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مبانیبرنیمبتخودطرازهماسنادسایرهمانندبرنامهاینعلمیوفلسفیمبانی

عالیشورایوبمص)عمومیورسمیتربیتوتعلیمنظامبنیادینتحولسندنظری

یحوزهبهیماًمستقکهمبانیازبخشآن،مجموعهاینوازباشدمی(فرهنگیانقالب

درشود،میتلقیدرسیبرنامهخاصمبانیعنوانبهوداردداللتدرسیبرنامه

.استآمدهپیوست

مباني فلسفي و علمي برنامه درسي ملي( 1



فرهنگراستایدرایراناسالمیجمهوریپرورشوآموزشتربیتیودرسیهایبرنامه
قرآن-(ص)اهللرسولماندگاروبهاگرانمیراثبرتکیهباایرانی،اسالمیتمدنو

ربیتتوتعلیمنظاماندازچشمو(عج)مهدویعدلجامعهتحقق-(ع)عترتوکریم
نسلیربیتتزمینهبومیوپیشرفتهالگوییازگیریبهرهبا1404افقدرعمومیرسمی
خدا،خوربرابدروظایفوهامسئولیتبهمتعهدوآشناومعادبهمعتقدومؤمنموحد،

عدالتی،آگاهوعلمبهوعالقمندپژوهدانشخردمند،وجوحقیقتطبیعت،ودیگران
وگراجمع،دوست،مهرورزوطنوایثارگروشجاعجهادگر،ستیز،ظلمجو،صلحوخواه

با،انیجهعدلحکومتتحققجهتدرگرتالشومنتظرومداروالیتاندیش،جهانی
باوپاکدامنتوانا،وداناامانتدار،نفس،عزتدارایوباورخودامیدوار،واراده

ماهروصدمقتآفرین،کاروخالقاسالمی،اخالقبهمتخلقمنش،آزادوحیا،انتخابگر
آمادهوالبیانقوملّی،اسالمیهایارزشوفاداربهپذیر،نظمومدارقانوننشاط،باوسالم
راالمیاسمعیارنظاماساسبراجتماعیوخانوادگی،فردیشایستهزندگیبهورود

.سازدمیفراهم

چشم انداز( 2



:این برنامه ها دارای ویژگی های زیر است

(ص)و معارف اسالم ناب محمدی ارزش ها بر مبانی و مبتنی . 1

هان برخوردار از یافته های معتبر علمی و پژوهشی با تأکید بر بومی سازی آ.  2

ایرانی-و یافته های علمی فرهنگ و تمدن اسالمی دست آوردها بهره مند از . 3

اجراتولید و در پذیرپذیر و مشارکت متعادل،کارآمد،نشاط آفرین،پویا،انعطاف منسجم، .  4

جامعهبه ویژگی ها، نیازها و فطرت الهی دانش آموزان و نیازهای اساسی ناظر . 5

و اثربخشی علمازابزارهاوشیوه های وجهانی بااستفادهموفق ملّی بهره مندازتجربه های . 6

رت الهی انسان بینانه، متناسب با فطواقع از رویکردی نوآورانه، آینده پژوهانه، برخوردار .7

یبه و زمینه سازطازحیات مراتبی ازتحقق کننده بر نقش مدرسه به عنوان جلوه ای تأکید .8

یتربیتکانون اصلی تحقق اهداف برنامه های درسی و و ( عج)جامعه عدل مهدوی 

چشم انداز( 2



وزیریبرنامهگذاری،سیاستبرناظرتنیدهدرهموهماهنگصورتبهاصولاین
:استمدرسهسطحتاملیسطحازتربیتیودرسیهایبرنامهمدیریت

محوریدین(1-3
واصولوحیدیتومبانیبرمبتنیبایدتربیتیودرسیهایبرنامهعناصرواجزاتمامی
.باشدمیحاکمنیزاصولسایربراصلاین.باشد(ص)محمدیناباسالمهایارزش

ملیهویتتقویت(2-3
تعمیقبرأکیدتباراملیهویتپایداریوتقویتزمینهبایدتربیتیودرسیهایبرنامه
فارسیادبیاتوزبانایران،واسالمتمدنوفرهنگاسالمی،هایارزشوباورها
ولیماستقاللفرهنگی،انسجامووحدتدوستی،اسالمی،میهنانقالبهایارزش

.آوردفراهماسالمیهمبستگی
یادگیرندهنقشاعتبار(3-3

فرآینددرآموزدانشآگاهانهوداوطلبانهفعال،نقشبهبایدتربیتیودرسیهایبرنامه
پرسشگری،حیهروتوسعهوتقویتزمینهونمایدتوجهپذیریتربیتویادگیرییاددهی

.سازدفراهمویدرراکارآفرینیوخالقیتپژوهشگری،

اصول ناظر بر برنامه هاي درسي و تربیتي( 3



(مربی)معلممرجعیتاعتبارنقش(4-3
تقدمبرایتربیتیهدایتدرمعلم2مرجعیتنقشبهبایدتربیتیودرسیهایبرنامه
فرآینددرآموزانشدانسازیفعالیادگیری،وتربیتیمحیطسازیغنی،تعلیمبرتزکیه

همچنین.نمایدهتوجمستمریادگیریبهنسبتآنانترغیبوپذیریتربیتویادگیری
.سازدراهمفرامعلمتخصصیوایاعتقادی،اخالقی،حرفههایصالحیتارتقاءیزمینه

خانوادهایپایهنقشاعتبار(5-3
وخانوادگیاسباتمنتحکیموخانوادهبنیانتقویتضمنبایدتربیتیودرسیهایبرنامه

خانوادهریتمدیوتشکیلبرایالزمهایمهارتوهاشایستگیکسبزمینه،رحمصله
یایراناسالمیزندگیسبکوآدابتعمیقوالهیمعارفوهاارزشبرمبتنی
.آوردفراهمراآموزاندانش

جامعیت(6-3
سطوحدرجامعهوآموزاندانشگوناگوننیازهایبهبایدتربیتیودرسیهایبرنامه
.کنددتأکیتربیتوتعلیمهایساحتکلیهدرجهانیوملیای،منطقه،محلی

هاتفاوتبهتوجه(7-3
ناشیهایتفاوتهبمشترک،هایویژگیبرتأکیدضمنبایدتربیتیودرسییهابرنامه

آموزاندانشفردیوجنسیتی(وجغرافیاییشهری،روستایی،عشایری،فرهنگی)زندگیازمحیط
.اشدببرخوردارالزمانعطافازوکردهتوجه(وعالیقها،نیازهااستعدادها،توانایی)



تعادل(8-3
رعایتوطتفریوافراطازپرهیزوتعادلرعایتبهبایدتربیتیودرسیهایبرنامه

ازیریگبهرهوومحتواهدفتربیت،وتعلیمهایساحتبهتوجهدرتوازنوتناسب
.دباشپایبندهابرنامهازارزشیابیواجراتولید،،طراحیدرمتفاوتهایشرو
العمرمادامیادگیری(9-3

استمراربرایزمالهایمهارتوهاشایستگیکسبزمینهبایدتربیتیودرسیهایبرنامه
آموزانانشدبرایرازندگیدریادگیریتجاربپیوستگیویادگیریشدندارمعناو

.کندتأمین
تعاملومشارکتجلب(10-3

علمانممؤثرتعاملومشارکتزمینهبایدتربیتیودرسیریزیبرنامهفرآیند
،طراحیدرراصالحذیوربطذی،ذینفعهایسایرگروهوهاخانواده،آموزاندانش
.نمایدفراهمهابرنامهارزشیابیواجراتولید،

فراگیریویکپارچگی(11-3
آموزانشعادی،دانآموزاندانش)آموزاندانشتمامبایدبرایوتربیتیدرسیهایبرنامه

وطراحییکپارچهوپیوستههمبهصورتبه(درخشانهایاستعدادوویژهنیازهایبا
هایزگروهاهریکنیازهایباپذیری،انعطافرعایتبابایدهابرنامهاین.شودتدوین
.شوددادهسازگاریوانطباقخاصهایاستعدادونیازهاباآموزاندانش



بهویکردرایناتخاذ.است«توحیدیگراییفطرت»تربیتیودرسیهایبرنامهرویکرد
الحاصودرکطریقازآموزاندانشالهیفطرتشکوفاییجهتالزمسازیزمینهمعنای
:ویکردرایندر.استطیبهحیاتازمراتبیبهتیابیدسمنظوربهآنانموقعیتمداوم

:آموزدانش(1-4
استذاتیکرامتدارایوالهیامانت.1
داردیافتنفعلیتوشکوفاییقابلیتواستنهفتهاووجوددرالهیفطرت.2
خویشاحسنانتخابباوکردهدرکراآنتواندمیواستموقعیتدرهمواره.3

نمایدحرکتآنمداوماصالحراستایدر
یادگیری،محیطباتواندمیوداردداریخویشتنوگیریتصمیمانتخاب،توانایی.4

نیستمحیطمقهوروچراوچونبیتابعوکندبرقرارتعاملیرابطه
داردیاساسنقشیادگیری،یاددهیفرآینددرکهاستبرخوردارانگیزهوارادهاز.5
لحاظبهویشخهایشایستگیتوسعهوپذیریوتربیتیادگیری-درفرآیندیاددهی.6

داردفعالنقشذاتی
استگوناگونهایتواناییوهاظرفیتتجربیات،،هاقابلیتدارای.7

رويكرد و جهت گیري کلي( 4



:(مربی)معلم(2-4

.تاسآموزاندانشبرایبصیروامینایاسوه،(ع)اطهارائمهوانبیاراهمسیردر.1
وتیتربیهایفرصتخلقوآموزاندانشوجودیهایظرفیتبسطوشناختبا.2

.سازدمیفراهمراآنانموقعیتمداوماصالحانگیزهودرکزمینهآموزشی
.استآموزاندانشاخالقیوعملیعلمی،ایمانی،عقالنی،رشدساززمینه.3
.استیادگیرییاددهیفرآیندراهبروراهنما.4
یابیارزشوااجرتدوین،تطبیق،مسئولیتآموزشیوتربیتیهایفرصتخلقبرای.5

.داردعهدهبرراکالسسطحدرتربیتیودرسیهایبرنامه
.استپرورشیوآموزشیپژوهشگروهیادگیرند.6

:محتوا(3-4
ایی،مجموعهوقرآندینیهایباآموزهوسازوارتربیتیوفرهنگیهایارزشبرمبتنی-1

الهی،فطرتیشکوفایزمینهکهاستیادگیریتجربیاتوهافرصتازهماهنگومنسجم
.آوردمیفراهمپیوستهصورتبهرا1هاعرصهوعناصریافتنفعلیتوعقلیرشد



هاییستگیشابرمبتنیکلیدیهایایدهواساسیهایمهارتومفاهیمدربرگیرنده.2
.استآموزاندانشازانتظارمورد

.استبشریمعتبروعلمیهاییافتهازبرگرفته.3
موزان،آدانشروانشناختیهایویژگیعالیق،آینده،وحالهاینیازبامتناسب.4

