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 :ولسوالیمعلومات در مورد 

 :  ولسوالیالف: نام   بلخ  

 ولسوالی بلخدر  جنسیتبه اساس  ب تعلیمات عمومیتتعداد مکا .ب

 :تعداد مکاتب ذکور  باب 9

 :  تعداد مکاتب اناث باب 9

 :  تعداد مکاتب مختلط باب ۲9

 در ولسوالی بلخ به اساس دورهتعلیمات عمومی تعداد مکاتب  .ج

 :  ئیهتعداد مکاتب ابتدا باب 7

 : تعداد مکاتب متوسطه  باب ۲0

 : تعداد مکاتب لیسه  باب ۲0

 ولسوالی بلخدر   جنسیت. تعداد شاگردان تعلیمات عمومی به اساس د

 :  تعداد شاگردان ذکور تن 19۲۲6

 :  تعداد شاگردان اناث تن 14558

 . تعداد مجموع شاگردان غیرحاضر دایمی به اساس جنسیته

 تن 3951: تعداد شاگردان غیر حاضر دایمی ذکور  تن 3951

 : تعداد شاگردان غیرحاضر دایمی اناث  تن 6000

 فیائیمعلومات جغرا. و

 : تعداد قریه های نزدیک به ولسوالی قریه 10

 قریه های دور از ولسوالی تعداد  قریه  154
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 ز. وضعیت امنیتی 

 :  بلخولسوالی  شده در مسدودتعداد مکاتب  ندارد

 دالیل مسدود شدن مکاتب  0

 شاگردان مکاتب مسدود شدهوضعیت معلمان و  0

 تعداد حادثات امنیتی که تاسیسات مکاتب را تهدید کرده باشد 0

 

 : خالصه اجراأت

  کیفیت و مرتبط بودن : دست آوردهای کلیدی در عرصه -1

  ولسیوالی جلید کتیب درسیی غیرر تیدریی بیرای شیاگردان در مکاتیب  53788تعیداد ه بی 1398درطیی سیال میالی

ب هیای توزیی  شیده درسییی بیرای شیاگردان در بهبیود کیفیییت اقابییل ذکیر اسیت کیه کتییتوزیی  گردییده اسیت. بلیخ 

 ته و نتیجه مطلوب بدست آمده است.تدریی و ارتقای دانش نقش موثر و بسزای داش

   معلمییانس سییرمعلمان و ن ییارت میییان آمییوزم دیییده در مییورد اسییتفاده از   1۲بییه تعییداد  1398همچنییان در سییال

جدییید مسییتفید شییده انیید کییه بییا آمییوزم جدییید کیفیییت تییدریی در مکاتییب مربوطییه بهبییود یافتییه  آموزشیییمییواد 

 است.

 :های کلیدی در عرصه دسترسی متوازندستآورد -2

  تیین شییاگردان 3341تیین شییاگردان جدیدالشییمول  بییه شییمول  5685تعییداد ه بیی 1398در آغییاز سییال درسییی

انییاث در صیینوف اول مکاتییب جییهب گردیییده انیید کییه بییا جییهب شییاگردان مییهکور  تیین شییاگردان ۲344ذکییور و  

زمینهء دسترسی مکتیب بیرای اطفیال سین مکتیب فیراهد گردییده و شیاگردان از نعمیت تعلیید و تربییه مسیتفد 

 شده اند.

  عمیار میاه متیهکره شیاگردان از آب صی ی اباب میاه آب آشیامیدنی حفیر شیده کیه بیه  6به تعداد 1398درسال

 د شده اند.مستفی

  کییورس انییاث تاسیییی شییده اسییت کییه بییا  3کییورس آمییوزم م لییی بییه شییمول  7بییه تعییداد  1398در سییال

تین انیاث فیراهد گردییده اسیت و در ایین  10۲تین شیاگردان بیه شیمول  ۲46تاسیی آن زمینیه آمیوزم بیرای 

 تن اناث نیز استخدام گردیده است. 4معلد به شمول  10کورس ها به تعداد 

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

  بییار (  3( بییاب مطییابح الی ییه )  5۲) از تمییام مکاتییب  1398بییا در ن رداشییت پییالن ن ییارتی در سییال تعلیمییی

سییولین مربوطییه ارائییه گردیییده ن ییارت صییورت گرفتییه اسییت کییه بییه اسییاس آن گییزارم ن ییارتی ترتیییب و بییه م
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عیال و بسیزای را ایفیا نمیوده اسیت و فیایدی حاضیری ییح نایاب تعلیمیی نقیش فن ارت تعلیمیی در تطباست. 

