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هقدهه
اّذاف دٍسُ ّبی تحصیلی ،تجلی اّذاف آهَصش ٍپشٍسش هتٌبست ثب ٍیژگیْب ٍضشایظ سٌی
داًص آهَصاى ثَدُ ٍ صهیٌِ دست یبثی آًبى ثِ ضبیستگی ّبی پبیِ سا فشاّن هی آٍسد ٍ ثِ سضذ
هتَاصى ٍ ّوِ جبًجِ ایطبى ،ووه هی وٌذ .هذیشاى ،ثشًبهِ سیضاى ٍػَاهل سْین ٍ هَثش دس تؼلین ٍ
تشثیت داًص آهَصاى ،ثبیذ دس ثشًبهِ سیضی اهَس،سبصهبًذّی فؼبلیتْب ٍ اًجبم ٍظبیف خَد ثِ گًَِ ای
ػول وٌٌذ تب داًص آهَصاى دسپبیبى ّش یه اص دٍسُ ّبی تحصیلی ثِ اّذاف تؼییي ضذُ دست یبثٌذ .
ایي اّذاف هجتٌی ثش اسٌبد ثبالدستی ،ثِ ٍیژُ سیبست ّبی ولی ایجبد تحَل دس ًظبم آهَصش
ٍپشٍسش،سٌذ جبهغ ػلوی وطَس ،سٌذ چطن اًذاص ثیست سبلِ وطَس ،هجبًی ًظشی ٍ سٌذ تحَل
ثٌیبدیي آهَصش ٍپشٍسش ثِ تفىیه سبحت ّبی ضطگبًِ تؼلی هَتشثیت ثِ ضشح صیشثِ تصَیت
ضَسای ػبلی آهَصش ٍ پشٍسش سسیذ.
ساحت تعلین و ترتیت اعتقادی ،عثادی و اخالقی
دوره اول اتتدایی
-1ثب صفبت هْشثبًی ،ثخطٌذگی ،داًبیی ٍ تَاًبیی خذاًٍذ آضٌب ضَد ٍ احسبس اعویٌبى ٍ آساهص حبصل اص آى
سا اثشاص ًوبیذ.
-2ثب ضٌبخت سٍش صًذگی ٍ آهَصُ ّبی اخاللی پیطَایبى دیٌی) آداة ٍ سفتبس فشدی ٍ اجتوبػی ،ساستگَیی،
ًظن ٍ پطتىبس( ،تأثیش آى سا دس سفتبس خَد ًطبى دّذ.

دوره دوم اتتدایی
-1ثب دسن هفَْم اٍلیِ ّش یه اص اصَل دیي ،پزیشش ٍ احسبس تؼلك خبعش خَد ًسجت ثِ آى سا ًطبى دّذ.
-2ثب هغبلؼِ سٍش صًذگی ٍ آهَصُ ّبی اخاللی پیطَایبى دیٌی) ػضت ًفس ،تىشین ٍالذیي ،احتشام ثِ عجیؼت ٍ
دیگشاىٍ ،فبی ثِ ػْذ (ٍ ضٌبخت احىبم هَسد ًیبص ،الگَّبیی سا ثشای ػول صبلح ضٌبسبیی وٌذ ٍ دس صًذگی ثِ
وبس گیشد.
-3ثب لشائت صحیح ٍ سٍاى ،دسن هفبّین ػیٌی ٍ اًس ثب لشآى وشین ،آهَصّْبی آى سا دسصًذگی ثِ وبس

گیشد.
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-3ثب لشائت صحیح ًوبص ٍ آیبت آسبى لشآى ،آهَختِ ّبی لشآًی خَد سا دس صًذگی ثِ وبس

گیشد.