.استآموزشزمانواسالمیجامعهانتظارات

:یادگیریدهییاد(4-4
اصالحویرندهیادگموقعیتشناختفطری،هایگرایشابرازبرایساززمینهفرآیندی.1

.استآنمداوم
استیادگیریعمتنوهایبامحیطیادگیرندهخالق،هدفمندوفعالتعاملحاصلیادگیری.2
وراندیگخداوند،خود،باارتباطبهنسبتمعنادارطوربهراآموزاندانشدیدگاه.3

.دهدقرارتأثیرتحتمخلوقات،



:یابیارزش(5-4
بااوفاصلهز،آمودانشکنونیموقعیتازجانبههمهوروشنتصویریمستمرصورتبه.1

.کندمیائهارویهاینیازوهاظرفیتبامتناسبآناصالحچگونگیوبعدیموقعیت
ارزیابیودخبرتأکیدباراآموزدانشمداومرشدومدیریتیخودگری،انتخابزمینه.2

.داندمیآنتحققساززمینهراهاروشسایرازگیریبهرهوکندمیفراهم
موقعیتبهبودبرایفرصتیرایادگیریهایکاستیانسانی،کرامتحفظضمن.3

.داندمیآموزدانش
.انددمیآموزشینظاماصالحوبهبودبرایفرصتیرایادگیریهایکاستی.4
:یادگیریمحیط(6-4
غنیوگیزانندهبرانپویا،منعطف،امن،هستی،محیطینظامهایظرفیتازگیریبهرهبا.1
.یندبمیتدارکآموزاندانشهایویژگیوعالیقنیازها،بهپاسخگوییبرایرا
سایروشودنمیمحدودآنبهیادگیریامااست؛اصلیوپایهیادگیریمحیطمدرسه.2

.گیردمینیزدربرراوفرهنگیطبیعی،اقتصادی،صنعتیاجتماعی،هایمحیطنظیرهامحیط
موقعیتودبهبزمینهها،رسانهومجازیهایمحیطقابلیتوظرفیتازگیریبهرهبا.3

.آوردمیفراهمرایادگیرییاددهیفرایندکیفیتارتقایوآموزاندانش
تعاملردکهآیدمیبشماریادگیریوتربیتاثربخشومهمهایمحیطازخانواده.4

.باشدمیمدرسهبامؤثرومستمر



:مدیرمدرسه(7-4

تربیتی،اهبررپذیر،مشارکتنگر،آیندهفکر،منعطف،اهلمتعهد،خالق،مؤمن،معلمی.1
.استایحرفههایصالحیتوصدرسعهدارایومدبرمدیرو

فطریایهگرایششکوفاییبرایرایادگیریمحیطتوسعهوتأمینمسئولیت.2
.داردعهدهبرآموزاندانش

یابیارزشواجراتدوین،یاانطباقآموزشی،وتربیتیهایموقعیتخلقمسئولیت.3
.داردعهدهبرمدرسهسطحدرراتربیتیودرسیهایبرنامه

برایراموقعیتمداوماصالحودرکامکانپویا،وسازندهصحیح،روابطبرقراریبا.4
.سازدمیمفراهیادگیرندهسازمانبهیابیدستو(هاخانوادهوکارکنان)عواملکلیه

برخوردارمدرسهامورکلیهدرپذیریمسئولیتوپاسخگوییبرایمتناسباختیاراتاز.5
.است



شئونهبیابیدستوفطرتشکوفاییتربیتی،ودرسیهایبرنامهگذاریهدفدر
وتعلیمگانهششهایساحتبهمتوازنتوجهویکپارچگیجامعیت،،طیبهحیاتمختلف
درایارچهیکپومنسجممفهومیچارچوبقالبدرکهاستگرفتهقرارمبناتربیت
.بودخواهدمجریانوریزانبرنامهعملراهنمایمختلف،سطوحاهدافتدوین
:عنصرپنجگذاریهدفالگویدر❖

اخالق-عمل-علم-ایمان-تعقل
:عرصهچهارو

خلقت-خلق-خدا-خودباآموزدانشارتباط
.ندشومیتدوینوتبیینخداباارتباطمحوریتباوپیوستهبهمصورتبه
فرآینددروشوندیمتبیینتنیدههمبهومرتبطمفهومی،ایشبکهدرپنجگانهعناصر❖

توانندمیوزآمدانششرایطونیازهابامتناسبعناصر،اینازکدامهرتربیتعملی
.نمایندقتعمیوتقویتراعناصرسایروباشندآموزدانشتربیتیسیرسرآغاز

آنیرامونپعناصرسایرو.داردمحوریجنبهتعقلعنصر،پنجگانهعناصرمیاندر❖
.تاسمعینیمراتبداراینیزهاآنازکدامهرکهشوندمیتبیینوتعریف

الگوي هدف گذاري( 5





بتوانندکهاینهگوبهآموزاندانشاخالقیوعملیایمانی،علمی،عقلی،یکپارچهتربیت

ورکددرستیبهخلقتنظاموهاانسانخدا،دیگرخود،بهنسبتراخودموقعیت

.نمایندکسبراخویشاجتماعیوفردیموقعیتمستمراصالحتوانایی

نجگانهپعناصرمجموعهدرای،مدرسهتحصیالتدورهطیآموزاندانشرودمیانتظار

بیانهاایستگیشاین.یابنددستپایههایشایستگیازایمرتبهبهگذاری،هدفالگوی

.استتربیتیودرسیهایبرنامهکلیهدفازاییافتهتفصیل

کلي برنامه هاي درسي و تربیتيهدف ( 6



:تعقل(1-7
خویشمتعالیهویتابعادوظرفیتهاها،توانمندینیازها،خود،وجوددرک.1
خودزندگیسبکهایپیامدوآثاربهنسبتبصیر.2
هستیخالقعنوانبهمتعالخداوندآیاتوافعالصفات،درتدبر.3
آنهایشگفتیوخلقتنظامدرتدبر.4

:ایمان(2-7
جاودانهحیاتوغیبعالمعدل،امامت،معاد،نبوت،توحید،بهآگاهانهایمان.1
هستیعرصهدریکتاخالقرحمتولطفباهمراهحکیمانهحضوروربوبیتبهباور.2
مطلقهتوالیوالسالمعلیهممعصومینائمه،(ص)خاتمپیامبرقرآن،الهی،انبیاءبهایمان.3

بشررستگاریوهدایتدرآنهابدیلبینقشوفقیه
حیاتتحققایبرکارآمدوجامعمکتبتنهاعنوانبهآننظاماتواسالممبیندیننقشبهباور.4

طیبه
عنوانبهشآفرینجهانهایزیباییبهباوروخلقتمندیقانونوهدفمندیارزشمندی،بهایمان.5

خداوندجمالوفعلمظاهر

انسانفردیوجمعیهایتوانمندیواوکرامتانسان،الهیهویتبهایمان.6

شايستگي هاي پايه( 7



:علم(3-7
خویشهویتوهاظرفیتخود،شناخت.1
آنمنابعودینیمعارفالهی،آیاتوافعالصفات،تعالی،حقشناخت.2
ارتباطیبرقرارچگونگیوآفرینشجهانقوانینورویدادهاروابط،،هاپدیدهبهنسبتعلم.3
زندگیدرآنهااهمیتوافرادوخودوظایفوحقوق،هانقشروابط،بهنسبتعلم.4
ایرانواسالمتمدنوفرهنگویژهبهبشریجوامعحالوگذشتهبهنسبتعلم.5

یاسالمایرانجهانیرسالتوجایگاهودینیساالرمردمنظامهایویژگیباآشنایی.6
وهنرناسی آشنایی با روش های رمزگشایی پدیده ها و رمز گردانی آن ها و ابراز آن به زبان زیباش. 7

:عمل ( 4-7

محرماتعمل به آموزه های دینی و انجام آگاهانه و مؤمنانه واجبات و ترک .1
مسیردریکپارچهومتعادلهویتبهیابیدستبرایخودوجودیهایظرفیتکارگیریبه.2

جامعهوخودتعالیورشد
ایرانی-اسالمیو سبک زندگی ت ها بکارگیری آداب و مهار . 3
زندگیبه کارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات درکار و . 4
آفرینکارمولدوآینده خود به صورتایدهی هویت حرفهشکلپایه برایازمهارت هایگیریبهره. 5



تالش مؤثر بهره گیری آگاهانه از یافته های علمی،هنری، فنی، حرفه ای و بهداشتی و زیستی و. 6
هاتولید و توسعه آن برای 

سرمایه های طبیعیحفظ و تعالی محیط زیست، میراث فرهنگی و . 7
دینبه کارگیری مهارت های زبان و ادبیات فارسی و زبان عربی به عنوان زبان . 8
رنامهب( نیمه تجویزی)به کارگیری مهارت های یک زبان خارجی در چارچوب بخش انتخابی .9

ایرانیدرسی، با رعایت اصل تثبیت و تقویت هویت اسالمی  

:اخالق( 5-7
رعایت تقوای الهی در تمام شئون زندگی فردی و اجتماعی .1
صدق، صبر، احسان و رأفت، حسن خلق، حیا،: متعهد به ارزش های اخالقی از جمله. 2

ن و معلم در شجاعت، خویشتن داری، قدر شناسی، رضا، عدالت، قناعت، نوع دوستی و تکریم والدی
شئون و مناسبات فردی و اجتماعی

ارزش قائل شدن برای کار و معاش حالل و داشتن روحیه تالش مستمر. 3
ارزشمند دانستن عالم، علم آموزی و یادگیری مادام العمر. 4
تقدم بخشیدن منافع ملی بر گروهی و منافع جمعی بر فردی. 5
ارزش قائل شدن برای مخلوقات هستی و محیط زیست. 6

التزام به اصول و ارزش های اخالقی در استفاده از علوم و فن آوری های نوین. 7



رایادگیریکلیدیعناصروفرآیندها،،هاشرومحتوایی،حدودیادگیری،وتربیتهایهحوز
وهاهدوردریدرسموضوعاتعناوینلیکنداشتهارتباطیکدیگرباهاحوزهاین.سازندمیروشن

صورتبهیادگیریهایحوزهمفاهیموبودنخواهدهاحوزهعناوینمعادللزوماًتحصیلیهایپایه
ارتباطادگیری،یهایهحوزتعیینواستنباطدراولیهمفروضاتومالحظات.شدخواهدارائهتلفیقی

اسنادباوانیخهمپایه؛هایشایستگی؛گذاریفهدالگویملی،درسیبرنامهکلیهدفباهاآن
.استبرنامهبرحاکماصولباهماهنگیوفرادستی

