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 دافغانستان اسالمی جمهوریت

 وزارتپوهنی د

 دنورستان دپوهنی ریاست

 آمریتپوهنی (  پارون ښار) د

 پایلو پربنسټ راپورپرمختګ او  يکلند

 

 

 کیفیت او تړاو

 انډولیز الس رسی

 اغیزمن ، روڼ او ځواب ویونکی مدیریت

                                           

 کال جدي اول ۷۹۳۱: له 

                                                   

 ۹۳کال قوس  ۷۹۳۱ :تر



2 
 

  

 



3 
 

 

 لړ لیکدمطالبو 

 
  .............................................................................................................................. معلومات یعموم کچه په یولسوال د

  ........................................................................................................................................................ :زډیلن نوړک د

  ........................................... .ېنړراو السته او ونهګپرمخت  اساس په  عرصو د( NESP III) پالن کیژیسترات میدر د  وزارت ېپوهن  د

  ................................................................................................................................... :یالسرس زیولډان ته وړک زده. ۲

  ......................................................................................................................................... تیریمد زمنیاغ او ڼرو. ۳
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 عمومی معلوماتپه اړه  ولسوالید 

 نوم ولسوالید . الف دپارون ښار دپوهنی آمریت

 ښوونځیو شمیر د جنسیت په اساسړو د زده ک يعموم  د  کې ولسوالیپه . ب

 ښوونځیو شمیرد نارینه  ۵

 ښونځیو شمیر ښځینهد  ۴

 ښوونځیو شمیر یا ګډ دمختلط ۱۱

 ښوونځیو شمیرعمومي زده کړو د د  کښي دنوعیت له مخی ولسوالیپه : ج

 ښوونځیو شمیر ومړنیودل ۷

 دوری د ښوونځیو شمیرد منځنی  ۸

 ښوونځیو شمیرد  لیسی دورید  ۵

 وونکو شمیر د جنسیت په اساسکړو د زده کزده عمومی د  کې ولسوالیپه : د

 زده کوونکو شمیر  نارینه د  ۲۷۸۲

 د ښځینه زده کوونکو  شمیر ۱۷۴۲

 کوونکو شمیرهپه ولسوالی کی ددایمی غیرحاضرو زده : هـ

 دایمی غیر حاضرو زده کوونکو شمیردنارینه  24

 د ښځینه دایمی غیر حاضرو زده کوونکو شمیر 23

 معلومات جغرافیائي :و

 شمیر کلیووپرتنژدی  د  تهولسوالی  ۱۱

 شمیر کلیوتولری پرد  ۲۲

 امنیتی وضعیت: ز

 د تړل شوو ښوونځیو شمیر  ېک  ولسوالیپه  ۱

 ېالملونه ی دوکېد تړل  ۱

 د ښوونکو او زده کوونکو وضعیت د تړل شویو ښوونځیو ۱

 چی تعلیمی آسانتیاوی ګواښي کې ولسوالیو شمیرپه د امنیتی پیښ ۲
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 :ډیزلند کړنو 
 ېالسته راوړن د پام وړ کېفیت په برخه کید ټولو ښوونځیو د  کې ولسوالیپه  .1

 کتابونهاو درسي  د ښوونکو الرښود  ټوکه  (24001)کال کی مرکز پارون پوهنی آمریت ته  ۱۹۲۸په 

په خپل  تیا سره سم ړاد دي او د پوهنی آمریت  شویویشل د نورستان پوهنی ریاست لخوا د مرکز پارون پوهنی آمریت ته 
 .ویشل شوي ديستونزو ته په کتو سره  زده کوونکود او ښه والي ته د درسی بهیر د  ښوونځیو  واړوند وخت

