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1
تقویت و توسعه ادغام خدمات صحت روانی و مشاوره 

روانی در مراقبت های صحی اولیه

مراکز صحی  خدمات % 

ابتدایی صحت روانی را عرضه 

می نماید

50%
امریت 

صحت روانی

/ BPHSتطبیق کننده 

ریاست صحت عامه والیات 

وموسسات همکار

منابع مالی 

بلند رفتن دسترسی به 

خدمات اساسی صحت 

روانی

Base 

line 38%

2
تقویت و توسعه ادغام خدمات صحت روانی بشمول 

مشاوره روانی د رشفاخانه های والیتی

شفاخانه های والیتی % 

خدمات صحت روانی را 

عرضه می نمایند

35%
امریت 

صحت روانی

/ BPHSتطبیق کننده 

ریاست صحت عامه والیات 

وموسسات همکار

منابع مالی

دسترسی به خدمات 

صحی شفاخانه ای 

افزایش مییابد

 ازسروی

 ملی

 صحت

 روانی

base 

line 25%

3

ادغام خدمات صحت روانی و مشاوره روانی در 

مراکزصحی نظامی کشور

کارمندان صحی نظامی % 

اموزش های صحت روانی را 

دریافت می نمایند

5%
امریت 

صحت روانی

وزارت خانه های دفاع، 

امنیت و داخله
منابع مالی

ادغام خدمات صحت 

روانی درمراکزصحی 

نظامی

4
همکاری تخنیکی درایجاد وفعال ساختن دیپارتمنت 

مشاوره اجتماعی صحت در انستیتوت علوم صحی 

هرات وبلخ. متوسط طبی کابل

دیپارتمنت فعال مشاوره 

اجتماعی صحت روانی در 

انستیوت طبی غضنفر در 

کابل،هرات و قندهار

100%
امریت 

صحت روانی
انستیوت طبی غضنفر

منابع مالی و 

بشری

تربیه مشاروین 

اجتماعی صحت برای 

سکتور صحت و سایر 

سکتور ها ی مرتبط 

توسط وزارت صحت 

عامه

5
 بلند بردن آگاهی و جلب توجه دست اندرکاران از طریق 

تجلیل روزجهانی صحت روانی و وقایه از خودکشی

تعدادبرنامه های اګاهی دهی 

صحت روانی
 برنامه2

امریت 

صحت روانی

رسانه ها و وزارت اطالعات 

و فرهنگ
منابع مالی

کاهش استگما 

وتبعیض ناشی  از 

اختالالت روانی

6
آگاهی درمورد مشکالت صحت روانی از طریق رسانه 

های جمعی، تسهیالت صحی ومکاتب

تعداد برنامه های اگاهی دهی 

ازطریق رسانه های جمعی و 

مکاتب

 برنامه50
امریت 

صحت روانی

رسانه ها و وزارت اطالعات 

و فرهنگ

منابع مالی و 

بشری

کاهش دادن تبعیض و 

بدبینی ناشی 

ازاختالالت روانی در 

بین مردم

تصویب و تطبیق مقرره جدید ملی صحت روانی7

توشیح و نشر مقرره جدید 

صحت روانی  جلسات اگاهی 

دهی برای دست اندر کاران 

محاکم و تطبیق قانون-طبی

100%
امریت 

صحت روانی
وزارت عدلیه

منابع مالی و 

بشری

اطمینان از بهبود 

حقوق بشری مریضان 

روانی در تاسیسات 

صحی

.یابد می کاهش مزمن و حاد تغذی سوء شیوع و وقوع میزان :(Sub Result) 1.3 فرعی نتیجه

ره
ما

ش

ساالنه هدف شاخصعمده های فعالیت

 شخص

 دیپارتمنت/

مسوول

همکار ادارات و ها وزارت
 مورد منابع

نیاز
(Output)محصول

زمانی چارچوکات

ت
ظا

ح
ال
م

.پذیر آسیب و محروم، فقیر، افراد باالی خاص تمرکز با روانی اختالالت شیوع کاهش :(Sub Result) 6.3 فرعی نتیجه

 عامه صحت وزارت

 (1398 قوس اخیر-1397 جدی اول)1398- سال  عملیاتی ساالنه پالن

(        مواد استفاده سوء و روانی صحت آمریت     ) عمومی ریاست/ریاست

 ویژه به مردم تغذی و صحت وضعیت کلی بهبودی به ، بوده استطاعت قابل صحی خدمات به عادالنه دسترسی بهبودی متضمن که صحی سیستم پایدار و مؤثر، یافته، توسعه شده، تقویت اجرات:(Over All Result)عمومی/کلی نتیجه

.گردد منتج پذیر آسیب های گروه و کودکان، زنان،

 عامه صحت شواهد بر مبتنی و باال تاثیرات با هزینه کم مداخالت  فراهم آوری طریق از پیشگیری قابل معلولیت و امراض، وقایه، قابل میر و مرگ میزان کاهش:3 (Result)نتیجه 
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آموزش کارمندان  صحی درمورد مقرره جدید ملی صحت 

