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ف   دوره اهی تحصیلیاهدا  

01/5/7039( جلسه شورای عالی آموزش و رپورش،  اترخي  259)  دومین و  پنجاهمصوب  نهصد  و   
 

 مقدمه

ها و پرورش متناسب با ویژگیو، تجلی اهداف آموزشهای تحصیلیاهداف دوره 

فراهم  های پایه رابه شایستگی آنانزمینه دستیابی  آموزان بوده وشرایط سنی دانش

ریزان و کند. مدیران، برنامه، کمک میایشانو به رشد متوازن و همه جانبه  آوردمی

ریزی امور، باید در برنامه ،آموزانعوامل سهیم و موثر در تعلیم و تربیت دانش

آموزان در ای عمل کنند تا دانشها و انجام وظایف خود به گونهسازماندهی فعالیت

بتنی اهداف مهای تحصیلی به اهداف تعیین شده دست یابند. این پایان هر یک از دوره

ش، پروروایجاد تحول در نظام آموزشکلی های سیاستویژه ، بهر اسناد باالدستیب

تحول  سند وانداز بیست ساله کشور، مبانی نظری سند چشم سند جامع علمی کشور،

شرح زیر  بهتربیت وگانه تعلیمهای ششک ساحتبه تفکی پرورشوبنیادین آموزش

  د.رسی ی عالی آموزش و پرورشبه تصویب شورا
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 ساحت تعلیم و تربیت اعتقادی، عبادی و اخالقی

 دوره اول ابتدايی

با صفات مهربانی، بخشندگی، دانایی و توانایی خداوند آشنا شود و احساس اطمینان و آرامش  -1

 حاصل از آن را ابراز نماید.

 ،اجتماعیآداب و رفتار فردی و ) های اخالقی پیشوایان دینیآموزه با شناخت روش زندگی و -2

 رفتار خود نشان دهد.  دررا تأثیر آن  ،شتکار(و پ ، نظمراستگویی

 .های قرآنی خود را در زندگی به کار گیردبا قرائت صحیح نماز و آیات آسان قرآن، آموخته -3

  دوره دوم ابتدايی

با درك مفهوم اولیه هر یک از اصول دین، پذیرش و احساس تعلق خاطر خود نسبت به آن را  -1

 نشان دهد.

های اخالقی پیشوایان دینی )عزت نفس، تکریم والدین، احترام با مطالعه روش زندگی و آموزه -2

دیگران، وفای به عهد( و شناخت احکام مورد نیاز، الگوهایی را برای عمل صالح  طبیعت وبه 

 .شناسایی کند و در زندگی به کار گیرد

های آن را درزندگی به انس با قرآن کریم، آموزه با قرائت صحیح و روان، درك مفاهیم عینی و -3

 .کار گیرد

 متوسطهاول دوره 

ی ها در زندگها و تصنننمیمبا شنننناخت کلی نظام معارف دینی و چگونگی تأثیر آن بر انتخاب -1

 دهی به هویت دینی و اخالقی خود را کسب کند.انسان، توانایی شکل

، امرار گراییالناس،کرامت نفس، جدیت، قانونبا بررسننی گفتار و سننیره پیشننوایان دینی )حق  -2

 انتخاب سنننبکهایی را برای ( مالكحفظ سننالمت فردی، جمعی و زیسنننت محیطی معاش، 

 .زندگی شخصی و اجتماعی خود انتخاب و با عمل به آنها، میزان تأثیر آن را ارزیابی کند
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قرآنی را در زندگی  هایبا قرائت صنحیح و روان قرآن کریم و تدبر در آیات موووعی، آموزه  -3

 و جماعت( اهتمام ورزد. ادا)فر به کار گیرد و به رعایت احکام مورد نیاز و اقامه نماز

  متوسطهدوم دوره 

های ، پاسنن مسنائل ها و با درك وجه اسنتداللی و عالالنی معارف دینی، در مواجهه با پرسننش  -1

 .دهدتأثیر آن را مورد ارزیابی قرارو کند ای را با تکیه بر منابع و شواهد دینی ارائه متالاعدکننده

 دینی، نالش ایشننان را در احیای دین و ترسننیم آینده بشننریتبا الگوگیری از سننیره پیشننوایان  -2

