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تحصیلیاهداف   دوره های  

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

 

 مقدمه:

زان آموو شرایط سنی دانش هاپرورش متناسب با ویژگیو، تجلی اهداف آموزشهای تحصیلیاهداف دوره 

، یشاناو به رشد متوازن و همه جانبه  آوردمیهای پایه را فراهم به شایستگی آنانزمینه دستیابی  بوده و

باید در  ،آموزانریزان و عوامل سهیم و موثر در تعلیم و تربیت دانشکند. مدیران، برنامهکمک می

 آموزان در پایانای عمل کنند تا دانشجام وظایف خود به گونهها و انریزی امور، سازماندهی فعالیتبرنامه

         ،اهداف مبتنی بر اسناد باالدستیهای تحصیلی به اهداف تعیین شده دست یابند. این هر یک از دوره

از اندسند چشم پرورش، سند جامع علمی کشور،وایجاد تحول در نظام آموزشکلی های سیاستویژه به

گانه شهای شک ساحتبه تفکی پرورشوسند تحول بنیادین آموزش وکشور، مبانی نظری بیست ساله 

  .  رسید. ی عالی آموزش و پرورشبه شرح زیر به تصویب شوراتربیت وتعلیم
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 ساحت تعلیم و تربیت اعتقادی، عبادی و اخالقی

 اول ابتدايیدوره

آشنا شود و احساس اطمینان و آرامش حاصل از آن را ابراز  با صففا  مهربانی، بششندگی، دانایی و توانایی خداوند  -1

 نماید.

 و ، نظمراسففتگویی آداب و رفتار فردی و اجتماعی،) های اخالقی پیشففوایان دینیآموزه با شففناخت روش زندگی و -2

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

 .کار گیردقرآنی خود را در زندگی بههای با قرائت صحیح نماز و آیا  آسان قرآن، آموخته -3

  دوم ابتدايیدوره

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

گران، دی طبیعت وبه های اخالقی پیشففوایان دینی )عز  نف ، تکریم والدین، احترام با مطالعه روش زندگی و آموزه -2

 .کار گیردصالح شناسایی کند و در زندگی به عهد( و شناخت احکام مورد نیاز، الگوهایی را برای عمل وفای به

 .کار گیردهای آن را درزندگی بهریم، آموزهان  با قرآن ک با قرائت صحیح و روان، درك مفاهیم عینی و -3

 متوسطهاول دوره

دهی ها در زندگی انسان، توانایی شکلها و تصمیمانتشاب با شفناخت کلی نظام معارف دینی و چگونگی تأثیر آن بر  -1

 به هویت دینی و اخالقی خود را کسب کند.

مت حفظ سففالگرایی، امرار معاش، با بررسففی گفتار و سففیره پیشففوایان دینی )حق الناس،کرامت نف ، جدیت، قانون -2

اجتماعی خود انتشاب و با عمل  زندگی ششصی و انتشاب سبکهایی را برای ( مالكفردی، جمعی و زیست محیطی

 .به آنها، میزان تأثیر آن را ارزیابی کند

کار گیرد و به رعایت های قرآنی را در زندگی بهآموزه با قرائت صحیح و روان قرآن کریم و تدبر در آیا  موضوعی، -3

 و جماعت( اهتمام ورزد. ادا)فر احکام مورد نیاز و اقامه نماز
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  متوسطهدوم دوره

یه ای را با تکهای متالاعدکننده، پاسخمسائلها و با درك وجه اسفتداللی و عالالنی معارف دینی، در مواجهه با پرسش  -1

 .تأثیر آن را مورد ارزیابی قرار دهدو کند بر منابع و شواهد دینی ارائه 

)جامعه عدل مهدوی:  دینی، نالش ایشففان را در احیای دین و ترسففیم آینده بشففریتبا الگوگیری از سففیره پیشففوایان  -2

مشتلف  هایهای آن را در موقعیت( تبیین کند و داللت، عمران و آبادیجوییسفففتیزی، صفففلحخواهی، ظلمعفدالت 

 .کار گیرداجتماعی بهزندگی فردی و 

جاودانگی دین اسففالم )جامعیت، ثبا ، سففازگاری با فطر ، پویایی نسففبت به نیازهای  های قرآن وبا باور به ظرفیت -3

 . مسایل دنیای امروز استفاده کنداز ای برای حل نمونهاز آن و آینده( قادر است حال 

 

 شناسی هنریساحت تعلیم و تربیت زيبايی

 اول ابتدايیدوره

های طبیعی، فرهنگی و هنری ساده، دریافت حسی خود و لذ  حاصل از آن را به زبان با مشاهده اشیاء اطراف، پدیده -1

 هنر ابراز کند. 