 .معلمان صد در صد می باشد

  بییار از طریییح منییابر مسییجدها بییرای شییورای والییدین برنامییه هییای آکییاهی  3بییه تعییداد  1398همچنییان درسییال

نقیش برنامیه هیای اگیاهی عامیه در ازدییاد جیهب شیاگردان در ایین ولسیوالی میوثر بیوده  عامه ارائیه شده اسیت.

 است.

 :پالن استراتژیک سوم معارف های عرصهپیشرفت ها و دستآوردها به اساس 

 :کیفیت و مرتبط بودن
شاگردان در همه سطوح دانش، مهارت ها، نگرم ها و ارزم هایی را کسب خواهند نمود که الزمه یک شیهروند سیالد، هدف کلی: 

رشید، مسئولیت پهیر و مولد می باشد و او را برای سهد گیری و مشارکت مؤثر در روند تأمین رفاه اجتماعی آمیاده سیاخته و بیرای 

 و بین المللی مجهز می نماید.  اشتغال مائون و پایدار در بازارهای داخلی 

 : خالصۀ شاخص های پالن شده و پیشرفت ها را در عرصه کیفیت و مرتبط بودن نشان می دهد.1جدول 

پیشرررررفت هررررا/  انحراف/

 دستآوردها

هررررردف 

 ساالنه

 شماره شاخص ها

76% 53788 ۲۲1،۲05 

 

تعداد کتب درسی و رهنمیای معلید کیه از طیرف ریاسیت 

 1 توزی  شده است.بلخ برای ولسوالی  بلخ معارف

%100  

53788 

 

 

۲،057 

 

بلخ تعداد کتب درسی و رهنمای معلد که از طرف ولسوالی 

 به مکاتب توزی  شده است.
۲ 

تعداد معلمانس سرمعلمان و ن ارت میان آمیوزم دییده در  ۲ 1۲ 0

 جدید مواد آموزشیمورد استفاده از 
3 

آموزم دانش مضمونی در مراکز تربییه تعداد معلمان که از  7 0 %100

 معلد مستفید شده اند.
4 

 5 تعداد تریننگ های تدویر شده در م تویات مضمون 0 1 0

تعیداد مییدیران مکاتییب کییه در مییورد حمایییت و رهنمییایی   0 0

 معلمان، آموزم دیده اند.
6 



6 

 

تعداد بازدید های انجام شده سیط  مکتیب بیرای حماییت   1 0

 معلمان
7 

0 40 

 

 

تعداد معلمان موجود درمکاتب که فرصیت هیای رهنمیایی   0

وارتقای ظرفیت برای شیان فیراهد  گردییده )آزمایشیی در 

 مکتب(
8 

تعداد مدیرانساداره میان مکاتب که در ترینینیگ میدیریت  10 0 0

 آموزم دیده اند.مکتب( 
9 

کیه آمیوزم تیدریی را در  6الیی  3تعداد معلمان صنوف   0 0

 و حساب کردن فرا گرفتند. خوانش، نوشتن
10 

 

 

 

 مشکالت و پیشنهادات 2جدول 

 مشکالت:

 شاگرد از کتب درسی م روم شده است . %45کمبود کتب درسی به تعداد  دلیل به -1

یکی از دالیل عدم انتقال به موق  ومائون کتب الی آمریت های معیارف ولسیوالی در تمیام مکاتیب مشکالتترانسی ورت  -2

 است.

