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چهارچوب نظام تعلیم و تربیت تمام ساحتی

ساحت های شش گانه حوزه های یادگیری اهداف دوره ابتدایی



نقش تربیتی معلمان به عنوان مربی. 1

برنامه درسی، محتوای تربیت و یادگیری . 2

هار ساحت ضرورت و اهمیت آشنایی معلمان با نظام تعلیم وتربیت مبتنی ب. 3

در سند تحولمعلمجایگاه و نقش 





ساحت های تعلیم و تربیتضرورت و اهمیت 

جانبههمهتربیت.1

متوازنتربیت.2

چرایی.3





اهداف کلی

حدود و قلمرو

جهت گیری

اصول حاکم بر هر ساحت

اهداف ساحت ها در دوره های مختلف تحصیلی

«کیل دهنده هر ساحتشاجزای ت»



اعتقادی، عبادی و اخالقیساحت تعلیم و تربیت 
اسالمدینآگاهانهوآزادانهپذیرش–

وداریدینبهسایریندعوتو(دینیاحکامبهتقیدوعبادت)خداوندباارتباطبرقراریطریقازدیگرانوخویشوجودیمعنویابعادارتقایجهتمداومتالش–

مداریاخالق

.دیگرانوخویشوجودیهایظرفیتپیشرفتوهامحدودیتنیازها،بهمسئوالنهپاسخگوییبرایدیگرشناسیوخودشناسی–

فردیابعادتمامدراخالقودینسازندهومؤثرحضوربرایپیوستهتالش–

اهداف کلی

درطیبهحیاتاخالقیودینیجنبهازقبولیقابلمرتبهتقویتورشدبهناظراست،عمومیورسمیتربیتجریانازبخشیواخالقیعبادیاعتقادی،تربیتساحت

اتصفواعمالها،ارزشباورها،ازایمجموعهبهنسبتمتربیاناختیاریوآگاهانهالتزاموایمانپرورشجهتکهاقداماتیوتدابیرهمهشاملومتربیانوجود

بهاظرنواخالقی،عبادیاعتقادی،تربیتساحتقلمرولذا.پذیردمیصورتایشاناخالقیودینیهویتتعالیوتکوینراستایدرواخالقیوعبادیاعتقادی

برترینحقبهاست،کهایشانازپیرویو(ع)معصومینائمهو(ص)پیامبر)دینیرهبرانوالیتپذیرشونبوتمعاد،متعال،خداوندبهنسبتمعرفتوخودشناسی

.هستندتاریخطولدرکاملهایانسان

احکام،بهعملیتقید،(معیارنظاموزندگیآیینیعنیحقدینآزادانهوآگاهانهالتزاموانتخاب)ایماندینی،هایارزشوعقائدسایربهناظرساحتاینچنینهم

مهار)معیارنظاماساسبرخودسازیبرایپیوستهتالشواجتماعیوفردیابعادهمهدر)روزمرهزندگیدراخالقیآدابواصولرعایتودینیهایارزشومناسک

.تاس(اخالقیرذایلوصفاتتکوینازپیشگیریواخالقیفضایلوصفاتکسبنفس،عزتوکرامتحفظداری،خویشتنوعواطفتعدیلطبیعی،غرائز

حدود و قلمرو



اجتماعی و سیاسیساحت تعلیم و تربیت 
؛اسالمیمعیارنظامپرتودرجامعههایارزشوهنجارهارسوم،آداب،اصالحوحفظبازشناسی،–

اسالمیمعیارنظاماساسبرسیاسیواجتماعیتحوالتیاخردمندانهمواجهةوجامعهوخودسیاسیواجتماعیموقعیتمناسبدرک–

وهمشهریانوهمکارانهمسایگان،دوستان،خویشاوندان،خانواده،اعضای)دیگرانوخوداجتماعیموقعیتاصالحودرکپرتودردیگرانوخویشوجودیمرتبهوآزادیتوسعه–

(…ووطنانهم

جوییمسالمتوهمدلیوفاق،بردباری،،خیرخواهیانصاف،مهرورزی،احسان،نظیرجمعیصفاتیکسبواسالمیمعیارنظاماساسبرایشانبامناسبوسازندهرابطهبرقراری–

اسالمیمعیارنظامهایارزشاساسبرصالحجامعةبخشتحققنهادترینمهممثابةبهآنتداوموحفظوخانوادهتشکیلجهتآمادگی–

اجتماعیهای-ارزشپاسداشتوسیاسیواجتماعیمشارکت،پذیریمسئولیتقانون،رعایتنظیرهاییشایستگیکسبوسیاسیومدنینهادهایسایرودولتنهادباشایستهتعامل–

اسالمی؛معیارنظاماساسبرآنمداومپیشرفتوصالحجامعةگیریشکلجهتدر

عدالتخواهیستیزی،ظلمعزت،وکرامتحفظحقطلبی،اصولرعایتباسیاسیواجتماعیحیاتدرمؤثرجمعیمشارکت–اسالمیتمدنوفرهنگبازشناسی–

