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   ابتدايي  دوره  اهداف
  16/3/1379تاريخ   901/120 شماره ابالغ ـ 29/2/1379 تاريخ 647 جلسه

 
  ديـن   و دسـتورات   تعـاليم   بر پايـه   آموزان دانش  جانبه رشد همه  به  دهي و جهت  و پرورش  آموزش  و مأموريت  رسالت  در راستاي
  و تربيـت   در تعلـيم   كـه   افـرادي   و همـه   ريـزان  ، برنامـه  شـود. مـديران   مـي   تعيين زير  شرح  به  ابتدايي  دوره  ، اهداف اسالم  مبين
ـ    وظايف  ها و انجام فعاليت  دهيزمانامور، سا  ريزي در برنامه مكلفند دارند،  برعهده  نقشي  آموزان دانش   اقـدام   اي گونـه ه مربـوط ب

 1باشد.  ممكن شده  تعيين  اهداف  به  آموزان دانش  دستيابي  تحصيلي  دوره  تاپايان  نمايند كه
 اعتقادي:
  . معتقد است  آن  به و داند مي را  دين  اصولـ 1
 داند. مي  كمك و ياور  بهترين را او و دارد  دوست را خداوندـ 2
 دارد.  دوست را  آنان و  آشناست  حدودي تا  معصومين ) و (ص  اكرم  نبي  ويژه  به  والعزماول يانبيا  زندگي باـ 3
 . است پاسخگو دهد نزد خداوند مي  انجام  كه  كارهايي در  انسان  داند كه و مي  معاد آشناست  معناي باـ 4
 گذارد. مي  احترام  اسالمي  هاي و شخصيت  ، بزرگان دين ياوليا  بهـ 5
 داند. مي را  و تبري  تولي  معنايـ 6
 خواند. و از حفظ مي  داشته  ها آشنايي از سوره  برخي  ترجمه خواند و با ميرا از رو   قرآنـ 7
 داند. مي را  ساده  از احاديث  بعضي  ترجمهـ 8
 . آشنا است  نماز و روزه  مربوط به  ضروري  احكام با خواند و مي  درستي  به را نمازـ 9
 )  دختران  خواند. (براي مي  را با رغبت  واجب  نمازهايـ 10
 كند. مي  مربوط را رعايت  احكام دهد و مي  را تشخيص  و نامحرم  افراد محرمـ 11
  كند. (براي مي  عمل  آن به داند و مي  را در حد ضرورت  و احكام  و تقليد آشنا است  تكليف  سن  مربوط به  ا مسائلـ ب12

 ) دختران
 كند. مي  رعايت  حد ضرورت در مربوط را  احكام و  آشنا است  حرام و  حالل باـ 13
 داند. از منكر را مي  و نهي  معروف  به امر  معنايـ 14
 گذارد. مي  احترام شهداخدا و   در راه  مجاهدين  بهـ 15
 شناسد. مي را  مهم و  مقدس  ين هااو مك ها زمانـ 16
  داند. را مي  آن  دهد و آداب مي  نشان  حضور در مسجد عالقه  بهـ 17
 

 : اخالقي
  . است  امين راستگو وـ 1
 .  است  و مهربان  مؤدبـ 2
 . است عهد خود پايبند  بهـ 3
 . در او آشكار است  مظاهر حيا و عفتـ 4
 كند. مي  توجه ها آن  نظرات  به داند و مي خود  وظيفه را ترها بزرگ  به  احترامـ 5
 كند. مي  اطاعت  والدين ازـ 6
 . صبوراست و  شجاعـ 7
 دارد.  دوست را  پاكيزگي و  است تميزـ 8
 دهد. مي  انجاماً شخص را خود  روزانه  شخصي  تكاليفـ 9
 كند. مي  تالش و پشتكار دارد  موفقيت  به  رسيدن  برايـ 10
 كند. مي  رعايت را  آن دارد و  دوست را  اسالمي  پوششـ 11
 كند. پرمي  مناسب  هاي  بازي و ها فعاليت با را خود  فراغت  اوقاتـ 12
 هراسد. نمي  با مشكالت  مواجهه از و  نشاط است با و اميدوارـ 13
 دارد.  آراسته  ظاهريـ 14
 بخشد. خود مي مورد در را  ديگران  اشتباه و خطاـ 15
 دارد.  دليل  ديگران با خود  رفتارهاي  برايـ 16
 كند. مي  هاستفاد  آميز و دوستانه محبت  از كلمات  ديگران ارتباط با درـ 17
 اندازد. نمي  زحمت  به را  خود دوستانش  كارهاي  انجام  برايـ 18
 كند. مي  كمك  يادگيري  وظايف  انجام خود در  همساالن و  همكالسان  بهـ 19
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 كند. مي  اصالح را رفتار خود و  خواسته  ناپسند خود پوزش  در برابر رفتارهايـ 20
  كند. مي  رعايت  اجتماع و  مدرسه خانه، در انضباط را و  نظمـ 21
 

