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 : مورد ولسوالیمعلومات در 

 :ولسوالیالف: نام  البرز 

 )آمریت معارف ) البرزدر جنسیتبه اساس  ب تعلیمات عمومیتتعداد مکا .ب

 : تعداد مکاتب ذکور  باب  0

 : تعداد مکاتب اناث باب  0

 :  تعداد مکاتب مختلط باب  20

 آمریت معارف البرزدر  به اساس دورهتعلیمات عمومی تعداد مکاتب .ج

 :  ئیهمکاتب ابتداتعداد  باب  8

 : تعداد مکاتب متوسطه  باب  12

 : تعداد مکاتب لیسه باب  0

 در آمریت معارف البرز جنسیت. تعداد شاگردان تعلیمات عمومی به اساس د

  : تعداد شاگردان ذکور تن  1682

 :  تعداد شاگردان اناث تن  1079

 جنسیت. تعداد مجموع شاگردان غیرحاضر دایمی به اساس ه

 : تعداد شاگردان غیر حاضر دایمی ذکور  تن  107

 : تعداد شاگردان غیرحاضر دایمی اناث  تن  1900

 فیائیمعلومات جغرا. و

 :  تعداد قریه های نزدیک به ولسوالی  15

 : قریه های دور از ولسوالی تعداد   25

 ز. وضعیت امنیتی 

 :آمریت معارف البرز شده در مسدودتعداد مکاتب  ندارد

 دالیل مسدود شدن مکاتب  0

 وضعیت معلمان و شاگردان مکاتب مسدود شده 0

 تعداد حادثات امنیتی که تاسیسات مکاتب را تهدید کرده باشد 0
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 : خالصه اجراأت

 کیفیت و مرتبط بودن : دستآوردهای کلیدی در عرصه .1

دریس بیرای شیاگردان در مکاتیب ولسیوالی جلید کتیب درسیی غیر  تی 12270تعیداد ه بی 1398درطیی سیام میالی 

  توزیع گردیده است.البرز 

 

 :  دستآوردهای کلیدی در عرصه دسترسی متوازن .2

تیین شییاگردان ذکییور و   340شییاگردان جدیدالوییموم  بییه شییموم تیین  618تعییداد ه بیی 1398آغییاز سییام درسییی  در

گردییده انید کیه بیا جی ب شیاگردان می کور زمینیه  دسترسیی اناث در صینوف اوم مکاتیب جی ب تن شاگردان  278

 د شده اند.یمکتب برای اطفام سن مکتب فراهم گردیده و شاگردان از نعمت تعلیم و تربیه مستف

 :دستآوردهای کلیدی در عرصه مدیریت مؤثر، شفاف و پاسخگو  .3

با در نررداشییت نیی ن نمییوده اسییت.اسییت. نرییارت تعلیمییی در تطبیییع نمییاب تعلیمییی نزیی  فعییام و بسییزای را ایفییا 

بییار ( نرییارت صییورت گرفتییه اسییت  3( بییاب مطییابع الی ییه )  20) از تمییام مکاتییب  1398نرییارتی در سییام تعلیمییی 

 .ی ترتیب و به مسولین مربوطه ارائه گردیده که به اساس آن گزارش نرارت

والیدین برنامیه هیای آگیاهی عامیه مرتبیه از طرییع منیابر مسیاجد بیرای شیورای  2بیه تعیداد  1398همچنان درسیام 

توانسیته اسیت کیه در جی ب شیاگردان نریر بیه صورت گرفتیه اسیت. کیه بیا داییر نمیودن برنامیه هیای آگیاهی عامیه 

 .ساالهای گ شته موثریت داشته باشد

بیوده اسیت کیه  ٪100به اثر سیعی و تی ش میدیرت هیای مکاتیب حاضیری معلمیان در ایین ولسیوالی  1398در سام 

ادامییه اواهیید داشییت. حاضییری اییوب معلمییان باعییک رسیییدگی بییه موییک ت درسییی شییاگردان شییده و بییه همییین 

 نروسه تدریس به اساس نماب درسی نی  برده شده است.