دوره اول هتوسطه
-1ثب ضٌبخت ولی ًظبم هؼبسف دیٌی ٍ چگًَگی تأثیش آى ثش اًتخبة ّب ٍ تصوین ّب دس صًذگی اًسبى ،تَاًبیی
ضىل دّی ثِ َّیت دیٌی ٍ اخاللی خَد سا وست وٌذ.
-2ثب ثشسسی گفتبس ٍ سیشُ پیطَایبى دیٌی) حك الٌبس،وشاهت ًفس ،جذیت ،لبًًَگشایی ،اهشاسهؼبش ،حفظ
سالهت فشدی ،جوؼی ٍ صیست هحیغی ( هالوْبیی سا ثشای اًتخبة سجه صًذگی ضخصی ٍ اجتوبػی خَد
اًتخبة ٍ ثب ػول ثِ آًْب ،هیضاى تأثیش آى سا اسصیبثی وٌذ.
-3ثب لشائت صحیح ٍ سٍاى لشآى وشین ٍ تذثش دس آیبت هَضَػی ،آهَصُ ّبی لشآًی سا دس صًذگی ثِ وبس گیشد
ٍ ثِ سػبیت احىبم هَسد ًیبص ٍ البهِ ًوبص) فشادا ٍ جوبػت (اّتوبم ٍسصد.
دوره دوم هتوسطه
-1ثب دسن ٍجِ استذاللی ٍ ػمالًی هؼبسف دیٌی ،دس هَاجِْ ثب پشسص ّب ٍ هسبئل  ،پبسخ ّبی هتمبػذوٌٌذُ ای
سا ثب تىیِ ثش هٌبثغ ٍ ضَاّذ دیٌی اسائِ وٌذ ٍ تأثیش آى سا هَسد اسصیبثی لشاسدّذ.
-2ثب الگَگیشی اص سیشُ پیطَایبى دیٌیً ،الش ایطبى سا دس احیبی دیي ٍ تشسین آیٌذُ ثطشیت )جبهؼِ ػذل
هْذٍی ػذالتخَاّی ،ظلن ستیضی ،صلح جَیی ،ػوشاى ٍ آثبدی (تجییي وٌذ ٍداللت ّبی آى سا دس هَلؼیت ّبی
هختلف صًذگی فشدی ٍ اجتوبػی ثِ وبس گیشد.
-3ثب ثبٍس ثِ ظشفیتْبی لشآى ٍ جبٍداًگی دیي اسالم) جبهؼیت ،ثجبت ،سبصگبسی ثب فغشت ،پَیبیی ًسجت ثِ
ًیبصّبی حبل ٍ آیٌذُ (لبدس است اص آى ثشای حل ًوًَِ ای اص هسبیل دًیبی اهشٍص استفبدُ وٌذ.

ساحت تعلین و ترتیت زیثایی شناسی و هنری

-1ثب هطبّذُ اضیبء اعشاف ،پذیذُ ّبی عجیؼی ،فشٌّگی ٍ ٌّشی سبدُ ،دسیبفت حسی خَد ٍ لزت حبصل اص آى
سا ثِ صثبى ٌّش اثشاص وٌذ.
-2ثب تغییش سبصًذُ دس هحیظ ٍ اضیبء اعشاف ،لذست تخیل ،تجسن ٍ خاللیت خَد سا پشٍسش دّذ.
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دوره اول اتتدایی