 .هښوونکوته د نوی تدریسي وسایلو کارولو لپاره روزنه ورکړل شوي دتنه ۱۱ 

 .د ښوونکو د روزنې په مرکزونو کې روزنه ورکړل شوي دهتنه ښوونکو  ۲۱

 .نه ورکړل شوي ديوتریننګ ۴په اړه د مضمون د محتوا ښوونکو ته  

 .څارنې ترسره شوي دي ۸د ښوونکو مالتړ په موخه 

 .رابر شوي ديلوړولو په موخه فرصتونه بښوونکو ته د وړتیا  ۲۵

   .او الرښوونې په موخه روزنه ورکړل شي دهمدیرانو ته د ښوونکو مالتړ ۱۸د ښوونځیو 

 ېالسته راوړن د پام وړ کېپه برخه  يالسرس ټولو ښوونځیو ته د برابر کې ولسوالیپه  .2

نویو جذب شویو زده کوونکو د  ښوونځیو کې د نورستان مرکز پارون د پوهنی آمریت  اړوند په ټولو کال کی  ۱۹۲۸په 
زده ه د نوی نسل لپاره د دی سره ل، تنه انجونی دي( ۲۵۲)تنه نارینه او ( ۴۲۷)تنه دی چی لدی جملی څخه ( ۷۴۲)شمیر 
 .ده شویبرابره زمینه کړو 

تر څو د  ،دی دترمیم چاری بشپړی شوی خونو درسی بابه ښوونځیو ( 3)وند د  د نورستان مرکز پارون پوهنی آمریت اړ
 .برابر شیښه چاپیلایر ښوونځیو شاګردانو ته 

 ېالسته راوړن د پام وړ کېمدیریت  په برخه ، روڼ او ځواب ویونکی  اغیزمنولو ښوونځیو ته دد ټ کې ولسوالیپه  .3

 ۱۱ریاست څارنو غړو له خوا څارل شي دي ، په ترڅ کې ښوونځیو څخه د نورستان والیت پوهنې  ۲۱کې  ارښد پارون 
 .څارنیز رپوټونه ترتیب شوي دي

 .تنه ښوونکي نیږدي ښوونځیو ته تبدیل شوي دي ۲

 .ښوونکي تبدیل شوي دي ۱د مسلکي مضامینو پراساس 

 .نه ورکړل شوړي دهغړو ته مسلکي رز ۴۸د شوراګانو .ي ښوراګاني رامنځ ته شوي ديادار ۴

  کمپاینونه ترسره شوي دي  ۴د عامه پوهاوي  

 .لپاره په زړه پورې زمینه برابره شوي دهپه پایله کې د ښوونځیو اداري او د زده کوونکو د زده کړې 
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 .السته راوړنې پرمختګونه او په اساس   د عرصوې وزارت  د دریم ستراتیژیک پالن پوهن د 

 

 تړاوکیفیت او 2-

زده کوونکي په هره برخه کې پوهه، اړتیاوی او ارزښتونه چې د یو تولیدوونکي، جوړ او دنده پیژندونکي  :موخه ټولیزه

هیواد وال لپاره اړین دي تر السه کړي او د اعیزمنې ونډې په اخیستو سره به د ټولنیزې سالمتیا او آرامتیا لپاره چمتو او 

 ختیا لپاره تیار شيپه داخلي او نړیوالو بازارونو کې به د تل پاتې بو

 ي شاخصونه او دهغوی  پرمختګ پالن شووالی په برخه کې دکیفیت او تړاو  :لمړی جدول

السته /پرمختګ توپیر

 راوړنه
 شماره ونهشاخص کلنۍ موخه

۲۱٪ ۱۴۴۲ ۹۷۹۸۴ 
 ته د ویشل شویوولسوالیو  له خوا والیتد 

کتابونو الرښود د  کېښوونددرسی او  

 شمیر 

۱ 

۲۱٪ ۱۴۴۲ ۹۷۹۸۴ 
ښونځیو ته د ویشل شویو درسی او  د 

 ښوونکې دالرښود کتابونو شمیر 

 

