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 ولسوالی معلومات در مورد

 ولسوالینام الف:  کوهستان

 در ولسوالی جنسیتبه اساس  ب تعلیمات عمومیتعداد مکات .ب

 مکاتب ذکور تعداد  30

 اناث مکاتبتعداد  5

 ب مختلطتعداد مکات 0

 در ولسوالی به اساس دورهتعلیمات عمومی تعداد مکاتب  .ج

 ئیهتعداد مکاتب ابتدا 23

 تعداد مکاتب متوسطه  10

  لیسهتعداد مکاتب  2

 در ولسوالی  جنسیتبه اساس تعلیمات عمومی تعداد شاگردان . د

 تعداد شاگردان ذکور 5062

 تعداد شاگردان اناث 3870

 به اساس جنسیت غیرحاضر دایمی. تعداد مجموع شاگردان ه

 ذکور غیر حاضر دایمی تعداد شاگردان  1451

 اناث  غیرحاضر دایمی تعداد شاگردان 278

 فیائیمعلومات جغرا. و

 تعداد قریه های نزدیک به ولسوالی 18

 قریه های دور از ولسوالی تعداد  72

 ز. وضعیت امنیتی 

  ولسوالی شده در مسدودتعداد مکاتب  0

 دالیل مسدود شدن مکاتب  0

 معلمان و شاگردان مکاتب مسدود شدهوضعیت  0

 تعداد حادثات امنیتی که تاسیسات مکاتب را تهدید کرده باشد 0

 

 اجرااتخالصه 

 دست آوردهای کلیدی در عرصه کیفیت و مرتبط بودن .1

  در ولسهههوالی کوهسهههتان و یهههت  1398جلهههد کتههها  درسهههی و کتههها  ره مهههای معلهههم در سههها   16206بهههه تعهههداد
فاریهها   توزیههد دردیههدک اسههت کههه بهها توزیههد شن، تهها تههدی یههاله کمبههود کتهه  درسههی و ره مههای معلههم مرفههو  

 دردیدک است. 

 مهههورد اسهههتفادک از  تهههن معلمهههان، سهههرمعلمان و اع هههای   هههارت سهههیمی ار در(19 )در بخهههه شمهههوزه بهههه تعهههداد
فهههرا درفتهههه ا هههد. فرادیهههری اسهههتفادک از مهههواد  کوهسهههتاندر ولسهههوالی  1398طهههی سههها   را مهههواد شموزشهههی جدیهههد

ی بهههرای شهههادران را شموزشهههی جدیهههد زمی هههه تهههدریس ب تهههر را سههه ولت بخشهههیدک و  یهههز برداشهههت ههههای شموزشههه
 افزایه میده د...
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 دست آوردهای کلیدی در عرصه دسترسی متوزان .2

 در ولسوالی  1398اناث میباشند، طی سال  (تن 275 )تن آن ذکور و( 704 )تن جدید الشمول که(  979) تعداد جمعاً به

 ..در صنف اول جذب شدندکوهستان 

  مکتب در این سال ترمیم شده است که فضای مصؤن را برای اطفال فراهم گردیده است 2به تعداد  

 پاسخگو و شفافدست آوردهای کلیدی در عرصه مدیریت موثر،  .3

  نظارت شده است. در جریان نظارت مشکالت و چالش های  1398در سال  کوهستانباب مکتب ولسوالی  35به تعداد

که قابلیت حل نبوده به مقامات  و تعداد از آنانمکاتب شناسائی شده است. بعضی مشکالت به صورت آنی حل شده 

نظارت تعلیمی نقش مهم در عرصه مدیریت موثر پاسخگو و شفاف  انتقال داده شده است. والیت فاریاب ریاست معارف 

 بهبود یابد.  کوهستاندارد. نظارت تعلیمی باعث شده است که کیفیت تدریس در ولسوالی 

 حاضری داشته اند. حاضری نقش مهم در پروسه تدریس و تطبیق  %100 1398در سال مالی  کوهستان  معلمان ولسوالی

ه است. تطبیق موفقانه پالن درسی ساالنه باعث بهبود روند تدریس شده و زمینه و بستر مناسب پالن درسی معلمان داشت

 را برای تحصیالت عالی شاگردان مساعد میسازد. 

