
1 
 

 

 جمهوری اسالمی افغانستان

 وزارت معارف

 ریاست معارف والیت فاریاب 

 

  (       قیصار     )معارف ولسوالی آمریت 

 نتایج ساالنهپیشرفت و  گزارش

  

 

 

 

 

 

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 هاها و دستآوردها به اساس  شرفتیپ

 6 ....................................................................................................................................... :و مرتبط بودن تیفیک-1

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 ولسوالی معلومات در مورد

 ولسوالینام الف:  قیصار

 در ولسوالی جنسیتبه اساس  ب تعلیمات عمومیتعداد مکات .ب

 مکاتب ذکور تعداد  40

 اناث مکاتبتعداد  15

 ب مختلطتعداد مکات 0

 در ولسوالی به اساس دورهتعلیمات عمومی تعداد مکاتب  .ج

 ئیهتعداد مکاتب ابتدا 27

 تعداد مکاتب متوسطه  16

  لیسهتعداد مکاتب  12

 در ولسوالی  جنسیتبه اساس تعلیمات عمومی تعداد شاگردان . د

 تعداد شاگردان ذکور 20285

 تعداد شاگردان اناث 12994

 به اساس جنسیت غیرحاضر دایمی. تعداد مجموع شاگردان ه

 ذکور غیر حاضر دایمی تعداد شاگردان  5334

 اناث  غیرحاضر دایمی تعداد شاگردان 3282

 فیائیمعلومات جغرا. و

 تعداد قریه های نزدیک به ولسوالی 42

 قریه های دور از ولسوالی تعداد  208

 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
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 دست آوردهای کلیدی در عرصه کیفیت و مرتبط بودن .1

  والیههت فاریههاب  توزیهه   قیصههاردر ولسههوالی  1398رهنمههای معلهه  در سهها  و جلههد کتههاب درسههی  24702بههه تعههداد

 گردیده است که با توزی  آن، تا حدی چالش کمبود کتب درسی و رهنمای معل  مرفوع گردیده است. 

  انجههام گردیههده اسههت کههه مسههکنت اساسههی آن را انجههام شههده  1398بازدیههد در ایههس ولسههوالی در سهها  40بههه تعههداد

 است.

 عضههای نرههارت سههیمینار در مههورد اسههتااده از مههواد تههس معلمههان، سههرمعلمان و ا(80 )در بخههش آمههوز  بههه تعههداد

فههرا گرفتههه انههد. فراگیههری اسههتااده از مههواد آموزشههی جدیههد  قیصههاردر ولسههوالی  1398طههی سهها   را آموزشههی جدیههد

 ی برای شاگران را افزایش میدهند...زمینه تدریس بهتر را سهولت بخسیده و نیز برداشت های آموزش

 دسترسی متوزاندست آوردهای کلیدی در عرصه  .2

 در  1398باشند، طی سا   اناث می (تس 1261)تس آن ذکور و( 2275 )تس جدید السمو  که(  3536) جمعاً به تعداد

زمینه برای تعلی  و تربیه فراه   برای شاگردان فراه  گردیده . با جذب شاگردان در صنف او  جذب شدند قیصارولسوالی 

 است.

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

  گزار  نرارتی در ایس سا  ترتیب شده  35و نرارت شده است.  1398در سا   قیصارباب مکتب ولسوالی  55تعداد از

و تعداد در جریان نرارت مسکنت و چالش های مکاتب شناسائی شده است. بعضی مسکنت به صورت آنی حل شده است. 

انتقا  داده شده است. نرارت تعلیمی نقش مه  در  والیت فاریاب که قابلیت حل نبوده به مقامات ریاست معارف  از آنان

بهبود  قیصارعرصه مدیریت موثر پاسخگو و شااف دارد. نرارت تعلیمی باعث شده است که کیایت تدریس در ولسوالی 

 یابد. 

 لسوالی قیصار جذب شده است با جذب استادان متذکره کمبود اناث در و 28معل  به شمو   87در ایس سا  به تعداد

 استادان تا اندازه مرفوع گردیده است و در کیایت تدریس بهبود به وجود آمده است.

 حاضری داشته اند. حاضری نقش مه  در پروسه تدریس و تطبیق پنن  %90 1398در سا  مالی   قیصار معلمان ولسوالی

بیق موفقانه پنن درسی ساالنه باعث بهبود روند تدریس شده و زمینه و بستر مناسب را درسی معلمان داشته است. تط

 برای تحصینت عالی شاگردان مساعد میسازد. 

