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 :آمریت معارف دهدادیمعلومات در مورد 
 :   ولسوالیالف: نام  دهدادی 

 ولسوالی دهدادیدر  جنسیتبه اساس  ب تعلیمات عمومیتتعداد مکا .ب

 : تعداد مکاتب ذکور  باب  7

 :  مکاتب اناثتعداد  باب  7

 :  تعداد مکاتب مختلط باب  19

 ولسوالی دهدادی در  به اساس دورهتعلیمات عمومی تعداد مکاتب  .ج

 :  ئیهتعداد مکاتب ابتدا باب  7

 : تعداد مکاتب متوسطه  باب  5

 : تعداد مکاتب لیسه  باب  21

 ولسوالی دهدادی در   جنسیت. تعداد شاگردان تعلیمات عمومی به اساس د

 :  تعداد شاگردان ذکور تن  16798

 :  تعداد شاگردان اناث تن  16148

 . تعداد مجموع شاگردان غیرحاضر دایمی به اساس جنسیته

 : تعداد شاگردان غیر حاضر دایمی ذکور  تن  429

 : تعداد شاگردان غیرحاضر دایمی اناث  تن  670

 فیائیمعلومات جغرا. و

  تعداد قریه های نزدیک به ولسوالی   60

 قریه های دور از ولسوالی تعداد   38

 ز. وضعیت امنیتی 

 :  ولسوالی دهدادی شده در مسدودتعداد مکاتب  نداریم.

 دالیل مسدود شدن مکاتب  0
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0  

 وضعیت معلمان و شاگردان مکاتب مسدود شده 0

 تهدید کرده باشدتعداد حادثات امنیتی که تاسیسات مکاتب را  0

 

 : خالصه اجراأت

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

جلیید کتیب درسییی غیرس تییدریا بیرای شییاگردان در  41100تعیداد ه بیی 1398درطیی سییاا میالی 

ب هیای توزیی  اهمچنیان قابیل ذکیر اسیت کیه کتیتوزیی  گردییده اسیت.  ولسیوالی دهیدادیمکاتب 

بهبییود کیتیییت تییدریا و ارتنییای دانیی  ننیی  مییوثر و بسییزای شییده درسییی بییرای شییاگردان در 

 ته و نتیجه مطلوب بدست آمده است.داش

 :دستآوردهای کلیدی در عرصه دسترسی متوازن  .2

تیین  2430شییاگردان جدیدالوییموا  بییه شییموا تیین  4823تعییداد ه بیی 1398آغییاز سییاا درسییی  در

انییاث در ویینوف اوا مکاتییب جییهب گردیییده انیید کییه بییا  تیین شییاگردان 2393شییاگردان ذکییور و  

جییهب شییاگردان مییهکور زمینییه  دسترسییی مکتییب بییرای اطتییاا سیین مکتییب فییراهم گردیییده و 

 شاگردان از نعمت تعلیم و تربیه مستتد شده اند.

 15ذکییور و بییاب  10بوییموا  محلیییویینوف آمییوز  بییاب  25تعییداد ه بیی 1398همچنییان درسییاا 

متیهکره  هیای ه اسیت کیه بیا تسسییا کیورسباب اناث ذکور آموز  محلی جدییدآ تسسییا گردیید

 تین شیاگردان انیاث 1265 تین شیاگردان ذکیور و  645موا تین شیاگرد بوی 1910تعیداد ه  فوق بی

اسیت و متعاقبیا بیه  تعلییم و تربییه افیزای  نمیودهدر ونوف محلی جهب گریده اند و دسترسیی بیه 

 مکتب ارساا انتناا گردیده است.

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

( بییاب مطییابح الیحییه  33) از تمییام مکاتییب  1398بییا در ندرداشییت نییرن ندییارتی در سییاا تعلیمییی 

سییولین بییار ( ندییارت وییورت گرفتییه اسییت کییه بییه اسییاس آن گییزار  ندییارتی ترتیییب و بییه م 3) 



 

7 

 

عیاا و بسیزای را ایتیا ندیارت تعلیمیی در تطبییح ن یاب تعلیمیی ننی  فمربوطه ارائه گردیده است. 

 نموده است.

 پالن استراتژیک سوم معارف های عرصهپیشرفت ها و دستآوردها به اساس 

 :کیفیت و مرتبط بودن

خواهند نموود  شاگردان در همه سطوح دانش، مهارت ها، نگرش ها و ارزش هایی را کسبهدف کلی: 

که الزمه یک شهروند سالم، رشید، مسئولیت پذیر و مولود موی باشود و او را بورای سوهم گیوری و 

مشارکت مؤثر در روند تأمین رفاه اجتماعی آماده ساخته و برای اشتغال مصئون و پایدار در بازارهای 

   داخلی و بین المللی مجهز می نماید.