( تبیین کند و ، عمران و آبادیجوییسننتیزی، صننلح خواهی، ظلم)جامعه عدل مهدوی: عدالت

 .ه کار گیرداجتماعی بهای مختلف زندگی فردی و های آن را در موقعیتداللت

جاودانگی دین اسنننالم )جامعیت، ثبات، سنننازگاری با فطرت،  های قرآن وبا باور به ظرفیت -3

مسننایل دنیای از ای برای حل نمونهاز آن پویایی نسننبت به نیازهای حال و آینده( قادر اسننت 

 . امروز استفاده کند
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 هنری و شناسیساحت تعلیم و تربیت زيبايی

 ابتدايیدوره اول 

های طبیعی، فرهنگی و هنری ساده، دریافت حسی خود و لذت با مشاهده اشیاء اطراف، پدیده -1

 حاصل از آن را به زبان هنر ابراز کند. 

 . دهدبا تغییر سازنده در محیط و اشیاء اطراف، قدرت تخیل، تجسم و خالقیت خود را پرورش -2

 دوره دوم ابتدايی

ساز در پیرامون خود، فضای زندگی خویش را بهبود زیباییبا شنناسایی و درك اهمیت عناصر   -1

 بخشد. 

پردازی شناسی، قدرت تخیل، تجسم و ایدهبا خلق یک اثر هنری با استفاده از معیارهای زیبایی -2

 خود را تالویت کند.

شناسی، یک پدیده طبیعی یا اثر هنری را بررسی و چگونگی تأثیر با شناخت اصول اولیه زیبایی -3

 . خود توصیف کند آن را بر

 

 اول متوسطه دوره 

با بکارگیری اصول زیبایی شناسی و ارزشی، محیط زندگی خود را تغییر دهد و تأثیر آن را در  -1

 بهبود کیفیت زندگی و دستیابی به آرامش روحی و روانی ارزیابی کند. 

اد کند و ابعپردازی خود، اثر فرهنگی هنری خلق گیری از قدرت تخیل، تجسنننم و ایدهبا بهره -2

 را توصیف نماید. شناسی آن زیبایی

یر آن شناسی و ارزشی بررسی و تأثمبنای اصول زیبایی ثار فرهنگی هنری، آنها را برآبا انتخاب  -3

 را بر هویت خویش توصیف کند. 
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 دوم متوسطه دوره 

ر ...(، آنها را بو مسایل حوزه هنر )رابطه هنر با: فناوری، اقتصاد، فرهنگ، اخالق  با مطالعه آثار -1

 شناسی و ارزشی، نالد و تأثیر آن را بر خود و جامعه ارزیابی کند. اساس اصول زیبایی

با بکارگیری قدرت تخیل و ذوق هنری، اثری فرهنگی هنری را خلق کند و آن را بر اسننناس  -2

 شناسی مورد ارزیابی قرار دهد. معیارهای زیبایی

نر را به شناسی، نالش هبر مبنای اصول ارزشی و زیباییبا انتخاب و بررسی آثار فرهنگی هنری  -3

 ها در بستر زمان و مکان تبیین نماید. عنوان زبان مشترك میان انسان
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 بدنی و ساحت تعلیم و تربیت زيستی

 دوره اول ابتدايی

را  متناسب با آنحرکتی خود، رفتارهای  -های جسمیها، نیازها و توانمندیبا شناسایی ویژگی -1

های بدنی خویش به عنوان امانت الهی ارتالای سننطح سننالمت و توانایی برای حفظ شننادابی،

 انجام دهد.

و  کند یبررس ثیر عملکرد خود بر محیط زندگی راأ، تبا کسب آگاهی نسبت به محیط زیست  -2

 . نتایج آن را به کار گیرد

 

 دوره دوم ابتدايی

حرکتی و روانی خود، الگوی رفتاری  -های جسمیو توانمندیها، نیازها با شنناسنایی ویژگی   -1

 های مختلف را انتخاب کند و سطح سالمت و شادابی خود را ارتالاء دهد.متناسب با موقعیت

تفریحات سنننالم، تربیت بدنی و  سنننالمت، ،بهداشنننتهای ها و برنامهبا مشنننارکت در طرح -2

