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 ولسوالی:معلومات در مورد 
 :  ولسوالیالف: نام  حیرتان

 حیرتانولسوالی در  جنسیتبه اساس  ب تعلیمات عمومیتتعداد مکا .ب

  :تعداد مکاتب ذکور  باب 1

 :  تعداد مکاتب اناث باب 1

 :  تعداد مکاتب مختلط باب 5

 حیرتانولسوالی در  به اساس دورهتعلیمات عمومی تعداد مکاتب  .ج

  : ئیهتعداد مکاتب ابتدا باب 4

 : تعداد مکاتب متوسطه  باب 1

  :تعداد مکاتب لیسه  باب 2

 حیرتانولسوالی   جنسیت. تعداد شاگردان تعلیمات عمومی به اساس د

  :  شاگردان ذکورتعداد  1797

 : تعداد شاگردان اناث تن 1715

 . تعداد مجموع شاگردان غیرحاضر دایمی به اساس جنسیته

 :ذکورتعداد شاگردان غیر حاضر دایمی  تن 400 

 : تعداد شاگردان غیرحاضر دایمی اناث  تن 67

 فیائیمعلومات جغرا. و

 : تعداد قریه های نزدیک به ولسوالی 5

 :قریه های دور از ولسوالی تعداد  6

 ز. وضعیت امنیتی 

 :  حیرتانولسوالی  شده در مسدودتعداد مکاتب  0

 دالیل مسدود شدن مکاتب  0
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 وضعیت معلمان و شاگردان مکاتب مسدود شده 0

 تعداد حادثات امنیتی که تاسیسات مکاتب را تهدید کرده باشد 0

 

 : خالصه اجراأت

  : کیفیت و مرتبط بودن عرصهوردهای کلیدی در دستا .1

  دریس بارای شااگردان در مکاتاب یمریات معاار  غار  تا جلاد کتاب درسای 11400تعاداد ه با 1398درطی سال ماالی

ب هاای توزیا  شاده درسای بارای شااگردان در به اود اهمچناان قابال ذکار اسات کاه کتاتوزیا  گردیاده اسات. حیرتان 

 داشته و نتیجه مطلوب بدست یمده است .کیفیت تدریس و ارتقای دانش نقش موثر و بسزای 

  تعاداد  ساه بازدیااد هاای انجاام شاده ساطر مکتااب بارای حمایات معلماان از معلماان انجااام باه  1398همچناان درساال

 شده است که باانجام متذکره در سطر نظارت به ود یمده است.

  ید شااده اساات بااا مسااتفید فرصاات هااای رهنمااایی و ارتقااای ارفیاات فااراهس گردیااده و مسااتف 8باارای  1398در سااال

 شدن معلمان از این فرصت ها پروسه های تدریس به ود بخشیده است.

 :های کلیدی در عرصه دسترسی متوازندستآورد .2

 274و تاان شاااگردان ذکااور  252شاااگردان جدیدالشاامول  بااه شاامول  تاان 526تعااداد ه باا 1398ر یغاااز سااال درساای د 

انااث در صاانو  اول مکاتااب جاذب گردیااده انااد کاه بااا جاذب شاااگردان مااذکور زمیناه  دسترساای مکتااب  تان شاااگردان

 .د شده اندیفراهس گردیده و شاگردان از نعمت تعلیس و تربیه مستف دارند  سن مکتبکه برای اطفال 

 :عرصه مدیریت مؤثر، شفاف و پاسخگودستآوردهای کلیدی در  .3

  بااار ( نظااارت  3( باااب مطااابح الی ااه )  7) از تمااام مکاتااب  1398بااا در نظرداشاات پاارن نظااارتی در سااال تعلیماای

نظااارت ی ترتیااب و بااه مسااولین مربوطااه ارائااه گردیااده اساات. گاازارن نظااارت 3صااورت گرفتااه اساات کااه بااه اساااس ین 

 عال و بسزای را ایفا نموده است.تعلیمی در تط یح نصاب تعلیمی نقش ف

  باار از طریاح مناابر مساجدها بارای شاورای والادین برناماه هاای یکااهی عاماه ارائیاه  3باه تعاداد  1398همچنان درسال

  شده است. که باارائیه ین شواری والدین از برنامه های یگاهی عامه مستفید شده اند.

  ای متااذکره کیفیاات بااه تعااداد یااک پاارن به ااود  یافتااه اساات. کااه بااابه ود یااافتن پاارن هاا 1398همچنااان درسااال

 .ات ارسال مکاتب به ود یافته استگزارش

 

 

 



6 

 

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

 :کیفیت و مرتبط بودن
شاگردان در همه سطوح دانش، مهارت ها، نگرن ها و ارزن هایی را کسب خواهند نمود که الزمه یک شاهروند ساالس، هد  کلی: 

رشید، مسئولیت پذیر و مولد می باشد و او را برای سهس گیری و مشارکت مؤثر در روند تأمین رفاه اجتماعی یمااده سااخته و بارای 

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

 : خرصۀ شاخص های پرن شده و پیشرفت ها را در عرصه کیفیت و مرت ط بودن نشان می دهد.1جدول 

 شماره شاخص ها هد  ساالنه پیشرفت ها/ دستآوردها ان را /

تعداد کتب درسی و رهنمای معلس که از  11400 11400 0

طر  ریاست معار  بلخ بارای ولساوالی 

 حیرتان توزی  شده است.