روانی

تعداد کارمندان صحی  اموزش 

دیده اند

 تن50
امریت 

صحت روانی

موسسات تطبیق کننده 

EPHSو BPHS

منابع مالی و 

بشری

آگاهی کارمندان صحت 

روانی از قوانین 

صحت روانی و رعایت 

ان در کار های روز 

مره

9
تدویر برنامه آگاهی دهی درمورد مقرره جدید ملی صحت 

روانی برای کارمندان  پولیس و محاکم

تعداد کارمندان پولیس و 

محاکم درمورد مقرره جدید 

صحت روانی اگاهی دریافت 

کرده اند

 تن100
امریت 

صحت روانی

وزارت خانه های داخله، 

عدلیه و محاکم

منابع مالی و 

بشری

بهبود حقوق مریضان 

روانی  در سیستم 

عدلی و قضای و 

پولیس

10
انکشاف  ظرفیت قوای بشری برای صحت روانی 

درسطوح مختلف سیستم صحی و سطح جامعه

تعداد کارمندان صحی وغیری 

صحی مطابق رهنمودهای 

معیاری صحت روانی  وزارت 

صحت عامه اموزش دیده اند

 تن680
امریت 

صحت روانی

/ BPHSتطبیق کننده 

ریاست صحت عامه والیات 

وموسسات همکار

منابع مالی و 

بشری

بلند بردن دسترسی و 

بهبود کییت خدمات 

صحت روانی

11

تقویت نظارت و بررسی منظم خدمات صحت روانی و 

اجتماعی در تمام  کشور-مشاوره روانی

تعداد نظارت و برر سی 

ازخدمات صحت روانی 

درکشور صورت گرفته اند

 نظارت48
امریت 

صحت روانی

موسسات دست اندر کاران 

صحت روانی

منابع مالی و 

بشری

اطمینان از کیفیت 

خدمات صحت روانی 

در مراکز صحی

12

بکار اندازی و استفاده از شاخص های صحت روانی در 

DHIS2سیستم 

تعداد اندیکاتور های که ارقام 

برویت ان جمع آوری میگردد
100%

امریت 

صحت روانی
HSR منابع بشری

جمع آوری معلومات و 

انعکاس فعالیت های 

صحت روانی بشمول 

پوشش صحی

13
 در صحت DHIS2انکشاف رهنمود برای استفاده از 

روانی

  DHIS-2رهنمود استفاده از 

انکشاف یافته اند
100%

امریت 

صحت روانی
HSR منابع  بشری

جمع اوری ستندرد 

معلومت صحت روانی 

و استفاده از انها در 

برنامه های بعدی

XXXXXX

14

انفرادی، گروپی، روی )اجتماعی - مشاوره روانی .1

در شفاخانه های اناثیه هرات و کابل (بستر و عاجل

 

تعداد مراجعیین خدمات 

اجتماعی را - مشاوره روانی

به شکل انفرادی و گروپی 

 تن از زنان1050دریافت نموده اند
دیپارتمنت 

صحت روانی
موجود استموسسه مدیکا افغانستان

زنان و دختران متآثر 

از خشونت های جنسی 

و بر اساس جندر در 

کابل و بلخ از حقوق 

خویش آگاهی یافته و 

- از لحاظ روانی 

اجتماعی حمایت و 

.آماده میشوند

15

ارتقای ظرفیت کارمندان صحی کشور در راستای عرضه 

اجتماعی برای - خدمات صحت روانی و مشاوره روانی 

قربانیان ترومای روانی و خشونت مبنی بر جندر

تعداد کارمندان صحی که در 

راستای عرضه خدمات صحت 

- روانی و مشاوره روانی 

اجتماعی برای قربانیان 

ترومای روانی و خشونت 

مبنی بر جندر

 خدمات صحی حساس به 

فشار روانی و تروما 

مطابق با استندردهای 

بین المللی به طور پایدار 

در سیستم های صحی 

مناطق بحرانی و 

کشورهای بعد از جنگ 

برای زنان و دختران 

متآثر از خشونت های 

جنسی بر اساس جندر

موسسه مدیکا افغانستان و پ

وزارت امور زنان

حساس ساختن خدمات موجود است

عموی برای خانم ها 

در قسمت صدمه روانی

16

 راه اندازی برنامه های آموزشی در مورد خشونت مبنبی 

اجتماعی حسا س با تروما برای - جندر و مشاوره روانی 

FPC مراکز حمایت خانواده یا

فیصدی کارمندان مراکز 

حمایت خانواده در مورد 

مشاوره روانی حساس با 

تروما و خشونت مبنی بر 

جندر آموزش دریافت نموده اند

 کارمندان مراکز 75%

خمایت خانواده

موسسه مدیکا افغانستان و 

وزارت امور زنان

بلند بردن دسترسی موجود است

قربانیان خشونت مبنی 

بر جتندر به مشاوره 

روانی

17

 راه اندازی و پیشبرد  گروپ کمک خودی در کابل و بلخ
تعدادگروپ های کمک  خودی 

برگذار گردیده اند
 گروپ حمایوی12

آمریت 

صحت روانی

موسسه مدیکا افغانستان و 

وزارت امور زنان
موجود است

ارتقای صحت روانی و 

وقایه اختالالتت روانی
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 مشاورین روانی اجتماعی از 51ترننگ ریفریشر برای 