:شدخواهنداخذزیرمنابعازیادگیریهایحوزهازیکهراهداف

تحصیلیهایدورهاهداف(الف

پایههایشایستگی(ب

یادگیریحوزهخاصاهداف(ج

هاحوزهسایربامرتبطاهداف(د

حوزه هاي تربیت و يادگیري( 8



:عناوین حوزه های تربیت و یادگیری( 1-8

علوم انسانی و مطالعات اجتماعی❖ حکمت و معارف اسالمی❖

ریاضیات❖ قرآن و عربی❖

علوم تجربی❖ زبان و ادبیات فارسی❖

زبان های خارجی❖ فرهنگ و هنر❖

آداب و مهارت های زندگی و بنیان خانواده❖ سالمت و تربیت بدنی❖

کار و فن آوری❖



:حوزهکارکردوضرورت
تربیتص،اخطوربهآموزشینظامواعمطوربهاسالمینظامتشکیلهدفترینمهم❑

تربیتیجامعبرنامهاسالممقدسدین.استآنگستردهوعمیقمعنایبهدینی
اعتقادات،بهیانمتربایمانومعرفتتعمیق.استاهللالیتقربوعبودیتبرایانسان

رسالتمترینمهاست،اسالمدینبهایمانومعرفتهمانکهالهیاحکامواخالق
.استاسالمینظامدرتربیتوتعلیم

عملومانایاندیشه،تقویتبرایبستریاسالمیمعارفوحکمتیادگیریهحوز❑
انسانتربیتیجامعبرنامهبهنسبتمعرفتبهیابیدستبرایریزیبرنامهودینی
آناساسرببتوانندتابدهدرااسالمدربارهآگاهیازمیزانیمتربیان،بهتااست

وانمندترافرد،بدهندسامانخدابندگیمحوربرراخوداجتماعیوفردیزندگی
برابرردودهدسوقاسالمیهایآرمانسویبهراجامعهفعال،ایگونهبهکهسازد

وکندمقاومتوایستادگیواجتماعی،سیاسیفرهنگی،اخالقی،اعتقادی،هایآسیب
عالیتدروموفقخودفرزندانتربیتدرآیندهدرکهبدهدراتواناییایناوبه

باشدداشتهمؤثرمشارکتجامعه

یادگیریبیانیه حوزه های تربیت و (  2-8

اسالمیتربیت و یادگیری حکمت و معارف حوزه (1



:حوزهقلمرو
وعهمجمدرراشدهیادرسالتازبخشیاسالمیمعارفوحکمتیادگیریحوزه➢

.داردعهدهبردرسیهایبرنامه
دربصیرتوتفقهتأمل،تدبر،درک،برایالزمزمینهتواندمیحوزهاین➢

خودازایحکیمانهرفتارفردتاشودسببنهایت،دروکندفراهمراآموزاندانش
.بروزدهد

وعملراهنمایعنوانبهرادینآموزاندانشکهاستآنآموزش،اینمحدوده➢
نمایندعملوریزیبرنامهآن،براساسوبشناسندزندگیبرنامه

:این معارف شامل سه بخش زیر است
معاد،وحید،تشاملاعتقادیموضوعاتتریناصلیعقالنیشناختحددر:اعتقادات(الف

طرحبدوننها،آبهمربوطبهمبتالمسائلوخلقتنظامفقیه،والیتامامت،ونبوتعدل،
هااقعیتودربارهدانشیعنینظری،حکمتواقعدراست؛موضوعهرتخصصیجزئیات

.استمحتواازبخشاینموضوع،(هاهست)



تکوین ر در حدّ شناخت مسائل و موضوعات اصلی اخالقی و التزام به آن که د: اخالق(ب
روز؛ یعنی اخالقیچالش های و مسئله ها انسان نقش محوری دارند و با توجه به شخصیت 

و بایدها )ال که درباره بهترین رفتار انسان برای رسیدن به سعادت و کمحکمت عملی 
.از محتوا می باشداین بخش است موضوع ( نبایدها

خود در حدی که هر فرد مکلّف به طور معمول در زندگی فردی و اجتماعی: احکام( ج
شکل در انجام وظایف شرعی دچار مآنها دارد و در صورت عدم اطالع قبلی از بدان نیاز 

.می شود

:اند ازبارت تحصیلی عنتایج یادگیری دانش آموزان در حوزه حکمت و معارف اسالمی در پایان دوره های 

ناختشآمادگی برای دینداری و عمل به وظایف دینی مبتنی بر ایمان توأم با معرفت و ✓

آناحساس خرسندی و رضایت از هویت اسالمی خود و عالقه و تالش برای حفظ ✓

اجتماعیتالش برای رشد شعائر و فرهنگ دینی جامعه در شرایط مختلف ✓

جهانآن در ربلندی وسدر پیشرفت نظام و اقتدار ومشارکت احساس مسئولیت نسبت به نظام اسالمی ✓

از حکمت نظری و عملیبهره مندی ✓



:حوزهکارکردوضرورت

مانهکهالهیاحکامواخالقاعتقادات،بهآموزاندانشایمانومعرفتتعمیق❑
اسالمینظامدرتربیتوتعلیمرسالتمترینمهاست،اسالمدینبهایمانومعرفت

.است
.استکاماحواخالقاعتقادات،اصلیمنبعوالهیوحیمنبععنوانبهکریم،قرآن❑

فردرهورودسببآن،باانسوقرآندرتدبرمعنا،درکباهمراهخواندنتوانایی
.استاسالمیمعارفدریایبهمسلمان

مستقیمطوربهبتواندفردکهشودمیسببقرآنزبانعنوانبهعربیزبانیادگیری❑
.ردبببهرهآنرهنمودهایازوبفهمدراآنکند،برقرارالهیارتباطکتاببا
السالمعلیهمبیتاهلمعارفازبتوانندمتربیانکهشودمیسببعربیزبانآموزش❑

.کننداستفادهاسالمغنیفرهنگو
درربیعزبانباآشناییواستدرآمیختهعربیزبانبافارسیادبیاتوزبان❑

.داشتخواهدتأثیرفارسیزبانیادگیری

تربیت و یادگیری قرآن و عربیحوزه (2



:حوزهقلمرو
وکریمقرآنآموزشمحتواییهحوزدوشاملعربیوقرآنیادگیریحوزه➢

:استزیرشرحبهدروسایندریادگیرینهاییحدواستعربیآموزش

کریمقرآنروانوصحیحخواندنتوانایی(الف
کریمقرآنپرکاربردوسادهعباراتمعنایدرکتوانایی(ب
ظرائفوایقدقاولیهوسادهدرکمنظوربهکریمقرآنآیاتدرتدبرنسبیتوانایی(ج

قرآنیعلومتخصصیآموزشبدون،آیاتمفاهیم
درتفکروخواندناهلآموزان،دانشکهنحویبهکریم،قرآنبادائمیومستمرانس(د

.ندبدانخویشالهیهویتاعتالیودینیتربیتالزمهراامراینوباشندقرآن

گوش،خواندنیعنیزبانیچهارگانههایمهارتمشخصاًوعربیزبانباآشنایی➢
درکدرارآموزدانشکهاستمیزانیبهحوزهایندرگفتنسخنونوشتن،کردن
وکندکمکاسالمیفرهنگودینیمتونومعصومینکالمکریم،قرآنآیاتمعنای

.باشدمؤثراوفارسیزبانتقویتدر



هماهنگبایدهاآنریزیبرنامهودارندیکدیگرباوثیقیمحتوایی،ارتباطحوزهدواین➢
بمطالنیزومشترکهایروشومحتوااهداف،ازوگیردصورتهمبامرتبطو

.آیدعملبهمطلوباستفادههمدیگرکنندهتأییدومکمل

یرییادگوتربیتهایحوزهآموزشومحتواسازماندهیدرکلیهایگیریجهت➢
«عربیوقرآن»و«اسالمیمعارفوحکمت»

دورهدرعربیوقرآنواسالمیمعارفوحکمتهایحوزهمحتوایسازماندهی➢
مجزاصورتبهاالمکانحتیاولمتوسطهدورهدر.استتلفیقیصورتبهابتدایی

صورتبهاسالمی،معارفوعلومرشتهدربجزدوم،متوسطهدورهدروهماهنگلیکن
.شودمیارائهمجزاصورتبهعربیدرسوتلفیقی

ارایهمیاسالمعارفحوزهدراختصاصیهایدرسنیزاسالمیمعارفوعلومرشتهدر➢
.شودمی



:حوزهکارکردوضرورت
ایرانیماقواهمهوحدتوپیوستگیسببوملّیهویترمزفارسی،ادبیاتوزبان❑

.دهدمیپیوندآیندهوحالبهراگذشتهکهاستارجیگرانوگنجینه

ایونهگبهزبانایسازهعناصرومندنظامپیکرهباآموزاندانشحوزه،ایندر❑
راحوزهایندرآفرینشونگارشوخلقتواناییوشوندمیآشناعلمیوروشمند

.کنندمیکسب

پرورشبرایرایمناسببسترزبانآموزش.استزبانبردیگرانباانسانارتباطبنیاد❑
هبادبیاتوزبانمتنوعهایقالبدرآموزاندانشاخالقیهایارزشوهامهارت
کندمیمفراهگوناگونمخاطبانومقاصدبرایوونوشتاریدیداریشفاهی،صورت

.باشدمینزبادربارهیادگیریوزبانطریقازیادگیریزبان،یادگیریشاملکه

توسطهاسانهرازاستفادهودیگرانباوگوگفتهنگامماروزمرهفعالیتبیشترین❑
.گیردمیشکلزبان

زبان و ادبیات فارسیتربیت و یادگیری حوزه (3



:دارداصلیکارکرددوزبان
اجتماعیمراوداتدرارتباطبرایابزاری(1
هایهدفبرایزباناز.استادبیاتهمانکههنریزیباییایجادبرایابزاری(2

افکاربراریتأثیرگذروزمره،نیازهایبرآوردنبرایجملهاز،شودمیاستفادهگوناگون
باآشناییات،اطالعکسبوتحقیقانجاماجتماعی،روابطدرتفاهمایجاددیگران،رفتارو

ملی،تهویایجادوتعلقاحساسمحلی،قومیرسوموآدابفرهنگی،حفظپیشینه
دادنو،وییگبدیعهوتخیالتبیان،افکاروهاایدهدریافتشخصی،عقایدبیانقدرت

.گوناگونهایزمینهدراطالعات
:حوزهقلمرو
،گفتنسخندادن،گوشزبانیمهارتچهاربرفارسیادبیاتوزبانآموزش➢

و(شنیداری)آوایینمادهایرمزگذاریورمزگشاییطریقازنوشتنوخواندن
وآنهااربستکچگونگیو(تحلیلونقدتفکر،)فرازبانیتهایمهارو(دیداری)خطی

.داردتأکیدفارسیادبیاتنیز
انی،زبساختارها،نگرشوهاشارزباورها،زبان،فهمبهآموزاندانشحوزه،ایندر➢

وهنریعواملوایسازهعناصرومندنظامپیکرهوفارسیزبانگشتاروجایگاه
.یابندمیدستمعاصروکهنادبیاتواصیلمنابعدرزیبایی



