




طَیِِّبةًََ َیاةحَفَلنَحًُْیِیَنهًََُّمُؤْمِنٌوَهُوََأُنثَىأَوَْذَکَرٍمِِّنصَالحًِ اعَمِلََمَنْ
(97نحل)یَعْمَلُونَکَانُواْمَابِأَحْسَنِأَجْرَهُموَلنَجًَْزِینَهًَُّمْ

بهعا قطباشد،مؤمنودهدانجامصالحعملزن،یامردهرکس،
برابردررا،هاآنهماناوداریممیاشزنده»طیبهحیات«

.دادخواهیمپاداشاند،دادهانجامکهاعمالیبهترین



رونددهاَوَ،َنظریمفاهیمتحولَبنیادینَدرَآموزشَوَپرورش،َتحولیَعمیقَوَریشهَایَاستَکهَبهَتحولَدرَ

،َکتدا ،َبدهَمعلدمنگداهَبنیدادینَندو َدرَتحولَ .فرایندها،َنقشَهاَوَکارکردهاَوَرویکردهاَمنجرَخواهدَشد

اینَنگاه،َمعلدمَراَدرَقلدهَمدیَبینددَوَهمدهَ .مدرسه،َکالسَدرسَوَبهَویژهَدانشَآموزَدگرگونَخواهدَشد

یَانسدانیت،َعلدمَوَشرایطَوَامکاناتَراَبرایَالگوَپذیریَوَتأسیَدانشَآموزَبهَمعلمَجهتَدستیابیَبهَقلهَهدا

یَهایَتفکرَوَتعقل،َخالقیتَوَنوآوری،َبهرهَمندیَازَروشَهایَنوینَوَفناور .اد َوَاخالقَفراهمَمیَآورد

یدتَجدید،َایجادَمحیطیَباَنشاطَوَشدادا ،َبرپداییَمدرسدهَدوسدتَداشدتنی،َهمدهَوَهمدهَدرَخددمتَترب

تحقدقَایدنَمهدمَنیازمنددَبدازَ .آموزانَبرایَدستیابیَبهَمراتبیَازَحیاتَطیبهَوَقر َالهیَمدیَباشدنددانشَ

انَمیَباشددَکدهَبدهَمهندسیَنیرویَانسانیَباَمحوریتَاستقرارَنظامَرتبهَبندیَوَنظامَجذ َوَنگهداشتَمعلم

مثابهَقانونَاساسیَبهَ»تحولَبنیادینَآموزشَوَپرورشَسندَ«اینکَکهَ.لطفَالهیَدرَدستورَکارَقرارَدارد

مدوزشَوَبرایَتحوالتَهمهَجانبهَوَدرازَمدتَبهَتصویبَشورایَعدالیَانقدال َفرهنگدیَوَشدورایَعدالیَآ

مؤلفهَهایَپرورشَرسیدهَوَدرَدستورَکارَوزارتَآموزشَوَپرورشَقرارَگرفتهَاست،َبایدَتمامَزیرَنظامَهاَو

.خردَوَکالنَنظامَتعلیمَوَتربیتَموردَبازخوانیَوَبازتولیدَقرارَگیرد



بهَعنوانَیکیَازَزیرَنظامَهایَاصلیَسندَتحولَبنیادینَوَبهَمنزلهَ»برنامه درسی ملی «

ایَآموزشیَجامعَیادگیری،َزمینهَایجادَتحولَهمهَجانبه،َگستردهَوَعمیقَدرَمفاهیمَوَمحتونقشهَ

صددَاسدتَاینَبرنامهَتحولَآفرینَباَتدارکَفرصتَهایَتربیتیَمتنو َوَجامع،َدر .فراهمَمیَآوردراَ

المیَتوسدطَتاَامکانَکسبَشایستگیَهایَالزمَجهتَدرکَوَاَصالحَموقعیتَبراسداسَنظدامَمعیدارَاسد

یابیَبدهَمراتبدیَدانشَآموزانَراَمیسورَسازدَوَآنانَراَبرایَتکوینَوَتعالیَپیوستهَهویتَخویشَتاَدست

ایَرسالتَخطیرَبرنامهَدرسیَملیَفراهمَآوردنَسازَوَکارهدایَمناسدبَبدر .ازَحیاتَطیبهَیاریَرساند

بتنیَبرَفلسفهَطراحی،تدوین،َاجراَوَارزشیابیَازَبرنامهَهایَدرسیَدرَسطوحَملیَتاَمحلیَمیَباشدَتاَم

تهَدرَاختیارَکودکدانَوَتعلیمَوَتربیتَاسالمی،َمفاهیمَآموزشیَوَتربیتیَبهَصورتَنظامَمندَوَساختارَیاف

.نوجوانانَقرارَگیردَوَمحیطیَباَنشاطَوَمدرسهَدوستَداشتنیَراَبهَتصویرَبکشاند



ازَآنجاَکهَموضو َبرنامهَریزیَدرسی،َیکَرشتهَنوپاَدرَکشورَمیَباشد،َلذاَتدوینَبرنامهَهایَ

،َتألیفَکتا َهایَدرسی،َتعیینَزمانَوَساعاتَآموزش،َروشَهایَتدریس،َبهرهَگیریَآموزشی

نامهَروشَهایَمتنو َیادگیریَوَتکنولوژیَآموزشیَدرَقبلَوَبعدَازَپیروزیَانقال َاسالمی،َازَیکَبرازَ

هداَوَکاسدتیَهدایَوَهمهَجانبهَنگرَمبتنیَبرَفرهنگَاسالمیَایرانیَتبعیتَنمیَکردهَاستَکهَایدنَامدرَآسدیبجامعَ

ایَدرسدیَوَباَگذشتَزمانَوَافزایشَدانشَفنیَدرَزمینهَطراحدیَوَتولیددَبرنامدهَهد.َفراوانیَراَبهَهمراهَداشتهَاست

برنامدهَراهبدردیَوَانباشتَتجربیاتَمفیدَوَمغتنمَوَانجامَپژوهشَهاَوَمطالعاتَداخلیَوَتطبیقی،َضرورتَتدوینَیدک

ریَبیشَازَپیشَجامعَبرایَساماندهیَبهینهَبرنامهَدرسیَوَتولیدَمحتواهایَآموزشیَدرَدورهَهاَوَسطوحَمختلفَیادگی

وَکارشناسدانَارشددَدرَپاسخَبهَاینَنیازَآموزشیَوَتربیتی،َنظامَتعلیمَوَتربیت،َکارگروهیَازَخبرگان.احساسَمیَشد

رسیَملدیَآموزشَوَپرورشَراَباَهمکاریَصاحبَنظرانَوَاستادانَحوزهَهایَعلمیهَوَدانشگاهَهاَمأمورَتدوینَبرنامهَد

وبداَتشدکیلَدبیرخاندهَطدرحَدرَسدازمانَپدژوهش1384َکارَتحقیقَوَپژوهشَوَتدوینَایدنَسدندَازَاسدفندَمداهَ.نمود

لسهَشورایَعدالیَبرنامهَریزیَآموزشیَآغازَشدَوَپسَازَانجامَمطالعاتَاولیهَوَابالغَمصوبهَهفتصدَوَچهلَوَپنجمینَج

باَتوجهَبهَتعیینَاهداف،َتعریفَوَحدودَ .،َباَپشتوانهَنیرومندَحقوقیَادامهَیافت86آموزشَوَپرورشَدرَاردیبهشتَماهَ

