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 :ولسوالی  موردمعلومات در 

 :  ولسوالیالف: نام   چهاربولک

 در ولسوالی چهاربولک جنسیتبه اساس  ب تعلیمات عمومیتتعداد مکا .ب

 ر :مکاتب ذکوتعداد   باب 7

 :  تعداد مکاتب اناث  باب 4

 :  تعداد مکاتب مختلط  باب 34

 ولسوالی چهاربولکدر  به اساس دورهتعلیمات عمومی تعداد مکاتب  .ج

 :  ئیهتعداد مکاتب ابتدا   باب 6

 : تعداد مکاتب متوسطه   باب 72

 : تعداد مکاتب لیسه   باب 12

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

 :  تعداد شاگردان ذکور  تن 13718

 :  تعداد شاگردان اناث  تن 6187

 . تعداد مجموع شاگردان غیرحاضر دایمی به اساس جنسیته

 : تعداد شاگردان غیر حاضر دایمی ذکور   تن 4417

 : تعداد شاگردان غیرحاضر دایمی اناث   تن 7000

 فیائیمعلومات جغرا. و

 : تعداد قریه های نزدیک به ولسوالی  6

  :قریه های دور از ولسوالی تعداد   294

 ز. وضعیت امنیتی 

 :   ولسوالی چهاربولک شده در مسدودتعداد مکاتب  0

 دالیل مسدود شدن مکاتب  0

0  
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 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

اگردان در دریس بارای شاغار  تا و رهنماای معلا  جلاد کتاب درسای 27437تعاداد ه با 1398درطی ساا  ماالی 

ب هااای توزیااگ شااده درساای اهمچنااان قاباال ذکاار اساات کااه کتااتوزیااگ گردیااده اساات. مکاتااب ولسااوالی چهاربولااک 

ته و نتیجااه مطلااوب بدساات باارای شاااگردان در بهکااود کیریاات تاادریس و ارتقااای دانااس نقااس مااوثر و بساازای داشاا

 آمده است.

ب بارای حمایات معلماان کاه بازدیاد هاای بازدیاد هاای انجاام شاده ساط  مکتا 3به تعاداد  1398همچنان در سا  

 متذکره سط  دانس معلمان را افزایس میدهد.

فرصاات هااای رهنمااایی و ارتقااای ارفیاات فااراه  گردیااده و مسااترید شااده اساات بااا  40باارای  1398در سااا  

 مسترید شدن معلمان از این فرصت ها پروسه های تدریس بهکود بخشیده است.

 :دستآوردهای کلیدی در عرصه دسترسی متوازن  .۲

تاان شاااگردان ذکااور و   1406شاااگردان جدیدالشاامو   بااه شاامو  تاان  2189تعااداد ه باا 1398آغاااز سااا  درساای  در

اناث در صانو  او  مکاتاب جاذب گردیاده اناد کاه باا جاذب شااگردان ماذکور زمیناه  دسترسای  تن شاگردان 783

 یده و شاگردان از نعمت تعلی  و تربیه مسترد شده اند.مکتب برای اطرا  سن مکتب فراه  گرد

ایجاااد گردیااده اساات کااه بااا ایجاااد مکتااب  مخاتلط باااب مکتااب جدیدالتاساایس1بااه تعااداد  1398همچناان درسااا  

 تن شاگردان از صنف های درسی مسترید شده اند. 2189متذکره به تعداد 

 :دستآوردهای کلیدی در عرصه مدیریت مؤثر، شفاف و پاسخگو  .۳

باار ( نظاارت  3( بااب مطاابال الی اه )  49) از تماام مکاتاب  1398با در نظرداشات پا ن نظاارتی در ساا  تعلیمای 

نظاارت ی ترتیاب و باه مساولین مربوطاه ارائاه گردیاده اسات. گازار  نظاارت 3صورت گرفته است کاه باه اسااس آن 

 عا  و بسزای را ایرا نموده است.تعلیمی در تطکیال نصاب تعلیمی نقس ف
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 پالن استراتژیک سوم معارف های عرصهپیشرفت ها و دستآوردها به اساس 

 کیفیت و مرتبط بودن

شاگردان در همه سطوح دانس، مهارت ها، نگر  ها و ارز  هایی را کسب خواهند نمود که الزمه یک شاهروند ساال ، هد  کلی: 

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

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

 : خ صۀ شاخص های پ ن شده و پیشرفت ها را در عرصه کیریت و مرتکط بودن نشان می دهد.1جدو  

پیشرررررفت هررررا/  تفاوت/انحراف

 دستآوردها

 شماره شاخص ها هدف ساالنه

%79 27437 

134،490 

تعداد کتب درسی و رهنمای معل  که از 

بارای ولساوالی  بلخ طر  ریاست معار 

 توزیگ شده است.چهاربولک 

1 

%79 27437 

134،490 

تعداد کتب درسی و رهنمای معل  که از 

طاار  ولسااوالی چهاربولااک بااه مکاتااب 

 توزیگ شده است.

