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مصوب نهصد و پنجاه و دومین ( )925جلسه شورای عالی آموزش و رپورش ،اترخي 0397/5/01
مقدمه
اهداف دورههای تحصیلی ،تجلی اهداف آموزشوپرورش متناسب با ویژگیها و
شرایط سنی دانشآموزان بوده و زمینه دستیابی آنان به شایستگیهای پایه را فراهم
میآورد و به رشد متوازن و همه جانبه ایشان ،کمک میکند .مدیران ،برنامهریزان و
عوامل سهیم و موثر در تعلیم و تربیت دانشآموزان ،باید در برنامهریزی امور،
سازماندهی فعالیتها و انجام وظایف خود به گونهای عمل کنند تا دانشآموزان در
پایان هر یک از دورههای تحصیلی به اهداف تعیین شده دست یابند .این اهداف مبتنی
بر اسناد باالدستی ،بهویژه سیاستهای کلی ایجاد تحول در نظام آموزشوپرورش،
سند جامع علمی کشور ،سند چشمانداز بیست ساله کشور ،مبانی نظری و سند تحول
بنیادین آموزشوپرورش به تفکیک ساحتهای ششگانه تعلیموتربیت به شرح زیر
به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش رسید.
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ساحت تعلیم و تربیت اعتقادی ،عبادی و اخالقی
دوره اول ابتدايی
 -1با صفات مهربانی ،بخشندگی ،دانایی و توانایی خداوند آشنا شود و احساس اطمینان و آرامش
حاصل از آن را ابراز نماید.
 -2با شناخت روش زندگی و آموزههای اخالقی پیشوایان دینی (آداب و رفتار فردی و اجتماعی،
راستگویی ،نظم و پشتکار) ،تأثیر آن را در رفتار خود نشان دهد.
 -3با قرائت صحیح نماز و آیات آسان قرآن ،آموختههای قرآنی خود را در زندگی به کار

گیرد.

دوره دوم ابتدايی
 -1با درك مفهوم اولیه هر یک از اصول دین ،پذیرش و احساس تعلق خاطر خود نسبت به آن را
نشان دهد.
 -2با مطالعه روش زندگی و آموزههای اخالقی پیشوایان دینی (عزت نفس ،تکریم والدین ،احترام
به طبیعت و دیگران ،وفای به عهد) و شناخت احکام مورد نیاز ،الگوهایی را برای عمل صالح
شناسایی کند و در زندگی به کار گیرد.
 -3با قرائت صحیح و روان ،درك مفاهیم عینی و انس با قرآن کریم ،آموزههای آن را درزندگی به
کار

گیرد.

دوره اول متوسطه
 -1با شنننناخت کلی نظام معارف دینی و چگونگی تأثیر آن بر انتخابها و تصنننمیمها در زندگی
انسان ،توانایی شکلدهی به هویت دینی و اخالقی خود را کسب کند.
 -2با بررسننی گفتار و سننیره پیشننوایان دینی (حق الناس،کرامت نفس ،جدیت ،قانونگرایی ،امرار
معاش ،حفظ سننالمت فردی ،جمعی و زیسنننت محیطی) مالكهایی را برای انتخاب سنننبک
زندگی شخصی و اجتماعی خود انتخاب و با عمل به آنها ،میزان تأثیر آن را ارزیابی کند.
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 -3با قرائت صنحیح و روان قرآن کریم و تدبر در آیات موووعی ،آموزههای قرآنی را در زندگی
به کار گیرد و به رعایت احکام مورد نیاز و اقامه نماز (فرادا و جماعت) اهتمام ورزد.
دوره دوم متوسطه
 -1با درك وجه اسنتداللی و عالالنی معارف دینی ،در مواجهه با پرسننشها و مسنائل ،پاسن های
متالاعدکنندهای را با تکیه بر منابع و شواهد دینی ارائه کند و تأثیر آن را مورد ارزیابی قراردهد.
 -2با الگوگیری از سننیره پیشننوایان دینی ،نالش ایشننان را در احیای دین و ترسننیم آینده بشننریت
(جامعه عدل مهدوی :عدالتخواهی ،ظلمسننتیزی ،صننلحجویی ،عمران و آبادی) تبیین کند و
داللتهای آن را در موقعیتهای مختلف زندگی فردی و اجتماعی به کار گیرد.
 -3با باور به ظرفیتهای قرآن و جاودانگی دین اسنننالم (جامعیت ،ثبات ،سنننازگاری با فطرت،
پویایی نسننبت به نیازهای حال و آینده) قادر اسننت از آن برای حل نمونهای از مسننایل دنیای
امروز استفاده کند.
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ساحت تعلیم و تربیت زيبايیشناسی و هنری
دوره اول ابتدايی
 -1با مشاهده اشیاء اطراف ،پدیدههای طبیعی ،فرهنگی و هنری ساده ،دریافت حسی خود و لذت
حاصل از آن را به زبان هنر ابراز کند.
 -2با تغییر سازنده در محیط و اشیاء اطراف ،قدرت تخیل ،تجسم و خالقیت خود را