هایارزشقالبرانتوگیردمیانجامرویکردارتباطیفارسی،باادبیاتوزبانآموزش➢
.داردتأکیدایرانی-اسالمیفرهنگ

هایقانونمندیلذا.ودشمیآموختهبهتروبیشترطبیعی،ارتباطیدربسترتجربیاتزبان➢
تجربیاتبکسطریقازدستوری،ساختوکلماتساختکلمات،تلفظشاملزبانی

امرینا.گیردمیصورتآموزاندانشفرهنگیهایموقعیتبهوابستهوواقعی
.استبرخوردارایویژهاهمیتازاولیههایلسادرخصوصاً

،فارسیادبیاتوزبانگوناگونهایقالبدرشدهارائهتجربیاتمجموعه➢
اخالقوآداببهمتخلقودینیوملیهایشارزبهپایبندافرادیراآموزاندانش
وانمندتخویشوتمدنفرهنگرادرحفظپرورد،وآنانمیسرزمیناینبهمتعلق

.کندمی

:حوزهآموزشومحتواسازماندهیدرکلیهاییگیرجهت
وجهتموردزبانارتباطیکارکردعمدتاًابتداییهدوردرمحتواسازماندهیدر✓

.شودمیدنبالزبانازبردنلذتهدفباصرفاًزبانهنریکارکردوگیردقرارمی
هایارزشانتقالهدفبازبانهنریکارکردبهتوجهباالترتحصیلیهایدورهدر✓

صورتیملهویتکسبومتربیانهنریهایتوانمندیتقویتورشدوفرهنگی
.گیردمی



:حوزهکارکردوضرورت
تقالل،اسدرمقولهدواینکهنقشیوملیهویتوفرهنگاهمیتبهعنایتبا❑

ازهنروهنگفر،کنندمیایفاخودبیگانگیازبامقابلهونفسعزّتخودکفایی،
ازکهدهستنموضوعاتیوشوندمیمحسوبتربیتامردرامکاناتکارآمدترین

اثرگذارملیهویتاحرازدروگرفتهنشئتماانقالبیوایرانیاسالمی،فرهنگ
.باشندمی

وستاموجوداتسایرباانسانتمایزوجوهازجامعهباورهایتجلّیعنوانبههنر❑
نوی،معوفرهنگیهویتویژهبهوهویتهایبارزهازیکیعنوانبهتواندمی

.گیردقرارتوجهموردجوامعفرهنگوتمدنارتقاءورشدموجب
توسعهوفردییهاتواناییوفرهنگیپیشینهشناختسببهنریوفرهنگیتربیت❑

میگیزندبراینیازموردهایشایستگیازبخشیکسبووجودیهایظرفیت
معیار،نظاماساسبربشریفرهنگارزیابیواخالقیاتدرکمالبهیابیدست.شود

وعمقمنهدابازنماییتوانباهاییرسانهوابزاربهآموزاندانشیابیدستدرگرو
.هاستارزش

فرهنگ و هنرتربیت و یادگیری حوزه (4



ازغنیتجربیاتبازنماییطریقترینمناسبهنریهایقالبوهنرازاستفاده❑
فرهنگیثمیراوهنرهاباآشناییاثردرکهشناختی.استانسانیعواطفواحساس

بخشیهویت،اسالمی-ایرانیهنرهایاشاعهواحیاحفظ،ساززمینهشود،میایجاد
.استفرهنگیتهاجمبامقابلهوجامعهوفردبه
بخشی،تهویوفرهنگیسوادبهیابیدستتوانمیراحوزهاینکارکردترینمهم❑

پرورش،هنرزبانبهوجودابرازومعانیواحساساتبیانودرکنشاط،وشوقایجاد
میراثوهازیباییازقدرشناسیخالقیت،تخیل،قدرتزیباشناسی،ذوقحواس،
.کردعنوانفرهنگیبصیرتبهیابیدستنهایتدروفرهنگی

:حوزهقلمرو
هایمهارتوفرآیندهاهنری،هایایدهدرکشاملهنروفرهنگحوزهقلمرو➢

قواعدوالفباپایهبراثرتولید)عملیعرصهدودرفرهنگیمیراثوهنریابزار،هنری
وتحلیلوجزیهتهنر،وفرهنگتاریخزیباشناسی،پایهبراثردرک)نظریو(ترکیب

.است(هنریوفرهنگیآثارنقد
معناکشففراینددوشاملهنریهایقالبدرهاپدیدهرمزگذاریورمزگشایی➢

میانونگیفرهسوادبهیابیدست.است(اثرتولید)معناخلقو(اثردریافتودرک)
ویجهانوملیسطحدرهاملیتواقوامها،فرهنگارتباطدرکبرایفرهنگی

قلمروازشیبخسنتی،ومدرنفرهنگتمایزمعیار،فرهنگباهافرهنگخردهارتباط
.استیادگیریهحوزاینمحتوایی



:حوزهآموزشومحتواسازماندهیدرکلیهاییگیرجهت
هنرییتترببرمبتنیعمومیآموزشدورهپایانتاهحوزایندرمحتواسازماندهی✓

.استمحورموضوعدوممتوسطهدورهدرو
وردیفنیازهایبامتناسبوایرشتهچندصورتبهمحتواسازماندهیهمچنین✓

.شودمیانجاممتربیاناجتماعی
رمستقیمغیآموزشصورتبهتحصیلآغازینهایسالدرهنریوفرهنگیتربیت✓

هایروشازهنریهایرشتهوتحصیلیدورهبامتناسبتدریجبهوگیردمیانجام
.کندمیگیریبهرهمستقیمآموزش

حلوگیریمیمتصشرایطایجادبااثرهنری،تولیدویادگیریهایفعالیتفراینددر✓
تکیهباهادهپدیورویدادهاصحیحدرکمشکالت،ومسائلبارویاروییمهارت،مسئله

قوّهشپرورشخصی،هایدریافت،هاایدهافکار،احساسات،ابرازامکانعواطف،بر
مختلفحواسبکارگیریطریقازآموز،دانشفردیوجهوخالقیت،(تخیل)خیال

.شودمیفراهمهنریمتنوعهایقالبدر
کلبراکمحروحوبودهدرسیفرابرنامهرویکردیهنریتربیتوفرهنگیبصیرت✓

خصوصاً یادگیری،وتربیتهایحوزههمهظرفیتازاستفادهواستآموزشینظام
.دنمایمیطلبرافارسیادبیاتوزبانواجتماعیمطالعاتوانسانیعلوم



:حوزهکارکردوضرورت
حفظ.شودمیمحسوبروحتکاملبرایالهیوامانتیهدیهانسانبدناسالمی،هایآموزهدر❑

دروباشدمیالهیودینیتکلیفسالمت،برقراریوجسمانیتقویت،هاآسیبخطرها،ازبدن
.استشدهتأکیدحقیقتاینبرنیزالسالمعلیهممعصومینکالم

وآموزشیهنگی،فراجتماعی،،فردیتوسعهدرمؤثرواساسیعاملیعنوانبهبدنیتربیتوسالمت❑
یابیتدسجهتتوانمندوسالمهاییانسانپرورشورشدبرایضروریابزاریواستاقتصادی

.استطیبهازحیاتابعادیبه
ی،جسمهایظرفیتتاسازدمیقادرراآموزانحوزه،دانشایناساسیهایصالحیتکسب❑

.باشندکوشاآنپرورشجهتدروکننداعتمادآنبهبشناسند،راخودروانیوروحی
وبپذیرندتمسئولیخودسالمتیوبهداشتقبالدرکندمیکمکآموزاندانشبههاآموزهاین❑

المتسخصوصبهاجتماعی،وفردینشاطوروانیوجسمیسالمتتضمیندرخودنقشبه
.باشندداشتهاعتقادخانواده

کارگروهیقالبدرچگونهگیرندمییادبدنییهافعالیتوورزشخاللدرآموزاندانش❑
خطرکنند،،کنندریزیبرنامهخودفراغتاوقاتبرایدهند،افزایشراخودنفسبهکنند،اعتماد

.کنندحلرامسائلدیگرانکمکبهوشونددرگیرئلمسادر
وبیماریجادایازپیشگیریومعنویاجتماعی،روانی،جسمی،کاملرفاهموجببهداشتوسالمت❑

ورفتاربرتسلطدرفردتوانمندسازیموجبوحرکتی،حسی،جسمی،هایمعلولیتوضایعات
.ودشمیآموزاندانشزندگیبهبودوپرخطرکردارهایازپیشگیریوخودسالمتحفظ

سالمت و تربیت بدنیتربیت و یادگیری حوزه (5



:حوزهقلمرو
همبستهوعاتموضعنوانبهسالمتفریحاتوبدنیتربیتوورزشسالمت،وبهداشت➢

.دارندبسیاریمشترکاهدافواندشدهشناختهحوزهیک
آدابرعایت،تغذیهصحیحاصولفرد،تکاملورشدوزندگیکیفیسطحبهتوجه➢

.باشدمیحوزهایناهدافترینمهمازایمنیهایمهارتکسبوبهداشتی
و«بهداشتوسالمت»اصلیحوزهزیردوداراییادگیریوتربیتحوزهاین➢

:تاسزیرمواردشاملکهباشدمی«سالمتفریحاتوورزشبدنی،تربیت»

جسمانیآمادگیوحرکتیهایتمهار❖
ورزشیهایرشتهوهابازی❖
سالمتفریحات❖
متوازنوسالمتغذیهاصول❖
مختلفشرایطوابعاددرجمعیوفردیهایآسیبازپیشگیریوایمنی❖
عمومیوفردیبهداشتوزیستیهایمهارت❖
اجتماعوهخانوادفرد،سالمتبرتأکیدباروانیوجسمانیسالمتازمراقبتنظام❖
نوجوانیسالمتوبلوغبهداشت❖



:حوزهآموزشومحتواسازماندهیدرکلیهاییگیرجهت

سمانی،جابعادبایدتحصیلیهایدورهکلیهدرحوزهاینمحتوایسازماندهیدر✓
.ردگیقرارتوجهموردتلفیقیصورتبهمعنویوروانیاجتماعی،عقالنی،

ومحورموضوعایحرفهوفنیشاخهدرمحتواسازماندهیدوم،متوسطهدورهدر✓
.بودخواهدورزشیهایرشتهبراساس



:حوزهکارکردوضرورت
انسانوتاسبرخوردارتربیتیارزشازاشتغالوکاراسالمی،هایآموزهبهتوجهبا❑

صیقلراخویشوجودیشخصیتوکردهرامراسرکشنفسکار،طریقاز
کانامومهیاراخویشوجودیارتقاءزمینهوکردهتثبیتراخویشهویتداده،❑

.آوردمیفراهمراجامعههاینیازبهپاسخگوییوحاللروزیکسب
ی،وربهرهافزایش،فردیپیشرفتباعثآموزی،مهارتوکار،آوریفنآموزش❑