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

 

 دوم ابتدايیدوره

 ساز در پیرامون خود، فضای زندگی خویش را بهبود بششد. با شناسایی و درك اهمیت عناصر زیبایی -1

 ند.پردازی خود را تالویت کتجسم و ایدهشناسی، قدر  تشیل، با خلق یک اثر هنری با استفاده از معیارهای زیبایی -2

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

 . کند
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 اول متوسطه دوره

کارگیری اصول زیبایی شناسی و ارزشی، محیط زندگی خود را تغییر دهد و تأثیر آن را در بهبود کیفیت زندگی و هبا ب -1

 دستیابی به آرامش روحی و روانی ارزیابی کند. 

را   شففناسففی آن پردازی خود، اثر فرهنگی هنری خلق کند و ابعاد زیباییگیری از قدر  تشیل، تجسففم و ایدهبا بهره -2

 ید.توصیف نما

شفناسی و ارزشی بررسی و تأثیر آن را بر هویت خویش  مبنای اصفول زیبایی  ثار فرهنگی هنری، آنها را برآبا انتشاب  -3

 توصیف کند. 

 

 دوم متوسطه دوره

و مسفففایل حوزه هنر )رابطه هنر با: فناوری، اقتصفففاد، فرهنق، اخال، ...(، آنها را بر اسفففاس اصفففول  با مطالعه آثار -1

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

اسی شفن با بکارگیری قدر  تشیل و ذو، هنری، اثری فرهنگی هنری را خلق کند و آن را بر اسفاس معیارهای زیبایی  -2

 مورد ارزیابی قرار دهد. 

رك نالش هنر را به عنوان زبان مشت شناسی،با انتشاب و بررسفی آثار فرهنگی هنری بر مبنای اصفول ارزشی و زیبایی   -3

 ها در بستر زمان و مکان تبیین نماید. میان انسان

 

 ساحت تعلیم و تربیت زيستی بدنی

 اول ابتدايی دور

 حرکتی خود، رفتارهای متناسب با آن را برای حفظ شادابی، -های جسمیها، نیازها و توانمندیبا شفناسفایی ویژگی   -1

 های بدنی خویش به عنوان امانت الهی انجام دهد.ارتالای سطح سالمت و توانایی
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ه کار و نتایج آن را ب کند  بررسففی ثیر عملکرد خود بر محیط زندگی راأ، تبا کسففب آگاهی نسففبت به محیط زیسففت  -2

 . گیرد

 

 دوم ابتدايیدوره

های متناسب با موقعیتحرکتی و روانی خود، الگوی رفتاری  -های جسمیها، نیازها و توانمندیبا شفناسایی ویژگی  -1

 مشتلف را انتشاب کند و سطح سالمت و شادابی خود را ارتالاء دهد.

های ورزشفففی، تفریحا  سفففالم، تربیت بدنی و فعالیت سفففالمت، ،بهداشفففتهای ها و برنامهبا مشفففارکت در طرح -2

 .قرار دهدبررسی تأثیرگذاری آن را بر سالمت خود و دیگران مورد 

ن کند و را تبییبه مثابه آیا  الهی با شفففناسفففایی محیط زندگی خود، تأثیر الگوی رفتاری خویش بر محیط زیسفففت  -3

 عملکرد خود را بهبود بششد.