:طرحَوَخروجیَموردَانتظار،َکمیتهَهایَهفتَگانهَتخصصیَبهَشرحَذیلَتشکیلَشد



مقاطع،کمیتهَساختار،َ-3کمیتهَمحتوایَآموزشی،َپرورشیَوَحوزهَهایَیادگیریَ-2کلیات،َاصولَوَمبانیکمیتهَ-1

وَیتحصیلازَپیشرفتَارزشیابیَکمیتهَ-5کمیتهَمیزانَاختیاراتَوَکاهشَتمرکزَ-4رشتهَهاَوَزمانَ

کمیتهَارزشیابیَازَبرنامهَدرسیَ-7کمیتهَمواد،َرسانهَهاَوَمحیطَهایَیادگیریََ-6یادگیریَراهبردهایَیاددهی

تدهَهدایَبرایَجلبَمشارکتَفعالَحوزهَهایَصفَوَستاد،َکمیتدهَهدایَاسدتانیَوَکمیهمچنینَ .وَاقتضائاتَاجراییملیَ

.ستادیَطرح،َآغازَبهَکارَکردند

ولَآفدرین،َدرَبهمدنَمداهَخوشبختانهَباَتالشَخستگیَناپذیرَدستَاندرکاران،َاولینَنگاشتَاینَبرنامهَسرنوشتَسازَوَتح

وَبداَ(1388آذرماهَ)َهمَزمانَباَبررسیَوَتصویبَسندَتحولَبنیادینَدرَشورایَعالیَآموزشَوَپرورشَ .آمادهَشد1387

بارهداَدرَمعدر 1390َسندَمذکور،َکارَبررسیَوَاصالحَبرنامهَدرسیَملیَنیزَسرعتَیافتَوَتاَسال1َ-1عنایتَبهَراهکارَ

عدالیَآمدوزشَوَنقدَوَبررسیَصاحبَنظران،َمدیرانَوَمعلمانَقرارَگرفتَوَسیرَتکاملیَخودَراَسپریَکردَتاَبهَشدورای

تَانددرکارانَدرَدبیرخانهَشورایَعالیَباَتشکیلَکارَگروهیَمرکبَازَکارشناسانَشوراَوَجمعیَازَدسد .پرورشَارائهَشد

جملدهَالگدویَتدوینَوَصاحبَنظرانَسازمانَپژوهشَوَبرنامهَریزیَآموزشی،َضمنَوفاداریَبهَبنیانَهایَاصلیَبرنامهَاز

بنیادینَآموزشَوَهدفَگذاریَوَعناصرَوَعرصهَهایَچهارگانهَارتباطیَوَباَتکیهَبرَمبانیَوَداللتَهایَمفاهیمَسندَتحول

جلساتَهماهنگیَبرایَتفاهمَوَاجمدا َبدرَاصدولَوَمبدانیَسدندَراَکدهَ .پرورش،َمتنَجدیدَبازنگری،َاصالحَوَآمادهَشد

تصویبَشورایَعالیَآموزشَوَجلسه،َبه11َازَباالخرهَپسَ.اینجانبَنیزَبرَآنَتأکیدَداشتمَبرگزارَوَطرحَراَنهاییَنمودیم

.پرورشَرسیدَوَبرگَزرینیَبهَتاریخَآموزشَوَپرورشَکشورَافزودهَشد



:اینک یادآوری چند نکته را ضروری می داند

خَآموزشَوَپدرورشَتدوینَوَتصویبَبرنامهَدرسیَملیَبهَعنوانَنقشهَجامعَیادگیریَبرایَاولینَبارَدرَتاری1.

ردهَوَشکرگزاریَافتخارَبزرگیَاستَکهَخداوندَنصیبَفرمودَ؛َبرَاینَموهبتَبزرگَالهیَسرَتعظیمَفرودَآو

.میَکنیم

ملدهَتولیددَراهنمدایَاینَبرنامهَبایدَنقشهَراهَکلیهَسیاستَگذاریَهاَوَتولیدَمحتوایَآموزشیَوَتربیتیَازَج2.

کتدا َهدایَبرنامهَهایَدرسیَدورهَهاَوَپایهَهایَتحصیلی،َتعیینَزمانَوَساعاتَآموزشدیَتددوینَوَتدألیف

قدرارَ...وکدیَدرسیَوَکمکَآموزشی،َتولیدَبستهَهایَآموزشی،َرسانهَهدایَدیدداریَوَشدنیداریَوَالکترونی

.گیرد

هداَوَاجرایَمطلو َاینَبرنامه،َنیازمندَمسداعدتَوَتوجدهَویدژهَمعلمدانَعزیدزَوَبهدرهَمنددیَازَصدالحیت3.

یَانسدانیَوَدرَهایَحرفهَایَوَتخصصیَمناسبَآنانَمیَباشد،َلذاَمفادَآنَبایددَدرَمهندسدیَنیدروشایستگیَ

فرهنگیدان،َبرنامهَهایَآموزشی،َجذ َوَتوانمندسازیَوَبازآموزیَمعلمانَدرَسطوحَمختلفَتوسدطَدانشدگاه

.رددانشگاهَتربیتَدبیرَشهیدَرجاییَوَمراکزَآموزشیَهایَضمنَخدمتَموردَتوجهَجدیَقرارَگی



بَباَتدوینَبرنامهَراهبردیَوَجامعَیادگیریَمبتنیَبرَآموزهَهایَاسالمیَوَمعارفَوحیانی،َمتناس4.

بهدرهَمنددَازَنیازهایَحالَوَآیندهَجامعهَدرَدنیایَمتحولَکنونی،َمنطبقَباَویژگیَهاَوَنیازهایَدانشَآموزانَو

نددرکاران،َگدامَآخرینَیافتهَهایَعلمیَوَپژوهشی،َکارَسترگَوَبلندیَاستَکهَباَعنایاتَالهیَوَتالشَدسدتَا

انَمجر َاسدتَنخستَآنَبرداشتهَشدَوَتکمیلَوَتکاملَآنَنیازمندَهمراهیَوَمساعدتَصاحبَنظرانَوَکارشناس

.کهَهمگانَراَبهَیاریَمیَطلبیم

کاران،َپایانَالزمَمیَدانمَازَتالشَهاَوَزحمداتَکلیدهَکارشناسدان،َمحققدانَوَپژوهشدگران،َدسدتَانددردرَ.   5

زیَآموزشدی،َمسئوالنَکمیتهَهاَوَمجریانَوَمشاورانَاینَطرحَملیَدرَستاد،َاستانَها،َسازمانَپژوهشَوَبرنامهَری

تَدبیرخانهَوَاعضایَشورایَعالیَآموزشَوَپرورش،َشورایَمعاونانَوزارتَآمدوزشَوَپدرورشَوَبدهَویدژهَحجد

ی،َمهنددسَاالسالمَعلیَذوعلمَمدیرَطرح،َحجتَاالسالمَمحمدیانَرئیسَسازمانَپژوهشَوَبرنامهَریدزیَآموزشد

اونددَمهدیَنویدَادهمَدبیرَکلَشورایَعالیَآموزشَوَپرورشَوَوزرایَآموزشَوَپدرورشَتشدکرَنمدایمَوَازَخد

ماهَگذشتهَمسدئولیتمَدغدغدهَاساسدیَاینجاندبَو40متعالَمسألتَدارمَاینَکارَمهمَوَتأثیرَگذارَراَکهَدرَطولَ

.همکارانَعزیزمَبودهَاستَتوشهَآخرتَقرارَدهد

»منَاهللَالتوفیقَوَعلیهَالتکالن«





(1)ملی درسی جمهوری اسالمی ایرا ن برنامه 

فلسفی و علمی برنامه درسی ملیمبانی 1.