یافتگیعهتوسودرآمدافزایشفقر،کاهشاقتصادی،واجتماعیزندگیدرمشارکت
.شدخواهد

:استشایستگیدستهچهارشاملحوزهاینقلمرو:حوزهقلمرو

کارمحوری غیر فنی دنیای شایستگی های -1
گوناگونپایه فنی مورد نیاز نیروی کار حرف و مشاغل شایستگی های -2
ارتباطاتاطالعات و فن آوری مربوط به شایستگی های -3
ایمربوط به یادگیری مادام العمر فنی و حرفه شایستگی های -4

کار و فن آوریتربیت و یادگیری حوزه (6



:حوزهآموزشومحتواسازماندهیدرکلیهاییگیرجهت

عمدتاً وتجربیعینی،صورتبهعمومیآموزشدورهدرحوزهاینهایشایستگی✓
هاییطمحدرتجربهطریقازویادگیریوتربیتهایهحوزدیگرباتنیدهدرهم

بهتوجهابراآموزاندانشهدایتزمینهوشدخواهدکسبمتنوعوواقعییادگیری
.کندمیفراهمشغلیوایحرفهتحصیلی،مسیرهایدرایشانیهتوانایوعالیق

یدگاهدتحصیلی،هایدورهکلیهدرحوزهاینیادگیریهایفعالیتتدویندر✓
ربوطمهایمهارتابتداییدورهسومتااولهایپایهدر.بودخواهدحاکمفناورانه

.شودمیارائهیادگیریهایحوزهسایرباتلفیقیصورتبهکاربه
بهوطمربهایمهارتاولمتوسطهدورهوابتداییدورهششمتاچهارمهایپایهدر✓

تعریفیمحلهایموقعیتوعالیقاستعدادها،نیازها،اساسبروپروژهقالبدرکار
.شدخواهداجراعملیصورتبهو
بهتواندمییادگیریهایسایرحوزهباتلفیقبرعالوهارتباطاتواطالعاتفناوری✓

.شودارائهمستقلصورت



:بودخواهدزیرصورتبهدوممتوسطههدوردرمحتواسازماندهی✓
جذبمتوسطهدورهپایانازپسبودخواهندقادرآموزاندانشگروهایندر:اوّلگروه
سطوحردعواملدیگروآموزشزمانبهتوجهباانتخابیهایحرفه.شوندکاردنیای

توانندمیهاآموزشایناجرایدریادگیریمراکز.شوندمیتعریفمهارتیدویایک
ایمنطقهزهاینیا.شوندتشکیلدولتیغیرودولتیبخشمشارکتباومدرسهازخارج

.شوندلحاظدرسیبرنامهازگروهاینتدوینوطراحیدرباید
کاردانیدورهپایانازپسبودخواهندقادرآموزاندانشگروهایندر:دومگروه

درامل،عودیگروآموزشزمانبهتوجهباانتخابیهایحرفه.شوندکاردنیایجذب
هایگروههایشایستگیبینگروهایندر.شوندمیتعریفمهارتیسهیادوسطوح
یادگیریکزمرا.استبرقرارتعادل،شدهانتخابهایحرفههایشایستگیوحرفهاصلی

باآناجرایوگروهایندرسیریزیبرنامه.استمتنوعهاآموزشنوعایندر
.شودمیانجامفناوریوعلوم،تحقیقاتوزارتوپرورشوآموزشمشارکت

ایگونههببایدنظریمتوسطهدورهآموزاندانشدرسیبرنامهگروه،ایندر:سومگروه
وفنییهافعالیتازیکیدردوم،متوسطهدورهپایاندرآموزهردانشکهشودطراحی

وباشدردهککسبراعملیکافیمهارتخودعالیقونیازهابامتناسبسادهایحرفه
حرفهبزرگروهگ.گرددلحاظمعیاریکعنوانبهتحصیلیپیشرفتارزشیابیدرامراین

قراریمهارتچهاریاسهسطوحدرعواملدیگروآموزشزمانبهتوجهباانتخابیهای
.دارند



:حوزهکارکردوضرورت

سیر)سانیانوطبیعیمحیطمطالعهالهی،هایسنتدرکنیازمندتوحیدیزندگی❑
کنترلودیگرانبهنسبتاحترامودوستینوعهمدلی،احساس،(انفسوآفاقدر

برانگیزچالشوواقعیهایموقعیتدرقرارگرفتنهنگامبهاحساساتوهیجانات
.است(المللیبین،خانوادگی،اجتماعی)
.استجامعهوفردمتقابلتعاملورابطهگرودرمتعالیتربیتحصول❑
یخیتارهویتخدمتدرجامعه،تاریخوفرهنگازبرخاستهحوزهاینهایآموزش❑

فراهمارپیشرفتوعدالتتحققبرایالزمبسترهایوباشدمیآنفرهنگیو
.آوردمی

چالشبهبرایهاییفرصتایمدرسههایآموزشدردارندنیازآموزاندانش❑
وملی،محلیسطحدراجتماعیمسایلخصوصدردیگرانوخودهایایدهکشیدن
،خواهیتعدالجویی،حقیقتروحیهطریقازاینتاباشندداشتهاختیاردرجهانی

ذیرفتنپودوستینوعوانصاف،مذاکره،،گریدعوت،مداریتکلیفطلبی،حق
.دهندرورشپرامستضعفانومحرومانخصوصاًبشر،نوعقبالدرخودالهیمسئولیت

علوم انسانی و مطالعات اجتماعیتربیت و یادگیری حوزه (7



توسعهدرآنتأثیرواسالمی-ایرانیفرهنگوتمدنهایویژگیبتوانندبایدآنان❑
عیتموقارتقاوحفظبرایامروزجهاندرراخودنقشوکردهدرکرابشریجامعه

.بشناسندجهانسطحدرومنطقهکشورهایبیندرایرانجایگاهو
اصالحبرایاهشایستگیارتقاینیزوآنمسائلوجامعهبامسئوالنهتعاملآموزش❑

.استحوزهاینمهمکارکردهایازجمعیوفردیزندگیمسائلمدارانهدین

:حوزهقلمرو
شهر،له،مح،خانه)مکان،(حال،آینده،گذشته)زمانبعددرآنابعادوموقعیتدرک➢

اجتماعیلعوام،(زیستمحیططبیعی،محیط)طبیعیعوامل،(کیهانزمین،کشور،
تعاملو(قراردادهاانسانی،روابطورفتارهاهنجارها،اجتماعی،نهادهایوساختارها)

هاآن
طولدرانانسزندگیبرالهیهایسنتحاکمیتچگونگیدرکسرزمین؛آمایش➢

وابطرتوسعهگروهی،هایفعالیتدرمهارت)اجتماعیهایمهارتکسبوتاریخ
وقوقحرعایت...ودوستینوعجویی،مسالمتوهمدلیووفاقبردباری،انسانی
تولید،،ددادوستاقتصادی،صرفه،اقتصادیهایمهارت)اقتصادیو(تکالیفانجام

.باشدیماسالمیایرانجامعهمسئولعضویکعنوانبه(قناعتومصرفتوزیع،



:حوزهآموزشومحتواسازماندهیدرکلیهاییگیرجهت
ارائهتلفیقیرییادگیتجربیاتقالبدرعمومیآموزشدورهپایانتاانتظارموردهایشایستگی✓

.کندمیفراهمراآنمختلفابعاددرموقعیتمفهومدرکفرصتوشودمی
اجتماعیهایفعالیتدرآگاهانهوآزادانهمشارکتبرایالزمتواناییآموزاندانشهمچنین✓

.کنندمیکسبرا
کالسحسطدراولدستتجربیاتکسببرایراهاییفرصتمحتوا،سازماندهیهشیواین✓

.دهدقرارمیمربیانومدارساختیاردرمحلیجامعهومدرسهدرس،
حلبرایمالزتواناییبرانگیزچالشوواقعیهایموقعیتباشدنروبروضمنآموزاندانش✓

.میکنندراکسبیاجتماعازعقالنیتایمرتبهبهودستیابیواجتماعیفردیزندگیواقعیمسایل
بیشتریایهوفرصتنزدیکتربودهزندگیواقعیهایموقعیتبهدوممتوسطهدردورهآموزش✓

.دهدمیقرارآموزاندانشاختیاردراجتماعی،هایفعالیتدرمشارکتبرایرا
خدماتارائهدرشرکتوگروهیکارهایمهارتپرورشبرتأکیدضمندورهایندر✓

جنبهحتوامانسانی،علومرشته/گرایشونظریشاخهبهآموزاندانشورودحسببراجتماعی
.کندمیپیداتخصصینیمه

کاوشگریهایازروشاستفادهواستداللیونقادانهپرسشگریبرمبتنییادگیرییاددهیفرایند✓
موقعیتاسنادی،یاکتابخانهمطالعهموردی،مطالعهپروژه،مشارکتی،پژوهشمشارکتی،شیوهبه

و(زمندنیاهایگروهبهاجتماعیخدماتارائهبرایمنابعتأمینریزی،برنامه)واقعیهای
زا(پژوهشیخدماتی،عمرانی،اردوهای)جامعهسطحدرجمعیهایفعالیتدرمشارکت

.استیادگیریهحوزاینتأکیدموردهایروش



:حوزهکارکردوضرورت

ندگیزمشکالتحلجهتدروروزانهزندگیازبخشیآنکاربردهایوریاضیات❑
هایتفعالیردوسیعکاربردهایدارایکهآیدمیشماربهمختلفهایحوزهدر

.استانسانیمتفاوت
طوربهندبتوانمسائلبابرخورددرکهشدخواهدافرادیتربیتموجب،ریاضیات❑

هاییدهپددربارهوباشندداشتهانتزاعوتجزیهقدرتکنند،استداللمنطقی
.بسازندجامعهایتئوریپیرامونی

یچیده،پهایموقعیتدقیقتوصیفبرایانسانسازیتوانمندریاضیمهموجه❑
.استماعیاجتاقتصادی،طبیعی،مادیممکنهایوضعیتکنترلوبینیپیش

اهدافاز،انتزاعیوروزمرهمسائلحلدرریاضیکارگیریبهتوانایی،بنابراین❑
.باشدمیریاضیآموزشاساسی

ریاضیاتتربیت و یادگیری حوزه (8



:حوزهقلمرو
،لگوهاا)نمادیننمایشوجبرعددی؛محاسباتواعداد:شاملریاضیمفاهیمدرک➢

.استاحتمالوآمار،هاهداد؛گیریاندازهوهندسه؛(هاتابعوهارابطه
مسئلهلحنظیرریاضیفرآیندهایبابایدآموزاندانشحوزهایندردیگر،سویاز➢

،(هاهدپدیوواقعیمسائل)سازیمدلمسئله،حلهایاستراتژیکارگیریبهو
سازی،ضیهفر،بینیپیشدادن،تعمیم)منطقیاستداللونقادتفکراستدالل،

تصدیقوتأیید/هاجوابتبیینودادنتوضیح،(هاحدسیهآزمودنوسازیحدسیه
یاتجسمیفکرت)الگوها؛بکارگیریکردن،مقایسهکردن،بندیدسته،هابجواکردن

