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  به نام خدا

  سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

  احت هاي تعليم و تربيتسدوره هاي تحصيلي به تفكيك اهداف 

  1395مرداد  24

  دوره اول ابتدايي –دوره آموزش عمومي اهداف 

  ساحت ديني، اعتقادي و اخالقي

احساس مثبت خود را نسبت امام شناسي آشنا شود، و و آشكار خدا شناسي، پيامبر شناسي  آموزه هاي با  .1

  .به آن ابراز نمايد

آن ها بر  تأثيرو در زمينه آداب و اخالق ديني ) ع(زندگي معصومين مطالعه روش از را خود دريافت هاي  .2

  .نمايدبيان خويش  روابط و رخداد هاي زندگي

....) اعتقادات، احكام، اخالق، (از آموزه هاي آن ها ) عينيساده و مفاهيم (با قرائت صحيح و درك آيات قرآن  .3

  .استفاده كند

  ساحت زيبايي شناسي هنري 

به زبان هنر ابراز با استفاده از تخيل و خالقيت ،)تجربيات دست اول( تطبيعازراخود مشاهدة  مستقيم  .1

  .قرار دهدارزيابي  مورد ،بر مبناي معيارهاي شخصي از زيباييو  

 . تأثير آن را بر خود بيان كندبا توجه به معيارهاي شخصي، توصيف و هنري را  –اثر فرهنگي يك  .2

  ساحت زيستي بدني

و توانمندي هاي خود، الگوي رفتاري متناسب با آن را براي حفظ شادابي و  نياز ها ،ويژگي هابا شناسايي  .1

 .كار گيرد سالمت خود در زندگي به

در اجراي اين برنامه ها را و نقش خود  بشناسدبرنامه هاي سالم سازي در ابعاد فردي، خانوادگي و محلي را  .2

 .كندايفا 

را  اش و سالمت فردي ندگيبر محيط ز د، تأثير عملكرد خوخانه و مدرسهمحيط  دربارهكسب آگاهي با  .3

 .بكاربگيردو نتايج آن را  بررسي

  

  ساحت علمي فناورانه 
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الگو هايي را  ،روابط رياضي)/ يات الهيآ(پديده هاي طبيعي  با كسب تجربيات مستقيم و مطالعه .1
 . يردبكارگحل مسايل ساده براي و آن را  شناسايي كند

 .خود را با ديگران درميان بگذارددستاورد هاي / ،آموخته هاهاي كار علمي با استفاده از مهارت .2

 .كند تشريحشخصي خود را و مستقيم  ةتجربتوليد يك محصول، فرايند با  .3

  سياسي اجتماعي ساحت 

آشنا  زمانزندگي اجتماعي مانند خانواده و مدرسه و تكوين و تغيير آن در گذر ملموس با مصاديق  .1
 . بكار بگيرد در آيندهخانواده و مدرسه  درباره شكلخود را تخيل و شود

زندگي فردي خويش در را بر عملكرد ها و تأثير آن ...) عاليق، توانايي ها و(ويژگي هاي شخصي خود  .2
ي خود ظرفيت ها ةتوسعو ازنده ستعامل روش ها و الگو هاي ارائه شده را براي  و،بشناسد و اجتماعي

 .كار گيرد هب

  اي ساحت اقتصادي حرفه

آن را در ساده را بشناسد، مصاديق بر اساس نگاه اقتصادي و ارزشي روش هاي مصرف بهينه مفهوم و  .1
 .كار گيرد به در عملو  دهدو درباره آن توضيح زندگي شخصي و خانوادگي تشخيص 

 ساده مهارتهاي آشناشودوباكسب وتوليدمحصوالت خدمات ارائه درزمينه كارآفريني واوليه ساده بامفاهيم .2

  .بكاربگيرد تد را براي توليد يك محصول يا خدمخو وخالقيت قدرت تخيلكارآفريني،

  دوره دوم ابتدايي –دوره آموزش عمومي اهداف 

  واخالقي ديني،اعتقادي ساحت

به اين  و ايمان پذيرشي ازنشانه هاي)  معادو  ،نبوت،امامتتوحيد(دين آشكاراصول هاي آموزه بادرك .1

  .كند منعكسرا آموزه ها 

 زندگي مختلف درموقعيتهايآنهارا كارگيري به نتايج،)ع( سيرةمعصومينهايي ازروشو انتخاب  بابررسي .2