  35به تعداد ( باب پالن بهبود مکاتبSIP در ولسوالی )تهیه شده است. این پالن ها نقش  1398در سال مالی  کوهستان

 نیازسنجی معلمان، تعمیر و البرتوار داشته است.  تعلیم تربیه دردرعرصه های موثر مهم و

  آگاهی عامه نقش موثر در جذب جدیدالشموالن به خصوص طبقه اناث دارد. بدین منظور جهت افزایش سطح آگاهی

 انکوهستبار آگاهی عامه در ولسوالی (1) 1398سال سواد از طریق ، منابر و مساجد طی بهره مردم در مورد اهیمت 

برگزار شده است. بعد از برگزاری آگاهی عامه، خانواده ها به اهمیت علم و دانش پی برده و فیصدی جذب شاگردان اناث 

 افزایش یافته است. 

  
 
 
 

 عرصه های پالن استراتژیک سوم معارف و اقراء به اساس دستآوردهاپیشرفت ها و 

 بودن مرتبطکیفیت و 

هدف کلی:شاگردان در همه سطوح دانش، مهارت ها، نگرش ها و ارزش هایی را کسب خواهند نمود که الزمه یک شهروند سالم، 

 رشید، مسئولیت پذیر و مولد می باشد 

 :شاخص های پالن شده و پیشرفت ها را در عرصه کیفیت و مرتبط بودن 1جدول 

 انحراف/تفاوت
پیشرفت ها/ 

 دستآوردها
 شماره ها شاخص هدف ساالنه

60% 16206 40255 
ریاست  طرف ازکه  درسی تعداد کتب

 .شده استتوزیع  برای ولسوالی معارف
۱ 

60% 16206 40255 
معلم که از طرف  رهنمای تعداد کتب

 .است شدهولسوالی به مکاتب توزیع 
۲ 
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0 19 19 

داد معلمان/ سرمعلمان و نظارت تع

استفاده  در مورده آموزش دیدچیان 

 جدید مواد آموزشیاز 

۳ 

27% 19 26 

تعداد معلمان که از آموزش دانش 

معلم مستفید  در مراکز تربیه مضمونی

 ند.ه اشد

۴ 

0 0 0 
در  تدویر شده تریننگ های تعداد

 محتویات مضمون
۵ 

0 0 0 

 در مورد تعداد مدیران مکاتب که

آموزش  ،حمایت و رهنمایی معلمان

 .دیده اند

۶ 

0 35 35 
سطح  انجام شده های بازدیدتعداد 

 مکتب برای حمایت معلمان
۷ 

0 0 0 

 که درمکاتب تعداد معلمان موجود

فرصت های رهنمایی  وارتقای 

 گردیده شان فراهم ظرفیت برای 

 (آزمایشی در مکتب)

۸ 

0 0 0 

مکاتب که  اداره چیان/تعداد مدیران

آموزش  (ترینینگ مدیریت مکتبدر 

 .دیده اند

۹ 

22% 29 37 

که  6الی  3تعداد معلمان صنوف 

در خوانش، نوشتن تدریس را آموزش 

 و حساب کردن فرا گرفتند. 

۱۰ 

 

 مشکالت و پیشنهادات ۲جدول 

 :مشکالت

  جلد کتاب درسی و (24049) جلد راهنمایی معلم پالن شده به تعداد (420)جلد کتاب درسی و ( 40255)از جمله (

 قرار نگرفت  کوهستان ولسوالی  اختیار آمریت معارفجلد کتاب رهنمائی معلم در (420

 عدم ارایه برنامه های آموزشی برای مدیران و معلمان 

 

 والیت مربوطه معارف ریاست به پیشنهادات
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 انتقال به موقع کتب درسی و رهنمای معلم؛ 

 ؛پرداخت به موقع پول کرایه کتب درسی به متعمد 

  معلمان و مدیران به اساس ضرورتارایه برنامه های آموزشی برای 

 

  معارف وزارت بهپیشنهادات 
  فعالیت( آموزش دانش مضمونیTTC)   در پالن عملیاتی سال های بعد گنجانیده شود تا معلمان ولسوالی کوهستان

 از این برنامه مستفید شود. 