 واالیات افغانستان17

تعداد  مشاورین  روانی 

اجتماعی اموزش یک ساله را 

تکمیل نموده و فارغ ګردیده 

.اند 

تن51
امریت 

صحت روانی
HNTPOموجود است

بهبود مهارت های 

کارمندان در قسمت 

تداوی اخاالالت روانی

نظارت تخنیکی مشاورین روانی اجتماعی19

تعداد  نظارت های تخنیکی  

ازمراکزصحی جامع صورت 

گرفته اند

نظارت  تخنیکی80
امریت 

صحت روانی
HNTPOموجود است

بهبود کیفیت خدمات 

صحت روانی

20

 گروپ حمایوی از مریضان به همکاری شورا ۶انتخاب 

ها و فامیل ها

گروپ های حمایوی حداقل 

بصورت ماهوار همدیگر را 

مالقات کرده اند

آمریت شش گروپ

صحت روانی

معارف  /IAMموسسه  

حج و اوقاف/

ارتقای صحت روانی و موجود است

وقایه اختالالت روانی

21

برگذار ی تریننگ برای مریضان در رابطه به حقوق افراد 

دارای معلولیت

تعداد اشخاص مریض که 

دررابطه به حقوق افراد دارای 

معلولیت آموزش دیده اند

 نفر ۱۰۰۰به تعداد 

آموزش خواهد دید

آمریت 

صحت روانی

معارف / IAMموسسه  

حج و اوقاف/

موجود است
بهبود حقوق معلولین 

روانی

22
عرضه نمودن خدمات تخصصی صحت روانی در سطح 

جامعه در والیت هرات

تعداد اشخاصیکه خدمات 

صحت روانی را دریافت کرده 

(مرد و زن)اند 

 مریض ۱۰۰۰به تعداد 

تحت مراقبت قرار خواهند 

گرفت

آمریت 

صحت روانی
IAMموسسه  

 ۱۰۰۰به تعداد موجود است

مریض از خدمات 

صحت روانی مستفید 

شده اند

23

برگذاری تریننگ های صحت روانی برای پرسونل کلینک 

ها

تعداد پرسونل صحی که 

تریننگ صحت روانی را 

ادریافت نموده اند

 نفر آموزش ۳۰به تعداد 

داده میشوند

آمریت 

صحت روانی

موسسه / IAMموسسه  

BPHSتطبیق کنند

بلند بردن پوشش موجود است

خدمات صحت روانی

24

برگذاری تریننگ جند ر وصحت روانی
تعداد اشخاصیکه تریننگ جندر 

را دریافت نمودند

 نفر ۱۵۰به تعداد 

آموزش داده خواهند شد

آمریت 

صحت روانی

معارف / IAMموسسه  

حج و اوقاف/

بلند بردن قربانیان موجود است

خشونت مبنی بر جندر 

به مشاوره روانی

25
شورا ها و /برگذاری جلسات آگاهی دهی توسط رضاکاران

فامیل ها

تعداد اشخاصیکه آگاهی پیدا 

نمودند

 نفر ۴۰۲۰به تعداد 

آگاهی داده خواهند شد

آمریت 

صحت روانی

معارف / IAMموسسه  

حج و اوقاف/

موجود است
بلند بردن اگاهی عامه 

در قسمت مشکالت 

روانی

26

 فامیل 120 ساحه برای 6 گروپ خودیاری در6 تشکیل 

و اطفال دارای اختالالت روانی اجتماعی که خدمات 

دریافت می کنند

 آقا 5 نفر که 10هرتیم شامل 

 خانم می باشد5و 
 نفر60

آمریت 

صحت روانی

 ، ریاست IAMموسسه  

معارف، حج اوقاف، 

اطالعات و فرهنگ و 

موسسات غیر دولتی

موجود است
ارتقای صحت روانی و 

وقایه اختالالت روانی

27

آگاهی دهی برای والدینی که دارای اطفال مریض روانی 

.اجتماعی هستند

 تن از  والدین 360به تعداد 

از جلسات آگاهی دهی مستفید 

خواهند شد

 والدین360
آمریت 

صحت روانی

، ریاست IAMموسسه  

صحت عامه هرات، ریاست 

معارف، حج اوقاف، 

 360آگاهی دهی برای موجود است

تن از والدین

آموزش مال امامان و خطبای مساجد و اعضای شورا ها28

 تن از مال امامان 40به تعداد 

و اعضای شور ا ها در مناطق 

مورد هدف پروژه آموزش 

هایی را پیرامون صحت روانی 

.اطفال و نوجوانان خواهند دید

 نفر40
آمریت 

صحت روانی

 ،ریاست IAMموسسه  

معارف، حج اوقاف، 

اطالعات و فرهنگ و 

موسسات غیر دولتی

موجود است

اگاهی مردم در بخش 

صحت روانی از طریق 

مساجد

29

ارائه خدمات دوایی برای اطفال دارای اختالالت روانی 

اجتماعی

 طفل از فامیل 50در حدود 

های مستضعف شناسایی شده 

و برای شان دارو تهیه می 

.گردد

 طفل50
آمریت 

صحت روانی

، ریاست IAMموسسه  

معارف، حج اوقاف، 

اطالعات و فرهنگ و 

موسسات غیر دولتی

موجود است

بلند بردن دسترسی 

اطفال دارای مریضی 

های روانی به خدمات 

صحت روانی

30