۱ 

تعداد کتب درسی و رهنمای معلس که از  11400 11400 0

طر  ولسوالی حیرتان به مکاتب توزیا  

 شده است.

2 

تعداد معلمان/ سرمعلمان و نظارت چیان  0 0 0

ماواد یموزن دیده در ماورد اساتفاده از 

 جدید یموزشی

3 

تعااداد معلمااان کااه از یمااوزن دانااش  0 0 0

در مراکز تربیه معلاس مساتفید مضمونی 

 شده اند.

۴ 

تعااداد ترینناای هااای تاادویر شااده در  0 1 0

 م تویات مضمون

۵ 

تعااداد ماادیران مکاتااب کااه در مااورد  0 0 0

حمایاات و رهنمااایی معلمااان، یمااوزن 

 دیده اند.

۶ 

تعااداد بازدیااد هااای انجااام شااده سااطر  3 1 ۶۶٪

 مکتب برای حمایت معلمان

۷ 

موجااود درمکاتااب کااه تعااداد معلمااان  0 8 

فرصت های رهنمایی  وارتقاای ارفیات 

۸ 
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برای شان فراهس  گردیاده )یزمایشای در 

 مکتب(

تعداد مدیران/اداره چیان مکاتاب کاه در  0 0 0

یموزن دیاده ترینینی مدیریت مکتب( 

 اند.

۹ 

کااه  6الاای  3تعااداد معلمااان صاانو   0 0 0

یموزن تدریس را در خوانش، نوشاتن و 

 حساب کردن فرا گرفتند. 

۱0 

 
 

 

 مشکالت و پیشنهادات 2جدول 

 مشکالت

 

 به دلیل ن ود صنو  های درسی شاگردان به صنف های دیگر انتقال داده نشده اند. -1

 به دلیل ن ود قرار داد شرکت برای ولسوالی چهاربولک کتب رهنمایی معلس توزی  نگردیده است. -2

 به دلیل ن ود بودجه در بعضی شاخص ها فعالیت انجام نگردیده است -3

 ن ود بودجه برای برگزاری برنامه های یموزشی برای معلمان و نظارت کننده گان -4

 پیشنهادات به ریاست معارف والیت مربوطه:

 توزی  کتب درسی در زمان مناسب .1

 1400در نظر گرفتن کتب رهنمای معلس برای سال  .2

 های یموزشی برای معلمان و مدیرانایجاد کورس  .3

 ایجاد و تقویت همکاهنگی بین والیت و ولسوالی  .4
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 :دسترسی متوازن-۲
افزایش دسترسی متوازن و همگانی به فرصت های تعلیمی مرت ط، مصئون و باکیفیت برای اطفال، جوانان و بزرگسااالن  هد  کلی:

  بخصوص زنان و دختران در کشور

 

 شاخص های پرن شده و میزان پیشرفت ینها را در عرصه دسترسی متوازن نشان می دهد. خرصۀ: 3جدول 

 شماره شاخص ها هد  ساالنه پیشرفت ها/ دستآوردها ان را /

 ۱ تعداد جدید الشموالن ذکور 200 252 0

 2 تعداد جدید الشموالن اناث 250 274 0

 3 سیس ذکورأتعداد مکاتب جدید الت          0 0 0

 ۴ سیس اناثأتعداد مکاتب جدید الت 0 0 0

 ۵ سیس مختلطأتعداد مکاتب جدید الت 0 0 0

 ۶ تعداد مکاتب که جدیداً اعمار شده 3 0 %100

تعداد صنو  اضافه کاه جدیاداً اعماار  0 0 0

 شده است. 

۷ 

 ۸ تعداد مکاتب ترمیس شده 0 0 0

تعداد مکاتب که دیوارهاای احاطاه ین  0 0 0

 است.اعمار شده 

۹ 

 ۱0 درمکاتب  تعداد چاه های یب حفر شده 0 0 0

 ۱۱ در مکاتب تعداد تشناب های اعمار  0 0 0

بدسات کمکای  تعداد مکاتب که وجوه 0 0 0

 یورده است.

۱2 

تعداد صنو  ذکاور یماوزن تساریعی  0 0 0

 تاسیس شده 

۱3 
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تعداد صانو  انااث یماوزن تساریعی  0 0 0

 تاسیس شده

۱۴ 

شااگردان ذکاور کاه در صانو  تعداد  0 0 0

 یموزن تسریعی شامل شده اند.

۱۵ 

تعداد شااگردان انااث کاه در صانو   0 0 0

 یموزن تسریعی شامل شده اند.

