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 ولسوالی معلومات در مورد

 ولسوالینام الف:  مرکز

 در ولسوالی جنسیتبه اساس  ب تعلیمات عمومیتعداد مکات .ب

 مکاتب ذکور تعداد  28

 اناث مکاتبتعداد  19

 ب مختلطتعداد مکات ۰

 در ولسوالی به اساس دورهتعلیمات عمومی تعداد مکاتب  .ج

 ئیهتعداد مکاتب ابتدا 3

 تعداد مکاتب متوسطه  21

  لیسهتعداد مکاتب  23

 در ولسوالی  جنسیتبه اساس تعلیمات عمومی تعداد شاگردان . د

 تعداد شاگردان ذکور 274۰7

 تعداد شاگردان اناث 25197

 به اساس جنسیت غیرحاضر دایمی. تعداد مجموع شاگردان ه

 ذکور غیر حاضر دایمی تعداد شاگردان  3953

 اناث  غیرحاضر دایمی تعداد شاگردان 3348

 فیائیمعلومات جغرا. و

 تعداد قریه های نزدیک به ولسوالی 4۰

 قریه های دور از ولسوالی تعداد  85

 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
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 خالصه اجراأت

 دست آوردهای کلیدی در عرصه کیفیت و مرتبط بودن .1

  توزیع  معارف شهردر برای شاگردان مکاتب جلد کتاب درسی  556۰5به تعداد  1398در جریان سال مالی

فیصد مرفوع  25ر حدود کتب فوق الذکر مشکالت کمبود کتب درسی شاگردان دگردیده است که با توزیع 

 وشاگردان توانستند به کتب درسی دسترسی پیدا نمایند.گردیده است 

  تن معلمان، سرمعلمان و اعضای نظارت سیمینار در مورد استفاده از مواد  4۰۰در بخش آموزش به تعداد

فرا گرفته اند. فراگیری استفاده از مواد آموزشی جدید  معارف شهردر  1398طی سال  را آموزشی جدید

 زمینه تدریس بهتر را سهولت بخشیده و نیز برداشت های آموزشی برای شاگران را افزایش میدهند. 

  تن از معلمان در بخش آموزش دانش مضمونی تحت  464به تعداد  1398جریان سال مالی همچنان در

برنامه آموزشی در بخش محتویات مضمون برگزار گردیده است  3آموزش قرار گرفته اند، همچنان به تعداد 

 که باعث ارتقاء ظرفیت معلمین گردیده است.
  

 دست آوردهای کلیدی در عرصه دسترسی متوزان         .2

  تن اناث 289۰تن آن ذکور و  2794تن جدید الشمول که  5684به تعداد  1398در جریان سال مالی 

متذکره مجموعه شاگردان  صنوف اول به طور جدیدالشمول جذب گردیده اند که با جذب میباشند در 

 تن می رسد. 526۰4د شاگردان برنامه تعلیمات عمومی به تعدا

  2باب صنوف اضافه جدیداً اعمار گردیده است، در ضمن به تعداد  31به تعداد  1398در جریان سال مالی 

باب مکتب دیوار احاطه آن اعمار گردیده است، به  1باب مکاتب ترمیم گردیده است، همچنان به تعداد 

باب مکاتب در آن تشناب ها  2۰ه تعداد تعداد یک باب چاه آب آشامیدنی حفر گردیده است، همچنان ب

اعمار گردیده است، که با تطبیق شاخص های فوق الذکر اکنون شاگردان می توانند در یک فضاء مصئون 

 ومناسب به دروس خویش ادامه بدهند.

 

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

  چالش  در جریان نظارت مشکالت و نظارت شده است، 1398در سال  معارف شهرباب مکتب  47به تعداد

بعضی مشکالت به صورت آنی حل شده و تعداد از آنان که قابلیت حل  های مکاتب شناسائی شده است،

مدیریت نظارت تعلیمی نقش مهم در عرصه ارف فاریاب انتقال داده شده است، نبوده به مقامات ریاست مع

بهبود یابد  معارف شهرنظارت تعلیمی باعث شده است که کیفیت تدریس در ارد، موثر پاسخگو و شفاف د

 گزارش های نظارتی تهیه شده است. 12اد در جریان نظارت تعلیمی به تعدقابل ذکر است که 

  تن معلمان در مکاتب ریاست معارف مرکز مقرر شده اند  1۰به تعداد  1398همچنان در جریان سال مالی

تن آن معلمین اناث می باشد، که با استخدام شدن معلمین متذکره مشکل کمبود معلمین  8که از آنجمله 

 تاحدی مرفوع گردیده است.