اهداف کلی

فعالیت هایدروباشندآگاهوفعالشهروندانیتامی سازدقادررامتربیانکهاستشایستگی هاییکسببهناظرعمومیورسمیتربیتجریانازبخشیسیاسیواجتماعیتربیتساحت

:استزیرمواردشاملسیاسیاجتماعیتربیتساحتقلمرو.کنندمشارکتواجتماعیسیاسی

پذیری،تمسئولیقانون،رعایت)سیاسیومدنینهادهایسایرودولتنهادباشایستهتعامل،(...وهمکارانوهمسایگاندوستان،خویشاوندان،خانواده،اعضای)دیگرانبامناسبارتباط

ودرکمسالمت جویی،اجتماعی،فهمودرکهمدلی،ووفاقبردباری،)ارتباطیهایمهارتواجتماعیاخالقودانشکسب،(اجتماعیهایارزشپاسداشتسیاسی،واجتماعیمشارکت

.است(...وانگلیسیعربی،)جهانیمحلی،(فارسی)ملیزبانتوانایی هایتفاهم،ووحدتحفظبین المللی،تفاهمفرهنگی،میانتعاملودرکاجتماعی،عدالت،سیاسیفهم

حدود و قلمرو



زیستی و بدنیساحت تعلیم و تربیت 
خویشروانیوجسمینیازهایبهمسئوالنهپاسخگوییوخودزیستیهایویژگیدرک–

؛اسالمیمعیارنظاماساسبردیگرانوخودروانیوجسمیبهداشتوسالمتارتقایوحفظجهتپیوستهتالش–

؛اسالمیمعیارنظاماساسبرطبیعتوجامعهخود،دربارهآنپیامدهایارزیابیوشدهانتخابزندگیسبکبهنسبتبصیرت–

؛اسالمیمعیارنظامبراسایجهانیوملیمحلی،سطحدرجامعهافرادایمنیوسالمتارتقایوحفظبرایجمعیوفردیتالش–

اسالمی؛معیارنظاماساسبرطبیعتبهاحتراموزیستمحیطازحفاظتبرایجمعیوفردیمداومکوشش–

اهداف کلی

حدود و قلمرو
روانیوجسمیبهداشترعایتوسالمتارتقایوحفظبهناظرکهاستعمومیورسمیتربیتجریانازبخشیبدنیوزیستیتربیتساحت

.استتطبیعبهاحتراموزیستمحیطازحفاظتبیماری،وضعفعواملبامبارزهروانی،وجسمیقوایتقویتدیگران،وخودقبالدرمتربیان

نتأمی)اجتماعیوفردیسالمتجنسی،تربیت:دهدمیپوششرازیرموارد(جسمیسالمتتأمینوبدنیقوایپرورش)ساحتاینقلمرو

اکیزگیپوروحوجسمازمراقبتفراغت،اوقاتوسالمتفریحاتازاستفادهسالمت،ورفاهازبرخورداریزندگی،درشادابیحفظاساسی،نیازهای

گوهایالازآگاهیشهری،بومزیستحفظقبالدرمسئولیتاحساس)شهریبومزیستقلمروهایمحیطی،زیستبهداشت،(فردیآراستگیو

قائلراماحتوطبیعتشناخت(طبیعیمنابعو)شهریمحیطسالمتوپاکیزگیحفظدرهاگرایشوهاعادتیادگیریومصرفوتولیدصحیح

.دارداشارهآنکاملوجهدرطیبهحیاتازومغفولمهمهاییجنبهبهموارداینهمةواقعدر.(آنبرایشدن



حرفه ایاقتصادی و ساحت تعلیم و تربیت 

آنپیوستةبهبودبرایتالشوجامعهوخوداقتصادیموقعیتدرکبااقتصادیزندگیومعاشامرتدبیر–

(اجتماعیوفرهنگیتاریخی،زمینهدر)جامعهوخوداقتصادیمسائلفهمودرک–

وعمومیاهرفتأمینبهرهوری،افزایشملی،ثروتپیشرفتوحفظاقتصادی،استقاللورشدعمران،کفاف،غنا،تحققبرایجمعیوفردیتالش–

وصالحجامعةتشکیلجهتدرجهانیوملیسطحدرهاآنبامقابلهجهتتالشوتبعیضوفسادفقر،عواملشناساییواقتصادیعدالتبسط

اسالمیمعیارنظاماساسبرآن،مداومپیشرفت

اهداف کلی

حدود و قلمرو

وتصادیاقبُعدیعنیآدمیزندگیمهمابعادازیکیبهناظرکهاستعمومیورسمیتربیتجریانازبخشیایحرفهواقتصادیتربیتساحت

فهمورکدنظیراموری)استایحرفهواقتصادیتالشومعاشامرتدبیردرمتربیانهایتواناییرشدبهناظرساحتاین.انسانهاستمعیشتی

وحفظتجهتالشوری،بهرهرعایتبیکاری،وبطالتازپرهیزکارآفرینی،توانای،حرفهاخالقبهالتزامای،حرفهمهارتودرکاقتصادی،مسائل

.(اقتصادیروابطدرهاارزشواخالقبهالتزامومعامالتاحکاموکاروکسبقوانینمراعاتاقتصادی،عدالتبسطبهاهتمامثروت،توسعة