  .ارائه كند) واجتماعي فردي( ينيازها/ مسايل حل/ باديگران وارتباط شخصي

....) اعتقادات، احكام، اخالق، (از آموزه هاي آن ها ) عينيمفاهيم (با قرائت صحيح و درك آيات قرآن  .3

 .استفاده كند

  ساحت زيبايي شناسي هنري

، يافته هاي خود را در قالب يك اثر در پديده هاي محيط پيرامون شناسيعناصر زيبايي  جستجويبا  .1

  .دئه نماياار

ابزار وروش هاي  از اي را براي خلق يك اثر هنري انتخاب و با استفاده بكارگيري قدرت تخيل، ايدهبا  .2

  . بهبود بخشدبر اساس معيارهاي زيبايي شناسي آن را و  ندخلق كايده خودرا ،متناسب
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 توصيفثير آن را بر خود أو تكند  بررسيبر اساس اصول زيبايي شناسي  هنري را -فرهنگييك اثر  .3

 .دنماي

  ساحت زيستي بدني

متناسب با موقعيت هاي مختلف را رفتاري  الگويمندي هاي خود، نبا شناسايي ويژگي ها، نياز ها و توا .1

 . شادابي خود را ارتقاء دهد وانتخاب و سطح سالمت 

در  مسئوليت خود را ،زندگيمحيط / تفريحات سالم/ زندگي با مشاركت در طرح هاي سالم سازي سبك .2

بر سالمت خود و ديگران را ميزان تأثير گذاري آن انجام دهد و ، وجامعه فردي، خانوادگيقبال سالمت 

 .كند ارزيابي

و عملكرد خود را  كند بر محيط زيست را تبيين يشندگي خود، تأثير الگوي رفتاري خومحيط زبا شناسايي  .3

 .بخشد بهبود

  ساحت علمي فناورانه 

را ) آيات الهي(، الگو ها و روابط ميان پديده هاي طبيعي تفكر رياضي/ علميهاي  مهارتبا استفاده از  .1
  . كارگيرد بهروزمره ل ئ، و نتايج آن را  براي حل مساندكشف ك

پژوهشي را  - ، ايده ها و يافته هاي حاصل از فعاليت هاي علميبا استفاده از مهارت هاي كار با ديگران .2
 .به مشاركت مي گذارد

يل مورد استفاده در زندگي روزمره را بررسي و روش هايي ها و وساكاالاز يافته هاي علمي  استفادهبا  .3
 . .دكنمي پيشنهاد ستفاده بهينه از منابع ابهبود كيفيت و  را براي

  ساحت اجتماعي سياسي 

در موقعيت حقوق و مسئوليت هاي  افراد نقش ها، ،در گذر زمان زندگي اجتماعي  علل تغييربا درك  .1
 را شناسايي و تأثير آن بر زندگي اجتماعي تبيين كند مختلفهاي 

اجتماعي  در تعامالتشكست ها / و تأثير آن ها بر موفقيت ها خود  شخصي/ويژگي هاي شخصيتي .2
بهبود تعامالت با را براي  يالگو هاي /ييو روش هاكند بررسي را ...) مانند خانواده، گروه همساالن و(

 .كار گيرد هبديگران / محيط زندگي

  اي ساحت اقتصادي حرفه

آن را در  مفهوم و روش هاي مصرف بهينه بر اساس نگاه اقتصادي و ارزشي، مصاديق مهمبا درك  .1
 .كار گيرد به و در عملمورد تشخيص و تحليل قراردهد  زندگي شخصي، خانوادگي و اجتماعي

 وخالقيت قدرت تخيلوتوليدمحصوالت، خدمات ارائه درزمينه كارآفرينياصلي  مهارتهايو  اصول باكسب .2

  .به اجرا در آورد و نتايج آن را تحليل نمايد تد را براي توليد يك محصول يا خدمخو
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رعايت (با درك مصاديق پركاربرد اخالق اقتصادي مانند نيكوكاري و نوعدوستي، صداقت و امانتداري  .3
 شخصي و خانوادگي تشخيص دهدو در عملو روابط آن را در زندگي  سادهمصاديق ، )حق الناس

 .تحليل كندرا تأثير بكارگيري اين ارزش ها در تعامالت با ديگران  .كار گيرد به

  دوره اول متوسطه –دوره آموزش عمومي اهداف 

  ساحت ديني، اعتقادي و اخالقي 

اطالعاتي مراجعه و  به منابع و سئواالت شخصي مسئله هاجه به درك خود از اصول دين، براي پاسخ به با تو .1