  باب مکاتب این ولسوالی شورای اداری تاسیس شده است،  1۰به تعداد  1398همچنان در جریان سال مالی

ه در نتیجه شوراهای مکاتب و تن دربشخ شوراها تحت آموزش قرار گرفته اند، ک 736در ضمن به تعداد 

 اعضای شوراها در حصه جلب و جذب شاگردان وکمک به مکاتب این ولسوالی نقش اساسی ایفا نموده اند.
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 عرصه های پالن استراتژیک سوم معارف و اقراء پیشرفت ها و دستآوردها به اساس

 کیفیت و مرتبط بودن-1

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

سالم، رشید، مسئولیت پذیر و مولد می باشد و او را برای سهم گیری و مشارکت مؤثر در روند تأمین رفاه اجتماعی آماده 

 و بین المللی مجهز می نماید.  ساخته و برای اشتغال مصئون و پایدار در بازارهای داخلی 

 

 کیفیت و مرتبط بودن :شاخص های پالن شده و پیشرفت ها را در عرصه1جدول 

 انحراف/تفاوت
پیشرفت ها/ 

 دستآوردها
 شماره ها شاخص هدف ساالنه

86% 556۰5 397582 

 ازمعلم که  و رهنمای درسی تعداد کتب

شده توزیع  برای ولسوالی ریاست معارف طرف

 .است

۱ 

86% 556۰5 397582 
معلم که از  درسی و رهنمای تعداد کتب

 .است شدهطرف ولسوالی به مکاتب توزیع 

۲ 

33% 4۰۰ 6۰۰ 

داد معلمان/ سرمعلمان و نظارت چیان تع

مواد استفاده از  در مورده آموزش دید

 جدید آموزشی

۳ 

53% 464 1۰۰۰ 
 تعداد معلمان که از آموزش دانش مضمونی

 ند.ه امعلم مستفید شد در مراکز تربیه

۴ 

7۰% 3 1۰ 
در محتویات  تدویر شده تریننگ های تعداد

 مضمون

۵ 

47% 25 47 
حمایت و  در مورد تعداد مدیران مکاتب که

 .آموزش دیده اند ،رهنمایی معلمان

۶ 

۰ 6۰۰ 4۰۰ 
سطح مکتب  انجام شده های بازدیدتعداد 

 برای حمایت معلمان

۷ 

۰ 

35۰ 2۰۰ 

فرصت  که درمکاتب موجودتعداد معلمان 

شان های رهنمایی  وارتقای ظرفیت برای 

 (آزمایشی در مکتب) گردیده فراهم 

۸ 

۰ 
3 1 

در مکاتب که  اداره چیان/تعداد مدیران

 .آموزش دیده اند (ترینینگ مدیریت مکتب

۹ 

۰ 

2۰۰ 2۰۰ 

آموزش که  6الی  3تعداد معلمان صنوف 

در خوانش، نوشتن و حساب کردن تدریس را 

 فرا گرفتند. 

۱۰ 
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 مشکالت و پیشنهادات 2جدول 

 :مشکالت

  جلد کتاب درسی در اختیار آمریت  فیصد 86در حدود جلد کتاب درسی پالن شده  397582از جمله

 که مشکالت عمده را متوجه این آمریت ساخته است.معارف شهر قرار نگرفت 

  آمریت های معارف انتقال داده نمی شود.کتب درسی به وقت مناسب به 

 .همچنان کتب درسی و وسایل مورد ضرورت مکاتب توسط شخص معتمد به مکاتب انتقال داده شده است 

 معارف والیت  ریاستبه  پیشنهادات

 درسی و رهنمای معلم مطابق نیازمندی آمریت های معارف ولسوالی انتقال به موقع کتب 

 کرایه کتب درسی به متعمد هاوقع پول پرداخت به م 

 

 معارف وزارت بهپیشنهادات 

 تهیه و توزیع کتب درسی به وقت معین آن مطابق نیازمندی ریاست های معارف والیات 

 در نظر گرفتن وسایل ترانسپورتی به منظور انتقال کتب درسی و وسایل مورد ضرورت مکاتب 
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 دسترسی متوازن-2

افزایش دسترسی متوازن و همگانی به فرصت های تعلیمی مرتبط، مصئون و باکیفیت برای اطفال، جوانان و بزرگساالن  هدف کلی:

 .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

هدف 

 ساالنه
 شماره شاخص ها

 1 تعداد جدید الشموالن ذکور 25۰1 2794 ۰

 2 تعداد جدید الشموالن اناث 27۰۰ 289۰ ۰

 3 سیس ذکورأتعداد مکاتب جدید الت ۰ ۰ ۰

 4 سیس اناثأتعداد مکاتب جدید الت ۰ ۰ ۰

 5 سیس مختلطأتعداد مکاتب جدید الت ۰ ۰ ۰

 6 اعمار شدهتعداد مکاتب که جدیداً  ۰ ۰ ۰

 7 تعداد صنوف اضافه که جدیدًا اعمار شده است ۰ 31 ۰

 8 تعداد مکاتب ترمیم شده ۰ 2 ۰

 9 تعداد مکاتب که دیوارهای احاطه آن اعمار شده است ۰ 1 ۰

 1۰ درمکاتب  تعداد چاه های آب حفر شده ۰ 1 ۰

 11 در مکاتب تعداد تشناب های اعمار  ۰ 2۰ ۰

 12 بدست آورده استکمکی  که وجوه تعداد مکاتب ۰ 2۰ ۰

 13 تعداد صنوف ذکور آموزش تسریعی تاسیس شده  ۰ 14 ۰

 14 تعداد صنوف اناث آموزش تسریعی تاسیس شده ۰ 15 ۰

۰ 49۰ ۰ 
ی شامل تعداد شاگردان ذکور که در صنوف آموزش تسریع

 شده اند

15 

۰ 6۰۰ ۰ 
شامل تعداد شاگردان اناث که در صنوف آموزش تسریعی 

 شده اند

16 

 17 )ذکور(تعداد صنوف آموزش محلی  تاسیس شده  ۰ 24 ۰

 18 )اناث(تعداد صنوف آموزش محلی  تاسیس شده  ۰ 54 ۰

۰ 1497 ۰ 
تعداد شاگردان ذکور که در صنوف آموزش محلی شامل 

 شده اند 

19 

۰ 1427 ۰ 
تعداد شاگردان ذکور که در صنوف آموزش محلی شامل 

 شده اند

2۰ 

 21 محلی آموزش تعداد معلمان ذکور استخدام شده در صنوف  ۰ 24 ۰

 22 محلی  آموزش صنوف دراستخدام شده  اناث تعداد معلمان ۰ 53 ۰

۰ 29 ۰ 
تعداد صنوف آموزش محلی که به مکاتب اصلی انتقال داده 

 شده است
23 
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۰ 726 ۰ 
محلی که به  آموزش صنوف ذکور و اناث شاگردان تعداد

 مکاتب اصلی انتقال داده شده است

2۴ 

 

 پیشنهادات و مشکالت –۴جدول

 :مشکالت

  به دلیل نبود بودجه وجوه کمکی صورت نگرفته است.1398درسال 

 نبود تشکیل به منظور تاسیس مکاتب جدید 

 نبود بودجه باعث آن گردیده است که مکاتب جدید اعمار نگردد 

 ریاست معارف والیت  بهپیشنهادات 

 تجهیزات اداری برای  توجه نموده و مرکزمقام محترم ریاست معارف تقاضاداریم درمورد مشکالت معارف  از

 . پیشبرد بهتر امور فراهم سازند

 در نظر گرفتن وجوه کمکی به مکاتب این ولسوالی 

 در نظر گرفتن بودجه به منظور اعمار مکاتب جدید 

 

 وزارت معارف: بهپیشنهادات 

 برای ایجاد مکاتب جدید التاسیس. ی معلمینتخصیص بست ها 

  فعالیت های اعمار صنوف جدید اضافه، ترمیم و بازسازی مکاتب و اعمار دیوار احاطه در پالن عملیاتی سال

 پیشرفت صورت گیرد. یفعالیت ها عرصه های بعد گنجانیده شود تا در این
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 پاسخگوو مؤثر شفاف مدیریت -۳

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

 مقرون به صرفه و مؤثر در سطح مرکز و والیات.   

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

 می باشد. پاسخگو

 انحراف/تفاوت
پیشرفت ها/ 

 دستآوردها

هدف 

 ساالنه
 شماره شاخص ها

 1 شدهتعداد مکاتب که نظارت  47 47 ۰

 2 استایه شده رترتیب و اکه   تعداد گزارش های نظارتی 12 12 ۰

مکاتب یا  مکاتب مربوطه ودر تعداد معلمان که  ۰ ۰ ۰

 3 شده اند.توظیف  همجوار دوباره

 تخصصتوظیف شده به اساس دوباره تعداد معلمان  ۰ ۰ ۰

 4 یمضمون

 5 انداستخدام شده  اً که جدید ذکور تعداد معلمان 2 2 ۰

 6 اند.استخدام شده  اًکه جدیداناث تعداد معلمان  8 8 ۰

 7 فیصدی حاضری معلمان ۰ ٪1۰۰ ۰

 8 جدیدالتأسیس اداری مکاتب تعداد شوراهای ۰ 1۰ ۰

 9 (SIP بهبود مکاتب ) تهیه شدۀ تعداد پالن های ۰ 47 ۰

 1۰ مکاتب   شوراهایآموزش دیده عضای تعداد ا ۰ 736 ۰

شوراها،  از طریقتعداد برنامه های آگاهی عامه که  ۰ 1 ۰

 11  .مساجد، جلسات عمومی  و قریه ها برگزار شده است
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 :: مشکالت و پیشنهادات6جدول

 :مشکالت

 کمبود معلمین مسلکی و مطابق رشته در این مکاتب آمریت 

  نبود هماهنگی و کمبود معلمین باعث آن گردیده است که معلمین در مکاتب همجوار و به اساس تخصص

 توظیف نشوند.

 والیت: معارف ریاست بهپیشنهادات 

 ه و نیارمندی ادارات مکاتب معارف با مشور هاستخدام معلمین مسلکی مطابق رشت 

  ایجاد هماهنگی میان مکاتب که معلمین کمبود دارند تا معلمین به مکاتب همجوار به طور خدمتی معرفی

 گردند.

 وزارت معارف: بهپیشنهادات 

 استخدام معلمین مطابق مسلک و رشته در مکاتب این آمریت 

 

 