 .قرار دهدبررسی های ورزشی، تأثیرگذاری آن را بر سالمت خود و دیگران مورد فعالیت

ه آیات به مثاببا شننناسننایی محیط زندگی خود، تأثیر الگوی رفتاری خویش بر محیط زیسننت  -3

 را تبیین کند و عملکرد خود را بهبود بخشد.الهی 

 

 اول متوسطهدوره 

سمی، روانی، اجتماعی، معنوی خود را های زندگی سالم، سطح  سالمت جمعیاربا شنناسنایی    -1

 .دهی به هویت خود انتخاب کند و به کار گیردشکلهایی را برای بررسی و روش
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های ارتالای سنننالمت، با پذیرش مسنننیولیت در قبال سنننالمت و بهداشنننت جامعه، در برنامه -2

سنازی محیط زیسنت )محلهم مدرسه( مشارکت کند  و   تفریحات سنالم و تربیت بدنی، سنالم  

 .کار گیردهایی را برای بهبود کیفیت زندگی فردی و اجتماعی بهروش

بررسننی تأثیر الگوی رفتاری خود و دیگران بر  با شنناسننایی معیارهای محیط زیسننت سننالم و  -3

هایی را برای حفظ و بهسازی زیستگاه ای، راه حلهای زیسنت محیطی محلی و منطاله سنامانه 

 کار گیرد.خود  به

 دوره دوم متوسطه
 

عوامل فرهنگی اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی تأثیرگذار بر سالمت و توانایی جسمانی، روانی،  -1

اجتماعی و معنوی خود را شنناسایی کند و با بکارگیری راهبردهای زندگی شایسته، به الگوی  

 رفتاری پایداری دست یابد.

بیت بدنی و بهبود سنننبک زندگی، تفریحات سنننالم، تر هایبرنامهها و با مشنننارکت در طرح -2

های خویش را نسننبت به حفظ المنفعه مسننیولیتسننازی محیط زیسننت و عامورزش، سننالم

های خداوند و سنننالمت خود، خانواده و جامعه انجام دهد و میزان تأثیرگذاری آن را آفرینده 

 ارزیابی کند. 

در سطح ملی و جهانی و شناخت کارکرد نهادهای زیست  طالعة مسایل و مشکالت محیطبا م -3

 ایفای آندار و فعال زیسننت محیطی برای اصننالح  و بهبود پایدار اجتماعی، به عنوان دوسننت

 نالش کند.
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 فناورانه و ساحت تعلیم و تربیت علمی

 دوره اول ابتدايی

های طبیعی و روابط ریاونننی را مطالعه کند و های پایه یادگیری، پدیدهگیری از مهارتبا بهره -1

 های خود را با دیگران به اشتراك بگذارد. یافته

جربه ت یک محصول را فرایند تولید خالقیت، های پایه فناوری، پرسنشگری و مهارت کسنب  با -2

 .کند

 دوره دوم ابتدايی

های طبیعی )آیات الهی( والگوها و روابط های کار علمی و تفکر، پدیدهبا اسنننتفاده از مهارت -1

 ریاوی را مطالعه کند و نتایج آن را برای حل مسائل روزمره زندگی بکار گیرد. 

 -های علمیهای حاصنننل از فعالیتها و یافتههای کار با دیگران، ایدهبنا اسنننتفاده از مهارت  -2

 گروهی( را با دیگران به مشارکت بگذارد.پژوهشی )فردی و

ایل کاالها و وس های پایه فناوری،گیری از مهارتهای علمی و فناورانه و بهرهه از یافتهبا استفاد -3

هایی برای بهبود کیفیت و استفاده مسیوالنه از مورد استفاده در زندگی روزمره را بررسی و ایده

 منابع پیشنهاد کند. 

 

 اول متوسطه دوره 

های ها را شنناسایی کند و یافته با اسنتفاده از راهبردهای تفکر، الگوها و روابط حاکم بر پدیده  -1

 .کارگیردهخود را برای حل مسایل و توسعه علمی ب
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های علمی و فناورانه یا گزاره -های علمیها و یافتهایده در فرایند کار مشنننارکتی با بررسنننی -2

برای پاس  به پرسشی جدید، طرح مطالعاتی و پژوهشی  را ارائه وهای خود دیدگاه پژوهشنی، 

 کند. اجراتهیه و 

یندها، قوانین، اصننول علمی و فناورانه بکارگرفته شننده در تولید یک محصننول، ابا بررسننی فر -3