آموزش کارمندان ریاست های صحت عامه، معارف و 

رسانه ها

 تن از کارکنان 20به تعداد 

ریاست معارف پیرامون صحت 

روانی اطفال و نوجوانان 

آموزش خواهند دید

 نفر20
آمریت 

صحت روانی

 ریاست IAMموسسه  

معارف، حج اوقاف، 

اطالعات و فرهنگ و 

موسسات غیر دولتی

موجود است

بلند بردن اگاهی دست 

اندر کاران در صحت 

روانی

آموزش کارمندان موسساتی که باالی اطفال تمرکز دارند31

 تن از کارکنان 20به تعداد 

موسسات غیر دولتی پیرامون 

صحت روانی اطفال و 

نوجوانان آموزش خواهند دید

 نفر20
آمریت 

صحت روانی

، ریاست IAMموسسه  

معارف، حج اوقاف، 

اطالعات و فرهنگ و 

موسسات غیر دولتی

موجود است

راه اندازی آموزش 

برای کارمندان 

موسسات غیردولتی

32

کورس مهارت های فرزند پروری بدون خشونت  برای 

والدین در والیت هرات

تعداد اشتراک کننده گان 

 فیصد تغییر در 30کورس، 

دانش

150
آمریت 

صحت روانی

، ریاست IAMموسسه  

معارف، حج اوقاف، 

اطالعات و فرهنگ و 

موسسات غیر دولتی

موجود است

بهبود وضعیت خانواده 

و جلوگیری از 

اختالالت روانی در بین 

اطفال

33

150تعداد گروپ های تشکیل شدهایجاد گروپ های حمایوی والدین در والیت هرات
آمریت 

صحت روانی

 ریاست IAMموسسه  

معارف، حج اوقاف، 

اطالعات و فرهنگ و 

موسسات غیر دولتی

موجود است
بهبود وضعیت روانی 

و وقایه از اختالالت 

روانی

34
حمایت روانی از اطفال دارای اختالالت روانی و رجعت 

 در والیت هراتCAPدهی برخی از آنان به خدمات 

فیصدی حمایت روانی خانواده 

از اطفال دارای اختالل،  تعداد 

اطفال رجعت داده شده به 

CAPخدمات 

200
آمریت 

صحت روانی

، ریاست IAMموسسه  

معارف، حج اوقاف، 

اطالعات و فرهنگ و 

موسسات غیر دولتی

موجود است

اطفال دارای اختالالت 

روانی توسط خانواده 

حمایت گردیده و جهت 

بهبود رجعت داده 

میشوند

35

برگزاری جلسات با اعضای معارف با تمرکز روی عدم 

خشونت علیه اطفال در والیت هرات

تعداد جلسات و تعداد اشتراک 

کننده گان جلسات
70

آمریت 

صحت روانی

 ، ریاست IAMموسسه 

معارف، حج اوقاف، 

اطالعات و فرهنگ و 

موسسات غیر دولتی

موجود است

بلند بردن اگاهی در 

بخش صحت روانی



36

کورس مهارت های صنف بدون خشونت و اختالالت 

روانی اطفال  برای معلمان در والیت هرات

تعداد اشتراک  کننده گان 

 فیصد تغییر در 30کورس،

دانش

290
آمریت 

صحت روانی

، ریاست IAMموسسه 

معارف، حج اوقاف، 

اطالعات و فرهنگ و 

موسسات غیر دولتی

موجود است

جلوگیری از خشونت 

اطفال در مکاتب

37
ایجاد سیستم رجعت دهی به خدمات صحت روانی اطفال و 

مکاتب در والیت هرات

تعاد اطفال رجعت داده شده به 

خدمات
1200

آمریت 

صحت روانی

، ریاست IAMموسسه 

معارف، حج اوقاف، 

اطالعات و فرهنگ و 

موسسات غیر دولتی

موجود است

بهبود رجعت دهی از 

سطح جامعه

38

ایجاد و تسهیل نمودن جلسات اولیاومربیون در مکاتب در 

والیت هرات

تعداد جلسات و تعداد اشتراک 

کننده گان جلسات
200

آمریت 

صحت روانی

، ریاست IAMموسسه 

معارف، حج اوقاف، 

اطالعات و فرهنگ و 

موسسات غیر دولتی

موجود است

بهبود روابط خانواده و 

مکتب در جهت وقایه 

از مشکالت روانی 

اطفال

39

زمینه سازی برای اشتراک اعضای معارف و استادان در 

برنامه های رسانه ای در والیت هرات

تعداد  کسانیکه در  برنامه ها 

سهم میگیرند

آمریت 24

صحت روانی

، ریاست IAMموسسه 

معارف، حج اوقاف، 

اطالعات و فرهنگ و 

موسسات غیر دولتی

بلند بردن اگاهی در موجود است

بخش صحت روانی از 

طریق معلمان

40

اشتراک مالامامان در برنامه های رسانه ای  در والیت 

هرات

تعداد  کسانیکه در  برنامه ها 

سهم میگیرند

آمریت 25

صحت روانی

، ریاست IAMموسسه 

معارف، حج اوقاف، 

اطالعات و فرهنگ و 

موسسات غیر دولتی

بهبود اگاهی از طریق موجود است

مساجد و امامان