  در پالن عملیاتی سال های بعد گنجانیده شود تا معلمان ولسوالی کوهستان از محتویات مضمون بارهتریننگ درفعالیت

 این برنامه مستفید شود. 

  در پالن عملیاتی سال های بعد گنجانیده شودتا معلمان آمریت معارف ولسوالی حمایت و رهنمایی معلمانفعالیت

 کوهستان  مورد حمایت و رهنمایی قرار گیرد. 

 

 متوازن دسترسی-۲

افددزایش دسترسددی متددوازن و همگددانی بدده فرصددت هددای تعلیمددی مددرتبط، مصددئون و باکیفیددت بددرای اطفددال، جوانددان و  کلددی: هدددف

  بزرگساالن بخصوص زنان و دختران در کشور

 .نشان می دهددسترسی متوازن  عرصهدر را آنها شرفت یشاخص های پالن شده و میزان پ خالصۀ :۳جدول 

 انحراف/تفاوت
پیشرفت ها/ 

 دستآوردها
 شماره شاخص ها هدف ساالنه

 ۱ تعداد جدید الشموالن ذکور 850 704 17%

0 275 245 
 ۲ تعداد جدید الشموالن اناث

0 0 2 
سیس أتعداد مکاتب جدید الت

 ذکور

۳ 

100% 0 1 
سیس أتعداد مکاتب جدید الت

 اناث

۴ 

0 0 0 
سیس أتعداد مکاتب جدید الت

 مختلط

۵ 

100% 0 8 
که جدیداً اعمار تعداد مکاتب 

 شده

۶ 

100% 0 2 
 اً تعداد صنوف اضافه که جدید

  .است شدهاعمار 

۷ 

 ۸ ترمیم شدهتعداد مکاتب  5 2 60%
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100% 0 11 
تعداد مکاتب که دیوارهای احاطه 

 .آن اعمار شده است

۹ 

78% 2 9 
 تعداد چاه های آب حفر شده

 درمکاتب 

۱۰ 

 ۱۱ در مکاتب اعمار تعداد تشناب های  8 0 100%

2% 35 40 
کمکی  تعداد مکاتب که وجوه

 .بدست آورده است

۱۲ 

71% 2 7 
 تسریعی آموزشصنوف ذکور تعداد 

  تاسیس شده

۱۳ 

67% 1 3 
 یسریعتآموزش صنوف اناث تعداد 

 تاسیس شده

۱۴ 

64 16 45 
 صنوفدر ذکور که تعداد شاگردان 

 ی شامل شده اند.سریعتآموزش 

۱۵ 

0 46 46 
 صنوفکه در  اناث شاگردانتعداد 

 شامل شده اند. یسریعتآموزش 

۱۶ 

0 3 3 
  محلی صنوف آموزشتعداد 

 )ذکور(تاسیس شده 

۱۷ 

0 4 4 
  محلیصنوف آموزش تعداد 

 )اناث(تاسیس شده 

۱۸ 

0 184 184 
صنوف که در  ذکور تعداد شاگردان

 شامل شده اند  محلی آموزش

۱۹ 

0 180 180 
صنوف که در  ذکور تعداد شاگردان

 آموزش محلی شامل شده اند.