 : و آموزشي  علمي
  . است ها كنجكاو پديده  شناخت  به  نسبتـ 1
 دارد. كافي  مهارت  كردن  و حساب  و نوشتن  مقصود، خواندن  و بيان  ، گفتن ، شنيدن در فكر كردنـ 2
 كند.  استفاده  و روزنامه  تواند ازكتاب دارد و مي  آشنايي  فارسي  زبان باـ 3
 . است  آگاه  زندگي در  رساني اطالع و  اطالعات  ارزش و  اهميت  بهـ 4
 داند. مي  كارها تا حدي  درست  را در انجام  علم  ارزشـ 5
 .  است كرده كسب را  در جامعه  زندگي  براي  يهاول  يها مهارتـ 6
 .  آشناست  حدودي تا خود  يادگيري  با نحوهـ 7
  . مند است عالقه  كتاب  مطالعه  بهـ 8
 
 هنري:  فرهنگي
  دارد.  دوست را  آن  هماهنگي دارد و  توجه   طبيعت  هاي زيبايي  بهـ 1
 گيرد. مي الگو  طبيعي  هاي در پديده  از زيبايي  هنري  هاي در زمينهـ 2
 برد. مي  لذت  هنري آثار  مشاهده ازـ 3
 دهد. مي  نشان ها فعاليت  خود را در انجام  هنري  و خالقيت  ذوقـ 4
 دارد.  را دوست  ها و آثار موزون ها، پديده سنتـ 5
 . آشنا است  هنري  معروف از آثار  برخي باـ 6
 . است مند عالقه  مناسب  هاي قصه و اشعار  خواندن  بهـ 7
  . است  قائل  ارزش آن ها  براي و داند مي را  ـ ايراني اسالمي  اجتماعي و  فرهنگي  آداب از  برخيـ 8
 
 : اجتماعي
  داند. مي  و همسايگان  ، دوستان خانواده  خود را در مقابل  وظايفـ 1
 كند. مي  كمك آن ها  به كارها  دارد و در انجام مي  خود را دوست  خانواده  اعضايـ 2
 گذارد. مي  احترام  مدرسه  ياوليا و  معلمين  بهـ 3
 كند. مي  را رعايت  ديگران  و حقوق  است  خود قانع  حق  بهـ 4
 كند. مي  تالش  درست  هاي خود از راه  حق  آوردن دسته ب  برايـ 5
 كند. مي  كمك آن ها  دارد و به  خود را دوست  هاي همكالسيـ 6
 دارد.  را دوست  با ديگران  همكاريـ 7
 كند. مي  شركت  گروهي  هاي ها و فعاليت بازي درـ 8
 كند. مي  عمل آن ها  داند و به يرا م  مدرسه  مقرراتـ 9
 دهد. مي  نشان  عالقه  اجتماعي  مقررات  رعايت  بهـ 10
 . گذارند، پايبند است او مي  برعهده  كه  هايي و مسئوليت  وظايف  انجام  بهـ 11
 پذيرد. را در مورد خود مي  ديگران  اصالحي  نظراتـ 12
 دهد. تذكر مي آن ها  به  احترام  رعايت با را  ديگران  اشتباهاتـ 13
 كند. تشكر مي آن هاو از   است  قدرشناس  ديگران  در برابر خدمتـ 14
 كند. مي  رعايت را  گفتن  سخن  آدابـ 15
  دارد.  دوست را خود  مردم و  ميهن  به  كردن  خدمتـ 16

 : زيستي
  كند. مي  و استفاده  محافظت  خوبي  خود به  از حواسـ 1
 كند. مي  عمل  درستي  به  بدني  از قواي  استفاده و  رفتن  و راه  در نشستنـ 2
 كند. مي  را رعايت  و اجتماعي  فردي  بهداشتـ 3
 .  است كوشا  در حفظ محيط زيستـ 4
 دهد.   مي  افزايش را  خويش  جسمي  هاي قابليت ، مناسب  هاي بازي ها و با تمرينـ 5
 كند. مي  داند و رعايت را مي  ايمني  نكاتـ 6
 كند. مي  درك را  امراض برابر در  مصونيت  اهميتـ 7
 كند. مي  تالش  خود و ديگران  در حفظ سالمتيـ 8
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 : سياسي
  خواند. حفظ مي را از  گذارد و سرود ملي مي  كشور احترام  پرچم  شناسد، به را مي  ايران  اسالمي  جمهوري  نظامـ 1
 كند. ياد مي  بزرگي  به از او و  آشنا است  ايران  اسالمي  جمهوريگذاربنيان  با زندگيـ 2
 كند. مي  درك  جامعه  را در پيشرفت  آزادي و  استقالل  اهميتـ 3
 . است مند عالقه  فقيه  و واليت  ديني  حكومت  بهـ 4
 . نيست  تفاوت بي  امور آنان  به  دارد و نسبت  را دوست  مسلمانانـ 5
 كند. مي  همبستگي  احساس  شناسد و با آنان را مي  ايراني  مختلف  اقوامـ 6
 دارد.  دوست را  طلب حق و  خواه افراد عدالتـ 7
 . آشنا است  و مسلمين(ص)پيامبر   به  نسبت آن ها  شناسد و با اعمال را مي  صدر اسالم  كفار و مشركين  سرانـ 8
 شناسد. حاضر مي  زمان در را  اسالم معاند با  كفار و مشركين  سرانـ 9
  است. آشنا  ملي  امنيت و  وحدت  با مفهومـ 10
 