۱۶ 

تعداد صنو  یموزن م لای  تاسایس  0 0 0

 شده )ذکور(

۱۷ 

تعداد صنو  یموزن م لای  تاسایس  0 0 0

 شده )اناث(

۱۸ 

تعداد شااگردان ذکاور کاه در صانو   0 0 0

 یموزن م لی شامل شده اند 

۱۹ 

کاه در صانو   انااثتعداد شااگردان  0 0 0

 یموزن م لی شامل شده اند.

20 

تعداد معلمان ذکور استخدام شاده در  0 0 0

 م لی یموزن صنو  

2۱ 

 دراساتخدام شاده  اناث تعداد معلمان 0 0 0

 م لی  یموزن صنو 

22 

صانو  یماوزن م لای کاه باه تعداد  0 0 0

 مکاتب اصلی انتقال داده شده است

23 

 صانو  ذکاور و انااث شااگردان تعداد 0 0 0

م لای کاه باه مکاتاب اصالی  یموزن

 .انتقال داده شده است

2۴ 

 

 

 پیشنهادات و مشکالت –۴جدول
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   :مشکالت

  یب یشامیدنی م ارز وتشاناب اعماار به دلیل ن ود بودجه هیچ نوع مکاتب جدیدالتاسیس دیوار احاطه چاه  1398درسال

 نگردیده است.

  به دلیل ن ود بودجه هیچ نوع وجوه کمکی کمکی توزی  نگردیده است. 1398درسال 

 .به خاطر ناامنی درولسوالی ها هیچ تریننی برگزار نشده وهمچنان معلمان ومدیران از  تریننی ها مستفید نشده اند  

  ولسوالی حیرتانعدم ایجاد صنو  م لی و تسریعی برای 

 پیشنهادات به ریاست معارف والیت مربوطه:

 ایجاد کورس های م لی و تسریعی برای این ولسوالی 

 برگزاری برنامه های یموزن برای مدیران 

 پیشنهادات به وزارت معارف:

  1400در نظر گرفتن بودجه برای ایجاد صنو  م لی در سال 

 ایجاد کورس های تسریعی 

  پروگرام های اعمار مکاتب و تجهیزات ین برای مکاتب ولسوالی حیرتاندر نظر گرفتن 

 

 و پاسخگو ثرمؤ ،مدیریت شفاف-۳
انکشا  و تقویه مدیریت مؤثر، شفا  و پاسخگو برای ارایاه و فاراهس یوری خادمات تعلیمای باکیفیات و متاوازن بطاور هد  کلی: 

 شفا ، مقرون به صرفه و مؤثر در سطر مرکز و والیات.   

: نشان دهنده خرصۀ از شاخص های پرن شده و میزان پیشرفت شاخص ها در عرصه مدیریت مؤثر، شفا  و پاسخگو می 5-جدول

 باشد.

پیشرفت ها/  تفاوت/انحراف

 دستآوردها

 شماره شاخص ها هدف ساالنه

 ۱ تعداد مکاتب که نظارت شده 7 7 0

تعداد گزارن های نظارتی  که ترتیاب و  3 3 0

 شده استارایه 

2 

تعداد معلمان که در مکاتب مربوطه و یا  0 0 0

 مکاتب همجوار دوباره توایف شده اند.

3 
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تعداد معلمان دوبااره توایاف شاده باه  0 0 0

 اساس تخصص مضمونی

۴ 

تعداد معلمان ذکور که جدیداً اساتخدام   0 

 شده اند

۵ 

تعداد معلمان اناث که جدیاداً اساتخدام   ۱00% 

 شده اند.

۶ 

 ۷ فیصدی حاضری معلمان   

تعااااداد شااااوراهای اداری مکاتااااب  0  0

 جدیدالتأسیس

۸ 

تعداد پرن های تهیه شدۀ به ود مکاتب  ۱ ۱ 0

( SIP) 

۹ 

تعداد اعضاای یماوزن دیاده شاوراهای  0 0 0

 مکاتب  

۱0 

تعداد برناماه هاای یگااهی عاماه کاه از  0 3 0

طریح شوراها، مساجد، جلسات عماومی  

 و قریه ها برگزار شده است. 

۱۱ 

 

 : مشکالت و پیشنهادات:۶دولج

 مشکالت:

  در سطر ولسوالی هیچ یک از اعضای نظارت تعلیمی یموزن های الزم را ندیده اند.و بودجه به دلیل ن ود امنیت 

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

  هیچ نوع پرن به ود نیافته است.چهاربولک به خاطر ن ود هماهنگی دریمریت معار  ولسوالی 

 

 پیشنهادات به ریاست معارف والیت مربوطه:
 ایجاد هماهنگی بیشتر با ولسوالی حیرتان 

 ایجاد برنامه های یموزشی برای مدیران 

  برای این ولسوالی نیز ارجعیت داده شوداستخدام معلمان 
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 پیشنهادات به وزارت معارف:

 بودجه به منظور برگزاری برنامه های یموزشی در نظر گرفته شود 

  ایجاد بست های بیشتر برای این ولسوالی 

 مربوطه . ام معلمین اناث مسلکی مطابح رشته در ولسوالیاستخد 