دَتحدولَبنیدادینَنظدامَمبانیَفلسفیَوَعلمیَاینَبرنامهَهمانندَسایرَاسنادَهمطرازَخودَمبتنیَبرَمبانیَنظریَسدن

ه،َآنَبخدشَازَباشدَوَازَایدنَمجموعدمیَ(َفرهنگیشورایَعالیَانقال َمصو َ)َیعمومتعلیمَوَتربیتَرسمیَوَ

لقدیَمدیَشدود،َدرَرنامهَدرسیَتبمبانیَکهَمستقیما َبهَحوزهَیَبرنامهَدرسیَداللتَداردَوَبهَعنوانَمبانیَخاص

.پیوستَآمدهَاست

....................................................................................................................................................................................
پرورشآموزشَوَاهدافَتحققکالنَبرنامهَدرسیَوَچارچو َنظامَبرنامَهریزیَدرسیَکشورَراَبهَمنظورَشهَبرنامهَدرسیَملیَسندیَاستَکهَنق-1

.نظامَجمهوریَاسالمیَایرانَتعیینَوَتبیینَمیَنماید



اندازچشم .   2

ایرانی،َبداَیبرنامهَهایَدرسیَوَتربیتیَآموزشَوَپرورشَجمهوریَاسالمیَایرانَدرَراستایَفرهنگَوَتمدنَاسالم

وَچشدمَ )عدج(تحققَجامعهَعدلَمهدوی ) (قرآنَکریمَوَعترت  )ص(هاَوَماندگارَرسولَاهللبتکیهَبرَمیراثَگران

بیدتَباَبهدرهَگیدریَازَالگدوییَپیشدرفتهَوَبدومیَزمیندهَتر(1َ)1404اندازَنظامَتعلیمَوَتربیتَرسمیَعمومیَدرَافقَ

انَوَطبیعدت،َ،َدیگرخود،موحد،َمؤمنَوَمعتقدَبهَمعادَوَآشناَوَمتعهدَبهَمسئولیتَهاَوَوظایفَدرَبرابرَخدا(2َ)نسلی

،َجهدادگر،َسدتیزظلمَجو،َصلحَوَخواهَعدالت،َآگاهیوَعلمَبهَعالقمندَوَپژوهَدانشَحقیقتَجوَوَخردمند،َ

تَتحقدقَرَدرَجهدگدوست،َمهرورز،َجمعَگراَوَجهانیَاندیش،َوالیتَمدارَوَمنتظرَوَتالشدوطنَوَایثارگرَوَشجا َ

یدا،َجهانی،َباَارادهَوَامیدوار،َخودَباورَوَدارایَعزتَنفدس،َامانتددار،َدانداَوَتواندا،َپاکددامنَوَبداَححکومتَعدل

،َقانونَمددارَوَنظدمَانتخابگرَوَآزادَمنش،َمتخلقَبهَاخالقَاسالمی،َخالقَوَکارَآفرین،َمقتصدَوَماهر،َسالمَوَباَنشاط

وَاجتمداعیَبدرَوَآمادهَورودَبهَزندگیَشایستهَفردی،َخانوادگیپذیر،َوفاداربهَارزشَهایَاسالمَی،َملِّیَوَانقالبی

.سازدیَماساسَنظامَمعیارَاسالمیَراَفراهم

............................................................................................................................................................................................

1390آذرَماهسندَتحولَبنیادینَآموزشَوَپرورشَمصو َشورایَعالیَانقال َفرهنگی-1
1390آذرَماهَََعالیَانقال َفرهنگیشورایَازَهدفَهایَکالنَسندَتحولَبنیادینَآموزشَوَپرورشَمصو َبرگرفتهَ-2



:استزیرهایویژگیدارایهابرنامهاین

؛)ص(محمدینا اسالممعارفوشهاارزومبانیبرمبتنی1.

ا؛هآنسازیبومیبرتأکیدباپژوهشیوعلمیمعتبرهاییافتهازبرخوردار2.

ایرانی؛اسالمیتمدنوفرهنگعلمیهاییافتهودستاوردهاازمندبهره3.

اجرا؛وتولیددرپذیرمشارکتوپذیرانعطافپویا،آفرین،نشاطکارآمد،متعادل،منسجم،4.

جامعه؛اساسینیازهایوآموزاندانشالهیفطرتونیازهاها،ویژگیبهناظر5.

؛اثربخشوعلمیههایشیووابزارهاازاستفادهباجهانیوملِّیموفقهایتجربهازهمندبهر6.

؛ازَرویکردیَنوآورانه،َآیندهَپژوهانه،َواقعَبینانه،َمتناسبَباَفطرتَالهیَانسانَبرخوردار7َ.

(1َ()عج)دلَمهدویَکنندهَبرَنقشَمدرسهَبهَعنوانَجلوهَایَازَتحققَمراتبیَازَحیاتَطیبهَوَزمینهَسازَجامعهَعتأکید8َ.
.درسیَوَتربیتیتحققَاهدافَبرنامهَهایاصلیَکانونَ

.................................................................................................................................................................................

17ص1390َآذرَماهَسندَتحولَبنیادینَآموزشَوَپرورشَمصو َشورایَعالیَانقال َفرهنگی1.



تربیتیودرسیهایبرنامهبرناظراصول-3

ودرسیهایبرنامهمدیریتوریزیبرنامهگذاری،سیاستبرناظرتنیدهدرهموهماهنگصورتبهاصولاین
:استمدرسهسطحتاملیسطحازتربیتی

محوریدین-1-3

نا اسالمهایارزشواصولوتوحیدیمبانیبرمبتنیبایدتربیتیودرسیهایبرنامهعناصرواجزاتمامی
.باشدمیحاکمنیزاصولبرسایراصلاین.باشد)ص(محمدی

ملیهویتتقویت-2-3

اسالمی،هایارزشوهاباورتعمیقبرتأکیدباراملیهویتپایداریوتقویتزمینهبایدتربیتیودرسیهایبرنامه

نسجاماووحدتدوستی،میهناسالمی،انقال ارزشهایفارسی،ادبیاتوزبانایران،واسالمتمدنوفرهنگ
.آوردفراهماسالمیهمبستگیوملیاستقالل،فرهنگی

یادگیرندهنقشاعتبار-3-3

وادگیریییاددهیفرآینددرآموزدانشآگاهانهوداوطلبانهفعال،نقشبهبایدتربیتیودرسیهایبرنامه

ویدرراارآفرینیکوخالقیتپژوهشگری،،پرسشگریروحیهتوسعهوتقویتزمینهونمایدتوجهپذیریتربیت
.سازدفراهم



(1مربی)معلممرجعیتاعتبارنقش-4-3

محیطسازییغنتعلیم،برتزکیهتقدمبرایتربیتیهدایتدرمعلم(2)مرجعیتنقشبهبایدتربیتیودرسیههایبرنام

مستمریادگیریبهتنسبآنانترغیبوپذیریتربیتویادگیریفرآینددرآموزاندانشسازیفعالیادگیری،وتربیتی

.سازدفراهمرامعلمتخصصیوایاعتقادی،اخالقی،حرفههایصالحیتارتقاءیزمینههمچنین.نمایدتوجه

خانوادهایپایهنقشاعتبار-5-3

هاشایستگیکسبزمینه،رحمصلهوخانوادگیمناسباتتحکیموخانوادهبنیانتقویتضمنبایدتربیتیودرسیهایبرنامه

اسالمیدگیزنسبکوآدا تعمیقوالهیمعارفوهاارزشبرمبتنیخانوادهمدیریتوتشکیلبرایالزمهایمهارتو

.آوردفراهمراآموزاندانشایرانی

..............................................................................................................................................................................................................