 بودجه در فعالیت های آموزشی و کیفی پیشرفت به وجود نامده است.به دلیل نبود  -3

  کتب درسی در ولسوالی به مکاتب توزی  نشده استبه دلیل عدم قرارداد با شرکت  -4

 

 معارف والیت مربوطه: ریاستبه  پیشنهادات

 

 کتیب درسیی بیه وقیت زمیانآمریت معارف ولسوالی بلخ برای ریاست معارف والیت پیشنهاد مکند که تادربخش توزی  . -1

  معینه این آمریت رایاری نماید.تااینکه تمام شاگردان به کتب درسی دسترسی پیدا کنند

 در ن ر گرفتن بودجه برای برگزاری برنامه های آموزشی برای مدیران و معلمان -۲
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 معارف: وزارتپیشنهادات به 
 باید به وقت معینه وبه صورت کافی در دسترس شاگردان قرارگیرد تاشاگردان این ولسوالی ازنعمت سواد م روم نگردد.  -1

 بودجه برای برگزاری برنامه های آموزشی در ن ر گرفته شود -۲

 ارسال کتب درسی به اسرع وقت برای والیت تا اینکه کتب درسی به اسرع وقت برای مکاتب ولسوالی توزی  شود -3

 

 

 

 

 :دسترسی متوازن-۲
افزایش دسترسی متوازن و همگانی به فرصت های تعلیمی مرتبط، مائون و باکیفیت برای اطفال، جوانان و بزرگسیاالن  هدف کلی:

 .بخاوص زنان و دختران در کشور

 

 شاخص های پالن شده و میزان پیشرفت آنها را در عرصه دسترسی متوازن نشان می دهد. خالصۀ: 3جدول 

 تفاوت/انحراف
پیشررررفت هرررا/ 

 دستآوردها
 شماره شاخص ها هدف ساالنه

%5 3341 
3،519 

 

 تعداد جدید الشموالن ذکور
1 

 ۲ تعداد جدید الشموالن اناث 1،9۲9 ۲344 ۲۲%

%100 0 
4 

 

 سیی ذکورأتعداد مکاتب جدید الت
3 

 4 سیی اناثأتعداد مکاتب جدید الت  0 0

 5 سیی مختلطأتعداد مکاتب جدید الت  . 0

%100 0 
3۲ 

 

 تعداد مکاتب که جدیداً اعمار شده
6 



8 

 

 7 تعداد صنوف اضافه که جدیداً اعمار شده است. 0 0 0

 8 تعداد مکاتب ترمید شده 0 0 0

0 
0 0 

تعداد مکاتب کیه دیوارهیای احاطیه آن اعمیار شیده 

 است.
9 

 10 درمکاتب تعداد ماه های آب حفر شده 3 6 0

 11 در مکاتبتعداد تشناب های اعمار  0 0 0

 1۲ بدست آورده است.کمکی  تعداد مکاتب که وجوه 0 0 0

 13 تعداد صنوف ذکور آموزم تسریعی تاسیی شده 0 0 0

 14 تعداد صنوف اناث آموزم تسریعی تاسیی شده 0 0 0

0 
0 0 

تعداد شاگردان ذکور که در صنوف آمیوزم تسیریعی 

 شامل شده اند.
15 

0 
0 0 

تعداد شاگردان اناث که در صنوف آمیوزم تسیریعی 

 شامل شده اند.
16 

 17 تعداد صنوف آموزم م لی  تاسیی شده )ذکور( 0 4 0

 18 تعداد صنوف آموزم م لی  تاسیی شده )اناث( 0 3 0

0 170 

 

0 
تعداد شاگردان ذکور کیه در صینوف آمیوزم م لیی 

 19 شامل شده اند

0 180 

 

0 
کیه در صینوف آمیوزم م لیی  اناثتعداد شاگردان 

 ۲0 شامل شده اند.

0 
6 0 

آمیوزم تعداد معلمان ذکور استخدام شده در صنوف 

 م لی
۲1 

0 
4  

 آمیوزم صینوف دراستخدام شده  اناث تعداد معلمان

 م لی
۲۲ 

تعداد صنوف آمیوزم م لیی کیه بیه مکاتیب اصیلی  0 ۲ 0 ۲3 
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 انتقال داده شده است

م لی که  آموزم صنوف ذکور و اناث شاگردان تعداد 0 60 0

 .به مکاتب اصلی انتقال داده شده است
۲4 

 پیشنهادات و مشکالت –۴جدول

 :مشکالت

  به دلیل نبود بودجه هیچ نوع مکاتب جدیدالتاسیی ذکور واناث تاسیی نشده است. 1398درسال 