زیبایی شناسی و هنریساحت تعلیم و تربیت 

آندرخویشجایگاهوهستیجهانازکلیدرکبهدستیابیبرایهستی/طبیعترویدادهایهدفوهاپدیدهمعنایدرک–

؛اسالمیمعیارنظاماساسبر

؛هنریزبانبهآنابرازوهستی/طبیعتپنهانوآشکارهایپدیدهازرمزگردانیورمزگشایی–

؛خودزیباشناسانةذائقهارتقایوالهیکمالوجمالمظاهرمنزلةبهآفرینشوجهانهایزیباییدرک–

جهانیوملیسطحدرهنریمیراثتعالیحفظباهدفهنریآثارخلقدرخودتخیلقدرتازگیریبهره–

اهداف کلی

حدود و قلمرو

ذوقوتاحساساعواطف،پرورشوخیالقوةرشدبهناظرکهاستعمومیورسمیتربیتجریانازبخشیهنریوشناختیزیباییتربیتساحت

(یهنرهایارزشوآثارازقدردانیوهنریآثارخلقتوانمعنوییامادیزیباییدارایافعالوموضوعاتدرکتوان)متربیانشناختیزیبایی

.است



علمی و فناورانهساحت تعلیم و تربیت 
اسالمیمعیارنظاماساسبرفناوریوعلمحوزهدربشریمتراکمتجاربنتایجازگیریبهرهوشناخت–

رایبنوینابزارهایوهاروشخلقیاواقعیتجدیدهایصورتکشفجهتهاآندرنوآوریوخالقیتایجادوفناورانهوعلمیهاییافتهازارزیابیوگیریبهره–

اسالمیمعیارنظامچهارچوبدرمتعالیاهدافبهوصول

اسالمیمعیارنظاممبنایبرمطلوبآیندهبهجامعهوخوددستیابیبرایپژوهشیعلمیهایفعالیتآگاهانهاجرایوریزیبرنامه–

هایعالیتفدرسازندهنقشایفایبرایآنازآموختنوآبادانیتسخیر،تکریم،باهدفطبیعتازاستفادهوشناختطریقازطبیعتباسازندهارتباطبرقراری–

علمی

اهداف کلی

حدود و قلمرو
رامتربیانکهاستیی(هاومهارتهاتوانمندیوصفات)هاشایستگیکسببهناظرکهاستعمومیورسمیتربیتجریانازبخشیفناوریوعلمیتربیتساحت

تحوالتوراتتغییبهعنایتباشوند،قادرمتربیانآناساسبرتاکندیاریفناوریوعلمعرصةدربشریمتراکمتجاربنتایجتوسعةوگیریبهرهوشناختدر

.کنندکسبمدارارزشبینشی(ابزارینگاه)طبیعتدرمسئوالنهتصرفواستفادهو(هستیبهایآیهنگاه)هستیجهانبهنسبتآینده،

وحفظویعتطببهانساننگاهدراساسیراهبردیکبهتواندمیکهشد،منجرخواهدطبیعتازمسئوالنةگیریبهرهوتصرفبهمنجرابزاریوایآیهنگاهترکیب

.بینجامدآنازمراقبت

علمیفکرتشیوةکارگیریبهافزایی،دانشمهارتکسبعمومی،وپایههایدانشدرکوفهمراستایدرجامعهافرادتوانمندیرشدبهناظرتربیتازساحتاینلذا

.تاسزندگیکیفیتبهبودبرایفناورانهتفکروبینشدانش،کسببهناظرنیزونوآوریوخالقیتبروزجهتآمادگیانتقادی،تفکرتوانمنطقی،و





دوره دوم ابتدایی

دوره اول ابتدایی

دوره اول متوسطه

دوره دوم متوسطه



تعلقاحساسوپذیرش،دیناصولازیکهراولیهمفهومدرکبا:1

.دهدنشانراآنبهنسبتخودخاطر

کریمت،نفسعزت)دینیپیشوایانهایآموزهوزندگیروشمطالعهبا:2

وردماحکامشناختو(عهدبهوفای،دیگرانوطبیعتبهاحترام،والدین

.گیردارکبهزندگیدروکندشناساییصالحعملبرایراالگوهایی،نیاز

،کریمقرآنباانسوعینیمفاهیمدرک،روانوصحیحقرائتبا:3

.گیردکاربهزندگیدرراآنهایآموزه

القیاعتقادی، عبادی و اخاهداف دوره ابتدایی در ساحت تعلیم و تربیت 

وودشآشناخداوندتواناییودانایی،بخشندگی،مهربانیصفاتبا:1

.نمایدابرازراآنازحاصلآرامشواطمیناناحساس

وآداب)دینیپیشوایاناخالقیهایآموزهوزندگیروششناختبا:2

رفتاردرارآنتاثیر،(پشتکار،نظم،راستگویی،اجتماعیوفردیرفتار

.دهدنشانخود

ردراخودقرآنیهایآموخته،قرآنآسانآیاتونمازصحیحقرائتبا:3

.گیردکاربهزندگی

دوره دوم ابتداییدوره اول ابتدایی



هاپرسشبامواجههدر،دینیمعارفعقالنیواستداللیوجهدرکبا:1
دینیشواهدومنابعبرتکیهباراایکنندهمتقاعدهایپاسخ،مسایلو