  55به تعداد ( باب پنن بهبود مکاتبSIP در ولسوالی )مه  تهیه شده است. ایس پنن ها نقش  1398در سا  مالی  قیصار

 نیازسنجی معلمان، تعمیر و البرتوار داشته است.  دردرعرصه های تعلی  تربیه موثر و

  آگاهی عامه نقش موثر در جذب جدیدالسموالن به خصوص طبقه اناث دارد. بدیس منرور جهت افزایش سطح آگاهی مردم

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

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

 است. 
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 عرصه های پالن استراتژیک سوم معارف و اقراء پیشرفت ها و دستآوردها به اساس

 :کیفیت و مرتبط بودن-۱

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

 رشید، مسئولیت پذیر و مولد می باشد 

 :شاخص های پنن شده و پیسرفت ها را در عرصه کیایت و مرتبط بودن 1جدو  

 انحراف/تفاوت
پیشرفت ها/ 

 دستآوردها
 شماره ها شاخص هدف ساالنه

86% 24702 180834 

ریاست  طرف ازکه  درسی تعداد کتب

شده توزی   برای ولسوالی معارف

 .است

۱ 

86% 24702 180834 
معل  که از طرف  رهنمای تعداد کتب

 ولسوالی به مکاتب توزی  شده است.
۲ 

0 0 0 

داد معلمان/ سرمعلمان و نرارت تع

ه در مورد استااده آموز  دیدچیان 

 جدید مواد آموزشیاز 

۳ 

0 80 0 

تعداد معلمان که از آموز  دانش 

در مراکز تربیه معل   مضمونی

 مستاید شده اند.

۴ 

0 0 0 
تدویر شده در  تریننگ های تعداد

 محتویات مضمون
۵ 

0 0 0 

 در مورد تعداد مدیران مکاتب که

آموز   ،حمایت و رهنمایی معلمان

 .دیده اند

۶ 

0 40 0 
سطح  انجام شده های تعداد بازدید

 مکتب برای حمایت معلمان
۷ 

0 0 0 

درمکاتب که  تعداد معلمان موجود

فرصت های رهنمایی  وارتقای 

 ظرفیت برای شان فراه   گردیده

 (آزمایسی در مکتب)

۸ 

0 0 0 

مکاتب که  اداره چیان/تعداد مدیران

آموز   (در ترینینگ مدیریت مکتب

 دیده اند.

۹ 
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0 0 0 

که  6الی  3تعداد معلمان صنوف 

در خوانش، نوشتس تدریس را آموز  

 و حساب کردن فرا گرفتند. 

۱۰ 

 
 

 

 مشکالت و پیشنهادات 2جدول 

 :مشکالت

  ولسوالی  جلد کتاب درسی در اختیار آمریت معارف(156132) جلد کتاب درسی پنن شده به تعداد ( 180834)از جمله

 قرار نگرفت   قیصار

  ارایه برنامه های آموزشی برای معلمان نرارت چیان و مدیران مکاتبعدم 

 

 والیت مربوطه معارف ریاست به پیشنهادات

 

  به موق  کتب درسی و رهنمای معل  انتقا 

  برنامه های آموزشی برای مدیران، معلمان و نرارت جیان در ایس ولسوالیارایه 

  معارف وزارت بهپیشنهادات 

  درسی به اساس ضرورت هر والیتتوزی  کتب 

  توزی  و برنامه ریزی برنامه های آموزشی بر مبنی ضرورت هر ولسوالی 

 در نرر گرفتس برنامه های آموزشی در معلمان در محتویات مضمون و دانش مضمونی 

 متوازن دسترسی-۲

افههزایش دسترسههی متههوازن و همگههانی بههه فرصههت هههای تعلیمههی مههرتبط، مصههئون و باکیایههت بههرای اطاهها ، جوانههان و  هههدف کلههی:

  بزرگساالن بخصوص زنان و دختران در کسور

 .نسان می دهددسترسی متوازن  عرصهدر را آنها سرفت یشاخص های پنن شده و میزان پ خنصۀ :3جدول 

 انحراف/تفاوت
پیشرفت ها/ 

 دستآوردها
 شماره شاخص ها هدف ساالنه

 1 تعداد جدید السموالن ذکور 1700 2275 0
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0 1261 820 
 2 تعداد جدید السموالن اناث