دوره دوم اتتدایی
-1ثب ضٌبسبیی ٍ دسن اّویت ػٌبصش صیجبیی سبص دس پیشاهَى خَد ،فضبی صًذگی خَیص سا ثْجَد ثخطذ.
-2ثب خلك یه اثش ٌّشی ثب استفبدُ اص هؼیبسّبی صیجبیی ضٌبسی ،لذست تخیل ،تجسن ٍ ایذُ پشداصی خَد سا
تمَیت وٌذ.
-3ثب ضٌبخت اصَل اٍلیِ صیجبیی ضٌبسی ،یه پذیذُ عجیؼی یب اثش ٌّشی سا ثشسسی ٍ چگًَگی تأثیش آى سا ثش خَد
تَصیف وٌذ.
دوره اول هتوسطه
-1ثب ثىبسگیشی اصَل صیجبیی ضٌبسی ٍ اسصضی ،هحیظ صًذگی خَد سا تغییش دّذ ٍ تأثیش آى سا دسثْجَد ویفیت
صًذگی ٍ دستیبثی ثِ آساهص سٍحی ٍ سٍاًی اسصیبثی وٌذ.
-2ثب ثْشُ گیشی اص لذست تخیل ،تجسن ٍ ایذُ پشداصی خَد ،اثش فشٌّگی ٌّشی خلك وٌذ ٍ اثؼبد صیجبیی ضٌبسی
آى سا تَصیف ًوبیذ.
-3ثب اًتخبة آثبس فشٌّگی ٌّشی ،آًْب سا ثش هجٌبی اصَل صیجبیی ضٌبسی ٍ اسصضی ثشسسی ٍ تأثیش آى سا ثش َّیت
خَیص تَصیف وٌذ.
دوره دوم هتوسطه
-1ثب هغبلؼِ آثبس ٍ هسبیل حَصُ ٌّش) ساثغِ ٌّش ثب :فٌبٍسی ،التصبد ،فشٌّگ ،اخالق( ، ...آًْب سا ثش اسبس اصَل
صیجبیی ضٌبسی ٍ اسصضیً ،ك ٍ 4تأثیش آى سا ثش خَد ٍ جبهؼِ اسصیبثی وٌذ.
-2ثب ثىبسگیشی لذست تخیل ٍ رٍق ٌّشی ،اثشی فشٌّگی ٌّشی سا خلك وٌذ ٍ آى سا ثش اسبس هؼیبسّبی صیجبیی
ضٌبسی هَسد اسصیبثی لشاس دّذ.
هطتشن هیبى اًسبًْب دس ثستش صهبى ٍ هىبى تجییي ًوبیذ.
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-3ثب اًتخبة ٍ ثشسسی آثبس فشٌّگی ٌّشی ثش هجٌبی اصَل اسصضی ٍ صیجبیی ضٌبسیً ،مص ٌّش سا ثِ ػٌَاى صثبى

ساحت تعلین و ترتیت زیستی و تدنی
دوره اول اتتدایی
-1ثب ضٌبسبیی ٍیژگیْبً ،یبصّب ٍ تَاًوٌذی ّبی جسوی -حشوتی خَد ،سفتبسّبی هتٌبست ثب آى ساثشای حفظ
ضبداثی  ،استمبی سغح سالهت ٍ تَاًبیی ّبی ثذًی خَیص ثِ ػٌَاى اهبًت الْی اًجبم دّذ.
-2ثب وست آگبّی ًسجت ثِ هحیظ صیست ،تأثیش ػولىشد خَد ثش هحیظ صًذگی سا ثشسسی وٌذ ًٍتبیج آى سا ثِ
وبس گیشد.
دوره دوم اتتدایی
-1ثب ضٌبسٌبیی ٍیژگی ّبً ،یبصّب ٍ تَاًوٌذی ّبی جسوی -حشوتی ٍ سٍاًی خَد ،الگَی سفتبسی هتٌبست ثب
هَلؼیت ّبی هختلف سا اًتخبة وٌذ ٍ سغح سالهت ٍ ضبداثی خَد سا استمبء دّذ.
-2ثب هطبسوت دس عشح ّب ٍ ثشًبهِ ّبی ثْذاضت ،سالهت ،تفشیحبت سبلن ،تشثیت ثذًی ٍ فؼبلیت ّبی ٍسصضی،
تأثیشگزاسی آى سا ثش سالهت خَد ٍ دیگشاى هَسد ثشسسی لشاس دّذ.
-3ثب ضٌبسبیی هحیظ صًذگی خَد ،تأثیش الگَی سفتبسی خَیص ثش هحیظ صیست ثِ هثبثِ آیبت الْی سا تجییي وٌذ
ٍ ػولىشد خَد سا ثْجَد ثخطذ.
دوره اول هتوسطه
-1ثب ضٌبسبیی هؼیبسّبی صًذگی سبلن ،سغح سالهت جسوی ،سٍاًی ،اجتوبػی ،هؼٌَی خَد سا ثشسسی ٍ
سٍش ّبیی سا ثشای ضىل دّی ثِ َّیت خَد اًتخبة وٌذ ٍ ثِ وبس گیشد.
-2ثب پزیشش هسئَلیت دس لجبل سالهت ٍ ثْذاضت جبهؼِ ،دس ثشًبهِ ّبی استمبی سالهت،تفشیحبت سبلن ٍ تشثیت
ٍ اجتوبػی ثىبس گیشد.
-3ثب ضٌبسبیی هؼیبسّبی هحیظ صیست سبلن ٍ ثشسسی تأثیش الگَی سفتبسی خَد ٍ دیگشاى ثشسبهبًِ ّبی صیست
هحیغی هحلی ٍ هٌغمِ ای ،ساُ حلْبیی سا ثشای حفظ ٍ ثِ سبصی صیستگبُ خَد ثىبس گیشد.
دوره دوم هتوسطه
-1ػَاهل فشٌّگی اجتوبػی  ،التصبدی ٍ سیبسی تأثیشگزاس ثش سالهت ٍ تَاًبیی جسوبًی ،سٍاًی ،اجتوبػی ٍ
هؼٌَی خَد سا ضٌبسبیی وٌذ ٍ ثب ثىبسگیشی ساّجشدّبی صًذگی ضبیستِ ،ثِ الگَی سفتبسی پبیذاسی دست یبثذ.
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ثذًی ،سبلن سبصی هحیظ صیست) هحلِ  /هذسسِ (هطبسوت وٌذ ٍ سٍش ّبیی سا ثشای ثْجَد ویفیت صًذگی فشدی