.دهدقرارارزیابیموردراآنتاثیروکندارایه
ودیناحیایدرراایشاننقش،دینیپیشوایانسیرهازالگوگیریبا:2

،زیستیظلم،عدالتخواهی،مهدویعدلجامعه)بشریتآیندهترسیم
تموقعیدرراآنهایداللتوکندتبیین(آبادیوعمران،جوییصلح
.یردکاربهاجتماعیوفردیزندگیمختلفهای
،اتثب،جامعیت)اسالمدینجاودانگیوقرآنهایظرفیتبهباوربا:3

ازتاسقادر(آیندهوحالنیازهایبهنسبتپویایی،فطرتباسازگاری
.کنداستفادهامروزدنیایمسائلازاینمونهحلبرایآن

القیاعتقادی، عبادی و اخاهداف دوره متوسطه در ساحت تعلیم و تربیت 

وهاابانتخبرآنتاثیرچگونگیودینیمعارفنظامکلیشناختبا:1
القیاخودینیهویتبهدهیشکلتوانایی،انسانزندگیدرهاتصمیم
.کندکسبراخود
،سنفکرامت،الناسحق)دینیپیشوایانسیرهوگفتاربررسیبا:2

(محیطیزیستوجمعی،فردیسالمتحفظ،گراییقانون،جدیت
خابانتخوداجتماعیوشخصیزندگیسبکانتخاببرایراهاییمالک

.کندارزیابیراآنتاثیرمیزانآنهابهعملباو
ایهآموزه،موضوعیآیاتدرتدبروکریمقرآنروانوصحیحقرائتبا:3

مازناقامهونیازمورداحکامرعایتباوگیردکاربهزندگیدرراقرآنی
.ورزداهتمام(جماعتوفرادا)

دوره دوم متوسطهدوره اول متوسطه



اجتماعی و سیاسیاهداف دوره ابتدایی در ساحت تعلیم و تربیت 

یاجتماعوخانوادگیزندگیدرخودهایمسئولیتوحقوقشناختبا:1

هبمقرراتوقوانیناز،جویانهمسالمتوسازندهرفتارگیریبکارو

.کندپیرویسازندهوآزادانهصورت

راآنرتاثی،زمانگذردراجتماعیوطبیعیمحیطتغییراتشناختبا:2

.کندتبیینخودزندگیدر

قبالدرراخودوظایفوهانقش،شهروندیهایمهارتکسببا:3

،محیطیزیستهایبرنامهوهافعالیتدرمشارکتبامحلیجامعه

.دهدانجاماجتماعیسیاسی،،فرهنگی

،دوستان،خانواده)گروهازعضویعنوانبهخودنقشایفایبا:1

،همدالنهرفتارباگروهبهنسبتراخودتعلقاحساس،(مدرسه

.دهدنشانجویانهمشارکتومحترمانه

وزندگیمحیط)اجتماعیوخانوادگیروابطدرقانونونظمرعایتبا:2

.دهدانجامدیگرانقبالدرراخودوظایف(مدرسه

بتنسراخودخاطرتعلق،ایرانیشهروندیکعنوانبهخودشناختبا:3

.دهدنشانآننمادهایووطنبه

دوره دوم ابتداییدوره اول ابتدایی



اجتماعی و سیاسیاهداف دوره متوسطه در ساحت تعلیم و تربیت 

لمسائ،سیاسی-اجتماعیزندگیدرخودهایمسئولیتوحقوقشناختبا:1
ودکنشناساییرا(....ومحیطیزیست،اجتماعیهایآسیبومشکالت)جامعه
ووحدت،ملیمنافعوامنیتحفظراستایدرآنهاحلبرایراخودوظایف
.دهدانجاماجتماعیانسجام

مهارت،سیاسی-اجتماعیتعامالتدراقناعیکنششیوهازگیریبهرهبا:2
.کندربهتجرامشارکتیمدیریتوجمعیهایفعالیتدرسازندهمشارکتوگفتگو

،سیاسی-اجتماعیزندگیتغییروتداوم،تکوینسازوکارهایتحلیلبا:3
یاسیس-اجتماعیهایمسئولیتووظایفوکندانتخابرازمانی/مکانیموقعیت
.دهدانجامالمللیبینوملی،محلی،خانوادگیسطحدرراآنبرمترتب

هاییروش،آنتحولسیرواسالمی-ایرانیتمدنوفرهنگارزیابیوتحلیلبا:4
ملی،محلیسطحدرفرهنگیمیانتعاملوفرهنگاینگسترشوصیانتبرایرا
.کندپیشنهادالمللیبینو

ولیتمسئوایثار،دوستینوع،سازهویتاجتماعیهایفعالیتدرمشارکتبا:1
تصمیمییتوانا،فردگراییروحیهازپرهیزباوکندتجربهرادیگرانقبالدرپذیری
.دهدتوسعهراخودجمعیخردبرمبتنیگیری