  . اعتبار پاسخ هاي خود را ارزيابي كند

برنامة زندگي شخصي هاي مختلف، مالك هايي براي در موقعيت ) ع(با تحليل عملكرد و گفتار معصومين  .2

  .ارزيابي كنديا انجام دادن مسئوليت هاشخصي  براي حل مسايلرا  ها ، و ميزان تأثير گذاري آنانتخاب

را شناسايي ، و از آن ها ...) اصول عقايد، احكام، اخالق و(با مراجعه به قرآن و تدبر در آن، آموزه هاي دين  .3

  .زندگي و ارتقاي سالمت روحي خويش استفاده كند ابعاد مختلف در

  ساحت زيبايي شناسي هنري

بهبود محيط زندگي و تأثير آن را در ،اصول  زيبايي شناسي اساسمحيط پيرامون بر دادن باتغيير  .1

  كند ارزيابي  دستيابي به آرامش رواني

كمك  بهآن را  ميان عناصر سازندهو روابط كند خلق را هنري  -فرهنگي ياثر ،بكارگيري قدرت تخيل با .2

  .مورد ارزيابي قرار دهدمعيارهاي زيبايي شناسي 

را بر هويت فردي   ثير آنأتو كند و ارزشي بررسي  شناسي ي و هنري را بر اساس اصول زيباييآثار فرهنگ .3

  .نمايد تبيين

 بر را ثير آنأتي تحليل كند و در شكل گيري نظام  ارزشرا و اهميت ميراث فرهنگي و هنري  نقش .4

  .مورد ارزيابي قرار دهد خويشهويت يكپارچه 

  ساحت زيستي بدني

رواني را درك و نقاط قوت و ضعف رفتار هاي خود را بر اساس  -مفاهيم و اصول سالمت و توانايي جسمي .1

  .كار گيرد آن به دبراي بهبورا روش هايي وكندمعيار هاي زندگي سالم بررسي 

سالم / تفريحات سالم/ سالمت جامعه، در برنامه هاي ارتقايدر قبال سالمت و بهداشت با پذيرش مسئوليت  .2

 زندگي كيفيت يي را براي بهبودبرنامه ها/ روش هاو  دكنمشاركت ) مدرسه/ محله(سازي محيط زيست

  .رديشخصي بكاربگ
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با شناسايي نظام هاي زيست محيطي محلي و ناحيه اي و معيار هاي محيط زيست سالم، تأثير الگوي  .3

 . پيشنهاد دهدرا خود راه حل هايي  زيستگاهبراي حفظ و بهسازي  وكند رفتاري خود بر آن را بررسي 

  

  فناورانهساحت علمي 

مطالعه الگو ها و روابط حاكم بر طبيعت يادگيري فعال براي / تفكر رياضي/ علمهاي توليد مهارت از  .1
بكارگيري آن در موقعيت جديد داشتن دانش خويش و  به روز نگهو توسعه علمي ، )آيات الهي(

 ..استفاده مي كند

 پژوهشي/ گزارش هاي علمي/ انهروفنا–ايده ها و يافته هاي علمي  بررسيبا در فرآيند كار مشاركتي  .2
 يپژوهشي براي پاسخ به پرسش/ طرح مطالعاتييك يا / كند هاي خود را ارائه ديدگاه ديگران

 .و اجرا نمايد ارائهجديد

روش ها، قوانين و اصول علميِ بكارگرفته شده در آن را  و حل يك مسئله/ فرآيند توليد يك محصول .3
 .ددهقرار بررسي مورد نقادو تفكر علمي رد هاي تفكرراهببا استفاده از 

  ساحت اجتماعي سياسي 

بررسي علل تكوين، تغيير و تداوم نهاد ها و گروه ها در زندگي اجتماعي، حقوق و وظايف خود را در با  .1
 .قبال آن ها شناسايي نموده و بصورت مسئوالنه با آن ها تعامل نمايد

با مشاركت در فعاليت هاي هويت ساز، عملكرد خود را تحليل و تأثير آن را در توسعه و يكپارچگي  .2
 . خويش تحليل كند ابعاد و اليه هاي هويت

  اي ساحت اقتصادي حرفه

سپرده گذاري در بانك، خريد  قرض الحسنه،(با درك شيوه هاي مقدماتي پس انداز و سرمايه گذاري .1
بكارگيري آن درهزينه ها و  تأثيرو كارگيرد را در زندگي شخصي خود به، مصاديق آن ...)سهام و