-2ثب هطبسوت دس عشح ّب ٍ ثشًبهِ ّبی ثْجَد سجه صًذگی ،تفشیحبت سبلن ،تشثیت ثذًی ٍٍسصش ،سبلن سبصی
هحیظ صیست ٍ ػبم الوٌفؼِ هسئَلیت ّبی خَیص سا ًسجت ثِ حفظ آفشیٌذُ ّبی خذاًٍذ ٍ سالهت خَد ،خبًَادُ
ٍ جبهؼِ اًجبم دّذ ٍ هیضاى تأثیشگزاسی آى سا اسصیبثی وٌذ.
-3ثب هغبلؼة هسبیل ٍ هطىالت هحیظ صیست دس سغح هلی ٍ جْبًی ٍ ضٌبخت وبسوشد ًْبدّبی اجتوبػی ،ثِ
ػٌَاى دٍستذاس ٍ فؼبل صیست هحیغی ثشای اصالح ٍ ثْجَد پبیذاس آى ایفبی ًالش وٌذ.

ساحت تعلین و ترتیت علوی و فناورانه
دوره اول اتتدایی
-1ثب ثْشُ گیشی اص هْبست ّبی پبیِ یبدگیشی ،پذیذُ ّبی عجیؼی ٍ سٍاثظ سیبضی سا هغبلؼِ وٌذ ٍیبفتِ ّبی خَد
سا ثب دیگشاى ثِ اضتشان ثگزاسد.
-2ثب وست هْبست ّبی پبیِ فٌبٍسی ،پشسطگشی ٍ خاللیت ،فشایٌذ تَلیذ یه هحصَل سا تجشثِ وٌذ.
دوره دوم اتتدایی
-1ثب استفبدُ اص هْبست ّبی وبس ػلوی ٍ تفىش ،پذیذّْبی عجیؼی) آیبت الْی (ٍالگَّب ٍ سٍاثظ سیبضی سا
هغبلؼِ وٌذ ٍ ًتبیج آى سا ثشای حل هسبئل سٍصهشُ صًذگی ثىبس گیشد.
-2ثب استفبدُ اص هْبست ّبی وبس ثب دیگشاى ،ایذُ ّب ٍ یبفتِ ّبی حبصل اص فؼبلیت ّبی ػلوی -پژٍّطی) فشدی
ٍگشٍّی (سا ثب دیگشاى ثِ هطبسوت ثگزاسد.
-3ثب استفبدُ اص یبفتِ ّبی ػلوی ٍ فٌبٍساًِ ٍ ثْشُ گیشی اص هْبستْبی پبیِ فٌبٍسی ،وبالّب ٍ ٍسبیل هَسد استفبدُ
دس صًذگی سٍصهشُ سا ثشسسی ٍ ایذُ ّبیی ثشای ثْجَد ویفیت ٍ استفبدُ هسئَالًِ اص هٌبثغ پیطٌْبد وٌذ.