پرورشدهد.

دوره دوم ابتدايی
 -1با شنناسایی و درك اهمیت عناصر زیباییساز در پیرامون خود ،فضای زندگی خویش را بهبود
بخشد.
 -2با خلق یک اثر هنری با استفاده از معیارهای زیباییشناسی ،قدرت تخیل ،تجسم و ایدهپردازی
خود را تالویت کند.
 -3با شناخت اصول اولیه زیباییشناسی ،یک پدیده طبیعی یا اثر هنری را بررسی و چگونگی تأثیر
آن را بر خود توصیف

کند.

دوره اول متوسطه
 -1با بکارگیری اصول زیبایی شناسی و ارزشی ،محیط زندگی خود را تغییر دهد و تأثیر آن را در
بهبود کیفیت زندگی و دستیابی به آرامش روحی و روانی ارزیابی کند.
 -2با بهرهگیری از قدرت تخیل ،تجسنننم و ایدهپردازی خود ،اثر فرهنگی هنری خلق کند و ابعاد
زیباییشناسی آن را توصیف نماید.
 -3با انتخاب آثار فرهنگی هنری ،آنها را بر مبنای اصول زیباییشناسی و ارزشی بررسی و تأثیر آن
را بر هویت خویش توصیف کند.
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دوره دوم متوسطه
 -1با مطالعه آثار و مسایل حوزه هنر (رابطه هنر با :فناوری ،اقتصاد ،فرهنگ ،اخالق  ،)...آنها را بر
اساس اصول زیباییشناسی و ارزشی ،نالد و تأثیر آن را بر خود و جامعه ارزیابی کند.
 -2با بکارگیری قدرت تخیل و ذوق هنری ،اثری فرهنگی هنری را خلق کند و آن را بر اسننناس
معیارهای زیباییشناسی مورد ارزیابی قرار دهد.
 -3با انتخاب و بررسی آثار فرهنگی هنری بر مبنای اصول ارزشی و زیباییشناسی ،نالش هنر را به
عنوان زبان مشترك میان انسانها در بستر زمان و مکان تبیین نماید.
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ساحت تعلیم و تربیت زيستی و بدنی
دوره اول ابتدايی
 -1با شناسایی ویژگیها ،نیازها و توانمندیهای جسمی -حرکتی خود ،رفتارهای متناسب با آن را
برای حفظ شننادابی ،ارتالای سننطح سننالمت و تواناییهای بدنی خویش به عنوان امانت الهی
انجام دهد.
 -2با کسب آگاهی نسبت به محیط زیست ،تأثیر عملکرد خود بر محیط زندگی را بررسی کند و
نتایج آن را به کار

گیرد.