مومیعرسمیتربیتوتعلیمنظامدرراآموزاندانشتربیتخطیررسالتکهشودمیاطالقفردیبهواسترفتهکاربههممترادفمربیومعلمهایواژهسندایندر1.

(1390ماهآذرفرهنگیانقال عالیشورایمصو پرورشوآموزشبنیادینتحول).داردعهدهبر

2ص1390ماهآذرفرهنگیانقال عالیشورایمصو پرورشوآموزشبنیادینتحولنظریمبانی1.



جامعیت-6-3

درجهانیویملای،منطقهمحلی،سطوحدرجامعهوآموزاندانشگوناگوننیازهایبهبایدتربیتیودرسیهایهبرنام

.کندتأکید(3)تربیتوتعلیمهایساحتکلیه

هاتفاوتبهتوجه-7-3

شهری،(دگیزنمحیطازناشیهایتفاوتبهمشترک،هایویژگیبرتأکیدضمنبایدتربیتیودرسییهاهبرنام

توجه)عالیقونیازهاها،یتوانایاستعدادها،(آموزاندانشفردیوجنسیتی،)جغرافیاییوفرهنگیعشایری،روستایی،

.باشدبرخوردارالزمانعطافازوکرده

تعادل-8-3

بهوجهتدرتوازنوتناسبرعایتوتفریطوافراطازپرهیزوتعادلرعایتبهبایدتربیتیودرسیهایبرنامه

ازیشیابارزواجراتولید،طراحی،درمتفاوتشهایروازگیریبهرهومحتواوهدفتربیت،وتعلیمهایتساح

.باشدپایبندهابرنامه

..............................................................................................................................................................................................
تربیتوتعلیمهنری،وتیزیباشناختربیتوتعلیمبدنی،وزیستیتربیتوتعلیمسیاسی،واجتماعیتربیتواخالقی،تعلیمواعتقادی،عبادیتربیتوتعلیمشاملهاساحت1.

(1390ماهآذرفرهنگیانقال عالیشورایمصو پرورشوآموزشبنیادینتحولسند)استفناورانهوعلمیتربیتوتعلیمای،حرفهواقتصادی



العمرمادامیادگیری-9-3

یادگیرینشددارمعناواستمراربرایالزمهایمهارتوهاشایستگیکسبزمینهبایدتربیتیودرسیایههبرنام

.کندتأمینآموزاندانشبرایرازندگیدریادگیریتجار پیوستگیو

تعاملومشارکتجلب-10-3

هایسایرگروهوهاخانوادهآموزان،دانشمعلمان،مؤثرتعاملومشارکتزمینهبایدتربیتیودرسیریزیبرنامهفرآیند

.نمایدفراهمهابرنامهشیابیارزواجراتولید،طراحی،درراذیصالحوذیربطذینفع،

فراگیریویکپارچگی-11-3

هایستعداداوویژهنیازهایباآموزاندانشعادی،آموزاندانش)آموزاندانشتمامبرایبایدتربیتیودرسیهایبرنامه

نیازهایباذیری،پانعطافرعایتبابایدهابرنامهینا.دشوتدوینوطراحییکپارچهوپیوستههمبهصورتبه(درخشان

.(1)شوددادهسازگاریوانطباقخاصهایاستعدادونیازهاباآموزاندانشهایگروهازهریک

..............................................................................................................................................................................................
.برسدپرورشوآموزشعالیشورایتصویببهبایدسازگاریوانطباقنایازناشیتغییرات1.



کلیگیریجهتورویکرد-4

جهتالزمسازیزمینهمعنایبهرویکردایناتخاذ.است»توحیدیگراییفطرت«تربیتیودرسیهایبرنامهرویکرد

ازمراتبیبهدستیابیمنظوربهآنان(2)موقعیتمداوماصالحودرکطریقازآموزاندانش(1)الهیفطرتشکوفایی

.استطیبهحیات

.............................................................................................................................................................................................................

بخوردصیقلیافته،فعلیتتواندمیفطرتاین.دارد)اکتسابیغیر(اصیلگرایشیومعرفتهستیعالممبدأبهنسبتآدمییعنی:استآدمیوجوددرالهیسرشتیفطرت1.

حقیقتپرستش،بهمیلگرایش،بعددروخداستبهانسانحضوریمعرفتآن،معرفتیجنبهدرفطرت.شودسپردهفراموشیبهتواندمیوپذیردتوسعهو

ایراناسالمیجمهوریعمومیورسمیتربیتنظامدربنیادینتحولنظریمبانی.استانسانفطریهایگرایشاهمازدوستیزیباییوخواهیفضیلت،جویی

59و58ص1390ماهآذر

ازایوگسترهخداوندبافعالوآزادآگاه،عنصرییمنزلهبهفردپیوستهتعاملحاصلکهاستتغییریودرکقابلوپویامشخص،وضعیتموقعیت،ازمنظور2.

درراهبردیتحولنظریبنیان.(استهاموقعیتهمهازفراتروجهانیهمهخالقوبرترحقیقتیکه)استمتعالخداوندمحضردر(جامعهوطبیعت،خود)هستیجهان

442ص-ایراناسالمیجمهوریعمومیورسمیتربیتنظام



:رویکردایندر

:آموزدانش-1-4

.استذاتیکرامتدارایوالهیامانت1.

.داردیافتنفعلیتوشکوفاییقابلیتواستنهفتهاووجوددرالهیفطرت2.

.مایدنحرکتآنمداوماصالحراستایدرخویشاحسنانتخا باوکردهدرکراآنتواندمیواستموقعیتدرهمواره3.

بیتابعوندکبرقرارتعاملیرابطهیادگیری،محیطباتواندمیوداردداریخویشتنوگیریتصمیمانتخا ،توانایی4.

.نیستمحیطمقهوروچراوچون

.دارداساسینقشیادگیری،یاددهیفرآینددرکهاستبرخوردارانگیزهوارادهاز.5

.داردفعالنقشذاتیلحاظبهخویشهایشایستگیتوسعهوپذیریتربیتویادگیرییاددهیدرفرآیند.6

.استگوناگونهایتواناییوتهاظرفیتجربیات،ها،تقابلیدارای.7



:)مربی(معلم-2-4

.استآموزاندانشبرایبصیروامینایاسوه،) (اطهارائمهوانبیاراهمسیردر-1

هانگیزودرکزمینهآموزشیوتربیتیهایفرصتخلقوآموزاندانشوجودیهایظرفیتبسطوشناختبا-2

.سازدمیفراهمراآنانموقعیتمداوماصالح

.استآموزاندانشاخالقیوعملیعلمی،ایمانی،عقالنی،رشدساززمینه-3

.استیادگیرییاددهیفرآیندراهبروراهنما-4

ربیتیتودرسیهایبرنامهیابیارزشواجراتدوین،تطبیق،مسئولیتآموزشیوتربیتیهایفرصتخلقبرای-5

.داردعهدهبرراکالسسطحدر

.استپرورشیوآموزشیپژوهشگروهیادگیرند-6



محتوا-3-4

هارصتفازهماهنگومنسجمایمجموعهقرآنی،ودینیهایآموزهباسازواروتربیتیوفرهنگیهایارزشبرمبتنی1.

صورتبهرا(1)اهعرصهوعناصریافتنفعلیتوعقلیرشدالهی،فطرتشکوفاییزمینهکهاستیادگیریتجربیاتو

.آوردمیفراهمهپیوست

.استموزانآدانشازانتظارموردهایشایستگیبرمبتنیکلیدیهایایدهواساسیهایمهارتومفاهیمدربرگیرنده.2

.استبشریمعتبروعلمیهاییافتهازبرگرفته.3

انزمواسالمیجامعهانتظاراتآموزان،دانشروانشناختیهایویژگیعالیق،آینده،وحالهاینیازبامتناسب.4

.استآموزش

.............................................................................................................................................................................................................