-1ثب استفبدُ اص ساّجشدّبی تفىش ،الگَّب ٍ سٍاثظ حبون ثش پذیذُ ّب سا ضٌبسبیی وٌذ ٍ یبفتِ ّبی خَد سا ثشای
حل هسبیل ٍ تَسؼِ ػلوی ثىبسگیشد.
-2دس فشایٌذ وبس هطبسوتی ثب ثشسسی ایذُ ّب ٍ یبفتِ ّبی ػلوی -فٌبٍساًِ یب گضاسُ ّبی ػلوی ٍپژٍّطی
دیذگبُ ّبی خَد سا اسائِ ٍ ثشای پبسخ ثِ پشسطی جذیذ ،عشح هغبلؼبتی ٍ پژٍّطی تْیِ ٍ اجشا وٌذ.
-3ثب ثشسسی فشایٌذّب ،لَاًیي ،اصَل ػلوی ٍ فٌبٍساًِ ثىبسگشفتِ ضذُ دس تَلیذ یه هحصَل ،سٍش ّبیی سا ثشای
ثْیٌِ سبصی آى ثىبسگیشد.
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دوره اول هتوسطه

دوره دوم هتوسطه
-1ثب تحلیل ٍاسصیبثی الگَّب ٍ سٍاثظ حبون ثش پذیذُ ّبی اًسبًی ،عجیؼی) آیبت الْی (ٍ حل هسبیل سیبضی اص
هذل سبصی ثشای ضٌبخت ٍ حل هسبیل ٍالؼی صًذگی استفبدُ وٌذ.
-2عی یه فشایٌذ وبس هطبسوتی دس سغح هذسسِ ،ایذُ ّب ٍ یبفتِ ّبی ػلوی  -فٌبٍساًِ سا دسثبسُ یه هَضَع
هغبلؼِ ٍآصهبیص وٌذ ٍ یبفتِ ّبی خَد سا ثب سػبیت اخالق ػلوی دس سغح فشاهذسسِ ای اسائِ وٌذ.
-3ثب ثْشُ گیشی اص سَاد فٌبٍسی ٍ ثشسسی ٍضؼیت آیٌذُ  /تحَالت ػلوی ٍفٌبٍسی ،ایذُ خَد سا دسلبلت یه
عشح یب هحصَل اسائِ وٌذ.

ساحت تعلین و ترتیت اجتواعی و سیاسی
دوره اول اتتدایی
-1ثب ایفبی ًمص خَد ثِ ػٌَاى ػضَی اص گشٍُ) خبًَادُ ،دٍستبى ،هذسسِ( ،احسبس تؼلك خَد سا ًسجت ثِ گشٍُ
ثب سفتبس ّوذالًِ ،هحتشهبًِ ٍ هطبسوت جَیبًِ ًطبى دّذ.
-2ثب سػبیت ًظن ٍ لبًَى دس سٍاثظ خبًَادگی ٍ اجتوبػی) هحیظ صًذگی ٍ هذسسِ (ٍظبیف خَد سا دس لجبل
دیگشاى اًجبم دّذ.
-3ثب ضٌبخت خَد ثِ ػٌَاى یه ضْشًٍذ ایشاًی ،تؼلك خبعشخَد سا ًسجت ثِ ٍعي ٍ ًوبدّبی آى ًطبى دّذ.
دوره دوم اتتدایی
-1ثب ضٌبخت حمَق ٍ هسئَلیت ّبی خَد دس صًذگی خبًَادگی ٍ اجتوبػی ٍ ثىبسگیشی سفتبس سبصًذُ ٍ
هسبلوت جَیبًِ ،اص لَاًیي ٍ همشسات ثِ صَست آصاداًِ ٍ سبصًذُ پیشٍی وٌذ.
-3ثب وست هْبست ّبی ضْشًٍذیً ،مص ّب ٍ ٍظبیف خَد سا دس لجبل جبهؼِ هحلی ثب هطبسوت دسفؼبلیت ّب ٍ
ثشًبهِ ّبی صیست هحیغی ،فشٌّگی ،سیبسی اجتوبػی اًجبم دّذ.
دوره اول هتوسطه
-1ثب هطبسوت دس فؼبلیت ّبی اجتوبػی َّیت سبصًَ ،ع دٍستی  ،ایثبس ٍ هسئَلیت پزیشی دس لجبل دیگشاى سا
تجشثِ وٌذ ٍ ثب پشّیض اص سٍحیِ فشدگشایی ،تَاًبیی تصوین گیشی هجتٌی ثش خشد جوؼی خَد سا تَسؼِ دّذ.
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-2ثب ضٌبخت تغییشات هحیظ عجیؼی ٍ اجتوبػی دس گزس صهبى ،تأثیش آى سا دس صًذگی خَد تجییي وٌذ.