دوره دوم ابتدايی
 -1با شنناسنایی ویژگیها ،نیازها و توانمندیهای جسمی -حرکتی و روانی خود ،الگوی رفتاری
متناسب با موقعیتهای مختلف را انتخاب کند و سطح سالمت و شادابی خود را ارتالاء دهد.
 -2با مشنننارکت در طرحها و برنامههای بهداشنننت ،سنننالمت ،تفریحات سنننالم ،تربیت بدنی و
فعالیتهای ورزشی ،تأثیرگذاری آن را بر سالمت خود و دیگران مورد بررسی قرار دهد.
 -3با شننناسننایی محیط زندگی خود ،تأثیر الگوی رفتاری خویش بر محیط زیسننت به مثابه آیات
الهی را تبیین کند و عملکرد خود را بهبود بخشد.
دوره اول متوسطه
 -1با شنناسنایی معیارهای زندگی سالم ،سطح سالمت جسمی ،روانی ،اجتماعی ،معنوی خود را
بررسی و روشهایی را برای شکلدهی به هویت خود انتخاب کند و به کار گیرد.
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 -2با پذیرش مسنننیولیت در قبال سنننالمت و بهداشنننت جامعه ،در برنامههای ارتالای سنننالمت،
تفریحات سنالم و تربیت بدنی ،سنالم سنازی محیط زیسنت (محلهم مدرسه) مشارکت کند و
روشهایی را برای بهبود کیفیت زندگی فردی و اجتماعی بهکار گیرد.
 -3با شنناسننایی معیارهای محیط زیسننت سننالم و بررسننی تأثیر الگوی رفتاری خود و دیگران بر
سنامانههای زیسنت محیطی محلی و منطالهای ،راه حلهایی را برای حفظ و بهسازی زیستگاه
خود بهکار گیرد.
دوره دوم متوسطه
 -1عوامل فرهنگی اجتماعی  ،اقتصادی و سیاسی تأثیرگذار بر سالمت و توانایی جسمانی ،روانی،
اجتماعی و معنوی خود را شنناسایی کند و با بکارگیری راهبردهای زندگی شایسته ،به الگوی
رفتاری پایداری دست یابد.
 -2با مشنننارکت در طرحها و برنامههای بهبود سنننبک زندگی ،تفریحات سنننالم ،تربیت بدنی و
ورزش ،سننالمسننازی محیط زیسننت و عامالمنفعه مسننیولیتهای خویش را نسننبت به حفظ
آفریندههای خداوند و سنننالمت خود ،خانواده و جامعه انجام دهد و میزان تأثیرگذاری آن را
ارزیابی کند.
 -3با مطالعة مسایل و مشکالت محیط زیست در سطح ملی و جهانی و شناخت کارکرد نهادهای
اجتماعی ،به عنوان دوسننتدار و فعال زیسننت محیطی برای اصننالح و بهبود پایدار آن ایفای
نالش کند.
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ساحت تعلیم و تربیت علمی و فناورانه
دوره اول ابتدايی
 -1با بهرهگیری از مهارتهای پایه یادگیری ،پدیدههای طبیعی و روابط ریاونننی را مطالعه کند و
یافتههای خود را با دیگران به اشتراك بگذارد.
 -2با کسنب مهارتهای پایه فناوری ،پرسنشگری و خالقیت ،فرایند تولید یک محصول را تجربه
کند.