۲ 

تعااداد معلمااانم ساارمعلمان و نظااارت  5 0 %100

چیان آموز  دیده در مورد اساتراده از 

 جدید مواد آموزشی

۳ 

کااه از آمااوز  دانااس تعااداد معلمااان  0 0 0

مضمونی در مراکز تربیه معلا  مساترید 

 شده اند.

۴ 

تعااداد ترینناای هااای تاادویر شااده در  0 0 0

 م تویات مضمون

۵ 

تعااداد ماادیران مکاتااب کااه در مااورد  0 0 0

حمایاات و رهنمااایی معلمااان، آمااوز  

 دیده اند.

۶ 

تعداد بازدیاد هاای انجاام شاده ساط   0 1 0

 مکتب برای حمایت معلمان

۷ 
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تعااداد معلمااان موجااود درمکاتااب کااه  0 40 0

فرصت های رهنمایی  وارتقای ارفیات 

برای شان فراه   گردیده )آزمایشای در 

 مکتب(

۸ 

0  

0 

 

تعداد مدیرانماداره چیان مکاتب کاه در  0

آموز  دیاده ترینینی مدیریت مکتب( 

 اند.

۹ 

0  

0 

کااه  6الاای  3تعااداد معلمااان صاانو   0

آموز  تدریس را در خوانس، نوشاتن و 

 حساب کردن فرا گرفتند. 

10 

 

 

 مشکالت و پیشنهادات ۲جدول 

 مشکالت:

  به دلیل نکود شرکت قرار دادی کتاب های درسی برای آمریت معار  ولساوالی انتقاا  نگردیاده وهمچناان کتااب هاای

 نگردیده است.ورهنمای معل  برای معلمان توزیگ 

  تعداد شاخص های که در جدو  فوق دارای هد  و دست آورد نمی باشد، به علت عدم مواصلت بودجه و یا در پ ن های

 عملیاتی سا  های آینده در نظرگرفته خواهد شد.

 پورت ترانسا یکی از دالیل عدم انتقا  به موقگ ومصئون کتب الی آمریت های معار  ولسوالی در تمام مکاتاب مشاک ت

 است.

 پیشنهادات به ریاست معارف والیت مربوطه:

  آمریت معار  ولسوالی چهاربولک برای ریاست معار  بلخ پیشنهاد می کند که تا دربخس توزیگ کتاب درسای باه وقات

 زمان معینه این آمریت را یاری نماید تااینکه تمام شاگردان به کتب درسی دسترسی پیدا کنند.

 معارف:پیشنهادات به وزارت 

 ارسا  کتب درسی به موقگ به سط  والیت 

 درنظر گرفتن بودجه برای فعالیت های آموزشی برای معلمان و نظارت چیان 

 در نظر گرفتن برنامه های بیشتر آگاهی عامه و تخصیص بودجه 
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 دسترسی متوازن-۲

افزایس دسترسی متوازن و همگانی به فرصت های تعلیمی مرتکط، مصئون و باکیریت برای اطرا ، جوانان و بزرگسااالن  هد  کلی:

  بخصوص زنان و دختران در کشور

 

 شاخص های پ ن شده و میزان پیشرفت آنها را در عرصه دسترسی متوازن نشان می دهد. خ صۀ: ۳جدول 

 

 

 

 شماره شاخص ها هدف ساالنه دستآوردهاپیشرفت ها/  تفاوت/انحراف

 1 تعداد جدید الشموالن ذکور  1,989               1406 %29

 ۲ تعداد جدید الشموالن اناث  910                  783 %13

 ۳ سیس ذکورأتعداد مکاتب جدید الت 0 0 0

 ۴ سیس اناثأتعداد مکاتب جدید الت 0 0 0

 ۵ سیس مختلطأالتتعداد مکاتب جدید  3 1 %66

 ۶ تعداد مکاتب که جدیداً اعمار شده  0 0

تعداد صنو  اضافه کاه جدیاداً اعماار  0 0 0

 شده است. 

۷ 

 ۸ تعداد مکاتب ترمی  شده 0 0 0

تعداد مکاتب که دیوارهاای احاطاه آن  0 0 0

 اعمار شده است.

۹ 

 10 درمکاتب  تعداد چاه های آب حرر شده 0 0 0

 11 در مکاتب تعداد تشناب های اعمار  0 0 0

بدسات کمکای  تعداد مکاتب که وجوه 0 0 0 1۲ 
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 آورده است.

تعداد صنو  ذکاور آماوز  تساریعی  0 0 0

 تاسیس شده 

1۳ 

تعداد صانو  انااث آماوز  تساریعی  0 0 0

 تاسیس شده

1۴ 

تعداد شااگردان ذکاور کاه در صانو   0 0 0

 آموز  تسریعی شامل شده اند.

1۵ 

تعداد شااگردان انااث کاه در صانو   0 0 0

 آموز  تسریعی شامل شده اند.