الگوهای،غیرمعمولهایمسئلهکردنحلفضایی،استدالل(خلّقتفکرودیداری
پیوندهایوالتخیلی،اتصوواقعیبافتوداستانیقالبدرمسئلهتولیدتجسمی،

نوشتنوخواندنارتباطیوفرهنگی)ریاضیگفتمانریاضی،مفهومیوموضوعی
دروشدهناآش،یافتندقتوزدن،تخمین،سازیتصمیموگیریتصمیم،(ریاضی

.یابندمهارتنهاآ
(اییانهراافزارهاینرم،هارایانهوحسابگرها)آنکاربردهایوریاضیاتدرفناوری➢

.استریاضیاتدرنوینهایفناوریازاستفادهدرتأکیدموردنکاتاز
ایرانینریاضیداناودانشمندانخدماتشرحطریقازاسالموایرانتمدنوفرهنگ➢

.هددمیتشکیلراحوزهاینمحتوایازبخشیریاضیتاریخدرآناننقشو



:حوزهآموزشومحتواسازماندهیدرکلیهاییگیرجهت

وصیفتوومشاهدهآن،توسعهورشدبسترولیاست،مجردعلمیماهیت،نظرازریاضیات✓
.استپیرامونیمحیطتحلیلوتجزیه

وباشدرامونپیمحیطریاضیاتازبرخاستهبایدآموزشیهایفعالیتای،مدرسهریاضیاتدر✓
مشاهده،دخوپیرامونیمحیطدرراریاضییهاگزارهومفاهیمتاکندکمکآموزاندانشبه

بهگوناگونایتعبیرهپیرامونیمحیطدرریاضیمفاهیمبرایوکننددرکوتحلیلوتجزیه
قویتترااستریاضیدانانعملراهنمایکهآنانشهودیدرکامکان،امراین.آورنددست

.کندمی
.استاساسیبسیارایمدرسهریاضیاتدرشهود،بحث✓
یکحلطیدرخودشانآموزاندانشکهدهدمیرخوقتیریاضیمفاهیمعمیقیادگیری✓

عملاین.ندباشساختهرامفاهیمآنخودشانوباشندرسیدهمفاهیمآنبهتوجهقابلمسئله
.استریاضیدرپژوهشیکمشابه

مفاهیمگونهچکهگیرندمییادآموزاندانشریاضی،یادگیرییاددهیفراینددربنابراین،✓
وکردکارنهاآباتوانمیچگونهوکردگذارینامراهاآنبایدچگونه،دهدمیرخجدید

.دادتعمیمرانهاآ
هایکهشبازتلفیقیبراساسحوزهاینمحتواییموضوعاتعمومیآموزشهدورپایانتا✓

دریلیتحصهایرشتهبرحسبدوممتوسطهدورهدروشودمیدهیسازمانمهارتی،ومفهومی
.شدخواهدارائهکاربردییانظریگیریجهتبامحوریهایعموضوقالب



:حوزهکارکردوضرورت

بهربیتجعلومعرصهدرآموزاندانشهایوشایستگیهاتوانمندیوارتقاءرشد❑
تکریم،هدفباالهیخلقتازبخشیمثابهبهطبیعتازمسئوالنهاستفادهوشناخت
زندگیسطحارتقاءدرسازندهنقشایفایبرایآنازآموختنوآبادانی

.انجامدمیجهانیوفردی،خانوادگی،ملّی
دنیایدرکهبنسبتعمیقبینشوبصیرتایجاددرسو،یکازتجربیعلومآموزش❑

رورتضخلقتعظمتفهمطریقازمتعالخالقتعظیمبرایسازیزمینهواطراف
بهانساندگیزنگوناگونابعادروزافزونوابستگیبهعنایتبادیگرسویازودارد،
.نمایدمیضروریفنّاورانهعلمیهایفراوردهوهایافته

بهعلومآموزشهایبرنامهتمامیمشترکمحورفنّاورانهعلمیسوادپرورشاگرچه❑
تعالیومیقتعمحور،اینبرعالوهاسالمی،تربیتمبانیبراساسولی،آیدمیشمار

وکشفکشفازبعبارتیبهوخلقتازغایتمنددرکبهیابیدستوتوحیدینگرش
.استعلمیتربیتمهممحورهایازهستی،مادیهایالیهرازورمز

علوم تجربیتربیت و یادگیری حوزه (9



:حوزهقلمرو
ومینزموجودات،وحیاتیفرایندهایمطالعهشاملتجربیعلومیادگیریحوزه➢

تماع،اجدرعلومشده،فراوریموادوطبیعتانرژی،ومادهتغییراتآن،پیرامون
.استاسالموایراندرعلمتاریخوروزانهزندگیدرعلوم

تنهادیگربارتعبهیاعلمیهایفرآوردهوهایافتهآموزشتنهافنّاورانهعلمیتربیت➢
آموزیلمعروشوعلمیفرایندهایبلکه؛گیردنمیدربرراعلمیدانشومفاهیم

یرتفس،گیریاندازهاطالعات،آوریجمع،مشاهده)فرایندیهایمهارتچونهم
و(باطارتبرقراریوتحقیقطراحیبینی،پیش،سازیمدلوها،فرضیهیافته
.دهدقرارمیتوجهموردنیزراتفکرپیچیدههایتمهار

بهناظرهایشنگروزیست،محیطبهبخصوصعلم،ازناشیهاینگرشهمچنین➢
ایریچهدواستفنّاورانهعلمیهایفعالیتناپذیرجداییاجزایازفنّاوریوعلم

.کندمیفراهمراشدهپذیرفتهفلسفیمبانیورودبرای



:حوزهآموزشومحتواسازماندهیدرکلیهاییگیرجهت

هایحوزههمهردتلفیقرویکردبراساسونگریجانبههمهاصلپذیرشبهعنایتبا✓
دارندازگاریسعملونظرتلفیقباکههاییشرواتخاذباعلمیپرورشیادگیری،

شدانهایفراوردهانتقالبهوپردازدمیعلمیفرایندیهایمهارتپرورشبه
.کندنمیاکتفا

ویردگمیقراریادگیریهایفعالیتتمامیمحوردریادگیرندهاساساینبر✓
موزشآاصلیاهدافازیکیتوانایی،وآگاهیعلم،کسبمسیروروشآموختن

.شودمیتلقی
وشودمیتفکرانواعپرورشساززمینهجو،تعالیورشدیابندهمسیریامردراین✓

.زدسامیمیسرراآموزاندانشدرجوییتعالیواندیشیژرفخودیادگیری،
وایمحتساختنمرتبطوواقعیزندگیوعلمیهایآموزهبینارتباطایجاد✓

مفید،لمعکسبویادگیریشدنمعناداربهآناحتمالیکاربردهایبایادگیری
هاییانسانپرورشبهامراین.شودمیمنجرآموزان،دانشبرایهدفداروسودمند

.رساندمیمددخالقومتفکر،پذیرمسئولیت
واستیتلفیقصورتبهعمومیآموزشدورهپایانتاحوزهاینمحتوایسازماندهی✓

باوریمحهایموضوعقالبدرتحصیلیهایرشتهحسببردوممتوسطهدورهدر
..شدخواهدارائهکاربردییانظریگیریجهت



:حوزهکارکردوضرورت

اوریفنّرشدوبشریجوامعتعامالتتأثیرتحتاجتماعیمراوداتکهجاآناز❑
ارتباطبرقراریبرای،کندمیپیداافزایشروزهردامنهاینوکردهپیداتوسعه

امکانآنانبهکهمادریزبانبرعالوهآموزاندانشاستضروریآگاهانهوسازنده
اییتوان،دهدمیرا(ملیومحلی،خانوادگی)فردیمیانروابطسطحدرتعامل

جهانیوایمنطقهسطحدررابشریدستاوردهایوجوامعسایرباارتباطبرقراری
.باشنددارا

توسعهدرفرهنگی،بینوفردیمیانارتباطکارکردبرعالوهخارجیزبانآموزش❑
اریهوشیوعلم،توسعهآوری،فنتجارت،گردشگری،صنعتماننداقتصادی
.استمؤثرسیاسیاجتماعی

زبان های خارجیتربیت و یادگیری حوزه (10



:حوزهقلمرو
ازپسفردهکهایگونبهداردتأکیدمسئلهحلوارتباطیتواناییبرزبانآموزش➢

یزبانچهارگانههایمهارتتمامیازاستفادهباارتباطایجادبهقادرآموزش
.گرددامعنانتقالودریافتبرای(نوشتنو،گفتن،خواندنسخن،کردنشگو)
هایاختسوواژگانزبانی،پیکرهباراآموزاندانشبایدزبانآموزشدرسیبرنامه➢

.سازدآشناجهانیسطحدرسازندهومؤثرارتباطبرقراریبراینیازمورد
آنهدفوشودمیآغازاولمتوسطهدورهابتدایازخارجیهایزبانآموزش➢

درارتباطیهایمهارتباآموزاندانشآشناسازیوزبانیمهارتچهارآموزش
.بودخواهدنظرموردکلیهایگیریجهتچارچوب

بخوانندارمتوسطحددرهاییمتنبتوانندبایدآموزاندانشدوم،متوسطهدورهدر➢
زبانبهاه،کوتمقالهیکحددرنوشتن،تواناییضمندر.دریابندرانهاآمفاهیمو

حددرعمنابازاستفادهبرایالزمهایتوانائیازوشودتقویتآنهادرنیزخارجی
.باشندداشتهراخارجینهایزباازیکیبهارتباطبرقراریومتوسط

کههاییزبانسایریاوآلمانیفرانسوی،انگلیسی،هایزبانازیکیبهآموزش➢
.شدخواهدارائهکندتصویبپرورشوآموزشعالیشورای



:حوزهآموزشومحتواسازماندهیدرکلیهاییگیرجهت

دوینتهایروشورویکردها،هانظریهتنگِدائرهازبایدخارجینهایزباآموزش✓
وورهاباوملیفرهنگتقویتبرایبستریعنوانبهورودفراترجهاندرشده
.شودگرفتهنظردرخودیهایشارز

.استخودباورانهوفعالارتباطیرویکرد،خارجینهایزباآموزشرویکرد✓
اینیازهوبومیموضوعاتپیرامونآموزشیمحتوایآموزش،آغازینسطوحدر✓

رهنگفوارزشهاواطرافمحیطروزمره،زندگیسالمت،وبهداشتچونیادگیرنده
وتخابباالترانسطوحدروشودمیندهیسازماوانتخابجذابهایقالبدرجامعه

ادی،اقتصعلمی،فرهنگی،کارکردهایسمتبهحوزهاینمحتوایسازماندهی
عمیقتجهتدرویادگیریهایحوزهسایرآموزشیمتونبامتناسب...وسیاسی

.بودخواهدهاآن
ادهسمتوندرکوخواندنتواناییبایدآموزاندانشدوممتوسطهدورهپایاندر✓

.کنندکسبرامقالهنوشتنوتخصصی
متونهتربدرکبهتخصصیهایرشتهواژگاندامنهگسترشدوممتوسطهدورهدر✓