2 

۱ 10 ۱ 
دښوونځیومدیران، ښوونکي او علمی 

نظارت کوونکو شمیر چې د نویو تدریسي 

 وسایلو دکارولو لپاره روزل شوي دي

3 

۱ 20 ۱ 
دښوونکو شمیر چی د ښوونکو د روزنې په 

مضموني زده  له( TTC)ومرکزون

 برخمن شوي دي کړوڅخه

4 

د مضمون دمحتویاتو اړوندد ترسره شویو  ۱ 4 ۱

 تریننګونو شمیر 
5 

۱ 18 ۱ 
دښونځیو د مدیرانو شمیر چې د ښوونکو د 

مالتړ او الرښونې په موخه روزل شوي 

 دي

6 

۱ 8 ۱ 
څارنو  ښوونیزو دښونځیو په کچه د هغه 

شمیر چې د ښوونکو د مالتړپه موخه 

 ترسره شوي دي

7 

ښوونځیو کې دهغه ښوونکو شمیر چي د  په ۱ 25 ۱

او ظرفیت لوړوالی په  ښوونکو د الرښونې
8 
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موخه فرصتونه ورته برابر شوي 

 (آزمایشي ښوونځي)دي

۱ ۱ ۱ 
د  ښوونځیو د اداری پرسونل او مدیرانو 

په برنامه کې روزل  SMTشمیر چې د 

 شوي دي

9 

۱ ۱ ۱ 
ټولګی پوری د  ۱ -۹د ښوونکو شمیر چې د

تدریس په موخه د ریاضی، لیک او لوست 

 .په برخه کې روزل شوي دي

10 

 

 :او وړاندیزونه ستونزي:دوهم جدول

 :ستونزي

ملرنې له امله د کوونکوموسسو نه پاد کړنو نه ترسره کولو لپاره د پودجې نه ځانګړي کول او د مرسته شاخصونو  ۲

  . یادو شاخصونو کړنې نه دي ترسره شوي

 .کتابونو کمښت سيښوونکو الرښود او در

 .کمښتد ښځینه او نارینه ښوونکو 

 :نورې ستونزې  

 .ونځیو کې د کمپیوټر لب خونې نشتونپه ښو 

 .په ښوونځیو کې د کتابتون نشتون

 .نشتوند زده کوونکو لپاره قرطاسیه باب او د نورو درسي توکو 

 وړاندیزونهته  ریاست  پوهنېد 

 .دي زیاته شي او د مرسته کوونکوموسسو پاملرنېشي ځانګړي  هپودج ي شاخصونو د کړنو ترسره کولو لپاره د ۲د 

 .ښوونکو الرښود او درسي کتابونو کمښت تشه دي ډکه شي

  .ښوونکو کمښت تشه دي ډکه شي د ښځینه او نارینه

 .رامنځ ته شي دي  ونځیو کې د کمپیوټر لب خونېپه ښو

 .رامنځ ته شي په ښوونځیو کې د کتابتون 

 .دي برابرشيي  د زده کوونکو لپاره قرطاسیه باب او د نور درسي توک

 

 وزارت ته وړاندیزونه د پوهنې

 .ځانګړي شي او د مرسته کوونکوموسسو پاملرنې دي زیاته شيشاخصونو د کړنو ترسره کولو لپاره د ي پودجه  ۲د 

 .ښوونکو الرښود او درسي کتابونو کمښت تشه دي ډکه شي

 . د ښځینه او نارینه ښوونکو کمښت تشه دي ډکه شي
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 .ونځیو کې د کمپیوټر لب خونې دي  رامنځ ته شيپه ښو

 .په ښوونځیو کې د کتابتون  رامنځ ته شي

 .قرطاسیه باب او د نور درسي توکي  دي برابرشيد زده کوونکو لپاره 

 

 

 

 :السرسی انډولیززده کړو ته . ۲

اغیزمنو با کیفیته  او اړینو ښوونیزو فرصتونو ته د هیواد ماشومان،  ځوانان،  او لویان په ځانګړی ډول  : عمومي موخه