بهخلقتوخلقخدا،خود،باآموزدانشارتباطعرصهچهارواخالقوعملعلم،ایمان،تعقل،:عنصرپنجگذاریهدفدر1.

شوندمیتدوینوتبیینخداباارتباطمحوریتباوپیوستهبهمصورت



:یادگیریدهییاد-4-4

اصالحوهیادگیرندموقعیتشناختفطری،هایگرایشابرازبرایساززمینهفرآیندی1.

.استآنمداوم

.استادگیرییمتنو هایمحیطبایادگیرندهفعالوهدفمندخالق،تعاملحاصلیادگیری2.

مخلوقات،ودیگرانخداوند،خود،باارتباطبهنسبتمعنادارطوربهراآموزاندانشدیدگاه3.

.دهدقرارتأثیرتحت



:ارزشیابی-5-4

بعدیموقعیتاباوفاصلهآموز،دانشکنونیموقعیتازجانبههمهوروشنتصویریمستمرصورتبه1.

اصالحچگونگیو

.کندمیارائهویهاینیازوهاظرفیتبامتناسبآن

کندمیراهمفارزیابیخودبرتأکیدباراآموزدانشمداومرشدومدیریتیخودگری،انتخا زمینه.2

ازگیریبهرهو

.داندمیآنتحققساززمینهراهاروشسایر

.داندمیآموزشدانموقعیتبهبودبرایفرصتیرایادگیریهایکاستیانسانی،کرامتحفظضمن.3

.داندمیآموزشینظاماصالحوبهبودبرایفرصتیرایادگیریهایکاستی.4



:یادگیریمحیط-6-4

پاسخگوییایبرراغنیوبرانگیزانندهپویا،منعطف،امن،هستی،محیطینظامهایظرفیتازگیریبهرهبا1.

عالیق،نیازهابه

.بیندمیتدارکآموزاندانشهایویژگیو

هایمحیطیرنظهامحیطسایروشودنمیمحدودآنبهیادگیریامااست؛اصلیوپایهیادگیریمحیطمدرسه.2

.گیردمیبردرنیزرافرهنگیوطبیعی،اقتصادی،صنعتیاجتماعی،

ارتقایوآموزاندانشموقعیتبهبودزمینهها،رسانهومجازیهایمحیطقابلیتوظرفیتازگیریبهرهبا3.

.آوردمیفراهمرایادگیرییاددهیفرایندکیفیت

مدرسهابمؤثرومستمرتعاملدرکهآیدمیبشماریادگیریوتربیتاثربخشومهمهایمحیطازخانواده4.

.باشدمی



:مدیرمدرسه-7-4

صدرسعهدارایوبرمدومدیرتربیتی،راهبرپذیر،مشارکتنگر،آیندهفکر،منعطف،اهلمتعهد،خالق،مؤمن،معلمی1.

و

.استایحرفههایصالحیت

.داردعهدهبرآموزاندانشفطریهایگرایششکوفاییبرایرایادگیریمحیطتوسعهوتأمینمسئولیت.2

درراتربیتیوسیدرهایبرنامهارزشیابیواجراتدوین،یاانطباقآموزشی،وتربیتیهایموقعیتخلقمسئولیت3.

.داردعهدهبرمدرسهسطح

عواملکلیهبرایراموقعیتمداوماصالحودرکامکانپویا،وسازندهصحیح،روابطبرقراریبا4.

.سازدمیفراهمیادگیرندهسازمانبهدستیابیو(هاخانوادهوکارکنان)

.استبرخوردارمدرسهامورکلیهدرپذیریمسئولیتوپاسخگوییبرایمتناسباختیاراتاز.5



گذاریهدفالگوی-5

ویکپارچگیجامعیت،ه،طیبحیاتمختلفشئونبهدستیابیوفطرتشکوفاییتربیتی،ودرسیهایبرنامهگذاریهدفدر

یکپارچهومنسجممیمفهوچارچو قالبدرکهاستگرفتهقرارمبناتربیتوتعلیمگانهششهایساحتبهمتوازنتوجه

.بودخواهدمجریانوریزانبرنامهعملراهنمایمختلف،سطوحاهدافتدویندرای



دا،خخود،باآموزدانشارتباطعرصهچهارواخالقوعملعلم،ایمان،تعقل،:عنصرپنجگذاریهدفالگویدر

شبکهدرپنجگانهعناصر.شوندمیتدوینوتبیینخداباارتباطمحوریتباوپیوستهبهمصورتبهخلقتوخلق

نیازهابامتناسباصر،عناینازکدامهرتربیتعملیفرآینددروشوندمیتبیینتنیدههمبهومرتبطمفهومی،ای

در.نمایندتعمیقوتقویتراعناصرسایروباشندآموزدانشتربیتیسیرسرآغازتوانندمیآموزدانششرایطو

کدامهرکهشوندمینتبییوتعریفآنپیرامونسایرعناصروداردمحوریجنبهتعقلعنصرپنجگانه،عناصرمیان

.استمعینیمراتبداراینیزهاآناز



تربیتیودرسیهایبرنامهکلیهدف-6

،خداخود،بهنسبتراخودموقعیتبتوانندکهایگونهبهآموزاندانشاخالقیوعملیعلمی،ایمانی،عقلی،یکپارچهتربیت

.دننمایکسبراخویشاجتماعیوفردیموقعیتمستمراصالحتواناییودرکدرستیبهخلقتنظاموهاانساندیگر

یامرتبهبهگذاری،فهدالگوییپنجگانهعناصرمجموعهدرهای،مدرستحصیالتهدورطیآموزاندانشرودمیانتظار

.استتربیتیودرسیهایبرنامهکلیهدفازاییافتهتفصیلبیانهاشایستگیاین.یابنددستپایههایشایستگیاز

پایههایشایستگی-7

:تعقل1-7

خویش؛متعالیهویتابعادوهاظرفیتها،توانمندینیازها،خود،وجوددرک1.

خود؛زندگیسبکهایپیامدوآثاربهنسبتبصیر2.

هستی؛خالقعنوانبهمتعالخداوندآیاتوافعالصفات،درتدبر3.

.آنهایشگفتیوخلقتنظامدرتدبر4.



:ایمان2-7

جاودانه؛حیاتوغیبعالمعدل،امامت،معاد،نبوت،توحید،بهآگاهانهایمان1.

؛هستیعرصهدریکتاخالقرحمتولطفباهمراهحکیمانهحضوروربوبیتبهباور2.

نهاآبدیلبینقشوفقیهمطلقهوالیتو(1)السالمعلیهممعصومینائمه،)ص(خاتمپیامبرقرآن،الهی،انبیاءبهایمان3.

بشر؛رستگاریوهدایتدر

طیبه؛حیاتتحققبرایکارآمدوجامعمکتبتنهاعنوانبهآننظاماتو(2)اسالممبیندیننقشبهباور4.

جمالوفعلمظاهرعنوانبهآفرینشجهانهایزیباییبهباوروخلقتمندیقانونوهدفمندیارزشمندی،بهایمان5.

خداوند؛

.انسانفردیوجمعیهایتوانمندیواوکرامتانسان،الهیهویتبهایمان.6

...........................................................................................................................................................................................................