  کمکی توزی  نگردیده است. بودجه هیچ نوع وجوهبه دلیل نبود  1398درسال 

 .به خاطر ناامنی درولسوالی ها از هیچ نوع معلد ومدیران از  تریننگ ها مستفید نشده اند 

 پیشنهادات به ریاست معارف والیت مربوطه:
 رف .والییت بلیخ .آمریت معارف ولسوالی بلخ برای ریاست معارف والیت پیشنهاد مکند تابودجه کافی برای آمرییت معیا

 های متهکره در بخش ها رسیدگی شوددراختیار قرار دهد تا به برنامه 

 

 پیشنهادات به وزارت معارف:
 در ن ر گرفتن بودجه برای اعمار صنف و مکاتب بیشتر برای این ولسوالی 

 در ن ر گرفتن بودجه به من ور فراهد آوری وجوه کمکی برای مکاتب ولسوالی بلخ 

 ی بلخدر ن ر گرفتن بودجه برای برگزاری برنامه های آموزشی در ولسوال 

 

 و پاسخگو ثرؤم ،مدیریت شفاف-3
انکشاف و تقویه مدیریت مؤثر، شفاف و پاسخگو برای اراییه و فیراهد آوری خیدمات تعلیمیی باکیفییت و متیوازن بطیور هدف کلی: 

 شفاف، مقرون به صرفه و مؤثر در سط  مرکز و والیات.   

ها در عرصیه میدیریت میؤثر، شیفاف و  پیشرفت شاخص: نشان دهنده خالصۀ از شاخص های پالن شده و میزان ۵-جدول

 پاسخگو می باشد.

پیشرفت ها/  تفاوت/انحراف

 دستآوردها

هدف 

 ساالنه

 شماره شاخص ها

 

0 
5۲ 5۲ 

 تعداد مکاتب که ن ارت شده
1 

تعداد گزارم های ن ارتی  که ترتیب و ارایه شیده  0 3 0

 است
2 
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مکاتیب  تعداد معلمان که در مکاتب مربوطیه و ییا 0 0 0

 همجوار دوباره توظیف شده اند.
3 

تعییداد معلمییان دوبییاره توظیییف شییده بییه اسییاس  0 0 0

 تخاص مضمونی
۴ 

 ۵ تعداد معلمان ذکور که جدیداً استخدام شده اند 0 0 0

 ۶ تعداد معلمان اناث که جدیداً استخدام شده اند. 0 0 0

 ۷ فیادی حاضری معلمان 0 95% 0

 ۸ اداری مکاتب جدیدالتأسییتعداد شوراهای  1 6 0

 ۹ (SIP تعداد پالن های تهیه شدۀ بهبود مکاتب ) 0 0 0

 1۰ تعداد اعضای آموزم دیده شوراهای مکاتب   0 0 0

تعداد برنامه های آگاهی عامه که از طریح شیوراها،  0 3 0

مساجد، جلسات عمومی  و قرییه هیا برگیزار شیده 

 است. 
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 پیشنهادات:: مشکالت و ۶جدول

 :مشکالت

 .به دلیل نبود امنیت در سط  ولسوالی هیچ یک از اعضای ن ارت تعلیمی آموزم های الزم را ندیده اند 

 .به دلیل نبود بست هیچ نوع معلمان ذکور واناث استخدام نشده است 

 .به خاطر نبود هماهنگی درآمریت معارف ولسوالی بلخ هیچ نوع پالن بهبود نیافته است 

 کتب درسی از صنوف هفتد الی دوازده هد در مکاتب ولسوالی مربوطه  . کمبود 

  کمبود بست های معلمان 
 

 پیشنهادات به ریاست معارف والیت مربوطه:

  را یاری نماید پیشنهاد می نماید تا درقسمت تشکیل  این آمریت ریاست معارف بلخبرای  ولسوالیمعارف آمریت 

 پیشنهادات به وزارت معارف:
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 توزی  کتب درسی به اسرع وقت تا اینکه به ولسوالی نیز در زمان آن توزی  شود 

 در ن ر گرفتن تشکیل بست برای این ولسوالی 

 . تقویت و فعال سازی سیستد تکنالوژی 

 .توجه و تجدید ن ر در معام معلمین 

 معلمین اناث مسلکی مطابح رشته درولسوالی ام استخد 