 : اقتصادي
  گذارد. مي  احترام دارند مفيد  كارهاي  كه  افرادي  دارد و به  را دوست  كاركردنـ 1
 دارد. مي  نگه  سالم و تميز را خود  وسايلـ 2
 داند.  مي  جامعه فرد و  شكست  را از عوامل  طلبي و راحت  ، بيكاري پروري تنـ 3
 كند. مي  عمل  درست آن هااز   كوشد و در استفاده مي  ملي  ثروت  عنوان  به  عمومي  در حفظ اموالـ 4
 گذارد. مي  احترام  ديگران  مالكيت  دهد و به را تميز مي  خود و ديگران  مالكيتـ 5
 ناسد.ش مي را خود  موجود در محيط زندگي  فرَو ح  مشاغلـ 6
 . مند است عالقه  داخلي  از توليدات  استفاده  بهـ 7

  تصـويب   بـه  29/2/79  تـاريخ   پـرورش  و  آموزش  عالي شوراي  جلسه  و هفتمين  در ششصد و چهل  ابتدايي  دوره  اهداف : موضوع
  شود.  اجرا گذاشته مورد  به است،  صحيح رسيد.

  

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦  
  

   تحصيلي  راهنمايي  دوره  اهداف
  16/3/1379تاريخ  902/120 شماره ابالغ ـ 2/1379/ 29تاريخ 647 جلسه

  
  ديـن   و دسـتورات   تعـاليم   بر پايـه   آموزان دانش جانبه  همهرشد   به  دهي و جهت  و پرورش  آموزش  و مأموريت  رسالت  در راستاي
و   در تعلـيم   كـه   افـرادي   و همـه   ريـزان  ، برنامه شود. مديران مي  تعيينزير   شرحبه    تحصيلي  راهنمايي  دوره  ، اهداف اسالم  مبين
ـ  مربـوط   وظايف  ها و انجام فعاليت  دهيزمانامور، سا  ريزي در برنامه مكلفنددارند،   برعهده  نقشي  آموزان دانش  تربيت  اي گونـه ه ب
  1باشد.  ممكن  شده  تعيين  اهداف  به  آموزان دانش  دستيابي  تحصيلي  دوره  تاپايان  نمايند كه  اقدام 

 
 : اعتقادي
  كند. مي  عمل  آن  باور دارد و برمبناي را  دين  اصولـ 1
 داند. مي  اطاعت  شايسته  ربوبيت  دليل  به را خداـ 2
 دهد. مي  نشان  عالقه آن ها  زندگي  مطالعه  دارد و به  آشنايي ) (ع معصومين  و ائمه انبيا باـ 3
 داند. مي  امامت با را  آن  رابطه و دارد آشنايي  فقيه  واليت باـ 4
 دارد.  توجه  وتبري  تولي  رعايت  بهـ 5
 دهد. مي  نشان  عالقه آن ها     زندگي  مطالعه  دارد و به  آشنايي  اسالمي  هاي شخصيت و  بزرگان دين، اوليابا ـ 6
 داند. مي  مسئول نزد خداوند در  با اعمالش  رابطه در را ودباوردارد و خ روز را  درآن  حساب و  قيامت  بهـ 7
   . است  كرده  عادت  گانه  پنج  نمازهاي  خواندن  داند و به مي خدا ارتباط با  راه  ترين را مهم نمازـ 8
 . آشناست  آن  از قصص  كند و با برخي مي  قرائت  را صحيح  قرآنـ 9
 دهد. مي  نشان  عالقه  آن  و به  آشنا است  صدر اسالم  با تاريخـ 10
 داند. مي را  دين  فروعـ 11
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 كند.  خود استفاده  سنين  خاص  عمليه  تواند از رساله ميـ 12
 . است  كرده  انتخاب خود  براي  مرجعي و داند مي تقليد را  احكامـ 13
 كند. مي  رارعايت  نامحرم و  محرم  مربوط به  احكامـ 14
 دهد. مي  نشان  از منكر عالقه  و نهي  معروف  امر به  انجام  بهـ 15
 دهد. مي  نشان  عالقه  از دين  دفاع  هاي صحنه حضور در  داند و به مي را  شهادت و جهاد  معنايـ 16
 كند. مي  عمل آن ها  مقابل خود در  وظيفه  شناسد و به مي را  مقدس  يها مكان و ها زمانـ 17
  دارد.  فعاالنه  شركت  آن  و اجتماعي  ، فرهنگي عبادي  هاي يابد و در برنامه حضور مي  در مسجد با رغبتـ 18
 