 سازی آن بکارگیرد.هایی را برای بهینهروش
 

 دوم متوسطه دوره 

ل ح و طبیعی )آیات الهی( انسنننانی، هایالگوها و روابط حاکم بر پدیده وارزیابی بنا تحلینل   -1

 حل مسایل واقعی زندگی استفاده کند.  سازی برای شناخت واز مدل مسایل ریاوی

فناورانه را درباره  -های علمیها و یافتهطی یک فرایند کار مشننارکتی در سننطح مدرسننه، ایده -2

های خود را با رعایت اخالق علمی در سننطح فرا یافتهکند و  یک مووننوم مطالعه وآزمایش

 ارائه کند.  ایمدرسه

را در  خود علمی وفناوری، ایدهمتحوالت بررسی ووعیت آیندهگیری از سواد فناوری و بهرهبا  -3

 ارائه کند.قالب یک طرح یا محصول 
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 سیاسی و  ساحت تعلیم و تربیت اجتماعی

 ابتدايی دوره اول

ایفای نالش خود به عنوان عضنوی از گروه )خانواده، دوستان، مدرسه(، احساس تعلق خود  با  -1

 جویانه نشان دهد.را نسبت به گروه با رفتار همدالنه، محترمانه و مشارکت

مدرسه( وظایف خود  محیط زندگی و)با رعایت نظم و قانون در روابط خانوادگی و اجتماعی  -2

 را در قبال دیگران انجام دهد. 

به وطن و نمادهای آن نسبت خود را خاطر تعلقعنوان یک شهروند ایرانی، با شنناخت خود به  -3

 نشان دهد. 

 

 دوره دوم ابتدايی

 رفتارهای خود در زندگی خانوادگی و اجتماعی و بکارگیری با شننناخت حالوق و مسننیولیت  -1

 پیروی کند.، از قوانین و مالررات به صورت آزادانه و سازنده جویانهسازنده و مسالمت

با شنننناخت تغییرات محیط طبیعی و اجتماعی در گذر زمان، تأثیر آن را در زندگی خود تبیین  -2

 کند.

ها و وظایف خود را در قبال جامعه محلی با مشارکت در نالش ،های شهروندیمهارتکسب  با -3

  .های زیست محیطی، فرهنگی، سیاسی اجتماعی انجام دهدها و برنامهفعالیت
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 اول متوسطه دوره 

بال پذیری در قایثار و مسیولیت ،سناز، نوعدوستی های اجتماعی هویتبا مشنارکت در فعالیت  -1

رد جمعی گیری مبتنی بر خو با پرهیز از روحیه فردگرایی، توانایی تصمیم کنددیگران را تجربه 

 خود را توسعه دهد.

 هایی برای تأثیرگذاریاجتماعی، روشهای خود در قبال زیست با شناخت وظایف و مسیولیت -2

 هایبر بهبود سننبک زندگی اجتماعی و حفاظت از خود و دیگران در برابر مسننایل و آسننیب 

 کار گیرد.هاجتماعی انتخاب کند و ب

با  بررسننی علل تکوین، تغییر و تداوم محیط طبیعی، اجتماعی، سننیاسننی و آشنننایی با قانون   -3

خود را از روند تغییرات و تأثیرات آن بر زیسننت اسناسننی و سنناختار سنیاسننی کشننور، درك   

 اجتماعی بیان کند.

حفظ و در راسننتای عملکرد خود را  ،(اسننالمی -ایرانی) های هویت ملیشنناخ  شننناختبا  -4

  ارتالای آن مورد بررسی قرار دهد. 

 

 دوم متوسطه  دوره

 )مشکالت سیاسی، مسایل جامعه -های خود در زندگی اجتماعیبا شناخت حالوق و مسیولیت -1

های اجتماعی، زیست محیطی و ...( را شناسایی کند و وظایف خود را برای حل آنها و آسیب

 در راستای حفظ امنیت و منافع ملی، وحدت و انسجام اجتماعی انجام دهد.
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سنیاسی، مهارت گفتگو و مشارکت   -گیری از شنیوه کنش اقناعی در تعامالت اجتماعی با بهره -2