 .دتحليل كنرا خانوادگي و شخصي  يهادرآمد

توليد و عرضة محصول، متناسب با دربا شناخت از حرفه ها و مشاغل و كسب صالحيت هاي فنيِ پايه  .2
 ريزي كندآيندة خود تصميم گيري و برنامه انتخاب راه عاليق و استعداد ها براي 

نظم و جمعي،تعاون و نفع قناعت و رضايتمندي،  به ويژه(با درك مصاديق كليدي اخالق اقتصادي  .3
 سطح فردي،را در  هاآنتاثير ، )پشتكار و اراده و انگيزه برايبهره بردن از دسترنج خود، برنامه ريزي

روش و كار گيرد به دهدو در عملو درباره نتايج كاربردي آن توضيح  و اجتماعي تحليلخانوادگي 
 .پيشنهاد نمايدهايي را براي بهسازي اين تأثيرات 

  پايه دهم تا دوازدهم -دوره دوم متوسطهاهداف 

  ساحت اعتقادي، ديني و اخالقي
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موقعيت ها، پاسخ هايي استداللي و متقاعد كننده / با درك اصول دين، قادر است در مواجهه با پرسش ها .1

  .ارائه كند مبتني بر شواهد و منابع ديني

مانند جامعيت، ثبات، سازگاري با فطرت، (نسبت به شاخص هاي جاودانگي دين اسالم  شناختبا كسب  .2

قادر است ظرفيت هاي اين دين را در حل مسائل دنياي امروز ) پويايي نسبت به نياز هاي حال و آينده

  .كندتبيين 

را شناسايي، و از ...) اصول عقايد، احكام، اخالق و(آموزه هاي دين مي تواند با مراجعه به قرآن و تدبر در آن،  .3

  .، و از آن ها در ابعاد مختلف زندگي و ارتقاي سالمت روحي خويش استفاده كندآن ها 

 نقش ايشان را در احياي دين و ترسيم آيندة بشريت تبيين، و داللت هاي ،)ع(معصومين  ةبا تحليل سير .4

  .كارگيري درموقعيت هاي مختلف زندگي فردي و اجتماعي شناسايي كند را براي به ها آن سيرة

هنجار هاي رفتار ديني (را بر اساس شاخص هاي جامعة اسالمي ) محلي، ملي، جهاني(رخداد هاي جامعه  .5

بررسي كند و تأثير اين شاخص ) احسانمثل  توحيد محوري، هنجار هاي رفتار ديني و مثل عدالت خواهي

  .  روابط جامعه تحليل و پيش بيني نمايد/ را در بهبود وضعها 

  هنري -ساحت زيبايي شناسي 

  . خود را توسعه دهد هنريسواد  ،هنري ...آثار و/ موضوعات/ پديده هايادگيري درباره  با مطالعه و .1

هنري خلق كند و آن را بر اساس معيار هاي / فرهنگي يكارگيري قدرت تخيل و ذوق هنري، اثر با به .2

  .ارتقاء دهدزيبايي شناسي و ارزشي 

هنري آن را بر اساس معيار هاي زيبايي شناسي و ارزشي نقد كند و / پس از انتخاب يك اثر فرهنگي .3

  .بررسي نمايد برخود و ديگران تأثير آن را

هنري در سطح محلي، ملي و جهاني، نقش هنر را در )/ فكري(ميراث فرهنگي  گذاري نسبت به ارزشبا  .4

 انتقال فرهنگ شناسايي كند شكل گيري هويت و 

  ساحت زيستي بدني

ي بكارگيري راهبردهااعوامل تأثير گذار بر سالمت و توانايي جسماني و رواني خود را شناسايي كند و ب .1

  .دست يابد يپايدارالگوي رفتاري به زندگي سالم،
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/ سالم سازي محيط زيست/ تفريحات سالم/ پروژه هاي سالم سازي سبك زندگي /با مشاركت در طرح ها .2

جامعه انجام دهد و ميزان تأثير  و قبال سالمت خود، خانوادهدر را  شمسئوليت هاي....عام المنفعه و

  . گذاري آن را ارزيابي كند

انتخاب  اصالح سبك زندگي ي را براي ست محيطي، روش هايگذار بر نظام هاي زيعوامل تأثير با مطالعة .3

  . ارائه دهدپيشنهادهايي را محلي، ملي و جهاني  ةكند و براي حفظ و بهبود اين نظام ها در جامع

  ساحت علمي فناوري

مسايل واقعي زندگي را مدل سازي ) آيات الهي(استفاده از الگو ها و روابط حاكم بر طبيعت / با تحليل .1