هاییروش،اجتماعیزیستقبالدرخودهایمسئولیتووظایفشناختبا:2
دراندیگروخودازحفاظتواجتماعیزندگیسبکبهبودبرگذاریتاثیربرای
.گیردکاربهوکندانتخاباجتماعیهایآسیبومسایلبرابر
ویسیاس،اجتماعی،طبیعیمحیطتداوموتغییر،تکوینعللبررسیبا:3

وراتتغییروندازراخوددرک،کشورسیاسیساختارواساسیقانونباآشنایی
.کندبیاناجتماعیزیستبرآنتاثیرات

درراخودعملکرد،(اسالمی-ایرانی)ملیهویتهایشاخصشناختبا:4
.دهدقراربررسیموردآنارتقایوحفظراستای

دوره دوم متوسطهدوره اول متوسطه



یزیستی و بدناهداف دوره ابتدایی در ساحت تعلیم و تربیت 

وحرکتی–جسمیهایتوانمندیونیازها،هاویژگیشناساییبا:1

کندانتخابرامختلفهایموقعیتبامتناسبرفتاریالگوی،خودروانی

.دهدارتقاءراخودشادابیوسالمتسطحو

الم،ستفریحات،سالمت،بهداشتهایبرنامهوهاطرحدرمشارکتبا:2

وودخسالمتبرراآنتاثیرگذاری،ورزشیهایفعالیتوبدنیتربیت

.دهدقراربررسیمورددیگران

محیطربخویشرفتاریالگویتاثیر،خودزندگیمحیطشناساییبا:3

.خشدببهبودراخودعملکردوکندتبیینراالهیآیاتمثابهبهزیست

ود،خحرکتی–جسمیهایتواانمندیونیازها،هاویژگیشناساییبا:1

وسالمتسطحارتقای،شادابیحفظبرایراآنبامتناسبرفتارهای

.دهدانجامالهیامانتعنوانبهخویشبدنیهایتوانایی

محیطبرخودعملکردتاثیر،زیستمحیطبهنسبتآگاهیکسببا:2

.گیردکاربهراآننتایجوکندبررسیرازندگی

دوره دوم ابتداییدوره اول ابتدایی



یزیستی و بدناهداف دوره متوسطه در ساحت تعلیم و تربیت 

والمتسبرتاثیرگذارسیاسیواقتصادی،اجتماعیفرهنگی،عوامل:1
بهابوکندشناساییراخودمعنویواجتماعی،روانی،جسمانیتوانایی

.یابدتدسپایداررفتاریالگویبه،شایستهزندگیراهبردهایکارگیری
تفریحات،زندگیسبکبهبودهایبرنامهوهاطرحدرمشارکتبا:2

عهالمنفعاموزیستمحیطسازیسالم،ورزشوبدنیتربیت،سالم
سالمتوخداوندهایآفریدهحفظبهنسبتراخویشهایمسئولیت

.کندارزیابیراآنتاثیرگذاریمیزانودهدانجامجامعهوخانواده،خود
وجهانیوملیسطحدرزیستمحیطمشکالتومسایلمطالعهبا:3

زیستفعالودوستدارعنوانبه،اجتماعینهادهایکارکردشناخت
.کندنقشایفایآنپایداربهبودواصالحبرایمحیطی

،روانی،جسمیسالمتسطح،سالمزندگیمعیارهایشناساییبا:1
بهدهیشکلبرایراهاییروشوبررسیراخودمعنوی،اجتماعی
.گیردکاربهوکندانتخابخودهویت

هایبرنامهدر،جامعهبهداشتوسالمتقبالدرمسئولیتپذیرشبا:2
)زیستمحیطسازیسالم،بدنیتربیتوسالمتفریحات،سالمتارتقاء
ندگیزکیفیتبهبودبرایراهاییروشو،کندمشارکت(مدرسه/محله
گیردکاربهاجتماعیوفردی

رفتاریالگویتاثیربررسیوسالمزیستمحیطمعیارهایشناساییبا:3
حلراه،ایمنطقهومحلیمحیطیزیستهایسامانهبردیگرانوخود
.گیردکاربهخودزیستگاهبهسازیوحفظبرایراهایی