 

 اول متوسطهدوره

هایی را های زندگی سالم، سطح  سالمت جسمی، روانی، اجتماعی، معنوی خود را بررسی و روشمعیاربا شفناسایی   -1

 .ویت خود انتشاب کند و به کار گیرددهی به هشکلبرای 

های ارتالای سالمت، تفریحا  سالم و تربیت بدنی، با پذیرش مسئولیت در قبال سالمت و بهداشت جامعه، در برنامه -2

هایی را برای بهبود کیفیت زندگی فردی و اجتماعی سازی محیط زیست )محله/ مدرسه( مشارکت کند  و روشسالم

 .کار گیردبه

حیطی های زیست مبررسی تأثیر الگوی رفتاری خود و دیگران بر سامانه شفناسایی معیارهای محیط زیست سالم و با  -3

 کار گیرد.هایی را برای حفظ و بهسازی زیستگاه خود  بهای، راه حلمحلی و منطاله
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 دوم متوسطهدوره
 

توانایی جسمانی، روانی، اجتماعی و معنوی عوامل فرهنگی اجتماعی ، اقتصفادی و سفیاسفی تأثیرگذار بر سالمت و     -1

 خود را شناسایی کند و با بکارگیری راهبردهای زندگی شایسته، به الگوی رفتاری پایداری دست یابد.

یط سازی محبهبود سفبک زندگی، تفریحا  سفالم، تربیت بدنی و ورزش، سالم   هایبرنامهها و با مشفارکت در طرح  -2

های خداوند و سالمت خود، خانواده و جامعه های خویش را نسفبت به حفظ آفریده مسفئولیت المنفعه زیسفت و عام 

 انجام دهد و میزان تأثیرگذاری آن را ارزیابی کند. 

در سفطح ملی و جهانی و شناخت کارکرد نهادهای اجتماعی، به عنوان  زیسفت   طالعة مسفایل و مشفکال  محیط  با م -3

 ایفای نالش کند. آنصالح  و بهبود پایدار دار و فعال زیست محیطی برای ادوست

 

 ساحت تعلیم و تربیت علمی فناورانه

 اول ابتدايیدوره

 های خود را باهای طبیعی و روابط ریاضفففی را مطالعه کند و یافتههای پایه یادگیری، پدیدهگیری از مهفار  بفا بهره  -1

 دیگران به اشتراك بگذارد. 

 .پرسشگری وخالقیت، فرایند تولید یک محصول را تجربه کندهای پایه فناوری، با کسب مهار  -2

 دوم ابتدايیدوره

های طبیعی )آیا  الهی( والگوها و روابط ریاضی را مطالعه کند و های کار علمی و تفکر، پدیدهبا اسفتفاده از مهار   -1

 نتایج آن را برای حل مسائل روزمره زندگی بکار گیرد. 

پژوهشی )فردی وگروهی(  -های علمیهای حاصفل از فعالیت ها و یافتهبا دیگران، ایدههای کار با اسفتفاده از مهار   -2

 را با دیگران به مشارکت بگذارد.
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کاالها و وسففایل مورد اسففتفاده در   های پایه فناوری،گیری از مهار های علمی و فناورانه و بهرهه از یافتهبا اسففتفاد -3

 بهبود کیفیت و استفاده مسئوالنه از منابع پیشنهاد کند. هایی برای زندگی روزمره را بررسی و ایده

 

 اول متوسطه دوره

یل های خود را برای حل مساها را شناسایی کند و یافتهبا استفاده از راهبردهای تفکر، الگوها و روابط حاکم بر پدیده -1

 .کارگیردهو توسعه علمی ب

های خود دیدگاه های علمی و پژوهشی،فناورانه یا گزاره -های علمییافتهها و ایده در فرایند کار مشارکتی با بررسی -2

 کند. اجرابرای پاسخ به پرسشی جدید، طرح مطالعاتی و پژوهشی تهیه و  را ارائه و

هایی را برای یندها، قوانین، اصففول علمی و فناورانه بکارگرفته شففده در تولید یک محصففول، روش  ابا بررسففی فر -3

 کارگیرد.هسازی آن ببهینه

 

 دوم متوسطه دوره

سازی لاز مد حل مسایل ریاضی و طبیعی )آیا  الهی( انسانی، هایالگوها و روابط حاکم بر پدیده وارزیابی با تحلیل -1

