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 :آمریت معارف شورتپهمعلومات در مورد 
 :   ولسوالیالف: نام  شورتپه 

 ولسوالی شورتپهدر  جنسیتبه اساس  ب تعلیمات عمومیتتعداد مکا .ب

 : تعداد مکاتب ذکور  باب  5

 :  تعداد مکاتب اناث باب  3

 :  تعداد مکاتب مختلط باب  15

 در ولسوالی شورتپه  به اساس دورهتعلیمات عمومی تعداد مکاتب  .ج

 :  ئیهتعداد مکاتب ابتدا باب  6

 : تعداد مکاتب متوسطه  باب  13

 : تعداد مکاتب لیسه  باب  4

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

 :  تعداد شاگردان ذکور تن 4421

 :  تعداد شاگردان اناث تن  1511

 . تعداد مجموع شاگردان غیرحاضر دایمی به اساس جنسیته

 :تعداد شاگردان غیر حاضر دایمی ذکور  تن 150

 : تعداد شاگردان غیرحاضر دایمی اناث  تن 500

 فیائیمعلومات جغرا. و

  تعداد قریه های نزدیک به ولسوالی  28

 قریه های دور از ولسوالی تعداد   20

 ز. وضعیت امنیتی 

 :   ولسوالی شورتپه شده در مسدودتعداد مکاتب  نداریم

 دالیل مسدود شدن مکاتب  0

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 : آوردهای کلیدی در عرصه دست .1

  توزیع گردیده  ولسوالی شورتپهجلد کتب درسی غرض تدریس برای شاگردان در  12.834تعداد ه ب 1398درطی سال مالی

همچنان قابل ذکر است که کتب های توزیع شده درسی برای شاگردان در بهبود کیفیت تدریس و ارتقای دانش نقش است. 

 ته و نتیجه مطلوب بدست آمده است.بسزای داش موثر و

  معلم از فرصت های رهنمای و ارتقای ظرفیت مستفید شده است که اثرات خوبی بر روی کیفیت تدریس و بهبود  10به تعداد

 درس ایشان به وجود آمده است

 :های کلیدی در عرصه دسترسی متوازندستآورد .2

 تن  304تن شاگردان ذکور و   721شاگردان جدیدالشمول  به شمول تن  1.025تعداد ه ب 1398آغاز سال درسی  در

اناث در صنوف اول مکاتب جذب گردیده اند که با جذب شاگردان مذکور زمینهء دسترسی مکتب برای اطفال سن  شاگردان

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

  225جدیدآ تاسیس گردید و باب اناث در ولسوالی متذکره  5باب ذکور و  14شمول ه ی بباب صنوف محل 19همچنان بتعداد 

 اناث جذب گردیده اند. تن شاگردان 185تن شاگردان ذکور و تعداد 

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

  بار (  3( باب مطابق الیحه )  23) از تمام مکاتب  1398با در نظرداشت پالن نظارتی در سال تعلیمی

سولین مربوطه ارائه گردیده است. نظارت صورت گرفته است که به اساس آن گزارش نظارتی ترتیب و به م

 عال و بسزای را ایفا نموده است.نظارت تعلیمی در تطبیق نصاب تعلیمی نقش ف

  هنیت مردم برای تعلیم و تربیه یک برنامه اگاهی عامه به برگزار گردیده است که ذ 1398برعالوه در سال

 بهبود بخشیده و تعداد شاگردان نسبت به سال های گذشته افزایش یافته است.
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 :پالن استراتژیک سوم معارف های عرصهپیشرفت ها و دستآوردها به اساس 

 :کیفیت و مرتبط بودن
شاگردان در همه سطوح دانش، مهارت ها، نگرش ها و ارزش هایی را کسب خواهند نمود کهه الزمهه یه  هدف کلی: 

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

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

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

پیشههههرفت ههههها/  تفاوت/انحراف

 دستآوردها

 شمار  شاخص ها هدف ساالنه

%81 12.834 

70.045 

تعداد کتبب درسبی و رهنمبای معلبم کبه از 

ولسببوالی طببرف ریاسببت معببارف بلبب  بببرای 

 توزیع شده است.شورتپه 

1 

%81 12.834 

70.045 

تعداد کتبب درسبی و رهنمبای معلبم کبه از 

طرف ولسوالی شورتپه به مکاتب توزیع شبده 

 است.