بایدهاآموزشاینامادارند،رامذهبیویژهآموزشاجازهرسمی،مذاهبوادیانپیرواناساسی،قانونچهاردهموسیزدهمدوازدهم،اصولطبقبر.1

نظامدربنیادینتحولنظریمبانی.باشدنداشتهمنافاتیمذاهب،وادیانپیروانبینتفاهمباتوأموآمیزمسالمتزندگیمقتضیاتباتاباشددولتنظارتتحت

243ص1390ماهآذرایراناسالمیجمهوریعمومیورسمیتربیت

،چهاردهماصلدوازدهم،اصل)اساسیقانوندرشدهاشارههااقلیتحقوقرعایتاسالمی،وملیانسجامواتحاددرهاقومیتوهااقلیتمسئلهاهمیتبهتوجهبا2.

منبعهمان.استمناسبیسیاستمذاهب،وادیانمشترکوجوهآموزش(ششمبنددوماصلونهماصل



:علم-3-7

خویش؛هویتوهاظرفیتخود،شناخت1.

آن؛منابعودینیمعارفالهی،آیاتوافعالصفات،تعالی،حقشناخت2.

باانسانتباطاربرقراریچگونگیوآفرینشجهانقوانینورویدادهاروابط،هها،پدیدبهنسبتعلم3.

آنان؛ازبهینهبرداریههربوآنها

؛اجتماعیزندگیدرنهاآاهمیتوافرادوخودوظایفوحقوقنقشها،روابط،بهنسبتعلم.4

ایران؛واسالمتمدنوفرهنگویژهبهبشریجوامعحالوگذشتهبهنسبتعلم.5

اسالمی؛ایرانجهانیرسالتوجایگاهودینیساالرمردمنظامهایویژگیباآشنایی.6

.هنرویزیباشناسزبانبهآنابرازوآنهاگردانیرمزوهاپدیدهرمزگشاییهایروشباآشنایی.7



:عمل-4-7

محرمات؛ترکوواجباتمؤمنانهوآگاهانهانجامودینیهایآموزهبهعمل1.

جامعه؛وخودلیتعاورشددرمسیریکپارچهومتعادلهویتبهدستیابیبرایخودوجودیهایظرفیتکارگیریبه2.

ایرانی؛اسالمیزندگیسبکوتهامهاروآدا بکارگیری3.

زندگی؛ودرکارارتباطاتواطالعاتفناوریکارگیریبه4.

آفرین؛کارومولدصورتبهخودآیندهایحرفههویتدهیشکلبرایپایهتهایمهارازگیریبهره5.

آنها؛توسعهوتولیدبرایمؤثرتالشوزیستیوبهداشتیوایحرفهفنی،علمی،هنری،هاییافتهازآگاهانهگیریبهره6.

؛طبیعیهایسرمایهوفرهنگیمیراثزیست،محیطتعالیوحفظ7.

دین؛زبانعنوانبهعربیزبانوفارسیادبیاتوزبانهایمهارتکارگیریبه8.

اصلرعایتبادرسی،برنامه)تجویزینیمه(انتخابیبخشچارچو درخارجیزبانیکهایمهارتکارگیریبه9.

.ایرانی-اسالمیهویتتقویتوتثبیت



:اخالق-5-7

؛اجتماعیوفردیزندگیشئونتمامدرالهیتقویرعایت1.

داری،خویشتنشجاعت،حیا،خلق،حسنرأفت،واحسانصبر،صدق،:جملهازاخالقیشهایارزبهمتعهد2.

اجتماعی؛ویفردمناسباتوشئوندرمعلمووالدینتکریمودوستینو قناعت،عدالت،رضا،،قدرشناسی

مستمر؛تالشروحیهداشتنوحاللمعاشوکاربرایشدنقائلارزش3.

العمر؛مادامیادگیریوآموزیعلمعالم،دانستنارزشمند4.

فردی؛برجمعیمنافعوگروهیبرملیمنافعبخشیدنتقدم5.

زیست؛محیطوهستیمخلوقاتبرایشدنقائلارزش6.

.نوینهایفنآوریوعلومازاستفادهدراخالقیهایارزشواصولبهالتزام7.



یادگیریوتربیتهایحوزه-8

این.سازندمیروشنرایادگیریکلیدیعناصروفرآیندها،شها،رومحتوایی،حدودیادگیری،وتربیتههایحوز

عناوینمعادللزوما تحصیلیهایپایهوههادوردردرسیموضوعاتعناوینلیکنداشتهارتباطیکدیگرباهاحوزه

اولیهمفروضاتومالحظات.شدخواهدارائهتلفیقیصورتبهیادگیریهایحوزهمفاهیموبودنخواهدهاحوزه

؛گذاریفهدالگویملی،درسیبرنامهکلیهدفباآنهاارتباطیادگیری،ههایحوزتعیینواستنباطدر

.استبرنامهبرحاکماصولباهماهنگیوفرادستیاسنادباخوانیهمپایه؛هایشایستگی

:شدخواهنداخذزیرمنابعازیادگیریهایحوزهازیکهراهداف

؛(1)تحصیلیهایدورهاهداف-الف

پایه؛هایشایستگی- 

یادگیری؛حوزهخاصهداف-ج

؛هاحوزهسایربامرتبطاهداف-د

....................................................................................................................................................................................................

ساحتودومهمتوسطوعمومیآموزشهایدورهتفکیکبهراتحصیلیهایدورهاهدافماه،ششمدتظرفحداکثراستمکلفآموزشیریزیبرنامهوپژوهشسازمان
وآموزشعالیشورایبهویبتصوبررسیجهتآنبخشیاعتبارنتایجباهمراهوتهیهپرورشوآموزشبنیادینتحولسندنظریمبانیازاستفادهباتربیتوتعلیمهای

.کندارائهپرورش



:یادگیریوتربیتهایحوزهعناوین1-8

اسالمی؛معارفوحکمت1.

عربی؛وقرآن2.

فارسی؛ادبیاتوزبان3.

هنر؛وفرهنگ4.

بدنی؛تربیتوسالمت5.

؛آوریفنوکار6.

اجتماعی؛مطالعاتوانسانیعلوم7.

ریاضیات؛8.

تجربی؛علوم9.

خارجی؛هایزبان10.

.خانوادهبنیانوزندگیهایمهارتوآدا 11.



تربیت و یادگیری حوزه 
و مهار تهای زندگی و آداب 

خانوادهبنیان 



خانوادهبنیانوزندگیتهایمهاروآدابیادگیریوتربیتحوزه-11

عنوانبهنوادهخاوزندگیتهایمهاروآدا بامرتبطهایآموزشطیبه،حیاتازمراتبیبهدستیابیبرای

شرایطوفردییهاتفاوتبامتناسبوزندگیواقعیهایموقعیتدرهاآموختهکارگیریبهبرایفرصتی

رااجتماعیویخانوادگزندگیبهمسئوالنهوآگاهانهورودبرایفردکردنآمادهوظیفهمحلی،مقتضیاتو

.اندیدگزنآیینوسبکآموزشدنبالبهدوهرویکدیگرمکملزندگیتهایمهاروآدا .داردعهدهبر

.کردترسیمدواینبینمرزینبایدجهتبدین



:حوزهکارکردوضرورت

نیازتهاییمهارودانشالگوها،بهاخالقی،دینیشهایارزوباورهابهعملوحفظبرایافرادامروزجامعهدر