 :پیشرفت ها و دستآوردها به اساسعرصه های پالن استراتژیک سوم معارف

 :کیفیت و مرتبط بودن

ها و ارزش هایی را کسب اواهند نمود که الزمه ییک شیهروند سیالم،  شاگردان در همه سطوح دان ، مهارت ها، نگرشهدف کلی:

رشید، مسئولیت ن یر و مولد می باشد و او را برای سهم گیری و موارکت مؤثر در روند تأمین رفاه اجتماعی آمیاده سیااته و بیرای 

 اشتغام ممئون و نایدار در بازارهای داالی و بین المللی مجهز می نماید.  
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 صۀ شااص های ن ن شده و نیورفت ها را در عرصه کیفیت و مرتبط بودن نوان می دهد.:ا 1جدوم 

پیشرررررفت هررررا/  تفاوت/انحراف

 دستآوردها

 شماره شاخص ها هدف ساالنه

%52 12270 

25،865 

تعداد کتب درسیی و رهنمیای معلیم کیه از 

 آمریت معارفبلخ برای   طرف ریاست معارف

 البرز   ولسوالی

1 

%100 12270 

 25،865 

تعداد کتب درسیی و رهنمیای معلیم کیه از 

طرف ولسوالی البرز به مکاتیب توزییع شیده 

 است.

۲ 

تعداد معلمیان  سیرمعلمان و نریارت نییان  0 0 0

مییواد آمییوزش دیییده در مییورد اسییتفاده از 

 جدید آموزشی

3 

 تعداد معلمان که از آموزش دان  مضمونی 10 0 %100

 شده اند.در مراکز تربیه معلم مستفید 

۴ 

تعداد تریننگ هایتیدویر شیده در م توییات  0 0 0

 مضمون

۵ 

تعداد مدیران مکاتب که در میورد حماییت و  0 0 0

 رهنمایی معلمان،آموزش دیده اند.

۶ 

تعداد بازدید هایانجام شده سطح مکتب برای  0 1 00

 حمایت معلمان

۷ 

تعداد معلمان موجود درمکاتیب کیه فرصیت  0 8 0

رهنمایی  وارتزای ظرفییت بیرای شیان های 

 فراهم  گردیده )آزمایوی در مکتب(

۸ 

تعییداد مییدیران اداره نیییان مکاتییب کییه در  0 0 0

 آموزش دیده اند.ترینینگ مدیریت مکتب(
۹ 

کیه آمیوزش  6الیی  3تعداد معلمان صینوف  0 0 0

تییدریس را در اییوان ، نوشییتن و حسییاب 
1۰ 
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 کردن فرا گرفتند. 

 

مشکالت و پیشنهادات ۲جدول   

 مشکالت:

  ولسوالی ها توزیع نگردیده  قراردداد امضا نکرده است کتب درسی را برای  1398به دلیل اینکه شرکت قراردادی در سام

 است.

 

 سایر مشکالت

 استبه دلیل کمبود بودجه هیچ فعالیت های آموزشی برای معلمان نرارت نیان و مدیران در این ولسوالی برگزار نوده  

  در ولسوالی البرز آموزش روش های تدریس در اوان ، نوشتن و حساب کردن برای  1398به دلیل نبود بودجه در سام

 برگزار نگردیده است. 6الی  3معلمان صنوف 

 به نسبت نبودبودجه فعالیت های آموزش معلمان در م تویات مضمون و داشن مضمونی بر قرار نوده است 

 معارف والیت مربوطه:پیشنهادات به ریاست 

  کراییه کتیب درسیی، کمبیود رهنمیایی معلمیین بیرای ایین ولسیوالی و در نریر گیرفتن  توزیع مزدار مورد ضیرورت از

 ترانسپورتیون برای معلمین و مامورین.

 امضا  قرار داد با شرکت ها جهت توزیع کتب درسی در زمان در نرر گرفته شده 

 دراواست لست کتاب ها به اساس ضرورت 

 .در نرر گرفتن برنامه های آموزشی کوتا مدت و طویل المدت برای مدیران، معلمان و نرارت نیان 

 پیشنهادات به وزارت معارف:

  بایید کمبیود کتیب درسیی، کمبیود معلمیین مسیلکی و  البیرزوزارت جلیله معارف با توجه به موک ت آمرییت معیارف

 ترانسپورتیون را رفع نماید.