 : اخالقي
  . است نگه داردار و راز  راستگو، امانتـ 1
 دهد. مي  نشان  عالقه  اخالقي  ارزشهاي  بهـ 2
 دارد. آن ها  پرورش در  سعي و  است  آگاه خود  تواناييهاي ارزشها و  بهـ 3
 . است غيور و  شجاع  و پسري حيا و با  عفيف  دختريـ 4
 داند. مي  را وظيفه  از والدين  اطاعتـ 5
 داند. نياز نمي بي  ديگران  مشورت را از كند و خود مي  اقداماً خودشخص  كارهاي  انجام  برايـ 6
 كند. مي  تالش  موفقيت  به  رسيدن  براي نيز نهد و خود مي  را ارج  ديگران  موفقيتـ 7
 كوشد. مي آن ها  يها ضعف  كند و در رفع مي  كمك  ديگران  بهـ 8
 كند. مي  استفاده  ايراني - اسالمي  مناسب  يلباس هاياز ـ 9
 كند. پرمي  مناسب  فعاليتهاي با را خود  فراغت  اوقاتـ 10
 كند. مي  مرتب  اجتماع و  ديني  موازين  به  توجه با را خود  ظاهري  وضعـ 11
 . است  آمده به وجود او در  ديگران  عفوكردن  تواناييـ 12
 برد. مي  خود از بين مورد در را آن ها  خطاي و اشتباه  زمينه  ديگران  به  نسبت خود  اعمال در  دقت باـ 13
 گويد. مي  آميز سخن احترام  جمالت با داند و مي  الزم آن هابا   را در صحبت  ديگران  احترام  رعايتـ 14
 داند. مي ناپسند  امري  ناچاري  صورت مگر در را  خواستن  ديگران از  كاريـ 15
 داند. مي  ارزش با را  ملي  يكپارچگي و دهد مي  اهميت  هموطنانش و كشور خود  پيشرفت  بهـ 16
 داند. مي  الزم  خود و ديگران  پيشرفت  را براي بزرگ ترها  از تجربه  استفادهـ 17
 كند. مي فكر  از عمل  قبلـ 18
 دهد. مي  اهميت  انتقاد از خود و ديگران  بهـ 19
 دارد.  خوبي  به  دهد و گرايش مي  را از بد تشخيص  خوبـ 20
 خود تسلط يابد.  احساسات كند بر مي  دارد و سعي  متعادل  رفتاريـ 21
 . است  كرده  انضباط عادت و  نظم  ايترع  بهـ 22
  داند. مي  الزم  همه  حفظ حقوق  را براي  قانون  رعايتـ 23
 

 : و آموزشي  علمي
  كند. مي  را درك آن هاو ارتباط   است  حساس  و تجربي  محيطي ، علمي  هاي پديده  به  سبتـ ن1
در  آن هـا كـاربرد   و  علـوم   نقـش   و بـه   كـرده  كسب  و اجتماعي  ، انساني طبيعي  علوم  هاي را در حوزه  الزم  اطالعاتـ 2

 . است  آگاه  جامعه  پيشرفت
 دارد.  توانايي  ادبي  ساده  از متون  و استفاده  زباني  يها مهارتو در كاربرد   است  مأنوس  فارسي  و ادب  با زبانـ 3
 . آشنا است  علوم ساير  و پيشرفت  در زندگي  ربرد آنو كا  داند و با نقش مي  را در رياضيات  پايه  يها مهارتـ 4
 . است آشنا  تا حدودي  فارسي  و ادبيات  و ادعيه  احاديث و  قرآن بهتر  فهم  براي  عربي  زبان باـ 5
 دارد.  آشنايي  روزمره و  ساده  مكالمه  توانايي حد در  خارجه  زبان  يك باـ 6
 كند.  استفاده  اطالعات  كسب  براي  ارتباطي  هاي تواند از رسانه ميـ 7
 دارد.  كافي  مهارت  جامعه در  زندگي  براي و شناسد مي  حدي تا را  آن  خود و مشاغل  جامعهـ 8
 . است  كار آگاه  انجام  يروش هابهبود  در  كاربرد علم  به  نسبتـ  9
 دارد.  خالق و  تفكر انتقادي و  استدالل  قدرت ، علمي  روحيهـ 10
 فهمد. خود را مي  يادگيري  نحوهـ 11
 داند. را مي  و تحقيق  مطالعه  صحيح  شيوهـ 12
  دارد.  عملي  آشنايي  تحقيق  روش با و  است مند عالقه  مباحثه و تفكر  بهـ 13
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 : هنري  فرهنگي
  دارد. آن ها  پرورش در  سعي و  است آشنا خود  استعدادهاي باـ 1
 كند. مي  توصيف  الهي  مخلوقات در را  ابعاد زيباييـ 2
 برد. مي  لذت  هنري آثار  بررسي و  مشاهده ازـ 3
 دارد. آن ها  پرورش در  سعي و  است آشنا خود  هنري  استعدادهاي باـ 4
 ورزد. مي  اجتناب  كوركورانه تقليد از و كند مي  استفاده  ديگران  فرهنگي  دستاوردهاي و  تجارب ازـ 5
 . است آشنا  ايراني و  اسالمي  از هنرهاي  برخي باـ 6
 . است مند عالقه  و فرهنگي  ادبي  متون  مطالعه  بهـ 7
 كند. مي تعهد  احساس آن ها  به  نسبت و  است آشنا  جامعه  مطلوب  سنن و  آداب و  فرهنگ باـ 8
  كند. مي  بررسي  انسانرشد  در آن ها  تأثيرات  به  توجه با را  فرهنگي و  هنري آثارـ 9
 