 و نیورفت ها را در عروه کیتیت و مرتبط بودن نوان می دهد.: خروۀ شاخص های نرن شده 1جدوا 

پیشووورفت هوووا/  تفاوت/انحراف

 دستآوردها

 شماره شاخص ها هدف ساالنه

%77 41100 

183,290 

تعداد کتب درسی و رهنمای معلم که از 

معارف بلخ بیرای ولسیوالی طرف ریاست 

 توزی  شده است.دهدادی 

1 

%77 41100 

183,290 

درسی و رهنمای معلم که از تعداد کتب 

طرف ولسوالی دهدادی به مکاتب توزی  

 شده است.

2 

تعداد معلمان/ سرمعلمان و ندارت چیان  10 0 %100

میواد آموز  دیده در میورد اسیتتاده از 

 جدید آموزشی

3 

تعییداد معلمییان کییه از آمییوز  دانیی   0 0 0

مضمونی در مراکز تربیه معلیم مسیتتید 

 شده اند.

۴ 
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تعییداد تریننییی هییای تییدویر شییده در  0 2 0

 محتویات مضمون

۵ 

تعییداد مییدیران مکاتییب کییه در مییورد  0 0 0

حمایییت و رهنمییایی معلمییان, آمییوز  

 دیده اند.

۶ 

تعداد بازدیید هیای انجیام شیده سیط   1 1 0

 مکتب برای حمایت معلمان

7 

تعییداد معلمییان موجییود درمکاتییب کییه  0 48 0

ظرفییت فروت های رهنمایی  وارتنیای 

برای شان فراهم  گردیده )آزمایویی در 

 مکتب(

8 

تعداد مدیران/اداره چیان مکاتب کیه در  0 0 0

آموز  دییده ترینینی مدیریت مکتب( 

 اند.

9 

کییه  6الییی  3تعییداد معلمییان ویینوف  0 0 0

آموز  تدریا را در خوان , نوشیتن و 

 حساب کردن فرا گرفتند. 

10 

 

 

 

 مشکالت و پیشنهادات 2جدول 

 مشکالت:

 کمبود رهنمایی معلمین و کرایه ترانسپورتیون برای معلمین و مامورین. -1
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  کمبود کتب درسی برای مکاتب این ولسوالی -2

 نبود بودجه برای برگزاری برنامه های آموزشی و ارتنای ظرفیت برای معلمان مدیران  -3

 

 پیشنهادات به ریاست معارف والیت مربوطه:

 برای ولسوالی و در وقت زمان موخصتوزی  کتب ه اندازه کافی  .1

 در ندر گرفتن برای برنامه ها آموزشی برای معلمان مدیران و ندارت کننده گان .2

 پیشنهادات به وزارت معارف:

 در ندر گرفته بودجه به اندازه کافی .1

 توزی  کتب به اندازه ضرورت برای هر مکتب و ولسوالی .2

 توزی  به موق  کتب درسی .3

 برای برنامه های آموزشی در ندر گرفتن بودجه .4

 دسترسی متوازن-۲

افزایش دسترسی متوازن و همگانی به فرصت های تعلیمی مورتبط، مصوئون و باکیفیوت  هدف کلی:

  برای اطفال، جوانان و بزرگساالن بخصوص زنان و دختران در کشور

 متوازن نوان می دهد.شاخص های نرن شده و میزان نیورفت آنها را در عروه دسترسی  خروۀ: 3جدول 

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

 1 تعداد جدید الوموالن ذکور 2,755 2430 %11

 2 تعداد جدید الوموالن اناث 2,755 2393 13

 3 سیا ذکورأتعداد مکاتب جدید الت 0 0 0

 ۴ سیا اناثأتعداد مکاتب جدید الت 0 0 0

 ۵ سیا مختلطأتعداد مکاتب جدید الت 3 1  %66

 ۶ تعداد مکاتب که جدیداً اعمار شده 0 0 0
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تعداد وینوف اضیافه کیه جدییداً اعمیار  0 0 0

 شده است. 

7 

 8 تعداد مکاتب ترمیم شده 0 0 0

تعداد مکاتب کیه دیوارهیای احاطیه آن  0 0 0

 اعمار شده است.

9 

 10 درمکاتب  تعداد چاه های آب حتر شده 0 0 0

 11 در مکاتب تعداد توناب های اعمار  0 0 0

بدسیت کمکیی  تعداد مکاتب که وجیوه 0 0 0

 آورده است.

12 

تعیداد ویینوف ذکیور آمییوز  تسییریعی  0 0 0

 تاسیا شده 

13 

تعییداد ویینوف انییاث آمییوز  تسییریعی  0 0 0

 تاسیا شده

1۴ 

تعییداد شییاگردان ذکییور کییه در ویینوف  0 0 0

 اند.آموز  تسریعی شامل شده 

1۵ 

تعییداد شییاگردان انییاث کییه در ویینوف  0 0 0

 آموز  تسریعی شامل شده اند.