-2ثب ضٌبخت ٍظبیف ٍ هسئَلیت ّبی خَد دس لجبل صیست اجتوبػی ،سٍش ّبیی ثشای تأثیشگزاسی ثش ثْجَد
سجه صًذگی اجتوبػی ٍ حفبظت اص خَد ٍ دیگشاى دس ثشاثش هسبیل ٍ آسیت ّبی اجتوبػی اًتخبة وٌذ ٍ ثىبس
گیشد.
-3ثب ثشسسی ػلل تىَیي ،تغییش ٍ تذاٍم هحیظ عجیؼی ،اجتوبػی ،سیبسی ٍ آضٌبیی ثب لبًَى اسبسی ٍ سبختبس
سیبسی وطَس ،دسن خَد سا اص سًٍذ تغییشات ٍ تأثیشات آى ثش صیست اجتوبػی ثیبى وٌذ.
-4ثب ضٌبخت ضبخص ّبی َّیت هلی) ایشاًی -اسالهی( ،ػولىشد خَد سا دس ساستبی حفظ ٍ استمبی آى هَسد
ثشسسی لشاس دّذ.
دوره دوم هتوسطه
-1ثب ضٌبخت حمَق ٍ هسئَلیتْبی خَد دس صًذگی اجتوبػی -سیبسی ،هسبیل جبهؼِ) هطىالت ٍ آسیت ّبی
اجتوبػی ،صیست هحیغی ٍ ( ...سا ضٌبسبیی وٌذ ٍ ٍظبیف خَد سا ثشای حل آًْب دس ساستبی حفظ اهٌیت ٍ هٌبفغ
هلیٍ ،حذت ٍ اًسجبم اجتوبػی اًجبم دّذ.
-2ثب ثْشُ گیشی اص ضیَُ وٌص الٌبػی دس تؼبهالت اجتوبػی  -سیبسی ،هْبست گفتگَ ٍ هطبسوت سبصًذُ دس
فؼبلیت ّبی جوؼی ٍ هذیشیت هطبسوتی سا تجشثِ وٌذ.
-3ثب تحلیل سبصٍوبسّبی تىَیي ،تذاٍم ٍ تغییش صًذگی اجتوبػی -سیبسی ،هَلؼیت هىبًی  /صهبًی سا اًتخبة
وٌذ ٍ ٍظبیف ٍ هسئَلیت ّبی اجتوبػی -سیبسی هتشتت ثش آى سا دس سغح خبًَادگی ،هحلی ،هلی ٍ ثیي الوللی
اًجبم دّذ.
-4ثب تحلیل ٍ اسصیبثی فشٌّگ ٍ توذى ایشاًی -اسالهی ٍ سیش تحَل آى ،سٍش ّبیی سا ثشای صیبًت ٍ گستشش
ایي فشٌّگ ٍ تؼبهل هیبى فشٌّگی دس سغح هحلی ،هلی ٍ ثیي الوللی پیطٌْبد وٌذ.