.کندمیکمکعلمیارتباطبرقراریو



:حوزهکارکردوضرورت

هباخالقی،دینیهایارزشوباورهابهعملوحفظبرایافرادامروزجامعهدر❑
درچهاردهسازنارتباطبرقراریدرنهاآبهکهدارندنیازهاییمهارتودانشالگوها،
.کندکمک(خلقتخلق،خدا،خود،باارتباط)عرصه

آدمیانافکاروهاگرایشباورها،.اندیشندمیکهکنندمیزندگیگونهآنهاانسان❑
.داردتأثیرایشانزندگینحوهوسبکدر

دادنسامانویادگیریشدنیکپارچهبهتواندمیحوزهاینهایآموزش❑
..کندکمکجدیدهایموقعیتبهآنتعمیموانسانیهایارتباط

آداب و مهارت های زندگی و بنیان خانوادهتربیت و یادگیری حوزه (11



:حوزهقلمرو

خودمدیریتیبرایالزمهایشایستگی،زندگیهایمهارتوآدابآموزش➢

:شاملزندگیروزمرهامورادارهدرآموزاندانش

ی،خانوادگهایمهارتووظایف،کارکردزمان،مدیریتمعیشت،معاشرت،آدابآداب

تربیتوجانیهیرفتارهایمدیریتوالدینی،نقشایفایوخانوادهتشکیلبرایآمادگی

آدابمطالعه،وتحصیلیهایمهارتخودآگاهی،فراغت،اوقاتمدیریتعاطفی،

دیریتم،زیستمحیطازمراقبتمؤثر،ارتباط،یابیهویتمجازی،محیطدرزندگی

رااعیدفآمادگیوعاملغیرپدافندهایمهارتودیگرانباکارمهارتخطر،وبحران

.کندمیفراهم



:حوزهآموزشومحتواسازماندهیدرکلیهاییگیرجهت

هایمهارتوآدابآموزشبراییادگیریهایفعالیتسازماندهیوانتخاب✓
استروریضرو،ایناز.استآموزاندانشفرهنگیمقتضیاتوشرایطتابعزندگی
.دهدرخزندگیمتندروزندگیمتنازآموزش

درربهتجکسببهبتوانندآموزاندانشآندرکهتربیتیهایفرصتتدارک✓
یریگجهتیابنددست(گروهیوفردیصورتبه)زندگیواقعیهایموقعیت

.هاستمهارتآموزشدراصلی

بهتوجهع،مرجهایموقعیتسازیشبیهزیارتی،فرهنگی،علمی،اردوهایبرگزاری✓
.استجملهاینازتجربیوغیرمستقیمانفرادی،آموزشهایشیوه

رایطشونیازتناسببهحوزهاینیادگیریهایفعالیتمحتوایسازماندهی✓
بهومیعمآموزشدورهپایانتاآموزشهایزمینهبهتوجهباوتحصیلیهایدوره

.بودخواهددروسسایردرتلفیقیصورت



گونهبه،بیندبتدارکزندگیواقعیهایدرموقعیتراروابطووقایع،ها،پدیدهتفسیرودرکامکان(1-9
بامختلفهایموقعیتدرآموزاندانشکهمسایلیمورددرگیریتصمیمودرکبرایراشرایطکهای
.کندفراهماسالمیمعیارنظامرعایتباشوندمیمواجهآن

دربارهیهایپرسشپاسخیافتنبرایمداومدرتالشکاوشگریازطریقراآموزاندانشانگیزه(2-9
.کندتقویتوشکوفاهاآنوروابطوقایعها،پدیده

راهاپدیدهتگیوابسیاومعلولیعلتهایرابطهوهستیبرحاکمکلیقوانینتفسیرودرکامکان(3-9
.کندفراهمآموزاندانشدربصیرتافزایشباهمراه

انشدتوسطزمانیفواصلدرشدهکسبهایشایستگیکهببیندتدارکراهاییفرصت(4-9
.شوداواخذتوسطمسیریادگیریادامهیاتعدیل،بازنگریبرایآموزمروروتصمیماتی

صورتبهراجدیدایهیادگیریباپیشینتجربیاتودانشتلفیقعمل،ونظرپیوندبرایالزمفرصت(5-9
.کندمفراههاشایستگیتوسعهوآموزاندانشوجودیهایظرفیتتحققجهتمعنادارویکپارچه

فرآیندقخالوآورانهنودهیباسازمانوبخشتعالیوفعال،خالقهایروشترازفزونمندیبهرهبا(6-9
.نمایدفراهمرامعرفتوعلمساختنزمینهحقایق،انباشتوآوریجمع

مشارکتبرأکیدتباراآموزاندانشسویازعلمتولیدزمینهبلکهنشدهمحدوددانشانتقالبهصرفاً(7-9
.ببیندتدارکمفهوم،درآنان

.ندکفراهمیادگیریهایمحیطانواعوهمساالنمعلم،باراآموزاندانشمؤثرتعاملزمینه(8-9
نگاهباراهاآنازاستفادهونمایدفراهمراآموزشینوینهایفناوریازهوشمندانهگیریبهرهزمینه(9-9

.کنددنبال(واگذاریوجایگزینینگاهنه)سازیتوانمندیاتکمیلیوتقویتی

یادگیری-اصول حاکم بر انتخاب راهبرد های یاددهی  (9



گیریهرهبدرراآموزان،دانشتواناییبتواندابزارها،وشهاروانواعازاستفادهبا(1-10
.مایدنمنعکسمعنادارصورتبهمختلف،هایموقعیتدرپایههایشایستگیاز
ییابدستسطحخصوصدرقضاوتامکانکافی،ومتنوعشواهدارائهبا(2-10

.نمایدتعیینرادرسیبرنامهاهدافبهآموزاندانش
زاهریکیادگیریمتفاوتوجوهبهتوجهبامستمر،ومنعطفصورتبه(3-10

.مایدنمنعکسرامؤثراقدامچگونگیواهدافبهیابیفرآینددستآموزان،دانش
وزان،آمدانشسویازگیریتصمیموارزیابیخودخودآگاهی،برتأکیدبا(4-10

ازیکهردرشایستگیباالترسطوحبهدستیابیوهاکاستیجبران،رفعچگونگی
.ببیندتدارکرایادگیریهایحوزه

ازآنانتمثبپندارهخودتقویتوآموزاندانشانسانیکرامتوشأنحفظبرای(5-10
.شودپرهیزکننده،مأیوسوآوراضطرابیابیارزشابزارهایوهاروشبکارگیری

هرتفاوتمهایتواناییوجوهووجودیهایظرفیتنمودنمنعکسوتبیینبرای(6-10
رانجشسامردراولیاءومربیانآموزان،دانشسایرمشارکتامکانآموزان،دانشازیک

.کندفراهم

اصول حاکم بر ارزش یابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی(10



چوبچاردرمعلمومدرسهسازیتصمیمومحورینقشیابی،ارزشفرآینددر(7-10
.شودحفظپرورشوآموزشکلیهایسیاست

برایملیاستانداردهایاساسبرمحورنتیجهیابیارزشنظاماجرایوطراحی(8-10
ایهپایهارتقایدرمحورفرآیندیابیارزشرویکردتحصیلی،هایدورهازگذر

هایپایهسایررد(محورنتیجهومحورفرآیند)تلفیقیرویکردوابتداییدورهتحصیلی
.گیردقرارمبناتحصیلی

زاییابترقوجهمسئله،حلروشوجمعیهایفعالیتوگروهیکاربرتأکیدبا(9-10
.کندفراهمراآموزاندانششکوفاییزمینهوبرساندحداقلبهراجوییرقابتیا

تلقیرییادگییاددهیفرایندازناپذیریجداییبخشعنوانبهیابیارزش(10-10
نظاموسیدربرنامهبهبودومعلمانایحرفهرشدریزیبرنامهبرایآننتایجازوشده

.شوداستفادهآموزشی
یابیتدسمیزانسنجشدرعملکردیتکالیفازگیریبهرهبرتأکیدبا(11-10

بهیابیتدسو(عج)مهدویعدلجامعهتحققبرایتالشوهاشایستگیبهآموزاندانش
آموزدانشاریهمکباآنانتربیتیوتحصیلیعملکردگزارشطیبه،حیاتازمراتبی

.شودارایهوتنظیموالدینومدرسهاولیا



بنیادینلتحوسندبراساسطیبهحیاتهایویژگیوپرورشوآموزشکالناهدافتحلیل(1-11
هاداللتاستخراجوملیدرسیبرنامهعناصرتحلیل(2-11
ای،ملیقهمنطسطحدریادگیریوتربیتدرحوزهشدهانجامهایوپژوهشنیازهاتحلیل(3-11
جهانیو
،محتواهایاهداف،استانداردتعیین)ویادگیریتربیتهایحوزهدرسیبرنامهراهنمایتهیه(4-11

(...ویادگیرینتایج
یادگیریوتربیتهایحوزهدرسیبرنامهراهنمایبخشیاعتبار(5-11
برنامهووهشپژسازماندریادگیریوتربیتهایحوزهدرسیبرنامهراهنمایتأییدوبررسی(6-11

آموزشیریزی
وآموزشعالیشورایدریادگیریوتربیتهایحوزهدرسیبرنامهراهنمایتصویب(7-11

پرورش
برنامهاجرای(8-11
یابیارزشوبخشیاعتبار(9-11

سهشتگذازپسیادگیریوتربیتهایهحوزازیکهردرسیهایبرنامهازشیابیارز(10-11
وپژوهشسازمانتوسطتحصیلیسالهسههایدورهازیکهردربرنامههرسراسریاجرایازسال

پرورشوآموزشعالیشورایبهنتیجهگزارشوآموزشیریزیبرنامه

تولید و اجرای برنامه های درسی و تربیتیفرآیند (11



تولید و اجرای برنامه های درسی و تربیتیفرآیند (11



درآنبتصویویادگیریمنابعومراکز،هارسانهوموادبرایملیاستانداردهایتعیین(1-12
پرورشوآموزشوزارتتوسطآناجرایبرحسنونظارتوپرورشآموزشعالیشورای

یادگیریهایهموادورساندرتولیدمسئلهبارویکردحلآموزشینوینهایازفناوریگیریبهره(2-12
وافرادمربیان،مان،معلها،استانفعالمشارکتبرایسازیزمینهوتألیفیچندسیاستتوسعه(3-12

ومنابع،موادسازینیغوتولید،تکمیلدردولتیغیربخشبرباتأکیدوذیصالحعالقهذیهایتشکل
پرورشوآموزشهایسیاستچارچوبدریادگیریمتنوعمراکز

،طراحیدرزانآمودانشومربیانومعلمانابتکاراتوتجاربتوسعهوبسطبرایبسترسازی(4-12
یادگیریویاددهیمنابعوموادشیابیارزوساخت