.کندکمک)خلقتخلق،خدا،خود،باارتباط(عرصهچهاردرسازندهارتباطبرقراریدرنهاآبهکهدارند

زندگینحوهوسبکدرآدمیانافکاروهاگرایشباورها،.اندیشندمیکهکنندمیزندگیگونهآننهاانسا

یهاارتباطدادنسامانویادگیریشدنیکپارچهبهتواندمیحوزهاینهایآموزش.داردتأثیرایشان

.کندکمکجدیدتهایموقعیبهآنتعمیموانسانی



:حوزهقلمرو

امورهاداردرآموزاندانشمدیریتیخودبرایالزمهاییشایستگزندگی،تهایمهاروآدا آموزش

هایمهارتووظایفکارکرد،زمان،مدیریتمعیشت،معاشرت،آدا آدا :شاملزندگیروزمره

تربیتونیهیجارفتارهایمدیریتوالدینی،نقشایفایوخانوادهتشکیلبرایآمادگیخانوادگی،

مجازی،یطمحدرزندگیآدا مطالعه،وتحصیلیتهایمهارخودآگاهی،فراغت،اوقاتمدیریتعاطفی،

مهاروراندیگباکارمهارتخطر،وبحرانمدیریتزیست،محیطازمراقبتمؤثر،ارتباطیابی،هویت

.کندمیفراهمرادفاعیآمادگیوعاملغیرپدافندتهای



:حوزهآموزشومحتواسازماندهیدرکلییهایگیرجهت

مقتضیاتوطشرایتابعزندگیهایمهارتوآدا آموزشبراییادگیریهایفعالیتسازماندهیوانتخا 

.دهدرخزندگیمتندروزندگیمتنازآموزشاستضروریرو،ایناز.استآموزاندانشفرهنگی

زندگیواقعیهایموقعیتدرتجربهکسببهبتوانندآموزاندانشآندرکهتربیتیهایفرصتتدارک

اردوهایبرگزاری.هاستتمهارآموزشدراصلیگیریجهتیابنددست(گروهیوفردیصورتبه)

وغیرمستقیم،انفرادیآموزشههایشیوبهتوجهمرجع،هایموقعیتسازیشبیهزیارتی،فرهنگی،علمی،

دورهرایطشونیازتناسببهحوزهاینیادگیریتهایفعالیمحتوایسازماندهی.استجملهاینازتجربی

دروسسایردرتلفیقیصورتبهعمومیآموزشدورهپایانتاآموزشهایزمینهبهتوجهباوتحصیلیهای

.بودخواهد



یادگیرییاددهیهایراهبردانتخاببرحاکماصول-9

راستایدریتربیتودرسیبرنامهاهدافتحققبرایراالزمبستربتواندبایدیادگیرییاددهیهایراهبرد

برناظراصولبرعالوهمهماینتحققبرای.ببیندتدارکطیبهحیاتازمراتبیبهدستیابیوفطرتشکوفایی

:بودواهدزیرخشرحبهیادگیری-یاددهیهایراهبردانتخا برحاکماصولتربیتی،ودرسیهایبرنامه

ایگونهبهند،ببیتدارکزندگیواقعیهایدرموقعیتراروابطووقایع،ها،پدیدهتفسیرودرکامکان-1-9

مواجهآنبامختلفهایموقعیتدرآموزاندانشکهمسایلیمورددرگیریتصمیمودرکبرایراشرایطکه

.کندفراهماسالمیمعیارنظامرعایتباشوندمی

ها،پدیدهبارهدرهاییپرسشپاسخیافتنبرایمداومتالشدرکاوشگریطریقازراآموزاندانشانگیزه-2-9

.کندتقویتوشکوفاآنهاوروابطوقایع

همراهراهاپدیدهیوابستگیامعلولیوعلتهایرابطهوهستیبرحاکمکلیقوانینتفسیرودرکامکان-3-9

.کندفراهمآموزاندانشدربصیرتافزایشبا

ومرورآموزدانشتوسطزمانیفواصلدرشدهکسبهایشایستگیکهببیندتدارکراهاییفرصت-4-9

.شوداخذاوتوسطیادگیریمسیرادامهیابازنگریتعدیل،برایتصمیماتی



صورتبهرادیدجهاییادگیریباپیشینتجربیاتودانشتلفیقعمل،ونظرپیوندبرایالزمفرصت-5-9

.ندکفراهمهاشایستگیتوسعهوآموزاندانشوجودیهایظرفیتتحققجهتمعنادارویکپارچه

فرآیندخالقوآورانهنودهیسازمانباو(1)بخشتعالیوخالقفعال،هایروشازفزونترمندیبهرهبا-6-9

.نمایدفراهمرامعرفتوعلمساختنزمینهحقایق،انباشتوآوریجمع

آنانمشارکتبریدتأکباراآموزاندانشسویازعلمتولیدزمینهبلکهنشدهمحدوددانشانتقالبهصرفاَ -7-9

.ببیندتدارکمفهوم،در

.کندفراهمیادگیریهایمحیطانوا وهمساالنمعلم،باراآموزاندانشمؤثرتعاملزمینه-8-9

نگاهباارهاآنازاستفادهونمایدفراهمراآموزشینوینهایفناوریازهوشمندانهگیریبهرهزمینه-9-9

.کنددنبال)واگذاریوجایگزینینگاهنه(سازیتوانمندیاتکمیلیوتقویتی

.....................................................................................................................................................................................

2ص1390آذرماهپرورشوآموزشبنیادینتحولسند1.



تربیتیوتحصیلیپیشرفتیابیارزشبرحاکماصول-10

اصولتحصیلیهایدورهکلیهدرتربیتیوتحصیلیپیشرفتیابیارزشخصوصدرتصمیماتبهبخشینظامبرای

:گیردقرارمعلمانودرسیریزانبرنامهنظرمدبایدزیر

درپایههایگیشایستازگیریبهرهدرراآموزان،دانشتواناییبتواندابزارها،وشهاروانوا ازاستفادهبا-1-10

.نمایدمنعکسمعنادارصورتبهمختلف،هایموقعیت

درسیبرنامهاهدافبهآموزاندانشدستیابیسطحخصوصدرقضاوتامکانکافی،ومتنو شواهدارائهبا-2-10

.نمایدتعیینرا

بهدستیابیدفرآینآموزان،دانشازهریکیادگیریمتفاوتوجوهبهتوجهبامستمر،ومنعطفصورتبه-3-10

.نمایدمنعکسرامؤثراقدامچگونگیواهداف

هاکاستی،رفعجبرانچگونگیآموزان،دانشسویازگیریتصمیموارزیابیخودخودآگاهی،برتأکیدبا-4-10

.ببیندتدارکرایادگیریهایحوزهازیکهردرشایستگیباالترسطوحبهدستیابیو

وهاروشبکارگیریازآنانمثبتپندارهخودتقویتوآموزاندانشانسانیکرامتوشأنحفظبرای-5-10

.شودپرهیزکننده،مأیوسوآوراضطرا یابیارزشابزارهای



آموزان،شدانازیکهرمتفاوتهایتواناییوجوهووجودیهایظرفیتنمودنمنعکسوتبیینبرای-6-10

.کندفراهمراسنجشامردراولیاءومربیانآموزان،دانشسایرمشارکتامکان

آموزشلیکهایسیاستچارچو درمعلمومدرسهسازیتصمیمومحورینقشیابی،ارزشفرآینددر-7-10

.شودحفظپرورشو

هایدورهازگذربرایملیاستانداردهایاساسبرمحورنتیجهیابیارزشنظاماجرایوطراحی-8-10

فرآیند(تلفیقیردرویکوابتداییدورهتحصیلیهایپایهارتقایدرمحورفرآیندابییارزشرویکردتحصیلی،

.گیردقرارمبناتحصیلیهایپایهسایردر)محورنتیجهومحور

بهراجوییرقابتیازاییرقابتوجهمسئله،حلروشوجمعیهایفعالیتوگروهیکاربرتأکیدبا-9-10

.کندفراهمراآموزاندانششکوفاییزمینهوبرساندحداقل

برایآننتایجازوشدهتلقییادگیرییاددهیفرایندازاپذیرینیجدایبخشعنوانبهارزشیابی-10-10

.شوداستفادهآموزشینظامودرسیهبرنامبهبودومعلمانهایحرفرشدریزیبرنامه

وهاشایستگیبهنآموزادانشدستیابیمیزانسنجشدرعملکردیتکالیفازگیریبهرهبرتأکیدبا-11-10

تربیتیولیتحصیعملکردگزارشطیبه،حیاتازمراتبیبهدستیابیو)عج(مهدویعدلجامعهتحققبرایتالش

.شودارایهوتنظیموالدینومدرسهآموز،اولیادانشهمکاریباآنان



آموزشزمانوساختار-13

پرورشوآموزشنظامساختار-1-13

نیادینبتحولسندمفادبراساسایراناسالمیجمهوریدرپرورشوآموزشتحصیلینظامساختار1.