  برنامه های آموزشی را جهت اجراات بعدی برای این ولسوالی نیز در نرر گیردنینوهاد میوود تا 
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 :دسترسی متوازن-۲

افزای  دسترسی متوازن و همگانی به فرصت های تعلیمی مرتبط، ممئون و باکیفیت برای اطفام، جوانیان و بزرگسیاالن هدف کلی:

 .بخموص زنان و داتران در کوور

 ن ن شده و میزان نیورفت آنها را در عرصه دسترسی متوازن نوان می دهد.ا صۀشااص های :3جدول 

 شماره شاخص ها هدف ساالنه پیشرفت ها/ دستآوردها تفاوت/انحراف

 1 تعداد جدید الوموالن ذکور 551 340 %38

 ۲ تعداد جدید الوموالن اناث 278 278 0

 3 سیس ذکورأتعداد مکاتب جدید الت 0 0 0

 ۴ سیس اناثأمکاتب جدید التتعداد  0 0 0

 ۵ سیس مختلطأتعداد مکاتب جدید الت 0 0 0

 ۶ تعداد مکاتب که جدیداً اعمار شده 0 0 0

تعداد صنوف اضافه کیه جدییداً اعمیار  0 0 0

 شده است. 

۷ 

 ۸ تعداد مکاتب ترمیم شده 0 0 0

تعداد مکاتب که دیوارهیای احاطیه آن  0 0 0

 اعمار شده است.

۹ 

 1۰ درمکاتب  تعداد ناه های آب حفر شده 0 0 0

 11 در مکاتب تعداد توناب های اعمار  0 0 0

بدسیت کمکیی  تعداد مکاتب که وجوه 0 0 0

 آورده است.

1۲ 

تعداد صنوف ذکیور آمیوزش تسیریعی  0 0 0 13 
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 تاسیس شده

تعداد صینوف انیاث آمیوزش تسیریعی  0 0 0

 تاسیس شده

1۴ 

در صینوف  تعداد شیاگردان ذکیور کیه 0 0 0

 آموزش تسریعی شامل شده اند.

1۵ 

تعداد شیاگردان انیاث کیه در صینوف  0 0 0

 آموزش تسریعیوامل شده اند.

1۶ 

تعداد صنوف آمیوزش م لیی تاسییس  0 0 0

 شده )ذکور(

1۷ 

تعداد صنوف آمیوزش م لیی تاسییس  0 0 0

 شده )اناث(

1۸ 

تعداد شیاگردان ذکیور کیه در صینوف  0 0 0

 آموزش م لی شامل شده اند 

1۹ 

تعداد شیاگردان ذکیور کیه در صینوف  0 0 0

 آموزش م لی شامل شده اند.

20 

تعیداد معلمیان ذکییور اسیتخدام شییده  0 0 0

 م لیآموزش درصنوف 

۲1 

اسییتخدام شییده  انییاث تعییداد معلمییان 0 0 0

 م لیآموزش صنوفدر

۲۲ 

آمیوزش م لیی کیه بیه تعداد صینوف  0 0 0

 مکاتب اصلی انتزام داده شده است

۲3 

 صیینوف ذکییور و انییاث شییاگردانتعداد 0 0 0

م لیی کیه بیه مکاتیب اصیلی  آموزش

 .انتزام داده شده است

۲۴ 
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 :پیشنهادات و مشکالت–۴جدول

 مشکالت:

  ذکور واناث تاسیس نوده است. جدیدبه دلیل نبود بودجه هیچ نوع مکاتب  1398درسام 

  به دلیل نبود بودجه وجوه کمکی توزیع نگردیده است. 1398درسام 

 پیشنهادات به ریاست معارف والیت بلخ:

 نینوهاد می شود به منرور ایجاد دسترسی برای مکاتب اناث، دیوارهای احاطه در نرر گرفته شده و اعمار شود 