دوره اول اتتدایی
-1ثب دسن هفبّین پبیِ التصبد) فبیذُّ ،ضیٌِ ،هصشف( ،سٍش ّبی هصشف ثْیٌِ سا دس صًذگی ضخصی ٍ
خبًَادگی ثِ وبس گیشد.
-2ثب وست هْبست ّبی سبدُ وبسآفشیٌی ،لذست تخیل ٍ خاللیت خَد سا ثشای تَلیذ یه هحصَل یب خذهت
ثىبس گیشد.
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ساحت تعلین و ترتیت اقتصادی و حرفه ای

دوره دوم اتتدایی
-1ثب ضٌبسبیی هفبّین ػوَهی التصبد) تَلیذ ،تَصیغ ٍ هصشف (ٍ دسن ًمص هسئَلیت پزیشی ٍ اًضجبط هبلی دس
فؼبلیت ّبی التصبدی ،سٍش ّبیی سا ثشای حل هسبئل سبدُ التصبدی ضٌبسبیی وٌذ ٍ ثىبس گیشد.
-2ثب وست هْبست ّبی اصلی وبسآفشیٌی ،لذست تخیل ٍ خاللیت خَد سا ثشای تَلیذ یه هحصَل یب خذهت
اجشا ٍ ًتبیج آى سا تحلیل وٌذ.
-3ثب دسن هفبّین اخالق التصبدی) وبس ٍتالش ،سػبیت حك الٌبسً ،یىَوبسی ،اهبًت داسی ،پشّیضاص اسشاف ٍ
تجزیش( ،سفتبس خَد دس صًذگی ضخصی ٍ استجبط ثب دیگشاى سا ثش هجٌبی آى سبهبى دّذ ٍ ػول وٌذ.
دوره اول هتوسطه
-1ثب ضٌبسبیی هفبّین اصلی التصبد خبًَادُ ٍ دسن ضیَُ ّبی هبلیِ ضخصی) پس اًذاص ٍ هذیشیت سیسه(،
هصبدیك آى سا دس صًذگی ثِ وبس ثگیشد ٍ دس ثْجَد التصبد خبًَادُ فؼبالًِ هطبسوت ًوبیذ.
-2ثب ضٌبخت اص حشفِ ّب ،هطبغل ٍ وست صالحیت ّبی فٌی پبیِ دس تَلیذ ٍ ػشضِ هحصَل،هتٌبست ثب ػالیك،
استؼذادّب ٍ جٌسیت ،ثشای اًتخبة هسیش ضغلی آیٌذُ خَد ثشًبهِ سیضی وٌذ.
-3ثب ضٌبخت هفبّین ولیذی سفتبس التصبدی سبصًذُ) ضىش ،لٌبػت ،تؼبٍى ،هٌبفغ جوؼی ،سػبیت حالل ٍ حشام ٍ
حوبیت اص تَلیذ هلی( ،تأثیش آًْب سا دس اهَس فشدی ،خبًَادگی ٍ اجتوبػی تحلیل وٌذ ٍ سٍش ّبیی سا ثشای
ثْسبصی سفتبسّبی التصبدی پیطٌْبد دّذ.
دوره دوم هتوسطه
-1ثب دسن اثؼبد ٍ سًٍذ ضىل گیشی هسبئل ٍ تحَالت التصبدی دس فضبی ٍالؼی ٍ هجبصی ،الگَی سفتبس
التصبدی خَد ،خبًَادُ ٍ جبهؼِ سا ثشسسی وٌذ ٍ سٍش ّبیی ثشای تذثیش هؼبش حالل ثىبس گیشد.
ثشای وست ٍ وبس ٍ ًمص آفشیٌی التصبدی دس آیٌذُ ثشًبهِ سیضی وٌذ.
-3ثب ضٌبخت ػوَهی اص ثخص ّب ٍ سیبست ّبی والى التصبدی ٍ دسن سفتبسّبی هثجت ٍ هٌفی ثبصیگشاى
التصبدی دس سغح هلی ٍ فشا هلی تأثیش آى سا ثش هسبئل التصبدی جبهؼِ تحلیل وٌذ.
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-2ثب ضٌبسبیی تحَالت ػشصِ اضتغبل ٍ سشهبیِ گزاسی ،صالحیت ّبی حشفِ ای خَد سا اسصیبثی ٍ

هدف فراساحتی
-1ثب وست هْبست ّبی ًَضتبسی ،ضفبّی ،ادساوی ٍ تَلیذی صثبى ،اص ایي هْبست ّب ثشای حل هسبئل یب سفغ
ًیبصّبی خَد دس سغح جبهؼِ ٍ تحلیل هَلؼیت ّبی پیچیذُ ثْشُ ثگیشد.
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