20 

12% 7 8 
استخدام شده  ذکور تعداد معلمان

  محلیآموزش صنوف  در

۲۱ 

14% 12 14 
استخدام شده  اناث تعداد معلمان

  محلی آموزش صنوف در

۲۲ 

0 3 3 
محلی که به  آموزش تعداد صنوف

 مکاتب اصلی انتقال داده شده است

۲۳ 

0 105 105 

 صنوف ذکور و اناث شاگردان تعداد

محلی که به مکاتب اصلی  آموزش

 .انتقال داده شده است

۲۴ 

 

 پیشنهادات و مشکالت –۴جدول
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 :مشکالت

 نسبت نبود بودجه وجوه کمکی در این ولسوالی صورت نگرفته است 

  نشده است اعمار داًیمکاتب جددر این ولسوالی 

 است. نگردیده استاعمار  داًیصنوف اضافه که جد 

 

 "ریاست معارف والیت مربوطه بهپیشنهادات 

  اعمار جدید صنوف و مکاتب برای این ولسوالی 

  پرداخت وجوه کمکی برای مکاتب این ولسوالی 

 وزارت معارف: بهپیشنهادات 

  در نظر گرفتن بودجه برای اعمار  وترمیم این ولسوالی 

 و پاسخگو ثرمو ،شفافمدیریت -۳

انکشاف و تقویه مدیریت مؤثر، شفاف و پاسخگو برای ارایه و فراهم آوری خدمات تعلیمی باکیفیت و متوازن بطور شفاف، مقرون به : هدف کلی

 صرفه و مؤثر در سطح مرکز و والیات.   

 پاسخگوشفاف و  مؤثر، مدیریت عرصهشرفت شاخص ها در یاز شاخص های پالن شده و میزان پ نشان دهنده خالصۀ: ۵-جدول

 می باشد.

 انحراف/تفاوت
پیشرفت ها/ 

 دستآوردها
 شماره شاخص ها هدف ساالنه

 ۱ شدهتعداد مکاتب که نظارت  33 33 0

0 12 12 
ترتیب که   تعداد گزارش های نظارتی

 استایه شده رو ا
۲ 

0 0 0 

 مکاتب مربوطه ودر تعداد معلمان که 

شده توظیف  همجوار دوبارهمکاتب یا 

 اند.

۳ 

0 0 0 
توظیف شده به دوباره تعداد معلمان 

 یمضمون تخصصاساس 
۴ 

0 0 0 
 اًکه جدید ذکور تعداد معلمان

 انداستخدام شده 
۵ 

0 0 0 
استخدام  اًکه جدیداناث تعداد معلمان 

 اند.شده 
۶ 

 ۷ فیصدی حاضری معلمان 0 ٪100 0

0 0 0 
 اداری مکاتب تعداد شوراهای

 جدیدالتأسیس
۸ 
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0 35 0 
بهبود  تهیه شدۀ هایتعداد پالن 

 (SIP مکاتب )
۹ 

0 108 0 
 شوراهایآموزش دیده عضای تعداد ا

 مکاتب  
۱۰ 

0 1 0 

از تعداد برنامه های آگاهی عامه که 

شوراها، مساجد، جلسات  طریق

  .عمومی  و قریه ها برگزار شده است

۱۱ 

 

 :: مشکالت و پیشنهادات۶جدول

 :مشکالت

  مکاتب جدیدالتاسیسنبود بست معلم  بخاطر ایجاد 

  عدم استخدام معلمان ذکور و اناث در این ولسوالی 

 

 

 :والیت مربوطه معارف ریاست بهپیشنهادات 

 بخاطر ایجاد مکاتب جدید التاسیس بست سفید پیشنهادشود 

 غرض اعمار مکاتب بودجه جداگانه پیشنهادشود 
 

 وزارت معارف: بهپیشنهادات 

  هماهنگی وزارت حج و اوقاف صورت گیرد تا موانع فرهنگی که سد راه دختران وجود دارد، برنامه بیشتر آگاهی عامه در

 برداشته شود و نرخ جذب شاگردان به خصوص شاگردان اناث افزایش یابد؛

  تخصیص بست ها برای ایجاد مکاتب جدید التاسیس؛ 

 

 

 