دوره دوم متوسطهدوره اول متوسطه



ه ایحرفاقتصادی و اهداف دوره ابتدایی در ساحت تعلیم و تربیت 

رکدو(مصرف،توزیع،تولید)اقتصادعمومیمفاهیمشناساییبا:1

وشر،اقتصادیهایفعالیتدرمالیانضباطوپذیریمسئولیتنقش

.ردگیکاربهوکندشناساییاقتصادیسادهمسائلحلبرایراهایی

رادخوخالقیتوتخیلقدرت،کارآفرینیاصلیهایمهارتکسببا:2

.کندتحلیلراآننتایجواجراخدمتیامحصولیکتولیدبرای

،الناسحقرعایت،تالشوکار)اقتصادیاخالقمفاهیمدرکبا:3

گیزنددرخودرفتار،(تبذیرواسرافازپرهیز،داریامانت،نیکوکاری

.کندعملودهدسامانآنمبنایبررادیگرانباارتباطوشخصی

هایروش،(مصرف،هزینه،فایده)اقتصادپایهمفاهیمدرکبا:1

.گیردکاربهخانوادگیوشخصیزندگیدررابهینهمصرف

ارخودخالقیتوتخیلقدرت،کارآفرینیسادههایمهارتکسببا:2

.گیردکاربهخدمتیامحصولیکتولیدبرای

دوره دوم ابتداییدوره اول ابتدایی



ه ایحرفاقتصادی و اهداف دوره متوسطه در ساحت تعلیم و تربیت 

ضایفدراقتصادیتحوالتومسائلگیریشکلروندوابعاددرکبا:1
بررسیراجامعهوخانواده،خوداقتصادیرفتارالگوی،مجازیوواقعی
.گیردکاربهحاللمعاشتدبیربرایهاییروشوکند
یهاصالحیت،گذاریسرمایهواشتغالعرصهتحوالتشناساییبا:2

دراقتصادیآفرینینقشوکاروکسببرایوارزیابیراخودایحرفه
.کندریزیبرنامهآینده

درکواقتصادیکالنهایسیاستوهابخشازعمومیشناختبا:3
آنتاثیرفراملیوملیسطحدراقتصادیبازیگرانمنفیومثبترفتارهای

.کندتحلیلجامعهمسائلبررا

مالیهایشیوهدرکوخانوادهاقتصاداصلیمفاهیمشناساییبا:1
ارکبهزندگیدرراآنمصادیق،(ریسکمدیریتواندازپس)شخصی
.نمایدمشارکتفعاالنهخانوادهاقتصادبهبوددروگیرد

درپایهفنیهایصالحیتکسبومشاغل،هاحرفهازشناختبا:2
رایب،جنسیتواستعدادها،عالیقبامتناسب،محصولعرضهوتولید

.کندریزیبرنامهخودیآیندهشغلیمسیرانتخاب
تعاون،قناعت،شکر)سازندهاقتصادیرفتارکلیدیمفاهیمشناختبا:3
راهاآنتاثیر،(ملیتولیدازحمایت،حراموحاللرعایت،جمعیمنافع،

برایراهاییروشوکندتحلیلاجتماعیوخانوادگی،فردیاموردر
.دهدپیشنهاداقتصادیرفتارهایبهسازی

دوره دوم متوسطهدوره اول متوسطه



هنریزیبایی شناسی واهداف دوره ابتدایی در ساحت تعلیم و تربیت 

ضایف،خودپیراموندرساززیباییعناصراهمیتدرکوشناساییبا:1

.بخشدبهبودراخودزندگی

درتق،شناسیزیباییمعیارهایازاستقادهباهنریاثریکخلقبا:2

.کندتقویتراخودپردازیایدهوتجسم،تخیل

هنریثرایاطبیعیپدیدهیک،شناسیزیباییاولیهاصولشناختبا:3

.کندتوصیفخودبرراآنتاثیرچگونگیوبررسیرا

،هسادهنریوفرهنگی،طبیعیهایپدیده،اطرافاشیامشاهدهبا:1

.کندابرازهنرزبانبهراآنازحاصللذتوخودحسیدریافت

وتجسم،تخیلقدرت،اطرافاشیایومحیطدرسازندهتغییربا:2

.دهدپرورشراخودخالقیت

دوره دوم ابتداییدوره اول ابتدایی



هنریزیبایی شناسی واهداف دوره متوسطه در ساحت تعلیم و تربیت 

،اقتصاد،فناوری:باهنررابطه)هنرحوزهمسایلوآثارمطالعهبا:1
،ارزشیوشناسیزیباییاصولبراساسراآنها،(.....اخالق،فرهنگ
.کندارزیابیجامعهوخودبرراآنتاثیرونقش

قخلهنریفرهنگیاثری،هنریذوقوتخیلقدرتکارگیریبهبا:2
.دهدقرارارزیابیموردشناسیزیباییمعیارهایاساسبرراآنوکند
یباییزوارزشیاصولمبنایبرهنریفرهنگیآثاربررسیوانتخاببا:3

زمانربستدرهاانسانمیانمشترکزبانعنوانبهراهنرنقش،شناسی
.نمایدتبیینمکانو

راودخزندگیمحیط،ارزشیوشناسیزیباییاصولگیریکاربهبا:1
آرامشهبدستیابیوزندگیکیفیتبهبوددرراآنتاثیرودهدتغییر
.کندارزیابیروانیوروحی

نگیفرهاثر،خودپردازیایدهوتجسم،تخیلقدرتازگیریبهرهبا:2
.کندتوصیفراآنشناسیزیباییابعادوکندخلقهنری

وناسیشزیباییاصولمبنایبرراآنها،هنریفرهنگیآثارانتخاببا:3
.کندتوصیفخویشهویتبرراآنتاثیروبررسیارزشی