1۶ 

تعداد صنو  آموز  م لای  تاسایس  0 0 0

 شده )ذکور(

1۷ 

تعداد صنو  آموز  م لای  تاسایس  0 0 0

 شده )اناث(

1۸ 

تعداد شااگردان ذکاور کاه در صانو   0 0 0

 آموز  م لی شامل شده اند 

1۹ 

در صانو   تعداد شااگردان ذکاور کاه 0 0 0

 آموز  م لی شامل شده اند.

20 

تعداد معلمان ذکور استخدام شاده در  0 0 0

 م لی آموز  صنو  

۲1 

 دراساتخدام شاده  اناث تعداد معلمان 0 0 0

 م لی  آموز  صنو 

۲۲ 

تعداد صانو  آماوز  م لای کاه باه  0 5 0

 مکاتب اصلی انتقا  داده شده است

۲۳ 

 صانو  ذکاور و انااث شااگردان تعداد 0 636 0

م لای کاه باه مکاتاب اصالی  آموز 

 .انتقا  داده شده است

۲۴ 
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 پیشنهادات و مشکالت –۴جدول

 :مشکالت

   در ولسوالی چهار بولک هیچ باب مکاتب دیوار احاطه تشناب هاا آب آشاامیدنی  1398به دلیل کمکود بودجه  درسا

 ومکرز حررنگردیده است.

  م لی و تسریعی برای مکاتب نکود بودجه برای تاسیس صنو 

 پیشنهادات به ریاست معارف والیت مربوطه:

 درخواست برای بودجه به منظور تاسیس کورس های سواد آموزی 

 اعمار تشناب ها برای مکاتب اناث 
 

 پیشنهادات به وزارت معارف:

 ایجاد کورس های م لی و تسریعی بیشتر 

  در نظر گرفتن بودجه برای اعمار و تجهیز صنو  و مکاتب 

 وجوه کمکی برای مکاتب در نظر گرفته شود 

 

 مدیریت شفاف، مؤثر و پاسخگو-۳

انکشا  و تقویه مدیریت مؤثر، شرا  و پاسخگو برای ارایاه و فاراه  آوری خادمات تعلیمای باکیریات و متاوازن بطاور هد  کلی: 

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

می  : نشان دهنده خ صۀ از شاخص های پ ن شده و میزان پیشرفت شاخص ها در عرصه مدیریت مؤثر، شرا  و پاسخگو5-جدو 

 باشد.

پیشرررررفت هررررا/  تفاوت/انحراف

 دستآوردها

 شماره شاخص ها هدف ساالنه

 1 تعداد مکاتب که نظارت شده 47 49 0

تعداد گزار  های نظارتی  که ترتیاب و  0 3 0

 ارایه شده است

۲ 

تعداد معلمان که در مکاتب مربوطه و یا  0 0 0

 مکاتب همجوار دوباره توایف شده اند.

۳ 

معلمان دوبااره توایاف شاده باه  تعداد 0 0 0

 اساس تخصص مضمونی

۴ 



11 

 

تعداد معلمان ذکور که جدیداً اساتخدام  21 0 %100

 شده اند

۵ 

تعداد معلمان اناث که جدیاداً اساتخدام  0 0 0

 شده اند.

۶ 

 ۷ فیصدی حاضری معلمان  100% %100

تعااااداد شااااوراهای اداری مکاتااااب  0 0 0

 جدیدالتأسیس

۸ 

های تهیه شدۀ بهکود مکاتب تعداد پ ن  0 0 0

( SIP) 

۹ 

تعداد اعضاای آماوز  دیاده شاوراهای  1 0 %100

 مکاتب  

10 

تعداد برناماه هاای آگااهی عاماه کاه از  1 1 0

طریال شوراها، مساجد، جلسات عماومی  

 و قریه ها برگزار شده است. 

11 

 

 : مشکالت و پیشنهادات:۶جدول

 مشکالت:

 هیچ معل  ذکور واناث در ولسوالی چهاربولک استخدام نگردیده است. 1398در سا   به دلیل نکود بست کمکود بودجه .1

 نکود بودجه برای استخدام معلمان   .2

 نکود بودجه برای آموز  مدیران مکاتب  .3

 نکود بودجه برای تاسیس شوراهای اداری مکاتب  .4

 

 پیشنهادات به ریاست معارف والیت مربوطه:

 ایجاد بست های بیشتر برای این ولسوالی  .1

 در نظر گرفتن بودجه برای آموز  مدیران مکاتب .2
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 آمریت معار  ولسوالی برای ریاست معار  بلخ پیشنهاد می نماید تا درقسمت تشکیل  این آمریت را یاری نماید. .3
 

 پیشنهادات به وزارت معارف:

 توجه و تجدید نظر در معا  معلمین. .1

 در نظر گرفتن بودجه برای فعالیت های استخدام معلمین و برنامه های آموزشی  .2

 ام معلمین اناث مسلکی مطابال رشته در ولسوالی مربوطه .استخد .3