41

انجام و نشر تحقیق در رابطه به خشونت علیه اطفال  در 

والیت هرات

تعداد تحقیقاتی که در بخش 

اطفال صورت گرفته
 تحقیق در سال صورت گرفته2حد اقل 

آمریت 

صحت روانی

، ریاست IAMموسسه 

معارف، حج اوقاف، 

اطالعات و فرهنگ و 

موسسات غیر دولتی

موجود است
دریافت شواهد برای 

مداخالت صحت روانی

42

تولید برنامه های رایویی و تلویزیونی به هدف  ترویج 

فرزند پروری و صنف بدون خشونت در والیت هرات

آمریت 4تعداد برنامه های تولید شده

صحت روانی

، ریاست IAMموسسه 

معارف، حج اوقاف، 

اطالعات و فرهنگ و 

موسسات غیر دولتی

از طریق برنامه های موجود است

رادیویی و تلویزیونی 

موضوعات مرتبط 

آگاهی رسانی میگردد

43

  کورس آموزشی مهارت های فرزند پروری مثبت برای 

کارمند انجوها در والیت هرات در والیت هرات

تعداد اشتراک کننده گان 

  فیصد تغییر در 30کورس،

دانش

آمریت 50

صحت روانی

، ریاست IAMموسسه 

معارف، حج اوقاف، 

اطالعات و فرهنگ و 

موسسات غیر دولتی

کارمندان دفاتری که موجود است

در خصوص اطفال 

فعالیت دارند آنچه را 

که در تریننگ آموزش 

دیده اند شامل تریننگ 

ها و فعالیت های خود 

مینمایند

44

چاپ و نشر مواد آموزشی جهت اگاهی رسانی در بخش 

در والیت هرات (مجله، پوستر و بروشور)صحت روانی 

آمریت 20750تعداد مواد نشر شده

صحت روانی

، ریاست IAMموسسه 

معارف، حج اوقاف، 

اطالعات و فرهنگ و 

موسسات غیر دولتی

بهبود آگاهی عامه در موجود است

خصوص مهارت های 

فرزند پروری و کاهش 

خشونت علیه اطفال 

ارتقا میابد

45

تعداد جلسات و تعداد اشتراک جلسات  دادخواهی والدین از مکاتبدر والیت هرات

کننده گان جلسات

آمریت 150

صحت روانی

، ریاست IAMموسسه 

معارف، حج اوقاف، 

اطالعات و فرهنگ و 

موسسات غیر دولتی

وبلند بردن داد خواهی موجود است

در صحت روانی

46

تسهیل نمودن جلسات گروپ های حمایوی والدین در 

والیت هرات

تعداد تسهیل و تعداد اشتراک 

کننده گان تسهیل

آمریت 150

صحت روانی

، ریاست IAMموسسه 

معارف، حج اوقاف، 

اطالعات و فرهنگ و 

موسسات غیر دولتی

بهبود داد خواهی برای موجود است

صحت روانی

47

آموزش بیست کارمندریاست معارف در باره مهارتهای 

زندگی در والیت هرات

تعداد اشتراک کننده گان 

کورس و فیصدی تغییر در 

دانش

آمریت تن 20

صحت روانی

، ریاست IAMموسسه 

معارف، حج اوقاف، 

اطالعات و فرهنگ و 

موسسات غیر دولتی

وقایه مشکالت روانی موجود است

در بین اطفال و نو 

جوانان

48

عالم دین  و اعضای شورا در سه ساحه 60آموزش 

مورد نظر در مورد مهارتهای زندگی،دادخواهی،حقوق 

جوانان در والیت هرات

آمریت تن60تعداد انجمن های تشکیل شده

صحت روانی

، ریاست IAMموسسه 

معارف، حج اوقاف، 

اطالعات و فرهنگ و 

موسسات غیر دولتی

انجمن ها آموزش دیده موجود است

و در رابطه به مهارت 

های زندگی دادخواهی 

مینمایند



49

یک جلسه دادخواهی  بزرگان محل و اعضای شورا  با  

ریاست معارف والیت هرات

تعداد اشتراک کننده گان 

کورس و فیصدی تغییر در 

دانش

آمریت یک جلسه

صحت روانی

، ریاست IAMموسسه 

معارف، حج اوقاف، 

اطالعات و فرهنگ و 

موسسات غیر دولتی

برای شامل ساختن موجود است

مهارت های زندگی در 

برنامه آموزشی 

وزارت معارف

50

 دوجلسه  بزرگان جامعه با استادان آموزش دیده و 

خانواده ها  در والیت هرات

تعداد اشتراک کننده گان 

کورس و فیصدی تغییر در 

دانش

آمریت جلسه، می تواند بیشتر باشد نظر به ضروروت 2

صحت روانی

، ریاست IAMموسسه 

معارف، حج اوقاف، 

اطالعات و فرهنگ و 

موسسات غیر دولتی

برای رفع مشکالت و موجود است

نیز دادخواهی برای 

مهارت های زندگی و 

صحبت در مورد 

تاثیرات  مهارت های 

زندگی شان و نیز از 

اهمیت جوانان و فعال 

بودن جوانان در جامعه

51

 تن از اعضای خانواده ها در مورد مهارت 30آموزش 