2 

تعببداد معلمببانم سببرمعلمان و نظببارت  یببان  3 1 %66

مببواد آمببوزش دیببده در مببورد اسببتفاده از 

 جدید آموزشی

3 

دانبش ممبمونی  تعداد معلمان که از آموزش 0 0 0

 در مراکز تربیه معلم مستفید شده اند.

۴ 

تعداد تریننگ های تدویر شبده در محتویبات  0 0 0

 مممون

۵ 

تعداد مدیران مکاتب کبه در مبورد حمایبت و  0 0 %100

 رهنمایی معلمان، آموزش دیده اند.

۶ 

تعداد بازدید های انجبام شبده سبطک مکتبب  0 1 0

 برای حمایت معلمان

۷ 

تعداد معلمان موجبود درمکاتبب کبه فرصبت  0 10 0

های رهنمایی  وارتقبای ظرفیبت ببرای شبان 

۸ 
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 فراهم  گردیده )آزمایشی در مکتب(

تعببداد مببدیرانماداره  یببان مکاتببب کببه در  0 0 0

 آموزش دیده اند.ترینینگ مدیریت مکتب( 

۹ 

کبه آمبوزش  6البی  3تعداد معلمان صبنوف  0 0 0

تدریس را در خوانش، نوشتن و حساب کردن 

 فرا گرفتند. 

10 

 

 

 

 مشکالت و پیشنهادات 2جدول 

 مشکالت:

  برای معلمان برگزار نگردیده است مممونیبه نسبت نبود بودجه برنامه های آموزشی در محتویات مممون و دانش 

  مکاتب نیز برگزار نگردیده استبرنامه های آموزشی برای مدیران 

 معلمان در موضوعات خوانش نوشتن و حساب کردن آموزش ندیده است 

  کمبود کتب درسی و رهنمای معلم برای ولسوالی 

 پیشنهادات به ریاست معارف والیت مربوطه:

 در نظر گرفتن بودجه برای برگزاری برنامه های آموزشی 

  قدر کافی و به اساس ضرورت کتب درسی و کتب رهنمای معلم بهتوزیع 

 پیشنهادات به وزارت معارف:

 لسوالی اختصاص بودجه برای برنامه های آموزشی در سطک و 

 توزیع کتب درسی و کتب رهنمای معلم به اندازه ضرورت و قدر کافی 

 توزیع کتب درسی به اسرع وقت برای والیت ها 
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 :دسترسی متوازن-۲

افزایش دسترسی متوازن و همگانی به فرصت های تعلیمی مهرتبط، مصهئون و باکیفیهت  هدف کلی:

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

 

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

 شمار  شاخص ها هدف ساالنه دستآوردهاپیشرفت ها/  تفاوت/انحراف

 1 تعداد جدید الشموالن ذکور 956 721 %24

 2 تعداد جدید الشموالن اناث 452 304 %32

 3 سیس ذکورأتعداد مکاتب جدید الت 0 0 0

 ۴ سیس اناثأتعداد مکاتب جدید الت 0 0 0

 ۵ سیس مختلطأتعداد مکاتب جدید الت 1 0 %100

 ۶ که جدیداً اعمار شدهتعداد مکاتب  0 0 0

تعداد صنوف اضافه کبه جدیبداً اعمبار شبده  0 0 0

 است. 

۷ 

 ۸ تعداد مکاتب ترمیم شده 0 0 0

تعداد مکاتب که دیوارهای احاطبه آن اعمبار  0 0 0

 شده است.

۹ 

 10 درمکاتب  تعداد  اه های آب حفر شده 0 0 0

 11 در مکاتب تعداد تشناب های اعمار  0 0 0

بدسبت آورده کمکی  تعداد مکاتب که وجوه 0 0 0

 است.

12 

تعداد صنوف ذکور آموزش تسریعی تاسبیس  0 0 0

 شده 

13 

تعداد صنوف اناث آموزش تسریعی تاسبیس  0 0 0 1۴ 
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 شده

تعداد شاگردان ذکور که در صنوف آمبوزش  0 0 0

 تسریعی شامل شده اند.

1۵ 

تعداد شاگردان اناث که در صبنوف آمبوزش  0 0 0

 تسریعی شامل شده اند.