دوره دوم متوسطهدوره اول متوسطه



هعلمی و فناوراناهداف دوره ابتدایی در ساحت تعلیم و تربیت 

یاتآ)طبیعیهایپدیده،تفکروعملیکارهایمهارتازاستفادهبا:1

حلبرایراآننتایجوکندمطالعهراریاضیروابطوالگوهاو(الهی

.گیردکاربهزندگیروزمرهمسائل

زاحاصلهاییافتهوهاایده،دیگرانباکارهایمهارتازاستفادهبا:2

.ذاردگمشارکتبهدیگرانرابا(وگروهیفردی)پژوهشی-علمیفعالیتهای

هایمهارتازگیریبهرهوفناورانهوعلمیهاییافتهازاستفادهبا:3

ویبررسراروزمرهزندگیدراستفادهموردوسایلوکاالها،فناوریپایه

.کندنهادپیشمنابعازمسئوالنهاستفادهوکیفیتبهبودبرایهاییایده

وابطروطبیعیهایپدیده،یادگیریپایههایمهارتازگیریبهرهبا:1

.ردگذااشتراکبهدیگرانباراخودهاییافتهوکندمطالعهراریاضی

تولیدفرایند،خالقیتوپرسشگری،فناوریپایههایمهارتکسببا:2

.کندتجربهرامحصولیک

دوره دوم ابتداییدوره اول ابتدایی



هعلمی و فناوراناهداف دوره متوسطه در ساحت تعلیم و تربیت 

)بیعیط،انسانیهایپدیدهبرحاکمروابطوالگوهاارزیابیوتحلیلبا:1
حلوشناختبرایسازیمدلازریاضیمسایلحلو(الهیآیات

.کنداستفادهزندگیواقعیمسایل
یهایافتهوهاایده،مدرسهسطحدرمشارکتیکارفرایندیکطی:2

هاییافتهوکندآزمایشومطالعهموضوعیکبارهدررافناورانه-علمی
.کندارائهایفرامدرسهسطحدرعلمیاخالقرعایتباراخود
ولمیعتحوالت/آیندهوضعیتبررسیوفناوریسوادازگیریبهرهبا:3

.کندارائهمحصولیاطرحیکقالبدرراخودایده،فناوری

ارهاپدیدهبرحاکمروابطوالگوها،تفکرراهبردهایازاستفادهبا:1
کارهبعلمیتوسعهومسایلحلبرایراخودهاییافتهوکندشناسایی

.گیرد
ناورانهف-علمیهاییافتهوهاایدهبررسیبامشارکتیکارفراینددر:2
بهپاسخبرایوارائهراخوددیدگاههایپژوهشیوعلمیهایگزارهیا

.کنداجراوتهیهپژوهشیومطالعاتیطرح،جدیدپرسشی
شدهتهگرفکاربهفناورانهوعلمیاصول،قوانین،فرایندهابررسیبا:3
.ردگیکاربهآنسازیبهینهبرایراهاییروش،محصولیکتولیددر

دوره دوم متوسطهدوره اول متوسطه





حوزه های یادگیریمنطق و چرایی 

دروسآشناییفلسفهبامعلمانآشناییوضرورت.1

دروسکاربردیآموزش.2

مدارسدرمهمچالشیکبهپاسخ.3



حوزه حکمت و معارف اسالمی-1

حوزه قرآن و عربی-2

حوزه زبان و ادبیات فارسی-3

حوزه فرهنگ و هنر-4

حوزه سالمت و تربیت بدنی-5

حوزه کار و فناوری-6

حوزه علوم انسانی و مطالعات-7
اجتماعی

حوزه ریاضیات-8

حوزه علوم تجربی-9

حوزه زبان های خارجی-10

حوزه آداب و مهارت های -11
زندگی



حکمت و معارف اسالمی حوزه -1

سببنهایتدروکندمیفراهمراآموزاندانشدربصیرتوتفقهتأمل،تدبر،درک،برایالزمزمینهحوزهاین

بهرادینآموزاندانشکهاستآنآموزش،اینمحدوده.دهدبروزخودازحکیمانه ایرفتارفردتاشودمی

سهملشایادگیریحوزهاین.نمایندعملوریزیبرنامه،آنبراساسوبشناسندزندگیبرنامهوعملعنوان

.باشدمیاحکامواخالقاعتقادات،بخش



قرآن و عربیحوزه -2

صورتهمبامرتبطوهماهنگبایدهاآنریزیبرنامهودارندیکدیگرباوثیقیارتباطمحتواییحوزهدواین

عملهبمطلوباستفادههمدیگرتأییدکنندهومکملمطالبنیزومشترکهایروشومحتوااهداف،ازوگیرد

.آید



زبان و ادبیات فارسیحوزه -3

طریقازنوشتنوخواندنگفتن،سخندادن،گوشزبانیمهارتچهاربرفارسیادبیاتوزبانآموزش

(لیلتحونقد،تفکر)فرازبانیمهارتهایو(دیداری)خطیو(شنیداری)آوایینمادهایرمزگذاریورمزگشایی