های زندگی و دادخواهی در صحت روانی در والیت هرات

تعداد اشتراک کننده گان 

کورس و فیصدی تغییر در 

دانش ، فیصدی افزایش 

انعطاف پذیری عاطفی

آمریت تن30

صحت روانی

، ریاست IAMموسسه 

معارف، حج اوقاف، 

اطالعات و فرهنگ و 

موسسات غیر دولتی

خانواده ها آموزش می موجود است

بینند تا مهارت های 

زندگی را عملی نموده 

و برای این مهارت ها 

دادخواهی کنند

52

تشکیل سه گروپ حمایوی از والدین در سه ساحه 

محتلف در والیت هرات

تعداد اشتراک کننده گان 

کورس و فیصدی تغییر در 

دانش

آمریت تن30

صحت روانی

، ریاست IAMموسسه 

معارف، حج اوقاف، 

اطالعات و فرهنگ و 

موسسات غیر دولتی

این گروپ های تشکیل موجود است

می شوند تا در  ایجاد 

بهبود پایدار در کنترول 

هیجانات جوانان والیت 

هرات  تالش کنند

53

تن ااعضای خانواده ها در جلسات در والیت هرات داد60  

خواهی اشتراک خواهند کرد

تعداد گروه های تشکیل شده و 

تعداد جلسات

آمریت تن60

صحت روانی

، ریاست IAMموسسه 

معارف، حج اوقاف، 

اطالعات و فرهنگ و 

موسسات غیر دولتی

خانواده ها نیز تاثیرات موجود است

مهارت های زندگی را 

در جوانان خود 

مشاهده کرده و برای 

این مهارت ها 

دادخواهی می کنند

54

 استاد صنوف ده هم  در مورد مهارت های 60آموزش 

زندگی  در والیت هرات

تعداداشتراک کننده گان کورس 

و فیصدی تغییر در دانش
تن60

آمریت 

صحت روانی

، ریاست IAMموسسه 

معارف، حج اوقاف، 

اطالعات و فرهنگ و 

موسسات غیر دولتی

موجود است

استادان صنوف ده 

آموزش می بینند تا 

این مهارت ها را 

عملی و این مهارت 

هارا برای شاگردان 

صنوف ده هم تدریس 

کنند

55
 تن از شاگردان در شش مکتب در قسمت 500آموزش 

مهارتهای زندگی در والیت هرات

تعداد اشتراک کننده گان 

کورس و فیصدی تغییر در 

دانش

تن500
آمریت 

صحت روانی

، ریاست IAMموسسه 

معارف، حج اوقاف، 

اطالعات و فرهنگ و 

موسسات غیر دولتی

موجود است

جوانان این آموزش 

هارا می بینند تا 

انعطاف پذیری عاطفی 

شان بلند برود

56

بررسی روند تدریس مهارت های زندگی توسط استادان 

مکاتب در والیت هرات

تعداد گروپ های تشکیل شده 

و تعداد جلسات شان
بار2

آمریت 

صحت روانی

، ریاست IAMموسسه 

معارف، حج اوقاف، 

اطالعات و فرهنگ و 

موسسات غیر دولتی

موجود است

برای کیفیت بهتر 

تدریس و آموزش 

عالی در نهایت تغییر 

 درصدی در 10حداقل 

انعطاف پذیری جوانان

57

راه اندازی  سه ا دوره ارزیابی در مورد انعطاف پذیری 

عاطفی از نزد شاگردان صنف ده هم ایکه برنامه های 

صحت روانی گرفته اند در والیت هرات

تعداد ارزیابی هایکه صورت 

گرفته

آمریت از شاگردان25%

صحت روانی

، ریاست IAMموسسه 

معارف، حج اوقاف، 

اطالعات و فرهنگ و 

موسسات غیر دولتی

بررسی انعطاف پذیری موجود است

عاطفی جوانان قبل از 

تدریس مهارت های 

زندگی،در جریان 

تدرس مهارت های 

زندگی و سه ماه بعد 

از ختم این آموزش ها 

برای یافتن  تغیر در 

انعطاف گذیری جوانان

58

 گروه خودیاری از بین شاگردان صنف ده در 12تشکیل 

والیت هرات که دیگر دوستان شان را با مهارتهای 

 Peer Support)زندگی حمایت خواهند نمود 

Groups)در والیت هرات

تعداد جلسات خودیاری و یا 

مالقات های انفرادی

آمریت نفر100

صحت روانی

، ریاست IAMموسسه 

معارف، حج اوقاف، 

اطالعات و فرهنگ و 

موسسات غیر دولتی

این جوانان به دوستان موجود است

دیگر شان کمک 

خواهند کرد تا از 

مهارتهای زندگی آگاه 

شده و انعطاف پذیری  

احساسی در جوانان 

بیشتر شود

59

 تن از اعضای گروه های خودیاری در 100آموزش 

مورد مهارتهای زندگی در والیت هرات

تعداداشتراک کننده گان 

کورسهای خود یاری

آمریت تن100

صحت روانی

، ریاست IAMموسسه 

معارف، حج اوقاف، 

اطالعات و فرهنگ و 

موسسات غیر دولتی

بلند رفتن انعطاف موجود است