 و اناث در این والیت استخدام شود تا کمبود معلمان کاه  یابد نینوهاد می شود تا معلمان جدید ذکور 

  نیونهاد می شود تا تعداد شوراهای جدید برای این والیت در نرر گرفته شود تیا مویک ت مکاتیب از بیین رفتیه و حیل

 گردد

 پیشنهادات به وزارت معارف:

   بست های توکیل ایت ولسوالی  آمریت معارف ولسوالی البرز برای وزارت م ترم نیونهاد می نماید تا در قسمت افزای

 .نیز توجه داشته باشد

 

 :مدیریت شفاف، مؤثر و پاسخگو-3

انکواف و تزویه مدیریت مؤثر، شفاف و ناسخگو برای اراییه و فیراهم آوری ایدمات تعلیمیی باکیفییت و متیوازن بطیور هدف کلی: 

 شفاف، مزرون به صرفه و مؤثر در سطح مرکز و والیات.   

نوان دهنده ا صۀ از شااص های ن ن شده و میزان نیورفت شااص ها در عرصه مدیریت مؤثر، : ۵-جدول

 می باشد. شفاف و ناسخگو

پیشررررفت هرررا/  تفاوت/انحراف  شماره شاخص ها هدف ساالنه
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 دستآوردها

 1 تعداد مکاتب که نرارت شده 22 20 59٪

تعداد گیزارش هیای نریارتی  کیه  3 3 0

 ترتیب و ارایه شده است

۲ 

تعییداد معلمییان کییه در مکاتییب  0 0 0

مربوطه و یا مکاتب همجوار دوباره 

 توظیف شده اند.

3 

تعداد معلمان دوباره توظیف شیده  0 0 0

 به اساس تخمص مضمونی

۴ 

تعیییداد معلمیییان ذکیییور کیییه  20 0 0

 جدیداًاستخدام شده اند

۵ 

تعییییداد معلمییییان انییییاث کییییه  0 0 0

 جدیداًاستخدام شده اند.

۶ 

 ۷ فیمدی حاضری معلمان 0 100% 0

تعییییداد شییییوراهای اداری مکاتییییب  0 0 0

 جدیدالتأسیس
۸ 

های تهیه شدۀ بهبود مکاتب تعداد ن ن  1 1 0

( SIP) 

9 

تعداد اعضیای آمیوزش دییده شیوراهای  1 1 0

 مکاتب  

 

1۰ 

تعداد برنامه های آگاهی عامه کیه  1 2 0

از طریع شوراها، مساجد، جلسیات 

عمومی  و قرییه هیا برگیزار شیده 

11 
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 است.

 :: مشکالت و پیشنهادات۶جدول

 

 مشکالت:

 ت میلی ایوان در این ولسوالی استخدام نوده استمعلمان در مطابزت به رشته -1

 به دلیل کمبود بودجه در این ولسوالی معلمان ذکور و اناث استخدام نوده است

 به دلیل نبود بودجه برنامه های آموزشی برای مدیران در این ولسوالی در نرر گرفته نوده است

 پیشنهادات به ریاست معارف والیت مربوطه:
  شود که معلمان در مطابزت به رشته مورد نرر ایوان استخدام گرددنیونهاد می 

 نیونهاد می شود که  کارمندان ارزیابی و به اساس آن بست های ایوان ارتزا  کند 

  استخدام معلمان ذکور و اوصاً اناث میتوانند موک ت کمبود معلمان را کاه  داده ونیز تعداد بیویتر از شیاگردان در

 تراک کندتعلیم و تربیه اش

 پیشنهادات به وزارت معارف:
 نیونهاد می شود تا بست های بیوتر برای این ولسوالی در نرر گرفته  شود .1

 تزویت و فعام سازی سیستم تکنالوژی . .2

 توجه و تجدید نرر در معاش معلمین. .3

 اص ح نماب تعلیمی برمزتضای عمر و ظرفیت های مو جود. .4

 رشته در ولسوالی مربوطه .ام معلمین اناث مسلکی مطابع استخد .5