ها،باورزبان،فهمبهآموزاندانشحوزه،ایندر.داردتأکیدفارسیادبیاتنیزوهاآنکاربستچگونگیو

واملعوسازهایعناصرومندنظامپیکرهوفارسیزبانگشتاروجایگاهزبانی،ساختار،هانگرشوهاارزش

.یابندمیدستمعاصروکهنادبیاتواصیلمنابعدرزیباییوهنری



فرهنگ و هنرحوزه -4

گذشته،تاریخ،هاارزشوباورها:شاملاستاجتماعیوفردیبعددرماملیهویتعواملازفرهنگحوزه

.استمعاصروگذشتهادبیاتوهنرباستانی،آثارقوانین،،هاسنتوآدابملی،مفاخر

تربیت.تاسفرهنگیبصیرتبهدستیابیبرتأکیدبا«هنریتربیت»آموزش،ومحتواسازماندهیدرحوزهاین

هااییزیببهنسبتقدرشناسیوخداوندشناختهایراهازیکیکههستینظموهازیباییدرکزمینههنری

.کندمیفراهمرااستهاآنخالقو



سالمت و تربیت بدنیحوزه -5

اختهشنحوزهیکهمبسته،موضوعاتعنوانبهسالم،تفریحاتوبدنیتربیتوورزشسالمت،وبهداشت

تغذیه،صحیحاصولفرد،تکاملورشدوزندگیکیفیسطحبهتوجه.دارندبسیاریمشترکاهدافواندشده

وتربیتحوزهاین.باشدمیحوزهایناهدافمهمترینازایمنیهایمهارتکسبوبهداشتیآدابرعایت

.دباشمی«سالمتفریحاتوورزش،بدنیتربیت»و«بهداشتوسالمت»اصلیزیرحوزهدوداراییادگیری



کار و فناوریحوزه -6

:ازعبارتاندکهاستشایستگیدستهچهارشاملحوزهاینقلمرو

کاردنیایغیرفنیمحوریهایشایستگی.1

گوناگونمشاغلوحِرَفکارنیروینیازموردفنیپایههایشایستگی.2

مجازیفضایدرسالموزندگیارتباطاتواطالعاتفناوریبهمربوطهایشایستگی.3

ایوحرفهفنیالعمرمادامیادگیریبهمربوطهایشایستگی.4



علوم انسانی و مطالعات اجتماعیحوزه -7

تعاملواجتماعی،عواملطبیعی،عوامل،مکانزمان،بعددرآنابعادوموقعیتدرکشاملحوزهاینقلمرو

واریختطولدرهاانسانزندگیبرالهیهایسنتحاکمیتچگونگیدرکسرزمین،آمایش،یکدیگرباهاآن

.باشدمیاسالمیایرانجامعهمسئولعضویکعنوانبهاقتصادیواجتماعیهایمهارتکسب



ریاضیاتحوزه -8

آموزاندانشحوزهایندردیگر،سویازواستریاضیمفاهیمدرکسویکازریاضیاتآموزشحوزهقلمرو

موردنکاتازآنکاربردهایوریاضیاتدرفناوری.یابندمهارتهاآندروشدهآشناریاضیفرایندهایباباید

.استریاضیاتدرنوینهایفناوریازاستفادهدرتأکید



علوم تجربیحوزه -9

وادهمتغییراتآن،پیرامونوزمین،موجوداتوحیاتیفرایندهایمطالعهشاملتجربیعلومیادگیریحوزه

اسالموایراندرعلمتاریخوروزانهزندگیدرعلوماجتماع،درعلومشده،فرآوریموادوطبیعتانرژی،

علمیدهایفراینبلکه.گیردبرنمیدرراعلمیهایفرآوردهوهایافتهآموزشتنهافناورانهعلمیتربیت.است

.دهدمیقرارتوجهموردنیزراتفکرپیچیدههایمهارتوآموزیعلمروشو



زبان های خارجیحوزه -10

ارتباطادایجبهقادرآموزشازپسفردکهایگونهبهداردتأکیدمسئلهحلوارتباطیتواناییبرزبانآموزش

بایدبانزآموزشدرسیبرنامه.گرددمعناانتقالودریافتبرایزبانیچهارگانههایمهارتتمامیازاستفادهبا

طحسدرسازندهومؤثرارتباطبرقراریبراینیازموردهایساختوواژگانزبانی،پیکرهباراآموزاندانش

.سازدآشناجهانی



آداب و مهارت های زندگیحوزه -11

امورادارهدرراآموزاندانشخودمدیریتیبرایالزمهایشایستگیزندگی،هایمهارتوآدابآموزش

خانوادگی،هایمهارتووظایفکارکرد،زمان،مدیریتمعیشت،آدابمعاشرت،آدابشاملزندگیروزمره

اوقاتریتمدیعاطفی،تربیتوهیجانیرفتارهایمدیریت،والدینینقشایفایوخانوادهتشکیلبرایآمادگی

محتوایی،حدودیادگیری،وتربیتهایحوزه.کندمیفراهم...وخطروبحرانمدیریت،خودآگاهیفراغت،

نلکدارندارتباطیکدیگرباهاحوزهاین.سازندمیروشنرایادگیریکلیدیعناصروفرایندها،هاروش

.بودنخواهدهاحوزهعناوینمعادللزوماًتحصیلیهایپایهوهادورهدردرسیموضوعاتعناوین



«حیات طیبه» هدف غایی 
و پرورشآموزش 