 : اجتماعي
  كند. مي  رعايت  همسايگان و  دوستان خانواده،  مقابل در را خود  وظايفـ 1
 كند. مي  استفاده آن هااز  شود و جويا مي مورد خود در را  ديگران  اصالحي  نظراتـ 2
 كند. مي  تالش  ديگران خود و  حق  گرفتن  برايـ 3
 كند. مي  نيز كمك  ديگران  به گيرد و مي  كمك  يگرانكارها از د  انجام درـ 4
 . است  واقف اعضا  وظايف و  رهبري  نقش  اهميت  به و كند مي  شركت  اجتماعي و  گروهي  كارهاي درـ 5
 شود. مي نيز شاد  ديگران  هاي از موفقيت كند و مي  تالش  موفقيت  كسب  برايـ 6
 داند. مي  را مفيد و ضروري  آن  رعايت و  است  واقف  قانون  اهميت  بهـ 7
 . پايبند است آن ها  انجام  به  و نسبت  آگاه خود  هاي مسئوليت و  وظايف  بهـ 8
 دهد. مي تذكر  مناسب  شيوه دهند با نمي  خود را انجام  مسئوليت  كه  كساني  بهـ 9
 نهد. مي  ارج  المللي بين  هاي صحنه خود را در  جامعه  هاي موفقيت ـ10
 دهد. مي  نشان  از خودگذشتگي  لزوم  موقع و در  آشنا است ايثار  معني باـ 11
 كند. تشكر مي آن هااز  و  است  قدرشناس  ديگران  خدمت برابر درـ 12
 داند. مي  و اجتماع  خانواده و مرد را در  زن  نقشـ 13
  داند. مي  را وظيفه  و ميهن  مردم  به  كردن  خدمتـ 14
 

 زيستي:
  كند. را حفظ مي آن ها  تناسب و شناسد را مي  بدن  اعضاي  كاركرد و وظايفـ 1
 كند. مي  رعايت را  آن و  است آشنا  و اجتماعي  فردي  با بهداشتـ 2
 كند. مي  كوشش  محيط زيست  احياي در حفظ وـ 3
 . است  نسبي  مهارت  داراي خود  عالقه مورد  ورزشي  رشته در و كند مي  ورزش خود  حفظ سالمتي  برايـ 4
 كند.  استفاده  لزوم  مواقع در آن ها تواند از مي دارد و  آشنايي  يهاول  هاي كمك باـ 5
 داند. مي را آن ها از  پيشگيري  هاي راه و شناسد را مي زا بيماري  عوامل ها و بيماري از  برخيـ 6
  كند. خود را حفظ مي  سالمتي  مناسب  با تغذيه داند و مي  بدن  را در حفظ سالمت  تغذيه  نقشـ 7
 

 : سياسي
  داند. مي را  اسالمي  جمهوري  نظام در  حاكميت  مراتب  سلسلهـ 1
 داند. مي ها حكومت را با ساير  فقيه  واليت بر  مبتني  ديني  حكومت  تفاوتـ 2
   .دارد  آشنايي  اسالمي  جمهوري بنيان گذار  سياسي  و مبارزات معاصر  ايران  سياسي  تاريخ باـ 3
 . است  حساس  جهان  مسلمانان  سرنوشت  به  نسبتـ 4
 شناسد. مي را  وابستگي  عدم و  آزادي حفظ استقالل،  هاي راهـ 5
 . آشنا است حق، از  دفاع در ) (ع معصومين  ائمه و  پيامبران  مبارزه  شيوه و  سياسي  هاي فعاليت باـ 6
 . است  كشور اسالمي  از كيان  و دفاع  سلحشوري  روحيه  دارايـ 7
 . آشنا است  در جامعه  عمومي  آراي  و نقش  با انتخاباتـ 8
 دهد. مي  نشان  از خودهوشياري  اسالمي  ميهن  دشمنان  با تبليغات  در مواجههـ 9
 كند.   مي  درك را  ملي  امنيت و  وحدت  اهميتـ 10
  داند. مي  حكومت در را  دين و  مردم  نقشـ 11
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 : اقتصادي
 داند. مي  اجتماعي و  فردي  وضعيت بهبود  براي را كار  ارزشـ 1
 كند. مي آنها از را  استفاده حداكثر آن ها  ترميم با و كوشد مي خود  حفظ وسايل درـ 2
 داند. مي  جامعه  اقتصادي  پيشرفت در را  طلبي  راحت از پرهيز و بيشتر كار  براي  آمادگي  اهميتـ 3
 . است  حساس خود  اي منطقه و  ملي  اقتصادي  منابع  توسعه حفظ و  به  نسبتـ 4
 . است  حساس  آن  رعايت  به  نسبت و شمارد مي  محترم را  ديگران  مالكيتـ 5
 است.  آگاه  اجتماعي و  فردي  زندگي در  فرَح و  مشاغل  نقش  بهـ 6
 داند. مي  عمومي  رفاه در را  آن  نقش و شناسد مي را خود  ندگيز محيط و كشور  اقتصادي  منابعـ 7
 .  است پايبند آن ها  به  داند و درحد وظيفه را مي  اسالم  اقتصادي  احكامـ 8
 دهد. مي  ترجيح  خارجي  مشابه  كاالهاي بر را آن ها از  استفاده  داخلي  توليدات از  حمايت  برايـ 9
 . مند است عالقه  اقتصادي  هاي فعاليتدر   مشاركت  بهـ 10

  
  به 29/2/79  تاريخ  پرورشو   آموزش  عالي شوراي  جلسه  هفتمين و  چهل و در ششصد  تحصيلي  راهنمايي  دوره  اهداف : موضوع

  شود.  اجرا گذاشته مورد  به ، است  صحيح رسيد.  تصويب
  

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦  
  
  