 لری ونجونی او ښځی برابر او هر اړخیز السرسی 

 په برخه کې پالن شوي شاخصونه او دهغوی  پرمختګ ښیی د برابر السرسی:جدول ریمد

 توپیر
 شمیره شاخصونه کلنی هدف السته راوړنه/پرمختګ

۱ 497 215 

نویو شامل په ښونځیو کې د

 و زده کوونکویشو

 (نارینه)شمیر

2 

۱ 252 220 

په ښونځیو کې دنویو شامل 

شویو زده کوونکو 

 (ښځینه)شمیر

1 

۱ ۱ ۱ 
نارینه د نویو تأسیس شویو 

 ښوونځیو شمېر

3 

۱ ۱ ۱ 
د نویو تأسیس شویو ښځینه 

 ښوونځیو شمېر

0 

۱ ۱ ۱ 
 مختلطد نویو تأسیس شویو 

 ښوونځیو شمېر

5 

۱ ۱ ۱ 

دهغو ښوونځیو شمیر چې نوې 

 ودانۍ ورته جوړشوې دي

 شوي دي

6 

۱ ۱ ۱ 
د اضافي جوړو شویو ټولګیو 

 شمیر

7 

۱ 3 ۱ 
د بیا رغول شویوښوونځیو 

 شمیر

8 

۱ ۱ ۱ 

دهغه ښوونځیو شمیر چې 

احاطوي دیوالونه ورته جوړ 

 شوي دي

9 

د اوبو دنویوکیندل شویو څاګانو  ۱ ۱ ۱ 24 
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 شمیر

۱ ۱ ۱ 
په ښوونځیو کې دنویو جوړو 

 شمیر( مبرزونو)شویو ټټیو

22 

۱ ۱ ۱ 

دهغو ښوونځیو شمیر چې 

 school)کمکی وجهی 

grant)يیې ترالسه کړی د 

21 

۱ ۱ ۱ 

کوونکو لپاره د د نارینه زده 

چټکو زده کړو د نویو جوړو 

 شویو ټولګیو شمیر

23 

۱ ۱ ۱ 

د ښځینه زده کوونکو لپاره د 

چټکو زده کړو د نویو جوړو 

 شویو ټولګیو شمیر

20 

۱ ۱ ۱ 

د چټکو زده کړو په ټولګیو کې 

د شامل شویو نارینه زده 

 کوونکو شمیر

25 

۱ ۱ ۱ 

د چټکو زده کړو په ټولګیو کې 

شویو ښځینه زده د شامل 

 کوونکو شمیر

26 

۱ ۱ ۱ 

نارینه زده کوونکو لپاره د 

سیمه ییزو زده کړو د جوړو 

 شویو ټولګیو شمیر

27 

۱ ۱ ۱ 

ښځینه زده کوونکو لپاره د 

سیمه ییزو زده کړو د جوړو 

 شویو ټولګیو شمیر

28 

۱ ۱ ۱ 
د سیمه ییزو زده کړو په 

 ټولګیو کې د شامل شویو نارینه

29 

۱ ۱ ۱ 
ټولیګو شمیر مرکزی  CBEد 

 ښوونځیو ته انتقال شویدی

14 

۱ ۱ ۱ 

ښوونکو شمیر چې د  نارینه د

CBE  ټولګیو لپاره استخدام

 شوي دي

21 

۱ ۱ ۱ 

ښځینه ښوونکو شمیر چې د د

CBE  ټولګیو لپاره ګمارل

 شوي دي

22 

۱ ۱ ۱ 

ټولګیو شمیر چې  CBEد

مرکزی ښوونځیو لیږدول شوي 

 دي

23 

۱ ۱ ۱ 

دهغه نارینه او یا ښځینه زده 

 CBEکوونکو شمیر چې له 

څخه مرکزی ښوونځیو ته 

24 
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 انتقال شوي دي

 

 ستونزی او وړاندیزونه :څلورم جدول

 ستونزی او وړاندیزونه

 :ستونزی

 نه ديموسسو نه پاملرنې له امله د یادو شاخصونو کړنې  مرسته کوونکو شاخصونه د بودجې نه ځانګړي کولو او د ۲۱

