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 (زاری آمریت معارف )معلومات در مورد 
 :  ولسوالیالف: نام  زاری 

 زاریولسوالی در  جنسیتبه اساس  ب تعلیمات عمومیتتعداد مکا .ب

 :تعداد مکاتب ذکور  باب 3

 :  اناثتعداد مکاتب   باب 2

 :  تعداد مکاتب مختلط باب  27

 زاریولسوالی در  به اساس دورهتعلیمات عمومی تعداد مکاتب  .ج

 :  ئیهتعداد مکاتب ابتدا باب 6

 : تعداد مکاتب متوسطه  باب  16

  :تعداد مکاتب لیسه  باب 10

 زاریولسوالی   جنسیت. تعداد شاگردان تعلیمات عمومی به اساس د

  :  تعداد شاگردان ذکور  6352

 : تعداد شاگردان اناث تن  5387

 . تعداد مجموع شاگردان غیرحاضر دایمی به اساس جنسیته

 :ذکورتعداد شاگردان غیر حاضر دایمی  تن  959

 : تعداد شاگردان غیرحاضر دایمی اناث  تن  900

 فیائیمعلومات جغرا. و

  تعداد قریه های نزدیک به ولسوالی  40

 قریه های دور از ولسوالی تعداد   113

 ز. وضعیت امنیتی 

 :ولسوالی زاری  شده در مسدودتعداد مکاتب  0

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

 تعداد حادثات امنیتی که تاسیسات مکاتب را تهدید کرده باشد 

 

 

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

دریس بیرای شیاگردان در مکاتیب ولسیوالی جلید کتیب درسیی غیر  تی 18771تعیداد ه بی 1398درطیی سیام میالی 

ب هیای توزییع شیده درسیی بیرای شیاگردان در به یود اهمچنیان قابیل ذکیر اسیت کیه کتیتوزیع گردیده اسیت.  زاری

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

 :های کلیدی در عرصه دسترسی متوازندستآورد .2

و تیین شییاگردان ذکییور  650شییاگردان جدیدالوییموم  بییه شییموم  تیین 1177تعییداد ه بیی 1398ر آغییاز سییام درسییی د

اناث در صینو  اوم مکاتیب جیگب گردییده انید کیه بیا جیگب شیاگردان میگکور زمینیه  دسترسیی  تن شاگردان 527

 مکتب برای اطفام سن مکتب فراهم گردیده و شاگردان از نعمت تعلیم و تربیه مستفد شده اند.

توییناب بییرای مکاتییب ولسییوالی زاری اعمییار گردیییده اسییت کییه بییا اعمییار توییناب هییا  6بییه تعییداد  1398در سییام 

 ط بهتر صحی برای شاگردان مساعد گردیده است.شرای

صیینف اعمییار گردیییده کییه بییا اعمییار آن بییه  شییاگردان فرییای م یی ن ایجییاد گردیییده  10بییه تعییداد   1398در سییام 

 است

 

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

بییار ( ندییارت  3بییاب مطییابح الیحییه )  (32) از تمییام مکاتییب  1398بییا در ندرداشییت نییرن ندییارتی در سییام تعلیمییی 

ندیارت ی ترتییب و بیه مسیولین مربوطیه ارائیه گردییده اسیت. صورت گرفتیه اسیت کیه بیه اسیاس آن گیزارت ندیارت

 عام و بسزای را ایفا نموده است.تعلیمی در تط یح ن اب تعلیمی نقش ف
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 پالن استراتژیک سوم معارف های عرصهپیشرفت 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 کهه الزمهه یهک هدف کلی: 

شهروند سالم، رشید، مسئولیت پذیر و مولد می باشد و او را برای سهم گیری و مشارکت مؤثر در رونهد تهیمیر رفهاه 

 و بیر المللی مجهز می نماید.  اجتماعی آماده ساخته و برای اشتغال مصئون و پایدار در بازارهای داخلی 

 : خرصۀ شاخص های نرن شده و نیورفت ها را در عرصه کیفیت و مرت ط بودن نوان می دهد.1جدوم 

پیشههههرفت ههههها/  تفاوت/انحراف

 دستآوردها

 شماره شاخص ها هدف ساالنه

تعداد کتب درسی و رهنمای معلم که از  0 18771 0

بلخ بیرای ولسیوالی طر  ریاست معار  

 توزیع شده است. زاری

1 

تعداد کتب درسی و رهنمای معلم که از  0 18771 0

طر  ولسیوالی زاری بیه مکاتیب توزییع 

 شده است.