   متوسطه  دوره  هدافا
  16/3/1379تاريخ   903/120شماره ابالغ ـ 29/2/1379 تاريخ 647 جلسه

  
  ديـن   و دسـتورات   تعـاليم   بر پايـه   آموزان دانش  جانبه  رشد همه  به  دهي و جهت  و پرورش  آموزش  و مأموريت  رسالت  در راستاي
  و تربيـت   در تعلـيم   كـه   افـرادي   و همـه   ريـزان  ، برنامـه  شود. مـديران  مي  زير تعيين  شرح  به  متوسطه  دوره  ، اهداف اسالم  مبين
ـ   وظايف  ها و انجام فعاليت  دهيزمانامور، سا  ريزي در برنامه مكلفند دارند،  بر عهده  نقشي  آموزان دانش   اقـدام   اي گونـه ه مربوط ب
  1باشد.  ممكن شده  تعيين  اهداف  به  آموزان دانش  دستيابي  تحصيلي  دوره  پايان تا  كه نمايند

 
 : اعتقادي
 . است پايبند  اسالمي  احكام و  ديني  مباني و  اعتقادي  اصول  بهـ 1
 كند. مي  دفاع  استدالل با خود  اعتقادي  از اصول و  آشنا است  اديان  تكاملي سير باـ 2
 كند. مي  او عمل  خداوند و با اعتماد به  به  در كارها با اتكالـ 3
 دهد. الگو قرار مي را  رفتارآنان و  آشنا است ) (ع معصومين  ائمه و انبيا  زندگي باـ 4
 دهد. مي  نشان  حساسيت خود از  آن  رعايت  به  نسبت و دارد  آشنايي  تبري و  تولي  فلسفه باـ 5
 دارد. را  مورد آن در  و استدالل  تبيين  داند و قدرت مي  اسالم  قطعي  اصل  يك را  فقيه  واليت  حاكميتـ 6
  خـود بهـره   زنـدگي  در آن هـا      و از تجـارب   آشـنا اسـت    اسـالمي   هاي شخصيت و  بزرگان دين، ياوليا  با زندگيـ 7
 جويد. مي
 خواند. مي  وقت  اولو نماز را   دانسته  دين  ستون را نمازـ 8
 . آشنا است  آيات  برخي تفاسير و  مفاهيم با و كند مي  تالوت  قرآن  است  ممكن  كه آنجا تاـ 9
  كند. مي  استفاده  عمليه  از رسالهـ 10
 كند. مي  ريزي برنامه خود  و اخروي  دنيوي  زندگي  برايـ 11
 داند. مي  وظيفه را خداوند برابر در  تكليف  آگاهانه  انجامـ 12
 . از منكر است  ناهي و  معروف  به آمرـ 13
  داند. مي  سعادت را  شهادت و دارد  جهادگري  روحيهـ 14
 كند. مي پرهيز  مكروه از دهد و مي  نشان  رغبت  مستحبات  انجام  بهـ 15
  داند. مي  ديني  وظيفه را  اجتماعي و  مذهبي  مراسم و  محافل در  شركت و حضور در مسجدـ 16
  

  

                                                           
  ديني الزامي است. اقليت هايقانون اساسي براي  13و  12رعايت اصول ـ 1
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 : اخالقي
 جويد. مي  دوري  لغزش و  گناه  از عواملـ 1
 . است پايبند ارزشها از  پاسداري  به و دهد مي  تشخيص را ضدارزشها و ارزشهاـ 2
 كند. مي  استفاده  درستي  به خود  هاي توانايي ازـ 3
 . است پايبند  عفت و حيا  رعايت  به خود گفتار و رفتار درـ 4
 كند. مي  تشويق آن ها از  اطاعت  به نيز را  ديگران و داند مي خود  وظيفه را  والدين از  اطاعتـ 5
 كند. مي  ريزي برنامه خود  كارهاي  انجام  برايـ 6
 شمارد. مي  عبادت خدا  راه در را خير كار  انجامـ 7
 كند. مي  خودداري  آن  انجام از و داند نمي خود  شأن در را ناپسند  اعمال و افكارـ 8
 كند. مي  استفاده  ايراني و  اسالمي  مناسب  يلباس هاي ازـ 9
 سازد. مي  بهتري  آينده  دورانديشي باـ 10
 دارد.  اهتمام  آن  ترويج  به  كند و نسبت مي  رعايت  ظاهري  را در آراستگي  و اجتماع  دين  موازينـ 11
 داند. مي  ضد ارزش  را يك  جويي شناسد و عيب مي  را با تواناييهايشان  ديگرانـ 12
 داند. مي  پيشرفت  و زمينه  را با اهميت  نيت با حسن  و نقد توأم  انتقادپذيريـ 13
 كوشد. مي  شخصي  اقدام  روحيه  دهد و در ترويج مي  ترجيح آن هااز   خواستن  را بركمك  ديگران  به  كمكـ 14
  و يكپـارچگي   وحدت  نتيجه  را  مردم  و امنيت  كند و آسايش مي  تالش  هموطنانش  كشور و راحتي  پيشرفت  برايـ 15
 داند. مي
 كند. مي  انتخاب و  ارزشيابي فكر و  عقل  پايه بر را خود  اعمال و رفتارـ 16
 . مسلط است خود  احساسات  به و دارد  متعادل  رفتاريـ 17
  كوشد. مي  آن  ترويج در و كند مي  رعايت را  مقررات و  قوانينـ 18
 