 حل مسایل واقعی زندگی استفاده کند.  برای شناخت و

را درباره یک موضففوم مطالعه  فناورانه -های علمیها و یافتهطی یک فرایند کار مشففارکتی در سففطح مدرسففه، ایده  -2

 ارائه کند.  ایهای خود را با رعایت اخال، علمی در سطح فرا مدرسهکند و یافته وآزمایش

خود را در قالب یک طرح یا  علمی وفناوری، ایده/تحوال  بررسففی وضففعیت آیندهگیری از سففواد فناوری و بهرهبا  -3

 ارائه کند.محصول 
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 سیاسی ساحت تعلیم و تربیت اجتماعی

 ابتدايی اولدوره

با ایفای نالش خود به عنوان عضفوی از گروه )خانواده، دوسفتان، مدرسفه(، احسفاس تعلق خود را نسبت به گروه با      -1

 جویانه نشان دهد.رفتار همدالنه، محترمانه و مشارکت

مدرسفففه( وظایف خود را در قبال دیگران  محیط زندگی و)بفا رعایت نظم و قانون در روابط خانوادگی و اجتماعی   -2

 انجام دهد. 

 به وطن و نمادهای آن نشان دهد. نسبت خود را خاطر تعلقعنوان یک شهروند ایرانی، با شناخت خود به -3

 

 دوم ابتدايیدوره

، یانهجورفتار سازنده و مسالمتهای خود در زندگی خانوادگی و اجتماعی و بکارگیری با شناخت حالو، و مسئولیت -1

 از قوانین و مالررا  به صور  آزادانه و سازنده پیروی کند.

 با شناخت تغییرا  محیط طبیعی و اجتماعی در گذر زمان، تأثیر آن را در زندگی خود تبیین کند. -2

های ها و برنامهها و وظایف خود را در قبال جامعه محلی با مشارکت در فعالیتنالش ،های شهروندیمهار کسب  با -3

  .ت محیطی، فرهنگی، سیاسی اجتماعی انجام دهدزیس

 

 

 اول متوسطه دوره

و  ندکپذیری در قبال دیگران را تجربه ایثار و مسئولیت ،ساز، نوعدوستیهای اجتماعی هویتبا مشفارکت در فعالیت  -1

 گیری مبتنی بر خرد جمعی خود را توسعه دهد.با پرهیز از روحیه فردگرایی، توانایی تصمیم

هایی برای تأثیرگذاری بر بهبود سبک زندگی های خود در قبال زیست اجتماعی، روششناخت وظایف و مسئولیتبا  -2

 کار گیرد.ههای اجتماعی انتشاب کند و باجتماعی و حفاظت از خود و دیگران در برابر مسایل و آسیب
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اسی آشنایی با قانون اساسی و ساختار سیبا  بررسفی علل تکوین، تغییر و تداوم محیط طبیعی، اجتماعی، سفیاسفی و     -3

 کشور، درك خود را از روند تغییرا  و تأثیرا  آن بر زیست اجتماعی بیان کند.

حفظ و ارتالای آن مورد بررسی در راستای عملکرد خود را  ،(اسفالمی  -ایرانی) های هویت ملیشفاخ   شفناخت با  -4

   قرار دهد. 

 

 دوم متوسطه دوره

های سففیاسففی، مسففایل جامعه )مشففکال  و آسففیب  -های خود در زندگی اجتماعیمسففئولیتبا شففناخت حالو، و  -1

اجتماعی، زیست محیطی و ...( را شناسایی کند و وظایف خود را برای حل آنها در راستای حفظ امنیت و منافع ملی، 

 وحد  و انسجام اجتماعی انجام دهد.

های سفیاسی، مهار  گفتگو و مشارکت سازنده در فعالیت  -عیگیری از شفیوه کنش اقناعی در تعامال  اجتما با بهره -2

 جمعی و مدیریت مشارکتی را تجربه کند.