1۶ 

تعداد صنوف آموزش محلی  تاسبیس شبده  0 14 0

 )ذکور(

1۷ 

تعداد صنوف آموزش محلی  تاسبیس شبده  0 5 0

 )اناث(

1۸ 

تعداد شاگردان ذکور که در صنوف آمبوزش  0 225 0

 محلی شامل شده اند 

1۹ 

تعداد شاگردان ذکور که در صنوف آمبوزش  0 185 0

 محلی شامل شده اند.

20 

تعداد معلمان ذکور استخدام شده در صنوف  0 14 0

 محلی آموزش 

21 

 صبنوف دراستخدام شده  اناث تعداد معلمان 0 5 0

 محلی  آموزش

22 

تعداد صنوف آموزش محلی کبه ببه مکاتبب  0 4 0

 اصلی انتقال داده شده است

23 

 آمبوزش صنوف ذکور و اناث شاگردان تعداد 0 431 0

محلی که به مکاتب اصلی انتقبال داده شبده 

 .است

2۴ 

 

 :پیشنهادات و مشکالت –۴جدول

 مشکالت:

 به نسبت نبود بست معلمان مکاتب جدید تاسیس نشده است 
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 به دلیل نبود بودجه کافی مکاتب جدید اعمار نشده است 

   به نسبت نبود بودجه مکاتب ترمیم نشده و نیز صنوف جدید، دیوار احاطه و تشناب ها برای مکاتب در این ولسبوالی

 اعمار نشده است 

 پیشنهادات به ریاست معارف والیت مربوطه:

 در نظر گرفتن بودجه برای اعمار مکاتب و ملحقات مکاتب 

 ی باشددر نظر گرفتن بست برای مکاتب که جدید التاسیس م 

  

 پیشنهادات به وزارت معارف:

 در نظر گرفتن بودجه به منظور اعمار مکاتب. 

 ایجاد بست ها به اساس ضرورت های محل و مکاتب 

 

 :و پاسخگو ثرمؤ ،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.   

نشان دهنده خالصۀ از شاخص های پالن شده و میزان پیشرفت شاخص ها در عرصه مدیریت مؤثر، : ۵-جدول

 می باشد. شفاف و پاسخگو

پیشههههرفت ههههها/  تفاوت/انحراف

 دستآوردها

 شمار  شاخص ها هدف ساالنه

 1 تعداد مکاتب که نظارت شده 36 23 %36

تعداد گزارش های نظارتی  که ترتیبب و ارایبه  3 3 0

 شده است

2 

تعببداد معلمببان کببه در مکاتببب مربوطببه و یببا  0 0 0

 مکاتب همجوار دوباره توظیف شده اند.

3 

تعداد معلمان دوباره توظیف شبده ببه اسباس  0 0 0

 تخصص مممونی

۴ 
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تعداد معلمان ذکور که جدیداً اسبتخدام شبده  0 1 0

 اند

۵ 

تعداد معلمان اناث که جدیبداً اسبتخدام شبده  0 0 0

 اند.

۶ 

 ۷ فیصدی حاضری معلمان  100% 0

 ۸ تعداد شوراهای اداری مکاتب جدیدالتأسیس 0 0 0

 های تهیه شبد  بهببود مکاتبب )تعداد پالن  0 0 0

SIP) 

۹ 

 10 تعداد اعمای آموزش دیده شوراهای مکاتب   1 1 0

تعداد برنامه های آگباهی عامبه کبه از طریبق  1 2 0

شوراها، مساجد، جلسات عمبومی  و قریبه هبا 

 برگزار شده است. 

11 

 : مشکالت و پیشنهادات:۶جدول

 

 مشکالت:

  اناث به دلیل نبودن بستعدم استخدام معلمان جدید ذکور و 

  عدم ایجاد شوراهای مکاتب برای مکاتب 

  عدم تهیه پالن های بهبود مکاتب برای این ولسوالی  

 پیشنهادات به ریاست معارف والیت مربوطه:

 هماهنگی برای ایجاد شوراهای مکاتب 

 تهیه پالن های بهبود مکاتب بر اساس ضرورت و حمایت جهت تطبیق پالن های متذکره 

 پیشنهادات به وزارت معارف:

 استخدام معلمان برای این ولسوالی جهت بهبود کیفیت تدریس و پیشبرد امور تدریسی به اساس ضرورت و زمان 