دوره دوم ابتدايی
 -1با اسنننتفاده از مهارتهای کار علمی و تفکر ،پدیدههای طبیعی (آیات الهی) والگوها و روابط
ریاوی را مطالعه کند و نتایج آن را برای حل مسائل روزمره زندگی بکار گیرد.
 -2بنا اسنننتفاده از مهارتهای کار با دیگران ،ایدهها و یافتههای حاصنننل از فعالیتهای علمی-
پژوهشی (فردی وگروهی) را با دیگران به مشارکت بگذارد.
 -3با استفاده از یافتههای علمی و فناورانه و بهرهگیری از مهارتهای پایه فناوری ،کاالها و وسایل
مورد استفاده در زندگی روزمره را بررسی و ایدههایی برای بهبود کیفیت و استفاده مسیوالنه از
منابع پیشنهاد کند.
دوره اول متوسطه
 -1با اسنتفاده از راهبردهای تفکر ،الگوها و روابط حاکم بر پدیدهها را شنناسایی کند و یافته های
خود را برای حل مسایل و توسعه علمی بهکارگیرد.
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 -2در فرایند کار مشنننارکتی با بررسنننی ایدهها و یافتههای علمی -فناورانه یا گزارههای علمی و
پژوهشنی ،دیدگاههای خود را ارائه و برای پاس به پرسشی جدید ،طرح مطالعاتی و پژوهشی
تهیه و اجرا کند.
 -3با بررسننی فرایندها ،قوانین ،اصننول علمی و فناورانه بکارگرفته شننده در تولید یک محصننول،
روشهایی را برای بهینهسازی آن بکارگیرد.
دوره دوم متوسطه
 -1بنا تحلینل وارزیابی الگوها و روابط حاکم بر پدیدههای انسنننانی ،طبیعی (آیات الهی) و حل
مسایل ریاوی از مدلسازی برای شناخت و حل مسایل واقعی زندگی استفاده کند.
 -2طی یک فرایند کار مشننارکتی در سننطح مدرسننه ،ایدهها و یافتههای علمی -فناورانه را درباره
یک مووننوم مطالعه وآزمایش کند و یافتههای خود را با رعایت اخالق علمی در سننطح فرا
مدرسهای ارائه کند.
 -3با بهرهگیری از سواد فناوری و بررسی ووعیت آیندهمتحوالت علمی وفناوری ،ایده خود را در
قالب یک طرح یا محصول ارائه کند.
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ساحت تعلیم و تربیت اجتماعی و سیاسی
دوره اول ابتدايی
 -1با ایفای نالش خود به عنوان عضنوی از گروه (خانواده ،دوستان ،مدرسه) ،احساس تعلق خود
را نسبت به گروه با رفتار همدالنه ،محترمانه و مشارکتجویانه نشان دهد.
 -2با رعایت نظم و قانون در روابط خانوادگی و اجتماعی (محیط زندگی و مدرسه) وظایف خود
را در قبال دیگران انجام دهد.
 -3با شنناخت خود به عنوان یک شهروند ایرانی ،تعلق خاطرخود را نسبت به وطن و نمادهای آن
نشان دهد.
دوره دوم ابتدايی
 -1با شننناخت حالوق و مسننیولیتهای خود در زندگی خانوادگی و اجتماعی و بکارگیری رفتار
سازنده و مسالمتجویانه ،از قوانین و مالررات به صورت آزادانه و سازنده پیروی کند.
 -2با شنننناخت تغییرات محیط طبیعی و اجتماعی در گذر زمان ،تأثیر آن را در زندگی خود تبیین
کند.
 -3با کسب مهارتهای شهروندی ،نالشها و وظایف خود را در قبال جامعه محلی با مشارکت در
فعالیتها و برنامههای زیست محیطی ،فرهنگی ،سیاسی اجتماعی انجام دهد.
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دوره اول متوسطه
 -1با مشنارکت در فعالیتهای اجتماعی هویتسناز ،نوعدوستی ،ایثار و مسیولیتپذیری در قبال
دیگران را تجربه کند و با پرهیز از روحیه فردگرایی ،توانایی تصمیمگیری مبتنی بر خرد جمعی
خود را توسعه دهد.
 -2با شناخت وظایف و مسیولیتهای خود در قبال زیست اجتماعی ،روشهایی برای تأثیرگذاری
بر بهبود سننبک زندگی اجتماعی و حفاظت از خود و دیگران در برابر مسننایل و آسننیبهای
اجتماعی انتخاب کند و بهکار گیرد.
 -3با بررسننی علل تکوین ،تغییر و تداوم محیط طبیعی ،اجتماعی ،سننیاسننی و آشنننایی با قانون
اسناسننی و سنناختار سنیاسننی کشننور ،درك خود را از روند تغییرات و تأثیرات آن بر زیسننت
اجتماعی بیان کند.
 -4با شننناخت شنناخ

های هویت ملی (ایرانی -اسننالمی) ،عملکرد خود را در راسننتای حفظ و

ارتالای آن مورد بررسی قرار دهد.