پذیری در بین جوانان



60

 بازدید  اعضای گروپ های خودیاری از مکاتب هم جوار 

جهت شریک ساختن تجارب مهارت های زندگی با 

شاگردان دیگر در والیت هرات

تعدادابازدید های که راه 

اندازی گردیده

5

آمریت 

صحت روانی

، ریاست IAMموسسه 

معارف، حج اوقاف، 

اطالعات و فرهنگ و 

موسسات غیر دولتی

گونه های موفق از موجود است

جوانان که توانستند از 

مهارت های زندگی 

استفاده کنند   از 

موفقیت های شان به 

جوانان دیگر خواهند 

گفت

61

هر )ایجاد  سه انجمن معلمان در سه ساحه مورد نظر

در والیت هرات (نفر عضور خواهد داشت20انجمن 

تعدادانجمن های که تاسیس 

میشوند

آمریت نفر60سه انجمن 

صحت روانی

، ریاست IAMموسسه 

معارف، حج اوقاف، 

اطالعات و فرهنگ و 

موسسات غیر دولتی

این انجمن ها ایجاد موجود است

می شود تا در گفتگو  

با معارف بتوانند 

مهارت های زندگی را 

جز  مواد آموزشی 

معارف بسازند

62

آموزش اعضای انجمن های معلمان در مورد داد خواهی، 

حقوق جوانان و ارزش حضور جوانان در جامعه در 

والیت هرات

تعداداشتراک کننده گان کورس 

و فیصدی تغییر در دانش

آمریت تن60

صحت روانی

، ریاست IAMموسسه 

معارف، حج اوقاف، 

اطالعات و فرهنگ و 

موسسات غیر دولتی

اعضای انجمن آگاه موجود است

می شوند تا بتوانند در 

راستای حقوق جوانان 

و مهارت های زندگی 

.دادخواهی کنند

63

برگذاری چهار نشست دادخواهی در بین استادان معارف 

بزرگان محل و والدین در والیت هرات

تعداداشتراک کننده گان کورس 

و فیصدی تغییر در دانش

آمریت تن100

صحت روانی

، ریاست IAMموسسه 

معارف، حج اوقاف، 

اطالعات و فرهنگ و 

موسسات غیر دولتی

این جلسات نیز به موجود است

منظور انکشاف 

مهارت های زندگی 

انجام خواهد شد

64

حمایت روانی اجتماعی برای اطفال بیجا شده و عودت 

 محالت دوستانه اطفال در 184کننده از طریق ایجاد 

.والیات ننگرهار، لغمان، کنر ونورستان 

 تعداداطفالیکه به خدمات 

روانی اجتماعی از طریق محل 

دوستانه دسترسی خواهند 

داشت

 هژده هزار طفل به 

خدمات روانی اجتماعی 

 محل 184از طریق  

دوستانه دسترسی خواهند 

.داشت 

آمریت 

صحت روانی

 موجود استموسسه تابش

مستفید شدن اطفال  

بیجاشده و عودت 

کننده از خدمات 

حفاطت اطفال و 

حمایت های روانی 

اجتماعی   

65

خدمات مشاوره روانی اجتماعی برای اطفال متضرر زون 

شرق کشور

تعداد  اطفالیکه خدمات 

اجتماعی را - مشاوره روانی

اخذ نموده اند

 500بهبود حالت روانی 

طفل که از مشکالت 

روانی رنج میبرند

آمریت 

صحت روانی

بهبود حالت های موجود استموسسه تابش

روانی اجتماعی اطفال 

صدمه دیده و متضرر

66

راه اندازی جلسات آگاهی دهی در باره حفاظت اطفال، 

مشکالت روانی اجتماعی برای کارمندان ساحوی

تعداد اشخاصیکه در جلسات 

آگاهی دهی اشتراک نموده اند

دایر نمودن جلسات اگاهی 

 کسانی که 14000برای 

در ساحات فعالیت زندگی 

میکنند

آمریت 

صحت روانی

اگاه شدن مردم از موجود استموسسه تابش

مشکالت روانی 

اجتماعی و حفاظت 

شدن اطفال از خطرات 

توسط مردم محل و 

همچنان کاهش خطرات 

ماین
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ارایه خدمات روانی اجتماعی در مرکز مشاوره روانی 

اجتماعی واقع در قلعه فتح هللا

تعداد جلسات مشاوره وانی 

اجتماعی

 جلسات ۵۰۰۰در حدود 

 ۸۰۰۰انفرادی جدید و 

مراجعه کننده در جلسات 

 در ۲۲۵۰۰گروپی و 

جلسات آگاهی دهی و در 

ضمن از خدمات حمایوی 

دیگر مانند هنر درمانی و 

همچنان جلسات با داکتر 

روانی مستفید خواهند 

گردید

آمریت 

صحت روانی

 و وزارت IPSOموسسه 

عودت و مهاجرین

ارایه خدمات مسلکی موجود است

و با کیفیت به عودت 

کننده گان و سایر 

افغان ها
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ارایه خدمات روانی اجتماعی ذریعه تیم سیار داخل کمپ 