ولیمحجامعهویژهبهمدرسهازخارجوداخلیادگیریمنابعومراکزتقویتوتوسعه(5-12
آنهاازبرداریبهره

مدارسواطقمنهایظرفیتوهاتوانمندیبامتناسبیادگیریمنابعوموادتوزیعوتولید(6-12
تربیتیعدالتتحققبرایکشور

استفادهووزانآمدانشومعلماننیازبامتناسبایچندرسانهالکترونیکیمحتوایتولید(7-12
آنهاازهوشمندانه

آموزشیهایبستهتولیدومحوریبرنامهسیاستبرتأکید(8-12
وتولیددرمطلوبوضعبهنیلدرمحوریواصلینقشایفایبرایمدرسهسازیتوانمند(9-12

یادگیریمتنوعمنابعومراکزیادگیری،هایرسانهوموادازبرداریبهره

سیاست های تولید مواد و رسانه های یادگیری(12



پرورشوآموزشنظامساختار(1-13
نیادینبتحولسندمفادبراساسایراناسالمیجمهوریدرپرورشوآموزشتحصیلینظامساختار(1

دورههر.است(سالدوازدهجمعاً)متوسطهدورهسال6وابتداییدورهسال6شاملپرورش،وآموزش
.شودمیتقسیمسالهسهدورهدوبهنیزتحصیلی

عمومیآموزشدورهشاملدرسیهایبرنامهویژگیوماهیتبهتوجهباعمومی،ورسمیتحصیلدوران(2
پایانردوبودخواهد(دوممتوسطهدوره)تخصصینیمهو(اولمتوسطهدورهوابتداییهدورازمرکب)

.شودمیاعطادیپلممدرکآموزاندانشبهدوممتوسطهدوره
سال6و5نیسگروهکودکانکهشودمیاطالقاجباریغیرورسمیسالهدودورهبهدبستانپیشدوره(3
میزانودورهاینتربیتیوآموزشیهایبرنامه.دهدمیقرارتربیتیوآموزشیهایبرنامهپوششتحترا

.تاسسیّالومنعطفکودکانهایویژگیبهتوجهبادبستانیپیشمراکزدرنوآموزانحضور
رتصوبهابتداییدورهاولسالسهدرسیهایبرنامه.بودخواهدتمامسال6ابتدایی،دورهشروعسن(4

جبرانیونیازپیشهایآموزشآندروتدوینآموزاندانشهایتفاوتوهاتواناییبهعنایتبامنعطف
شودمیبینیپیشزبانهدوومحروممناطقکودکانویژه

تحصیلیرشتهوشاخهانتخاب.استالزامیتحصیلیهایدورههمهدرتربیتیوتحصیلیهدایتومشاوره(5
گیردمیصورتیتحصیلدورهایندرطولوتربیتیعملکرددرسینتایجوبراساسعمومیآموزشدورهدرپایان

نایهایشاخهازیکهراست؛کاردانشوایحرفهوفنینظری،شاخهسهدارایدوممتوسطهدوره(6
آنرایاجامکانوزماناقتضایجامعه،نیازبراساسآنهاتنوعکهبودخواهدهاییرشتهدارایدوره
.شودمیتعیین

ساختار و زمان آموزش(12



تربیتوتعلیمزمان(2-13
هرشآموززمانداشت؛خواهدادامهبعدسالماهشهریورپایانتاوشروعسالهرماهمهراولازتحصیلیسال(1

نظریشاخهدوممتوسطهدورهدروساعت1110اولمتوسطهدورهدرساعت،925ابتداییدورهدرتحصیلیپایه
بهساعت50هاپایهتمامیدراین،برعالوه.بودخواهدساعت1480دانشکاروایحرفهوفنیشاخهوساعت1295

50ویابدمیاختصاصیادگیریحوزههردرسیبرنامهاقتضائاتبامتناسبمدرسهوکالسازخارجهایفعالیت
.(ساعت100عاًجم)گیردمیقرارمدارسومناطقها،استاناختیاردرمحیطیاقتضائاتوشرایطبامتناسبساعت

قتضائاتاونیازهابهپاسخگوییضرورتبهبناوپرورشوآموزشبنیادینتحولسند5-5راهکاربهعنایتبا(2
مدرسهومنطقهتان،اساختیاردروتربیتتعلیمرسمیزمانِ ازبخشیمحتوایتأمینوریزیبرنامهای،منطقهومحلی

شود؛میاجراریزیوبرنامهابالغیهاینامهآئینچارچوبدرکهبودخواهد
دقیقه45سومودوم،اولهایپایهدرجلسههرزمانوهاپایهکلیهدرساعت25ابتداییدورههفتگیکارساعات(3
کلیهدرساعت30اولمتوسطهدورههفتگیکارساعاتمیانگین.باشدمیدقیقه50ششموپنجمچهارم،هایپایهدرو

کلیهدرساعت35حداکثرنظریدوممتوسطهدورههفتگیکارساعاتو،باشدمیدقیقه50جلسههرزمانوهاپایه
متناسبشکاردانوایحرفهوفنیدوممتوسطهدورههفتگیکاروساعاتباشدمیدقیقه50جلسههرزمانوهاپایه

.باشدمیدقیقه50جلسههرزمانوهاپایهکلیهدرساعت40حداکثرتحصیلیهایرشتهبا
درسیجلسهدوتلفیقوباشدمیدقیقه60مجموعاًآنهابیناستراحتزمانوجلسههربهیافتهاختصاصزمان:تبصره
.باشدنمیمجازابتداییدورهدربویژه

بهوشنهادپیآموزشیریزیبرنامهوپژوهشسازمانسویازآنهابهیافتهاختصاصزمانودروسعناوینجدول(4
رسید؛خواهدپرورشوآموزشعالیشورایتصویب

درتربیتتعلیمغیررسمیزمانیسازیغنوهدایتبرایالزمسازیزمینهمسئولیتپرورشوآموزشوزارت(5
.داردعهدهبررامدرسهازخارجومدرسهخانه،

اتی،خدمهنری،،فرهنگیهایهدستگاها،خانوادهحداکثریمشارکتازاستموظفپرورشوآموزشوزارت(6
ازشیبخخصوصبهمدرسه،وکالسازخارجهایفعالیتوهابرنامهاجرایوطراحیبرای...وتولیدیمذهبی،

.نمایداستفادهشودمیاجراتابستاندرکههابرنامه



هایبخشنیازوردمهایفعالیتواقداماتکلیهبرمشتملمدتبلندوفراگیرجامع،برنامهتهیه(1-14
وآموزشوزیرتوسطآنابالغوتأییدوملیدرسیبرنامهبراساسپرورشوآموزشدرونمختلف

پرورش؛
افزایش،لیممصالححفظاستانداردها،رعایتباتربیتیوآموزشیهایبرنامهاجرایوطراحی(2-14

تمرکز؛کاهشبرتأکیدبامختلفسطوحدرمجریانکلیهمشارکت
ازاعممتخصصانسانینیرویارتقایونگهداشتتأمین،درمؤثرهایروشبکارگیری(3-14

هایهحوزدرسیبرنامهراهنمایتدوینوطراحیمنظوربهعلمیناظرانومشاورانکارشناسان،
؛یادگیریوتربیت

نحسبرنظارتواجرابرایاداریوحقوقیهایحمایتومناسبمالیمنابعاختصاص(4-14
مصوب؛هایبرنامهاجرای

آنکردنهنهادینوسازیفرهنگملی،درسیبرنامهاشاعهدربخشاثرهایروشبکارگیری(14–5
پرورش؛وآموزشبیرونودرونهایظرفیتازاستفادهبا

وملیدرسیبرنامهمستمرپایشبرایمناسبسازمانیساختارواداریاستلزاماتآوردنفراهم(14–6
نیاز؛موردهایپژوهشومطالعاتانجاموآنبهبود

هایتوانمندیارتقایبرایاثربخشراهکارهایبکارگیریومتنوعهایفرصتایجاد(7-14
ملی؛یدرسبرنامهاجرایدرمدارسعملکردسطحارتقایجهتمدیرانومعلمانویژهبهنفعانذی

ای؛فهحروفنیهایکارگاهونوین،کتابخانه،آزمایشگاههایفناوریبهمدارستجهیز(14–8

سیاست ها و الزامات اجرایی(14



نجاماپرورشوآموزشوزارتتوسطوپرورشوآموزشعالیشوراینظارتباملیدرسیبرنامهارزشیابی(1-15
ووهشپژسازمانمشارکتباوپرورشوآموزشوزارتتوسطآننتایجکاربستنحوهوارزشیابیطرحشود،می

.رسیدخواهدپرورشوآموزشعالیشورایتأییدبهوپیشنهادآموزشیریزیبرنامه
مورداطالعاتازیانواعوشودگرفتهنظردرپویاومستمرفرایندیعنوانبهبایدملیدرسیبرنامهازارزشیابی(2-15

پرورشوآموزشعالیشورایبهسال3تا2زمانیادواردروآوریجمعکیفیوکمیهایروشازاستفادهبارانیاز
؛نمایدگزارش

انعکاسواییاجرهایشیوهاصالحبرایملیدرسیبرنامهاجرایفرایندازارزشیابیخصوصدرگیریتصمیم(3-15
نظامدراجراییتلفمخسطوحبرعهدهپایانیوتکوینیتشخیصی،صورتبهمگیریتصمیباالترسطوحبههایافته

است؛آموزشی
کدامهرنقشوهمسکنندهمنعکسوروشنهاینشانگروهاشاخص،مالکهابرمتکیملیدرسیبرنامهشیابیارز(4-15
باشد؛میپایههایشایستگیبهیابیدستسطحواهدافتحققمیزانومؤثرعناصراز
و(کشوریواستانمنطقه،،مدرسه)مختلفسطوحدربرنامهمجریانوآموزاندانشمتعادلومتوازنحقوقرعایت(5-15

ف؛مختلسطوحدرمجریانهایحرفورشدتربیتیوآموزشیهایبرنامهکیفیتارتقاءزمینهآوردنفراهم
ایمنطقهانی،استملی،مختلفسطوحدرراآناجراییمشکالتواثربخشیکارآمدی،جامعیت،ارزشمندی،میزان(6-15
نماید؛میفراهمرایآموزشنظامعملکردتعالیودرسیبرنامهبهبودامکانوکردهمنعکسمنصفانهصورتبهای،مدرسهو
آورد؛میفراهمراشیابیارزفرآینددرربطذیونفعذیافرادتمامیمشارکتامکان(7-15
10تا5زمانیاصلفودرحداکثرآمدهعملبهشیابیارزنتایجبراساسملیدرسیبرنامهرسانیروزبهوبازنگری(8-15

.شدواهدخانجامپرورشوآموزشعالیتصویبشورایباوآموزشیریزیبرنامهوپژوهشسازمانپیشنهادبهساله

ارزشیابی برنامه درسی ملی(14



(صلي اهلل علیه و آله) رسول خدا 

خداوند 

آموزان را دانش 

دارددوست 