 جمعی و مدیریت مشارکتی را تجربه کند. هایسازنده در فعالیت

انی سیاسی، موقعیت مکانیم زم -با تحلیل سازوکارهای تکوین، تداوم و تغییر زندگی اجتماعی -3

سنننیاسنننی مترتب بر آن را در سنننطح  -های اجتماعیرا انتخاب کند و وظایف و مسنننیولیت

 المللی انجام دهد.خانوادگی، محلی، ملی و بین

هایی را برای اسنننالمی و سنننیر تحول آن، روش -فرهنگ و تمدن ایرانیبنا تحلیل و ارزیابی   -4

المللی صنننیانت و گسنننترش این فرهنگ و تعامل میان فرهنگی در سنننطح محلی، ملی و بین

 پیشنهاد کند.
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 ایحرفه و ساحت تعلیم و تربیت اقتصادی

 دوره اول ابتدايی

های مصننرف بهینه را در زندگی هزینه، مصننرف(، روش درك مفاهیم پایه اقتصنناد )فایده، با  -1

 شخصی و خانوادگی به کار گیرد.

خود را برای تولید یک محصول  و خالقیت ساده کارآفرینی، قدرت تخیل هایمهارت با کسب -2

 کار گیرد.به یا خدمت

 دوره دوم ابتدايی

ذیری و پسیولیتدرك نالش م )تولید، توزیع و مصرف( و با شنناسنایی مفاهیم عمومی اقتصاد    -1

 ل ساده  اقتصادی شناساییئهایی را برای حل مساهای اقتصادی، روشانضباط مالی در فعالیت

 کار گیرد.و بهکند 

خود را برای تولید یک محصول  و خالقیت ، قدرت تخیلیاصلی کارآفرین هایباکسب مهارت -2

 و نتایج آن را تحلیل کند. اجرا یا خدمت

الناس، نیکوکاری، امانتداری، پرهیز با درك مفاهیم اخالق اقتصنننادی )کار وتالش، رعایت حق -3

از اسنراف و تبذیر(، رفتار خود در زندگی شنخصی و ارتباط بادیگران را بر مبنای آن سازمان   

 و عمل کند.دهد 

 دوره اول متوسطه 

یت انداز و مدیر)پس شخصی های مالیهدرك شیوه با شناسایی مفاهیم اصلی اقتصاد خانواده و -1

و در بهبود اقتصناد خانواده فعاالنه مشارکت  بگیرد ریسنک(، مصنادیق آن را در زندگی به کار   

 نماید.
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های فنی پایه در تولید و عروه محصول، ها، مشنالل و کسنب صنالحیت   با شنناخت از حرفه  -2

 زی کند.ریخود برنامهمتناسب با عالیق، استعدادها و جنسیت، برای انتخاب مسیر شغلی آینده 

با شنناخت مفاهیم کلیدی رفتار اقتصنادی سازنده )شکر، قناعت، تعاون، منافع جمعی، رعایت    -3

حالل و حرام و حمناینت از تولیند ملی(، تنأثیر آنهنا را در امور فردی، خانوادگی و اجتماعی      

 هایی را برای بهسازی رفتارهای اقتصادی پیشنهاد دهد. و روش کند تحلیل

 دوم متوسطه دوره 

گیری مسائل و تحوالت اقتصادی در فضای واقعی و مجازی، الگوی با درك ابعاد و روند شکل -1

هایی برای تدبیر معاش حالل رفتار اقتصننادی خود، خانواده و جامعه را بررسننی کند و روش 

 کار گیرد. به

و  را ارزیابی ای خودهای حرفهگذاری، صالحیتسرمایه با  شناسایی تحوالت عرصه اشتغال و -2

 ریزی کند.آفرینی اقتصادی در آینده برنامهبرای کسب و کار و نالش

های کالن اقتصادی و درك رفتارهای مثبت و منفی ها و سنیاست با شنناخت عمومی از بخش  -3

     د.ل اقتصادی جامعه تحلیل کنئثیر آن را بر مساأبازیگران اقتصادی در سطح ملی و فراملی ت
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 ساحتیهدف فرا

ها برای حل ادراکی و تولیدی زبان، از این مهارت، شفاهی، های نوشتاریبا کسب مهارت -1

 .های پیچیده بهره بگیردمسائل یا رفع نیازهای خود در سطح جامعه و تحلیل موقعیت
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