 : آموزشي و  علمي
 كند. مي  درك را هاآن  ارتباط و  محيطي و  تجربي ، علمي  ساده  هاي پديدهـ 1
 كند.  استفاده آن هااز   زندگي در تواند مي دارد و  كافي  اطالعات  انساني و  اجتماعي ، طبيعي  علوم  هاي حوزه درـ 2
 كند. مي  تكلم  خوب  زبان  اين  به و خواند مي  روان را  فارسي  زبان  به  شده  نوشته  هاي كتابـ 3
 بنويسد.  مقاله و  گزارش ، نامه ، زبان  اين  به تواند مي و داند مي را  فارسي  نگارش  آيينـ 4
 دارد.  مهارت  جامعه و خود مسائل  حل براي  رياضيات از  استفادهـ در 5
 از و دانـد  مـي   اولمتـد   و دعاهـاي  نمـاز  اذكـار  و  احاديث و  قرآنه سور از  برخي  معني  درك  سطح در را  عربي  بانـ ز6

 كند. مي  استفاده  فارسي  ادب  بهتر متون  فهم  براي  عربي  زبان در خود  دانش
 دارد.  آشنايي  ديگران ارتباط با  حد توانايي در  خارجه  زبان  يك  حداقل باـ 7
 دارد.  مهارت  ارتباطي جديد  از ابزارهاي  استفاده در و داند مي را  صحيح و  جانبه همه  اطالعات  ارزشـ 8
 دارد. را  الزم  يها مهارتباالتر   هاي در دوره  تحصيل و  در جامعه كار و  دگيزن  برايـ 9
 گيرد. مي  خدمت  به را  مناسب  وريناف كارها  درست  انجام در  علم تأثير  به اعتقاد باـ 10
 نمايد.  شغل  تواند انتخاب مي  خود و نياز جامعه  هاي توانايي  به  توجه باـ 11
 كند. مي  خود را هدايت  يادگيري  جريانـ 12
  دارد.  عملي  آشنايي  تحقيق  روش با و  است مند عالقه  مباحثه و تفكر  بهـ 13

 : هنري  فرهنگي
  كند. مي  تالش خود،  عالقه مورد هنر  فراگيري  برايـ 1
 داند. مي  خويش  ملي  از هويت  يئجز را  ايراني  جامعه  هنري  فرهنگي  دستاوردهايـ 2
  كمـك   ها را بـه  پديده ها و لحظه  زيباترين و بندد مي كار  به فعاليتها  انجام در را خود  عالقه مورد هنر از  هايي جنبهـ 3
 كند. مي  ثبت هنر
  و دسـتاوردهاي   ازتجـارب  آن هـا   و در نقـد   مند است عالقه  ملل  و فرهنگي  هنري  برجسته  خصوصيات  شناخت  بهـ 4

 كند. مي  استفاده كشور خود و ديگركشورها  فرهنگي
 كند. مي  استفاده آن هاو از  و هنر آشنا است  با مفاخر فرهنگـ 5
 . است مند عالقه  و جهان  ايران ، اسالم  تمدن و  فرهنگ و  تاريخ  مطالعه  بهـ 6
 . است مند عالقه خود  محلي و  بومي  لهجه و  زبان  بهـ 7
 دهد. مي  را تشخيص  اصيل هنر و  فرهنگ و  ارزيابي را  فرهنگي و  هنري آثارـ 8
 فارسـي   ادب  برجسـته  و با آثار  واقف  ايرانيان  فرهنگي و  فكري  ايجاد ارتباط و وحدت در  فارسي  زبان  مهم  نقش  بهـ 9
  . است  مأنوس 
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 اجتماعي:
  كند. مي  تالش  دوستان و  همسايگان خانواده،  اعضاي  اجتماعي و  عاطفي  ارتباطات  تقويت  رايـ ب1
 كند. مي  تشويق  آن  انجام  به را  خانواده و  آشنا است  ارحام  صله  ارزش باـ 2
 . آشنا است  متعادل  خانواده  هاي ويژگي داند و با مي را  خانواده  تشكيل  اهميتـ 3
 كند. مي  تالش  عدالت و  حق  برقراري در و اندد مي  عدالت و  حق أمنش خداوند راـ 4
 كند. مي  تالش ، اجتماع در  يكپارچگي  توسعه و حفظ  برايـ 5
 كند. مي  نهي  نادرست  كارهاي  را از انجام  آنان و  است  خيرخواه  ديگران  به  نسبت ـ6
  را رعايت  داند و آن مي  گروهي و  فردي  از تمايالترا برتر   قانون و دهد مي  ترجيح  فردي  مصالح را بر  جامعه  مصالحـ 7
 كند. مي
 . پايبنداست  ديگران  حقوق  رعايت  بهـ 8
 كند. مي  شركت  مندي عالقه با و  آگاهانه  اجتماعي  هاي در فعاليتـ 9
 دهد. مي  ننشا  مناسب رفتار خود از آن ها  به  نسبت و كند مي  درك  اجتماع در را افراد  هاي مسئوليتـ 10
 كند. صدر برخورد مي  باسعه  عقايد ديگران و  نظرات ارتباط با درـ 11
 كوشد. مي  آن  اهداف  تحقق  و براي  آشنا است  توسعه  هاي برنامه باـ 12
 دهد. مي  نشان  از خودگذشتگي اقتضا كند  اسالمي  جامعه  مصالح  زمان داند و هر مي  ايثار را ارزشـ 13
  دهد. مي  نشان  و از خودگذشتگي  بوده  داوطلب  مردم و  ميهن  به  خدمت  در راهـ 14
 