های مهاجرین

تعداد ویزیت ها و تعداد 

جلسات مشاوره روانی 

اجتماعی

مراجعه کننده از۲۰۰۰  

 خدمات مشاوره انفرادی

 از خدمات ۲۰۰۰

 مشاوره گروپی و

 مراجعه کننده از ۱۰۰۰۰

 آگاهی دهی مستفید

خواهند شد

آمریت 

صحت روانی

 و وزارت IPSOموسسه 

عودت و مهاجرین

ارایه خدمات مسلکی موجود است

و با کیفیت به افغان 

های داخل کمپ ها
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ارایه خدمات مشاوره  خطی برای سایر افغان  های که 

در داخل و خارج از کشور به سر میبرند

تعداد جلسات مشاوره روی 

خطی

آمریت جلسه روی خطی ۱۲۰۰

صحت روانی

 و وزارت IPSOموسسه 

عودت و مهاجرین

ارایه خدمات مشاوره موجود است

روی خطی به تمام 

افغان های که به 

انترنت دسترسی دارند 

در داخل و خارج از 

کشور
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-ارایه خدمات مشاوره روانی اجتماعی در مکاتب 

و شفاخانه های دولتی  -پوهنتون های خصوصی منتخبه

و خصوصی منتخبه

تعداد مستفید شونده گا ن و 

تفاهم نامه با ادارات مربوطه

مراجعه کننده از۲۰۰۰  

 خدمات مشاوره انفرادی

 از خدمات ۲۰۰۰

 مشاوره گروپی و

 مراجعه کننده از ۱۰۰۰۰

 آگاهی دهی مستفید

خواهند شد

آمریت 

صحت روانی

 و وزارت IPSOموسسه 

عودت و مهاجرین

ارایه خدمات مشاوره موجود است

روانی اجتماعی به 

شاگردان مکاتب و 

پوهنتون های منتخبه 

و به کارمندان و 

مریضان سرای پا و 

داخل بستر شفاخانه 

های منتخبه

71

ارایه خدمات روانی اجتماعی و میانجیگری روانی اجتماع 

 ۱۸ مرکز حمایوی در ۴۲در مراکز حمایوی خانم ها در 

والیت در سطح افغانستان

تعداد خانم های و اعضای 

فامیل که از خدمات مشاوره و 

میانجیگری مستفید میشوند و 

تفاهم نام ه به موسسات تطبیق 

کننده مراکز حمایوی

 خانم و ۲۰۰۰۰در حدود 

اعضای فامیل از خدمات 

مشاوره و میانجیگری و 

 افراد از جلسات ۳۰۰۰۰

آگاهی دهی در مورد 

عواقب خشونت مستفید 

.خواهند شد 

آمریت 

صحت روانی

وزارت صحت عامه و 

وزارت امور  زنان

ارایه خدمات مشاوره موجود است

روانی اجتماعی به 

خانم های قربانی 

خشونت و میانجیگری 

با اعضای فامیل و 

ادغا م مصوون خانم 

های به فامیل های شان

   

72

ارایه خدمات مشاوره روانی اجتماعی به کمپ های 

بلخ و کابل- منتخبه در والیت ننگرهار 

تعداد مستفید شونده گان از 

این خدمات

 مراجعه ۲۵۰۰در حدود 

کننده از جلسات انفرادی 

 از جلسات گروپی ۳۰۰۰

 از جلسات ۴۰۰۰و 

آگاهی دهی مستفید 

.خواهند شد 

آمریت 

صحت روانی

وزارت صحت عامه و 

وزارت امور مهاجرین

ارایه خدمات مشاوره موجود است

روانی   اجتماعی و 

برگذاری جلسات 

مهارت های زندهگی 

و گروپ های حمایوی
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:کننده تصدیق:کننده ترتیب

: اسمعثمان" شقایق: اسم

: وظیفهریسرچ و روانی آموزش مسؤل:  وظیفه

سروری احمد بشیر داکتر

مواد استفاده سوء و روانی صحت دیپارتمنت آمر

می یابد کاهش مخدر مواد از استفاده :(Sub Result) 10.3 فرعی نتیجه

.یابد می ارتقا طبیعی حوادث و اضطراری حاالت وقوع صورت در موثر العمل عکس و خطرات، کاهش آمادگی، ایجاد برای عامه صحت وزارت نهادی ظرفیت :(Sub Result) 8.3 فرعی نتیجه

می گردد نهادینه عامه صحت وزارت های برنامه تمام در بشر حقوق و جنسیت مفاهیم :(Sub Result) 9.3 فرعی نتیجه

.صحی پالیسی های و  کننده، حمایت محیط صحی، اقدامات نگرش، و ها مهارت دانش، نمودن فراهم طریق از توانمند اجتماعات :(Sub Result) 7.3 فرعی نتیجه