0 0 1 
سیس أتعداد مکاتب جدید الت

 ذکور

3 

0 0 1 
سیس أتعداد مکاتب جدید الت

 اناث

۴ 

0 0 0 
سیس أتعداد مکاتب جدید الت

 مختلط

۵ 

0 0 0 
اعمار تعداد مکاتب که جدیداً 

 شده

۶ 

96% 7 160 
 اً تعداد صنوف اضافه که جدید

  .است شدهاعمار 

۷ 

 ۸ ترمی  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 حار شده

 درمکاتب 

1۰ 

 11 در مکاتب اعمار تعداد تسناب های  0 15 0

0 0 0 
کمکی  مکاتب که وجوهتعداد 

 .بدست آورده است

12 

0 3 0 
 تسریعی آموز صنوف ذکور تعداد 

  تاسیس شده

13 

0 8 0 
 یسریعتآموز  صنوف اناث تعداد 

 تاسیس شده

1۴ 

0 143 0 
 صنوفدر ذکور که تعداد شاگردان 

 ی شامل شده اند.سریعتآموز  

1۵ 

0 345 0 
 صنوفکه در  اناث تعداد شاگردان

 شامل شده اند. یسریعتآموز  

1۶ 

0 14  
  محلی صنوف آموز تعداد 

 )ذکور(تاسیس شده 

1۷ 

0 43 0 
  محلیصنوف آموز  تعداد 

 )اناث(تاسیس شده 

1۸ 

0 413  
صنوف که در  ذکور تعداد شاگردان

 شامل شده اند  محلی آموز 

1۹ 
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0 1279 0 
صنوف که در  ذکور تعداد شاگردان

 آموز  محلی شامل شده اند.

20 

0 20 0 
استخدام شده  ذکور تعداد معلمان

  محلیآموز  صنوف  در

21 

 36 0 
استخدام شده  اناث تعداد معلمان

  محلی آموز  صنوف در

22 

0 35 0 
محلی که به  آموز  تعداد صنوف

 مکاتب اصلی انتقا  داده شده است

23 

0 1050 0 

 صنوف ذکور و اناث شاگردان تعداد

محلی که به مکاتب اصلی  آموز 

 .انتقا  داده شده است

2۴ 

 

 پیشنهادات و مشکالت –۴جدول

 :مشکالت

 تاسیس نسده استبست  مکاتب به دلیل نبود 

 عدم اعمار مکاتب به دلیل نبود بودجه 

 عدم دریافت وجوه کمکی برای مکاتب ولسوالی قیصار 
 

 "ریاست معارف والیت مربوطه بهپیشنهادات 

  گرفتس بست برای مکاتب جدید که ایجاد شوددر نرر 

 اعمار مکاتب بیستر برای افزایش دسترسی تعلی  و تربیه 

 پرداخت وجوه کمک برای مکاتب که زیاد مسکل دارد 

 وزارت معارف: بهپیشنهادات 

 توزی  بست های جدید به منرور تاسیس مکاتب جدید 

 و پاسخگو موثر ،مدیریت شفاف-۳

انکساف و تقویه مدیریت مؤثر، شااف و پاسخگو برای ارایه و فراه  آوری خدمات تعلیمی باکیایت و متوازن بطور شااف، مقرون به : هدف کلی

 صرفه و مؤثر در سطح مرکز و والیات.   

 پاسخگوشااف و  مؤثر، مدیریت عرصهسرفت شاخص ها در یاز شاخص های پنن شده و میزان پ نسان دهنده خنصۀ: ۵-جدول

 می باشد.

 انحراف/تفاوت
پیشرفت ها/ 

 دستآوردها
 شماره شاخص ها هدف ساالنه
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 1 شدهتعداد مکاتب که نرارت  55 55 0

0 35 35 
ترتیب که   تعداد گزار  های نرارتی

 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 

 یمضمون تخصصاساس 
۴ 

0 59 23 
 اًکه جدید ذکور تعداد معلمان

 انداستخدام شده 
۵ 

0 28 0 
 اًکه جدیداناث تعداد معلمان 

 اند.استخدام شده 
۶ 

 ۷ فیصدی حاضری معلمان 0 ٪90 0

0 0 0 
 اداری مکاتب تعداد شوراهای

 جدیدالتأسیس
۸ 

0 55 0 
بهبود  تهیه شدۀ پنن هایتعداد 

 (SIP مکاتب )
۹ 

0 150 0 
 شوراهایآموز  دیده عضای تعداد ا

 مکاتب  
1۰ 

0 1 0 

از تعداد برنامه های آگاهی عامه که 

شوراها، مساجد، جلسات  طریق

  .عمومی  و قریه ها برگزار شده است

11 

 

 :: مشکالت و پیشنهادات۶جدول

 :مشکالت

  بیستر در نرر گرفته شود و ارایه گرددبرنامه های اگاهی عامه 

  عدم ایجاد شوراهای مکاتب جدید در ایس ولسوالی 
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 :والیت مربوطه معارف ریاست بهپیشنهادات 

  هماهنگی بیستر به منرور ایجاد شوراهای مکاتب 

 وزارت معارف: بهپیشنهادات 

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

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

  تخصیص بست ها برای ایجاد مکاتب جدید التاسیس؛ 

 

 

 