دورههر.است)سالدوازدهجمعا (متوسطهدورهسال6وابتداییدورهسال6شاملپرورش،وآموزش

؛(1)شودمیتقسیمسالهسهدورهدوبهنیزتحصیلی

عمومیآموزشدورهشاملدرسیهایبرنامهویژگیوماهیتبهتوجهباعمومی،ورسمیتحصیلدوران2.

پایاندروبودخواهد)دوممتوسطهدوره(تخصصینیمهو)اولمتوسطهدورهوابتداییهدورازمرکب(

؛شودمیاعطادیپلممدرکآموزاندانشبهدوممتوسطهدوره

سال6و5نیسگروهکودکانکهشودیماطالقاجباریغیرورسمیسالهدودورهبهدبستانپیشدوره3.

میزانودورهاینتربیتیوآموزشیهایبرنامه.دهدیمقرارتربیتیوآموزشیهایبرنامهپوششتحترا

.تاسسیِّالومنعطفکودکانیهایویژگبهتوجهبادبستانیپیشمراکزدرنوآموزانحضور

..........................................................................................................................................................................................

(1390فرهنگی،انقال عالیشورایمصو )پرورشوآموزشبنیادینتحولسندمفادمطابق1.



صورتبهابتداییدورهاولسالسهدرسیهایبرنامه.بودخواهدتمامسال6ابتدایی،دورهشرو سن.4

جبرانیوازپیشنیشهایآموزآندروتدوینآموزاندانشهایتفاوتوهاتواناییبهعنایتبامنعطف

شود؛میبینیپیشزبانهدوومحروممناطقکودکانویژه

تحصیلیرشتهوشاخهانتخا .استالزامیتحصیلیهایدورههمهدرتربیتیوتحصیلیهدایتومشاوره.5

صورتیلیتحصدورهاینطولدرتربیتیودرسیعملکردنتایجاساسبروعمومیآموزشدورهپایاندر

گیرد؛یم

یناهایشاخهازیکهراست؛کاردانشوایحرفهوفنینظری،شاخهسهدارایدوممتوسطههدور.6

تعیینآناجرایامکانوزماناقتضایجامعه،نیازبراساسنهاآتنو کهبودخواهدهاییرشتهدارایهدور

.شودمی



تربیتوتعلیمزمان-2-13

موزشآزمانداشت؛خواهدادامهبعدسالماهشهریورپایانتاوشرو سالهرماهمهراولازتحصیلیسال1.

دوممتوسطهدورهدروساعت1110اولمتوسطهدورهدرساعت،925ابتداییدورهدرتحصیلیپایههر(1)

تمامیدراین،برعالوه.دبوخواهدساعت1480دانشکاروایحرفهوفنیشاخهوساعت1295نظریشاخه

یادگیریزهحوهردرسیبرنامهاقتضائاتبامتناسبمدرسهوکالسازخارجهایفعالیتبهساعت50هاپایه

قرارارسمدومناطقها،استاناختیاردرمحیطیاقتضائاتوشرایطبامتناسبساعت50ویابدمیاختصاص

.(ساعت100جمعا )(2)گیردمی

ونیازهابهپاسخگوییضرورتبهبناو(3)پرورشوآموزشبنیادینتحولسند55راهکاربهعنایتبا2.

استان،اختیاردرتتربیوتعلیمرسمیزمانِازبخشیمحتوایتأمینوریزیبرنامهای،منطقهومحلیاقتضائات

؛شودمیاجراوریزیبرنامهابالغیهاینامهآئینچارچو درکهبودخواهدمدرسهومنطقه

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

یادگیریوتربیتهایحوزهدرسیبرنامهدرکهاستمدرسهبیرونودرونپرورشیوآموزشیرسمیهایفعالیتکلیهبهیافتهاختصاصزمانآموزشزمانازمنظور1.
.شودمیتکلیفتعیینهاآنبرای

فرهنگی،تولیدیعلمی،مراکزوهانمایشگاهها،هموزازبازدیدومیدانیفعالیتانجامطبیعت،مشاهده:توانیممدرسهوکالسازخارجرسمیهایتلیفعانمونهاز2.
فعالیتدرشرکتورزشی،هایفعالیتدرشرکتاجتماعی،مؤسساتونهادها،)…ونهادارالقرآها،هزیارتگامساجد،(مذهبی،)…ومحلهتربیتینهایکانوهها،موز(

.بردنامرا...وسیاحتیوزیارتیعلمی،اردوهایعلمی،هاینانجموههاگرو

بههااستانیجغرافیایواقلیمیشرایطونیازهارسوم،وآیینجغرافیا،هنرها،ها،حرفهمعرفیبهآموزشیهایبرنامهازدرصد20حداکثرودرصد10حداقلاختصاص3.
.ملیهویتتقویتوآمدیکارایجادچارچو درآموزاندانشایرانیاسالمیهویتتقویتوکیفیتارتقایاستانداردهایرعایتباعشایریوروستاییمناطقویژه



45سومودوماول،هایپایهدرجلسههرزمانوهاپایهکلیهدرساعت25ابتداییدورههفتگیکارساعات3.

اولطهمتوسدورههفتگیکارساعاتمیانگین.باشدیمدقیقه50ششموپنجمچهارم،هایپایهدرودقیقه

ظریندوممتوسطهدورههفتگیکارساعاتویباشد،مدقیقه50جلسههرزمانوهاپایهکلیهدرساعت30

متوسطهدورههفتگیکارساعاتوباشدمیدقیقه50جلسههرزمانوههاپایکلیهدرساعت35حداکثر

هرزمانوهاپایهکلیهدرساعت40حداکثرتحصیلیهایرشتهبامتناسبکاردانشوایحرفهوفنیدوم

.(1)باشدمیدقیقه50جلسه

وپیشنهادآموزشیریزیبرنامهوپژوهشسازمانسویازآنهابهیافتهاختصاصزمانودروسعناوینجدول.4

رسید؛خواهدپرورشوآموزشعالیشورایتصویببه

تربیتیمتعلغیررسمیزمانسازییغنوهدایتبرایالزمسازیزمینهمسئولیتپرورشوآموزشوزارت.5

.داردعهدهبررامدرسهازخارجومدرسهخانه،در

هنری،فرهنگی،ههایدستگاها،خانوادهحداکثریمشارکتازاستموظفپرورشوآموزشوزارت.6

.وتولیدیمذهبی،خدماتی، بهمدرسه،وکالسازخارجهایفعالیتوهابرنامهاجرایوطراحیبرای..

.نمایداستفادهشودمیاجراتابستاندرکههاهبرنامازبخشیخصوص

.................................................................................................................................................................................................................................................................

.باشدمیماهخردادپایانتاماهمهراولازهفته37امتحاناتوآموزشزمانمحاسبهمبنای1.



قوتخدا

باشدسالمتوشاد