  .ترسره شوي

 :نورې ستونزې
 

 .په ښوونځیو کې د سولر سیستم نشتون  
 .نشتون د سواد زده کړو کورسونو 

 :ته وړاندیزونه ریاست  د پوهنې

 .دي زیاتي شي او د مرسته کوونکو موسسو پاملرنې  شي ځانګړي هبودج و تر سره کولو لپاره دي شاخصون ۲۱د 

 .ته شي په ښوونځیو کې د سولر سیستم رامنځ
 .دي زیات شي د سواد زده کړو کورسونو 

 وزارت ته وړاندیزونه د پوهنې

 .شاخصونو تر سره کولو لپاره دي  بودجه ځانګړي شي او د مرسته کوونکو موسسو پاملرنې  دي زیاتي شي ۲۱د 

 .په ښوونځیو کې د سولر سیستم رامنځ ته شي
 .د سواد زده کړو کورسونو  دي زیات شي

 

 مدیریت ویونکی بواځروڼ او ،اغیزمن . ۹

دبا کیفیته  او برابر ښوونیزو خدمتونو دوړاندی کولو لپاره دمرکز او والیتونو په کچه د اغیزمن روڼ او : موخهټولیزه 

 ځواب ویونکی مدیریت پراختیا او پیاوړتیا 

 .پرمختګ ښیید شفاف او اغیزمن مدیریت په برخه کې پالن شوي شاخصونه او دهغوی  :جدول پنځم

 شمیره شاخصونه کلنی هدف السته راوړنه/پرمختګ توپیر

 1 و ښونځیو شمیریدنظارت شو ۲۱ ۲۱ ۱

 یوشو تسلیمو او یشو جوړ د ۱ ۱۱ ۱

 راپورونو شمیر څارنیزو 

2 

۱ ۲ 4 
نیژدی ښوونځیو ته دتبدیل 

نارینه ، )وښوونکو شمیر یشو

 (ښځینه

3 
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مضامینو په اساس د تبدیل  کېد مسل ۱ ۱ ۱

 و ښوونکو شمیریشو

4 

د استخدام شوو ښوونکو  ۲۷ ۱ ۱

 (نارینه)شمیر

5 

د استخدام شوو ښوونکو  ۸ ۱ ۱

 (ښځینه)شمیر

6 

 7 دښوونکو د حاضری سلنه ۱ ۱۱۱ ۱

دښوونځیو په سطحه د نویو تاسیس  ۲ ۴ ۱

 و اداری شوراګانو شمیریشو

8 

پرمختیایی  ویبرابر شو ښوونځیو د د ۱ ۱ ۱

 شمیر(SIP )پالنونو

9 

 روزلد  ود ښوونځیو د شوراګان ۱ ۴۸ ۱

 و غړو شمیریشو

24 

۱ ۴ ۱ 

د عامه پوهاوی د پروګرامونو شمیر 

چی په مسجد، مکتب شورا، کلیو او 

یا هم په عامه ځایونو کې جوړشوی 

 .دی

22 

 

 ستونزی او وړاندیزونه: جدول پږمش

 او وړاندیزونه ستونزی

 :ستونزی

نه ځانګړي کولو او د مرسته کوونکو موسسو نه پاملرنې له امله د یادو شاخصونو کړنې نه دي شاخصونه د بودجې  ۹

 .ترسره شوي

 :نورې ستونزې

 .اخیستل ې نه اړوند ازموینمسلکي ښوونکو لپاره دي د مسلک 

 

 :ته وړاندیزونه ریاست  د پوهنې

 ازموینه واخیستل شيمسلکي ښوونکو لپاره دي د خپل مسلک اړوند 

  .دي زیاتي شي او د مرسته کوونکو موسسو پاملرنېشي  ځانګړي ه بودجو ترسره کولو لپاره دي شاخصون۹د  

 وزارت ته وړاندیزونه د پوهنې

 مسلکي ښوونکو لپاره دي د خپل مسلک اړوند ازموینه واخیستل شي .

 .د مرسته کوونکو موسسو پاملرنې دي زیاتي شيشاخصونو ترسره کولو لپاره دي بودجه ځانګړي  شي او ۹د  
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