دوره دوم متوسطه
 -1با شناخت حالوق و مسیولیتهای خود در زندگی اجتماعی -سیاسی ،مسایل جامعه (مشکالت
و آسیب های اجتماعی ،زیست محیطی و  )...را شناسایی کند و وظایف خود را برای حل آنها
در راستای حفظ امنیت و منافع ملی ،وحدت و انسجام اجتماعی انجام دهد.
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 -2با بهرهگیری از شنیوه کنش اقناعی در تعامالت اجتماعی -سنیاسی ،مهارت گفتگو و مشارکت
سازنده در فعالیتهای جمعی و مدیریت مشارکتی را تجربه کند.
 -3با تحلیل سازوکارهای تکوین ،تداوم و تغییر زندگی اجتماعی -سیاسی ،موقعیت مکانیم زمانی
را انتخاب کند و وظایف و مسنننیولیتهای اجتماعی -سنننیاسنننی مترتب بر آن را در سنننطح
خانوادگی ،محلی ،ملی و بینالمللی انجام دهد.
 -4بنا تحلیل و ارزیابی فرهنگ و تمدن ایرانی -اسنننالمی و سنننیر تحول آن ،روشهایی را برای
صنننیانت و گسنننترش این فرهنگ و تعامل میان فرهنگی در سنننطح محلی ،ملی و بینالمللی
پیشنهاد کند.
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ساحت تعلیم و تربیت اقتصادی و حرفهای
دوره اول ابتدايی
 -1با درك مفاهیم پایه اقتصنناد (فایده ،هزینه ،مصننرف) ،روشهای مصننرف بهینه را در زندگی
شخصی و خانوادگی به کار گیرد.
 -2با کسب مهارتهای ساده کارآفرینی ،قدرت تخیل و خالقیت خود را برای تولید یک محصول
یا خدمت بهکار گیرد.
دوره دوم ابتدايی
 -1با شنناسنایی مفاهیم عمومی اقتصاد (تولید ،توزیع و مصرف) و درك نالش مسیولیتپذیری و
انضباط مالی در فعالیتهای اقتصادی ،روشهایی را برای حل مسائل ساده اقتصادی شناسایی
کند و بهکار گیرد.
 -2باکسب مهارتهای اصلی کارآفرینی ،قدرت تخیل و خالقیت خود را برای تولید یک محصول
یا خدمت اجرا و نتایج آن را تحلیل کند.
 -3با درك مفاهیم اخالق اقتصنننادی (کار وتالش ،رعایت حقالناس ،نیکوکاری ،امانتداری ،پرهیز
از اسنراف و تبذیر) ،رفتار خود در زندگی شنخصی و ارتباط بادیگران را بر مبنای آن سازمان
دهد و عمل کند.
دوره اول متوسطه
 -1با شناسایی مفاهیم اصلی اقتصاد خانواده و درك شیوههای مالیه شخصی (پسانداز و مدیریت
ریسنک) ،مصنادیق آن را در زندگی به کار بگیرد و در بهبود اقتصناد خانواده فعاالنه مشارکت
نماید.
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 -2با شنناخت از حرفهها ،مشنالل و کسنب صنالحیتهای فنی پایه در تولید و عروه محصول،
متناسب با عالیق ،استعدادها و جنسیت ،برای انتخاب مسیر شغلی آینده خود برنامهریزی کند.
 -3با شنناخت مفاهیم کلیدی رفتار اقتصنادی سازنده (شکر ،قناعت ،تعاون ،منافع جمعی ،رعایت
حالل و حرام و حمناینت از تولیند ملی) ،تنأثیر آنهنا را در امور فردی ،خانوادگی و اجتماعی
تحلیل کند و روشهایی را برای بهسازی رفتارهای اقتصادی پیشنهاد دهد.
دوره دوم متوسطه
 -1با درك ابعاد و روند شکلگیری مسائل و تحوالت اقتصادی در فضای واقعی و مجازی ،الگوی
رفتار اقتصننادی خود ،خانواده و جامعه را بررسننی کند و روشهایی برای تدبیر معاش حالل
بهکار گیرد.
 -2با شناسایی تحوالت عرصه اشتغال و سرمایهگذاری ،صالحیتهای حرفهای خود را ارزیابی و
برای کسب و کار و نالشآفرینی اقتصادی در آینده برنامهریزی کند.
 -3با شنناخت عمومی از بخشها و سنیاستهای کالن اقتصادی و درك رفتارهای مثبت و منفی
بازیگران اقتصادی در سطح ملی و فراملی تأثیر آن را بر مسائل اقتصادی جامعه تحلیل کند.
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هدف فراساحتی
 -1با کسب مهارتهای نوشتاری ،شفاهی ،ادراکی و تولیدی زبان ،از این مهارتها برای حل
مسائل یا رفع نیازهای خود در سطح جامعه و تحلیل موقعیتهای پیچیده بهره بگیرد.

موضوو  :اهداف دورههای تحصویلی در نهصود و پنجاه و دومین( )252جلسه شورایعالی
آموزش و پرورش ،تاريخ  1321 /2/11به تصويب رسید.
مهدی نويد

سید محمد بطحايی

دبیر شورا

رئیس جلسه

اهداف دورههای تحصیلی ،مورد تأيید است.
حسن روحانی
رئیس جمهور و رئیس شورایعالی آموزش و پرورش
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