2 

تعداد معلمان/ سرمعلمان و ندارت چیان  0 0 0

میواد آموزت دیده در میورد اسیتفاده از 

 جدید آموزشی

3 

تعییداد معلمییان کییه از آمییوزت دانییش  0 0 0

تربیه معلیم مسیتفید مرمونی در مراکز 

 شده اند.

۴ 

تعییداد تریننییی هییای تییدویر شییده در  00 0 

 محتویات مرمون

۵ 

تعییداد مییدیران مکاتییب کییه در مییورد  20 0 %100

حمایییت و رهنمییایی معلمییانش آمییوزت 

 دیده اند.

۶ 

تعیداد بازدیید هیای انجیام شیده سیط   3 1 0

 مکتب برای حمایت معلمان
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درمکاتییب کییه تعییداد معلمییان موجییود  0 37 0

فرصت های رهنمایی  وارتقیای ررفییت 

برای شان فراهم  گردیده )آزمایویی در 

 مکتب(

8 

تعداد مدیران/اداره چیان مکاتب کیه در  0 0 0

آموزت دییده ترینینی مدیریت مکتب( 

 اند.

9 

کییه  6الییی  3تعییداد معلمییان صیینو   0 0 0

آموزت تدریس را در خوانشش نوشیتن و 

 حساب کردن فرا گرفتند. 

10 

 

 

 

 مشکالت و پیشنهادات 2جدول 

 مشکالت:

 به س ب ن ود کتب درسی اکثر شاگردان در این ولسوالی به کتب درسی دسترسی ندارد 

  معلمانش مدیران و ندارت کننده گان برگزار نگردیده استبرنامه های آموزشی برای  1398به دلیل ن ود بودجه در سام 

  معلمان در موضوعات تدریس خوانشش نوشتن و حساب کردن به دلیل ن ود بودجه و هماهنگی در این ولسیوالی آمیوزت

 ندیده است

 پیشنهادات به ریاست معارف والیت مربوطه:

 در ندر گرفتن توزیع به موقع کتب درسی به تناسب شاگردان 

 ر ندر گرفتن برنامه آموزشی برای این ولسوالید 

 پیشنهادات به وزارت معارف:

  در ندر گرفتن برای تط یح  فعالیت های کیفی و آموزشی 

  توزیع کتب درسی به موقع 
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 :دسترسی متوازن-۲
افزایش دسترسی متوازن و همگانی به فرصت های تعلیمی مرتبط، مصئون و باکیفیت برای اطفال، جوانان و  هدف کلی:

 . بزرگساالن بخصوص زنان و دختران در کشور

 

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

 شماره شاخص ها هدف ساالنه دستآوردهاپیشرفت ها/  تفاوت/انحراف

%27 650 090  1 تعداد جدید الوموالن ذکور 

 2 تعداد جدید الوموالن اناث 500 527 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 2 0

 ۶ جدیداً اعمار شدهتعداد مکاتب که  3 5 0

 7 تعداد صنو  اضافه که جدیداً اعمار شده است.  0 10 0

 8 تعداد مکاتب ترمیم شده 0 0 0

تعداد مکاتب که دیوارهای احاطه آن اعمیار شیده  0 3 0

 است.

9 

 10 درمکاتب  تعداد چاه های آب حفر شده 0 5 0

 11 در مکاتب تعداد توناب های اعمار  0 6 0

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

 13 تعداد صنو  ذکور آموزت تسریعی تاسیس شده  0 0 0

 1۴ تعداد صنو  اناث آموزت تسریعی تاسیس شده 0 0 0

تعییداد شییاگردان ذکییور کییه در صیینو  آمییوزت  0 0 0

 تسریعی شامل شده اند.

1۵ 

تعییداد شییاگردان انییاث کییه در صیینو  آمییوزت  0 0 0 1۶ 
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 تسریعی شامل شده اند.

 17 تعداد صنو  آموزت محلی  تاسیس شده )ذکور( 0 0 0

 18 تعداد صنو  آموزت محلی  تاسیس شده )اناث( 0 0 0

تعداد شاگردان ذکور که در صنو  آموزت محلی  0 0 0

 شامل شده اند 

19 

که در صنو  آموزت محلیی  اناثتعداد شاگردان  0 0 0

 شامل شده اند.

