانی بدده فرصددت هددای تعلیمددی مددرتبط، مصددئون و باکیفیددت بددرای اطفددال، جوانددان و  هدددف کلددی:

 . بزرگساالن بخصوص زنان و دنتران در کشور

 .نشان می دهددسترسی متوازن  عرصهدر را آنها شرفت یشانص های پالن شده و میزان پ نالصۀ :۳جدول 

 انحراف/تفاوت
پیشرفت ها/ 

 دستآوردها
 شماره شاخص ها هدف ساالنه
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 ۱ تعداد جدید الشموالن ذکور 350 336 14%

78% 122 200 
 ۲ تعداد جدید الشموالن اناث

0 0 0 
سیو أتعداد مکاتب جدید الت

 ذکور

۳ 

0 0 0 
سیو أتعداد مکاتب جدید الت

 اناث

۴ 

0 0 0 
سیو أتعداد مکاتب جدید الت

 مختلط

۵ 

0 2 2 
جدیداً اعمار تعداد مکاتب که 

 شده

۶ 

16 0 16 
 اً تعداد صنوف اضافه که جدید

  .است شدهاعمار 

۷ 

 ۸ ترمیم شدهتعداد مکاتب  0 0 0

0 0 0 
تعداد مکاتب که دیوارهای احاطه 

 .آن اعمار شده است

۹ 

0 2 2 
 تعداد چاه های آب حفر شده

 درمکاتب 

۱۰ 

 ۱۱ در مکاتب اعمار تعداد تشناب های  0 0 0

0 12 12 
کمکی  تعداد مکاتب که وجوه

 .بدست آورده است

۱۲ 

0 0 0 
 تسریعی آموزنصنوف ذکور تعداد 

  تاسیو شده

۱۳ 

0 0 0 
 یسریعتآموزن صنوف اناث تعداد 

 تاسیو شده

۱۴ 

0 0 0 
 صنوفدر ذکور که تعداد شاگردان 

 ی شامل شده اند.سریعتآموزن 

۱۵ 

0 0 0 
 صنوفکه در  اناث تعداد شاگردان

 شامل شده اند. یسریعتآموزن 

۱۶ 

0 0 0 
  محلی صنوف آموزنتعداد 

 )ذکور(تاسیو شده 

۱۷ 

0 0 0 
  محلیصنوف آموزن تعداد 

 )اناث(تاسیو شده 

۱۸ 
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0 0 0 
صنوف که در  ذکور تعداد شاگردان

 شامل شده اند  محلی آموزن

۱۹ 

0 0 0 
صنوف که در  ذکور تعداد شاگردان

 آموزن محلی شامل شده اند.

20 

0 0 0 
استخدام شده  ذکور تعداد معلمان

  محلیآموزن صنوف  در

۲۱ 

0 0 0 
استخدام شده  اناث تعداد معلمان

  محلی آموزن صنوف در

۲۲ 

0 0 0 
محلی که به  آموزن تعداد صنوف

 مکاتب اصلی انتقال داده شده است

۲۳ 

0 0 0 

 صنوف ذکور و اناث شاگردان تعداد

محلی که به مکاتب اصلی  آموزن

 .انتقال داده شده است

۲۴ 

 

 پیشنهادات و مشکالت –۴جدول

 :مشکالت

 

  عدم تاسیو صنوف محلی و تسریعی در این ولسوالی 

  عدم تاسیو مکاتب به دلیل نبودن بست در این ولسوالی 

  عدم تاسیو صنوف اضافی جدید برای این ولسوالی 

 برای این ولسوالی عدم اعمار دیوار های احاطه مکاتب 

 "ریاست معارف والیت مربوطه بهپیشنهادات 

  برای این ولسوالی 1400در نظر گرفتن ایجاد صنوف محلی و تسریعی در سال 

  توزیر بست ها به اساس ضرورت در این ولسوالی 

 درنظر گرفتن اعمار و ترمیم صنوف اضافی و مکاتب  برای این ولسوالی در سال های بعدی 

 وزارت معارف: بهپیشنهادات 

  شده. امید است در توزیر و اعمار کمبود سانتمان و صنوف درسی وصنوف البراتوار مانر رسیدن به اهداف این آمریت

 این اهداف توجه شود

 ایجاد بست های جدید برای این والیت و ولسوالی 

  در سال های بعدیدرنظر گرفتن اعمار و ترمیم صنوف اضافی و مکاتب  برای این ولسوالی  
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 و پاسخگو ثرمو ،شفاف مدیریت-۳

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

 صرفه و مؤثر در سطح مرکز و والیات.   

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

 می باشد.

 انحراف/تفاوت
پیشرفت ها/ 

 دستآوردها
 شماره شاخص ها هدف ساالنه

 ۱ شدهتعداد مکاتب که نظارت  12 12 0

0 12 12 
ترتیب که   تعداد گزارن های نظارتی

 استایه شده رو ا
۲ 

0 0 0 

 مکاتب مربوطه ودر تعداد معلمان که 

شده توظیف  همجوار دوبارهمکاتب یا 

 اند.

۳ 

0 0 0 
توظیف شده به دوباره تعداد معلمان 

 یمضمون تخصصاساس 
۴ 

80% 1 5 
 اًکه جدید ذکور تعداد معلمان

 انداستخدام شده 
۵ 

50% 2 4 
 اًکه جدیداناث تعداد معلمان 

 اند.استخدام شده 
۶ 

 ۷ فیصدی حاضری معلمان 0 ٪100 0

0 0 0 
 اداری مکاتب تعداد شوراهای

 جدیدالتأسیو
۸ 

0 0 0 
بهبود  تهیه شدۀ تعداد پالن های

 (SIP مکاتب )
۹ 

0 8 8 
 شوراهایآموزن دیده عضای تعداد ا

 مکاتب  
۱۰ 

0 1 0 

از تعداد برنامه های آگاهی عامه که 

شوراها، مساجد، جلسات  طریق

  .عمومی  و قریه ها برگزار شده است

۱۱ 

 

 :: مشکالت و پیشنهادات۶جدول

 :مشکالت
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 با وجود استخدام معلمان در این ولسوالی هنوز هم در این ولسوالی به معلمان ضرورت است 

 ایجاد شوراهای مکاتب باعث تقویت مکاتب شده و در این سال هیچ شورای ایجاد نشده است 

 برنامه های اگاهی عامه نیز به قدر کافی در این سال در نظر گرفته نشده است 

 

 

 :والیت مربوطه معارف ریاست بهپیشنهادات 

 برنامه های اگاهی عامه برای سال جدید در نظر گرفته شود 

 استخدام معلمان بیشتر در این ولسوالی 

  شوراهای مکاتبایجاد هماهنگی به منظور فراهم آوری زمینه برای ایجاد 
 

 وزارت معارف: بهپیشنهادات 

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

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

  مکاتبتاکید برای هماهنگی به منظور ایجاد شوراهای 

 

 