 : زيستي
  كند. را حفظ مي آن هاورزشي، سالمت و تناسب   فعاليتهاي  شناسد و با انجام مي را  بدن  اعضاي  كاركرد و وظايفـ 1
 كند. مي  رعايت را  آن  اصول و  است آشنا  جامعه  سالمت بر آن هاو تأثير   رواني و  و اجتماعي  فردي  بهداشت باـ 2
 كند. مي  مشاركت  فعاالنه  محيط زيست  احياي و حفظ رـ د3
 كند. مي  تالش  عالقه مورد  ورزشي  رشته در خود  سطح يارتقا  برايـ 4
 ابد.بشت  ديدگان آسيب  ياري  تواند به مي  بروزحوادث  مواقع در و دارد  آشنايي  يهاول  هاي كمك باـ 5
  داند. مي را آن ها  درمان و  پيشگيري  هاي راه و ها از بيماري  برخي  عالئمـ 6
 
 سياسي:
 دارد. اعتقاد  آن  داند و به را مي  ايران  اسالمي  جمهوري  در نظام  حاكميت  مبانيـ 1
 كند. مي را نقد  آن شناسد و مي را  جهان  حكومتي نظام هايـ 2
 فهمد. مي  آخرت و دنيا  سعادت در را  فقيه  و واليت  ديني  حكومت  آثار مثبتـ 3
را  آن هـا   اقتصـادي  و  فرهنگـي  ، سياسـي   و تفاوتهـاي   آشـنا اسـت    اسالمي  و كشورهاي  ايران  سياسي  با جغرافيايـ 4
 داند. مي
 . است  قدم  ثابت و  گذشته از خود  وابستگي  و عدم  آزادي حفظ استقالل،  برايـ 5
 . آشنا است  آن  اصول و  اساسي  قانونبا ـ 6
 دهد. مي  نشان  از خودگذشتگي  و ايران  اسالم  حفظ كيان  براي و دارد  سلحشوري  روحيهـ 7
 داند. مي را  آن با  مقابله  هاي و راه  آشنا است  نوين استعمار  هاي با شيوهـ 8
 دهد. مي  نشان  مناسب  العمل عكس ها آن  مقابل در و شناسد مي را  دشمنان  تبليغي  هاي شيوهـ 9
 كند. مي  تالش  آن  تحقق  داند و براي مي  ملي  امنيت  را الزمه  جامعه  يكپارچگي و  حفظ وحدتـ 10
 كند.  مي  مسئوليت  احساس  مستضعفين  رهايي و  مسلمين  وحدت  هاي زمينه ايجاد  برايـ 11
 كند. مي  تحليل را  سياسي  لئو مسا  پايبند است  ملي و  ديني  تكليف  عنوان  به  سياسي  هاي فعاليت  انجام  بهـ 12
  داند. مي  سياسي  لحاظ مبارزات از  غيبت  زمان در را  مسلمين  وظايف و  است انتظارآشنا  معناي باـ 13
 
 : اقتصادي
 جويد. مي  دوري  طلبي راحت و  پروري تن از و شمارد مي  كار را عبادتـ 1
 جويد. دوري مي  زدگي مصرف و  گرايي تجمل از و كند مي  ينگه دار  خوبي  به خود  وسايل ازـ 2
 دهد. و درست انجام مي  خوبي  به را خود  شغلي  وظايف كوش سخت و پيگير ، عالقه و  عشق باـ 3
 د.كن مي  تالش آن ها  توسعه  براي و دارد آشنايي جهان و  منطقه كشور، اقتصادي  با منابعـ 4
 كند. مي  رعايت و داند مي را  اجتماعي و  فردي  مالكيت  حقوقـ 5
 كند. مي  تالش آن ها  به  دستيابي  براي و شناسد مي را خود  جامعه  مشروع و مولد  مشاغلـ 6



 

	 

 

 كند. مي  تالش  خانواده  اقتصادي  سطح يارتقا  برايـ 7
 . است پايبند آن ها  به  داند و درحد وظيفه را مي  اسالم  اقتصادي  احكام ـ8
  داند. مي را كشور  اقتصادي  استمرار استقالل و  كسب  راههايـ 9
 داند. ها مي نسل  همه  به  متعلق و خداوند  آن از را  ملي  هاي ثروت و  مادي  منابعـ 10
 كند. مي  اقتصاد استفاده  از علم  اقتصادي  هاي فعاليت در ـ11
 افتخـار   خارجي  مشابه  كاالهاي با  در مقايسه را  داخلي  از توليدات  استفاده كشور،  اقتصادي  استقالل  تقويت  برايـ 12
 كوشد. مي  آن  داند و در ترويج مي
 داند. مي  ملي و  انساني ، الهي  وظيفه را  اقتصادي  هاي در فعاليت  مشاركتـ 13
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