20 

تعداد معلمیان ذکیور اسیتخدام شیده در صینو   0 0 0

 محلی آموزت 

21 

 صیینو  دراسییتخدام شییده  انییاث تعییداد معلمییان 0 0 0

 محلی  آموزت

22 

تعداد صنو  آموزت محلی که به مکاتیب اصیلی  0 9 0

 انتقام داده شده است

23 

محلی  آموزت صنو  ذکور و اناث شاگردان تعداد 0 1273 0

 .که به مکاتب اصلی انتقام داده شده است

2۴ 

 

 پیشنهادات و مشکالت –۴جدول

 مشکالت:

 نس ت ن ود بودجه صنو  محلی و تسریعی در این والیت برگزار نوده است 

 نس ت ن ود بودجه هیچ نوع وجوه کمکی برای این ولسوالی ارسام نوده است 

  استنس ت ن ود بودجه هیچ نوع مکاتب اعمار نوده 

 پیشنهادات به ریاست معارف والیت مربوطه:

 تا صنو  محلی در این ولسوالی در ندر گرفته شود نیونهاد می شود 

 نیونهاد می شود تا بودجه بیوتر برای این ولسوالی در ندر گرفته و وجوه کمکی در ندر گرفته شو 

 پیشنهادات به وزارت معارف:
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  گردد تا دسترسی شاگردان به مکاتب زیاد شودنیونهاد می شود تا مکاتب بیوتر اعمار 

 در ندر گرفتن بودجه برای تاسیس کورس های بیوتر محلی و تسریعی 

 

 :و پاسخگو مؤثر ،مدیریت شفاف-۳
انکشاف و تقویه مدیریت مؤثر، شفاف و پاسخگو برای ارایهه و فهراهم آوری خهدمات تعلیمهی باکیفیهت و هدف کلی: 

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

 نوان دهنده خرصۀ از شاخص های نرن شده و میزان نیورفت شاخص ها در عرصه مدیریت می ثرش شیفا  و ناسیخگو: ۵-جدول

 می باشد.

پیشههههرفت ههههها/  تفاوت/انحراف

 دستآوردها

 شماره شاخص ها هدف ساالنه

 1 تعداد مکاتب که ندارت شده 32 32 0

تعداد گزارت های ندارتی  که ترتییب و  3 3 0

 ارایه شده است

2 

تعداد معلمان که در مکاتب مربوطه و یا  0 0 0

 مکاتب همجوار دوباره توریف شده اند.

3 

معلمان دوبیاره تورییف شیده بیه  تعداد 0 0 0

 اساس تخ ص مرمونی

۴ 

تعداد معلمان ذکور که جدیداً اسیتخدام  0 0 0

 شده اند

۵ 

تعداد معلمان اناث که جدییداً اسیتخدام  0 0 0

 شده اند.

۶ 

 7 فی دی حاضری معلمان 0 90% 0

تعییییداد شییییوراهای اداری مکاتییییب  0 ۵ 0

 جدیدالتأسیس

8 

تهیه شدۀ به ود مکاتب تعداد نرن های  1 1 0

( SIP) 

9 
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تعداد اعریای آمیوزت دییده شیوراهای  0 0 0

 مکاتب  

10 

تعداد برنامیه هیای آگیاهی عامیه کیه از  0 2 0

طریح شوراهاش مساجدش جلسات عمیومی  

 و قریه ها برگزار شده است. 
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 : مشکالت و پیشنهادات:۶جدول

 

 

 

 مشکالت:

  بست در این ولسوالیعدم استخدام معلمان جدید نس ت ن ود 

 نس ت کم ود معلم هیچ معلم به مکاتب دیگر توریف نوده است 

 پیشنهادات به ریاست معارف والیت مربوطه:

 هماهنگی برای در ندر گرفتن نرن های بیوتر به ود مکاتب 

 استخدام  معلمان به اساس ضرورت مرمونی در این ولسوالی 

  مکاتب دیگرتوریف معلمان جهت حل موکرت درسی در 

 ندارت بیوتر به مندور از بین رفتن غیر حاضری معلمان 

 پیشنهادات به وزارت معارف:

 ام معلمین اناث مسلکی مطابح رشته در ولسوالی.استخد 

  ندارت از روند نروسه های آموزشی در سط  والیت باعث به ود در تط یح ن اب و فعالییت هیای اداری میی شیود بنیا

 از برنامه های به سط  والیت نیز ندارت شودنیونهاد می شود تا 