  . براي آن ها ارائه دهدراه حل هايي نموده و ) رياضي/ علمي(

يك باره در را نه فناورا -ايده ها و يافته هاي علميدر سطح مدرسه  فرايند كار مشاركتيطي يك  .2

ارائه  در سطح فرا مدرسه اييافته هاي خود را با رعايت اخالق علمي و كند  آزمايش/مطالعهموضوع 

 . كند

يند هاي مورد استفاده در اكارگيري قوانين و اصول علمي در توليد محصوالت و فر بهبا ارزيابي روش  .3

 .يند ها و محصوالت ارائه كندامبتني بر معيار هاي ارزشي براي بهبود اين فر را زندگي، ايده هايي

مساله را بررسي و /محصول/وضعيت گذشته، حال و آينده يك منبع با پيش بيني وضعيت آينده جهان، .4

  .پيشنهادات خود را بر اساس اصول توسعه پايدار ارائه نمايد

  ساحت اجتماعي سياسي

انتخاب را  زماني /،يك موقعيت مكانيبا تحليل سازوكار هاي تكوين، تداوم و تغيير زندگي اجتماعي .1

در سطح خانوادگي، محلي، ملي و بين آن را  مترتب بري ظايف و مسئوليت هاي اجتماعي و سياسوو

    . انجام دهدالمللي 

و فرصت ها و محدوديت هاي خود را براي برخورد مسئوالنه  با توجه به ويژگي هاي هويتي خويش، .2

  .برنامه ريزي نمايدانجام وظايف خود  حرفه اي تحليل كند و براي/ علمي/ زندگي خانوادگي مستقل در

براي گسترش اين ،آن ها سير تحولو  ايراني -ويژگي هاي فرهنگ و تمدن اسالمي ةنقادان با ارزيابي .3

و پيشنهاد  شناساييش هايي را ورفرهنگ و تعامل ميان فرهنكي در سطح محلي، ملي و بين المللي 

  . كند



٨ 

 

ليف کتابھای درسیدفتر تا  

 

بكارگرفته  جامعه براي شناخت مسايل خود را  تالشسياسي،  –با مشاركت سازنده در حيات اجتماعي  .4

  انجام دهدوحدت و يكپارچگي حفظ منافع ملي و براي و مسئوليت ها و وظايف خود را 

  ساحت اقتصادي حرفه اي

با درك ابعاد يا روند شكل گيري مسائل و تحوالت اقتصادي، الگوي رفتار اقتصادي خود، خانواده و  .1

  . كارگيرد جامعه را بررسي كند و روش هايي متناسب با نظام معيار اسالمي را براي تدبير معاش به

خود در آينده  با تحليل سازوكار هاي تأثيرگذار در عرصة اشتغال، موقعيت هاي ممكن براي كسب و كار .2

 .را پيش بيني كند و براي ورود سازنده و فعال به اين عرصه برنامه ريزي نمايد

، شيوة مناسب )از حيث ريسك و بازده(با درك پيامد هاي شيوه هاي مختلف سرمايه  گذاري  .3
 . دگذاري خود را برگزيند و براي رفع نياز هاي شخصي خود برنامه ريزي كن سرمايه

  :فراساحت هااهداف در 

از اين مهارت ها براي حل ،زبانادراكي و توليدي / شفاهي /نوشتاريمهارت هاي و تقويت با كسب  :آموزي زبان

  . گيردبهره بهاي پيچيده  موقعيت و تحليل در سطح جامعه رفع نيازهاي خودومسائل 

 سازنده روابط)چهارگانه هاي عرصه(زندگي مختلف هاي تفكروتعقل،درعرصه منش كارگيري بابه:تفكر آموزش

  .برقراركند واثربخشي

 :دوره دوم متوسطه نيمه تخصصي وجه

ظرفيت  ،ادامة تحصيل در دورة دوم متوسطه، توانايي هااستعداد خويش و شرايط كشور،حين و  عالئق دركبا 

گونه اي ارتقاء دهد كه بتواند از آن در آينده به ها، استعداد ها، پيش نياز هاي آموزشي و پرورشي خود را 

  . خود استفاده كند شغليتحصيلي يا 

مسير حرفه اي خود را در آينده انتخاب  و با توجه به شرايط و ظرفيت  ،استعداد هاي خوددرك توانايي ها و  با يا

 هاي شغلي در سطح جامعه و براي دستيابي به اهداف پيش بيني شده در آينده برنامه ريزي نمايد

 