سففیاسففی، موقعیت مکانی/ زمانی را انتشاب کند و   -با تحلیل سففازوکارهای تکوین، تداوم و تغییر زندگی اجتماعی -3

 .المللی انجام دهدحلی، ملی و بینسیاسی مترتب بر آن را در سطح خانوادگی، م -های اجتماعیوظایف و مسئولیت

هایی را برای صففیانت و گسففترش این اسففالمی و سففیر تحول آن، روش -با تحلیل و ارزیابی فرهنق و تمدن ایرانی -4

 المللی پیشنهاد کند.فرهنق و تعامل میان فرهنگی در سطح محلی، ملی و بین

 

 ایساحت تعلیم و تربیت اقتصادی حرفه

 اول ابتدايیدوره

های مصرف بهینه را در زندگی ششصی و خانوادگی به کار هزینه، مصرف(، روش درك مفاهیم پایه اقتصاد )فایده، با  -1

 گیرد.

 کار گیرد.به خود را برای تولید یک محصول یا خدمت و خالقیت ساده کارآفرینی، قدر  تشیل هایمهار  با کسب -2
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 دوم ابتدايیدوره

پذیری و انضففبام مالی در درك نالش مسففئولیت ولید، توزیع و مصففرف( و)ت با شففناسففایی مفاهیم عمومی اقتصففاد  -1

 کار گیرد.و بهکند ل ساده  اقتصادی شناسایی ئهایی را برای حل مساهای اقتصادی، روشفعالیت

و نتایج  اجرا خود را برای تولید یک محصول یا خدمت و خالقیت ، قدر  تشیلیاصلی کارآفرین هایباکسب مهار  -2

 تحلیل کند.آن را 

الناس، نیکوکاری، امانتداری، پرهیز از اسفففراف و تبذیر(، با درك مفاهیم اخال، اقتصفففادی )کار وتالش، رعایت حق -3

 و عمل کند.دهد رفتار خود در زندگی ششصی و ارتبام بادیگران را بر مبنای آن سازمان 

 

 اول متوسطه دوره

انداز و مدیریت ریسک(، مصادیق آن را )پ  های مالیه ششصیشیوهدرك  با شناسایی مفاهیم اصلی اقتصاد خانواده و -1

 و در بهبود اقتصاد خانواده فعاالنه مشارکت نماید.بگیرد در زندگی به کار 

های فنی پایه در تولید و عرضففه محصففول، متناسففب با عالیق، ها، مشففا ل و کسففب صففالحیتبا شففناخت از حرفه -2

 ریزی کند.ر شغلی آینده خود برنامهاستعدادها و جنسیت، برای انتشاب مسی

با شناخت مفاهیم کلیدی رفتار اقتصادی سازنده )شکر، قناعت، تعاون، منافع جمعی، رعایت حالل و حرام و حمایت  -3

هایی را برای بهسففازی رفتارهای و روش کند از تولید ملی(، تأثیر آنها را در امور فردی، خانوادگی و اجتماعی تحلیل

 اقتصادی پیشنهاد دهد. 

 

 دوم متوسطه دوره

گیری مسائل و تحوال  اقتصادی در فضای واقعی و مجازی، الگوی رفتار اقتصادی خود، با درك ابعاد و روند شفکل  -1

 کار گیرد. هایی برای تدبیر معاش حالل بهخانواده و جامعه را بررسی کند و روش
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ای خود را ارزیابی و برای کسب و کار و های حرفهگذاری، صالحیتسرمایه تحوال  عرصه اشتغال وبا  شفناسفایی    -2

 ریزی کند.آفرینی اقتصادی در آینده برنامهنالش

های کالن اقتصادی و درك رفتارهای مثبت و منفی بازیگران اقتصادی در ها و سفیاسفت  با شفناخت عمومی از بشش  -3

     ل اقتصادی جامعه تحلیل کند.ئآن را بر مساثیر أسطح ملی و فراملی ت

    

 ساحتیافرهدف 

ها برای حل مسائل یا رفع نیازهای خود ادراکی و تولیدی زبان، از این مهار ، شفاهی، های نوشتاریبا کسب مهار  -1

 های پیچیده بهره بگیرد. در سطح جامعه و تحلیل موقعیت

 