1۶ 

تعداد ونوف آمیوز  محلیی  تاسییا  0 10 0

 شده )ذکور(

17 

تعداد ونوف آمیوز  محلیی  تاسییا  0 15 0

 شده )اناث(

18 

تعییداد شییاگردان ذکییور کییه در ویینوف  0 645 0

 آموز  محلی شامل شده اند 

19 

تعییداد شییاگردان ذکییور کییه در ویینوف  0 1265 0

 آموز  محلی شامل شده اند.

20 
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تعداد معلمان ذکیور اسیتخدام شیده در  0 12 0

 محلی آموز  ونوف 

21 

 دراسیتخدام شیده  انیاث تعداد معلمیان  15 0

 محلی  آموز  ونوف

22 

تعییداد ویینوف آمییوز  محلییی کییه بییه  0 8 0

 مکاتب اولی انتناا داده شده است

23 

 ویینوف ذکییور و انییاث شییاگردان تعییداد 0 947 0

محلی که به مکاتب اولی انتناا  آموز 

 .داده شده است

2۴ 

 

 :پیشنهادات و مشکالت –۴جدول

 مشکالت:

 نبود بودجه برای اعمار مکاتب, دیوار احاطه و توناب ها برای این ولسوالی  .1

 نبود بودجه برای اعمار چاه های آب آشامیدنی .2

 ونوف آموز  تسریعی در این ولسوالینبود بودجه برای ایجاد  .3

 پیشنهادات به ریاست معارف والیت مربوطه:

 در ندر گرفتن بودجه برای اعمار مکاتب و ملحنات آن به اساس ضرورت  .1

 ایجاد ونوف آموزشی تسریعی در این ولسوالی .2

 پیشنهادات به وزارت معارف:

 در ولسوالی دهدادیدر ندر گرفتن بودجه برای اعمار مکاتب و محلنات مکاتب  .1

  1400ایجاد ونوف محلی به اساس نرنن  .2
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 و پاسخگو ثرؤم ،مدیریت شفاف-۳

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

 باکیفیت و متوازن بطور شفاف، مقرون به صرفه و مؤثر در سطح مرکز و والیات.   

نوان دهنده خروۀ از شاخص های نرن شده و میزان نیورفت شاخص ها در عروه مدیریت مؤثر, : ۵-جدول

 شتاف و ناسخگو می باشد.

پیشوووورفت هووووا/  تفاوت/انحراف

 دستآوردها

 شماره شاخص ها هدف ساالنه

 1 تعداد مکاتب که ندارت شده 30 33 0

تعداد گزار  های ندیارتی  کیه ترتییب و  3 3 0

 ارایه شده است

2 

تعداد معلمان که در مکاتیب مربوطیه و ییا  0 0 0

 مکاتب همجوار دوباره توظیف شده اند.

3 

تعداد معلمان دوباره توظیف شده به اساس  0 0 0

 تخ ص مضمونی

۴ 

تعداد معلمان ذکور کیه جدییداً اسیتخدام  13 0 %100

 شده اند

۵ 

تعداد معلمان انیاث کیه جدییداً اسیتخدام  0 0 0

 شده اند.

۶ 

 7 فی دی حاضری معلمان  100% 0

تعیییییداد شیییییوراهای اداری مکاتیییییب  0 0 0

 جدیدالتأسیا

8 

 تعداد نرن های تهیه شدۀ بهبود مکاتب ) 0 0 %100

SIP) 

9 

تعییداد اعضییای آمییوز  دیییده شییوراهای  1 1 0

 مکاتب  

10 
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تعداد برنامه های آگاهی عامه که از طرییح  1 2 0

شوراها, مساجد, جلسات عمیومی  و قرییه 

 ها برگزار شده است. 

11 

 

 

 

 : مشکالت و پیشنهادات:۶جدول

 

 مشکالت:

 عدم استخدام معلمان ذکور و اناث در  این ولسوالی  .1

 عدم هماهنگی به مندور تنویت نرن های بهبود مکاتب  .2

 معلمان به مکاتب دیگر توظیف نوده  استبه نسبت کمبود بودجه  .3

 پیشنهادات به ریاست معارف والیت مربوطه:

 در ندر گرفتن بست های بیوتر برای ولسوالی دهدادی  .1

 در ندر گرفتن نرن های بهبود مکاتب در این ولسوالی .2

 استخدام معلمان برای این ولسوای  .3

 پیشنهادات به وزارت معارف:

 برای این ولسوالیایجاد بست های بیوتر  .1

 در ندر گرفتن بودجه برای این ولسوالی به مندور  .2

 استخدام معلمان بیوتر برای این ولسوالی .3


