
برنامه درسي مليمعرفي 
جمهوري اسالمي ايران





ةًَ طَیِِّبحَیَاةفَلنَحًُ یِیَنهًَُّمُؤ مِن ْوَهُوَْأُنثَىأَو ْذَکَر ْمِِّنصَالحًِ اعَمِلَْمَن ْ
(97نحل)یَع مَلُونَْکَانُوا ْمَابِأَح سَنِْأَج رَهُموَلنَجًَ زِینَهًَُّم ْ

هب  (  و پسندیدهزندگاني پاك)« حیات طیبه »رهکس، مرد یا زن، عمل صالح انجام دهد و مؤمن باشد، قطعاً

.زنده اش مي داریم و هماان آن اه را، رد ربارب بهترین اعمالي هک انجام داده اند، پاداش خواهیم داد

صحيح باشد
شش كنید شما كو. قضيه رتبيت یك ملت هب این است هک فرهنگ آن ملت ، فرهنگ 

.فرهنگ را فرهنگ مستقل اسالمي ردست كنید
58/3/21–( ره)امام خميني 

.ه استتحول یك كلمه است لكن رد پشت این وجود لفظي، رد پشت این كلمه یك دنیا كار نهفت 
86/5/3( مدظله العالي)بيانات مقام معظم رهبري 



تعريف

برنامهنکالنقشهکهاستسندیملیدرسیبرنامه

ورکشدرسیریزیبرنامهنظامچارچوبودرسی

نظامپرورشوآموزشاهدافتحققمنظوربهرا

.یدنمامیتبیینوتعیینایراناسالمیجمهوری



 های منظور از تحول درنظام آموزشی حرکت به سمت پیشرفت و تعالی در خرده نظام
:آموزش و پرورش است

-4تربیت معلم و تامین منابع انسانی ؛ -3برنامه ریزی درسی ؛ -2راهبری و مدیریت ؛ -1
تامین و تخصیص منابع مالی-6پژوهش و ارزشیابی ؛ -5تامین فضا، تجهیزات فناوری 

:در نظام آموزش و پرورش عوامل موثر و دخیل در تحول عبارتند از
و مقام معظم رهبری ، دولت، مردم، معلمان و ( ره)دیدگاه ها و مطالبات امام خمینی -

صاحب نظران
د شدن توسعه دانش در حوه علوم تربیتی، علوم تجربی و انسانی و فناوری و روزآم-

برنامه
(داخلی و خارجی)نتایج پژوهش ها و مطالعات -
رقابت با سایر کشورها-
پیدایش نیازهای جدید در جامعه-
همسویی با اسناد باالدستی کشور-
تربیتتهیه یك نقشه جامع علمی و معتبر و پذیرش فلسفه نوین و مدون تعلیم و-
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فلسفه تربيت

نمايه جايگاه سند برنامه درسي ملي در اسناد تحول بنيادين آموزش و پرورش

(شآموزش و پرور)فلسفه تربيت رسمي و عمومي 

رهنامه نظام تربيت رسمي و عمومي

سند تحول بنيادين آموزش و پرورش

راهبري و 
مديريت

پژوهش و 
ارزشيابي

تأمين و 
تخصيص 
منابع مالي

تامين فضا، 
تجهيزات 

فناوري

م تربيت معل
و تامين 
نيمنابع انسا

برنامه 
درسي 

ملي

چارچوب برنامه درسي 
راهنماهاي برنامه درسي دوره هاي تحصيلي

حوزه هاي يادگيري

توليد مواد و رسانه هاي  
(بسته آموزشي)يادگيري



:ضرورت تدوين سند برنامه درسي ملي•
برای چارچوبی)یادگیری در دوره های مختلف تحصیلی –تدوین نقشه کالن یاددهی -

(طراحی، تولید، اجرا و ارزشیابی از برنامه درسی
مشخص کردن آرمان تربیتی و رویكرد کالن برنامه درسی-
تعین مقاصد کلی برنامه درسی-
ضرورت و کارکرد، قلمرو هر حوزه، جهت گیری ها در )تعیین حوزه های یادگیری -

(سازماندهی محتوا و آموزش
یشرفت یادگیری و ارزشیابی پ–تعین اصول کلی حاکم بر انتخاب راهبردهای یاددهی -

تحصیلی
فرایند تولید و اجرای برنامه-
مشخص کردن مدل طراحی و تولید برنامه های درسی، سطوح برنامه ریزی درسی، -

سیاست های تولید مواد آموزشی
مشخص کردن ساختار و زمان تعلیم و تربیت-
مشخص کردن مدل ارزشیابی از برنامه های درسی-
پاسخگویی به نیاز برنامه ریزان درسی-
(معلمانمدیران میانی، مدیران مدارس و)تبیین انتظارات از سیاستگزاران، عوامل اجرایی -



مباني فلسفي و علمي برنامه درسي ملي
:مباني فلسفي شامل-1
مباني هستي شناختي1-1
 کلی آن و نیز و احكامحقيقت وجود مهمترین گزاره های توصیفی تبیینی درباره

واقعيات جهان
هستی است؛مبدأ و غايت خداوند -1
؛همه موجودات عالم استخالق جهان و مالک، مدبر و ربّ حقيقي خداوند -2
کمال ی است و همه موجودات عالم را به سوخير بنيادين و بنياد خير خداوند -3

آن ها هدایت می کند؛شايسته 
دارد؛واقعيتهستی -4
حيات، شعور، قانون مندي، هد فمندي و هماهنگينظام آفرینش از -5

برخوردار است؛
6-...................



مباني انسان شناختي-2-1
 می باشدان سيماي انسانسان و تبیین و ترسیم واقعيت وجود درباره.
یده شده که به یكدیگر تنمرکب از جسم و روح انسان موجودی است -1

و در تعامل با یكدیگر میباشند؛
ای اوست و کمال و جاودانگی آدمی به کمال و بقروححقیقت انسان، -2

روح مربوط میشود؛
یا وفايي فعليت يافتن و شکدارد که قابل فطرتي الهي انسان -3

فراموش شدن است؛
دار و شأن یكسان برخورکرامت الهي انسا نها در نظام آفرینش از -4

هستند؛
در تعیین سرنوشت خویش است؛صاحب اختيار انسان موجودی -5
6-...................



مباني معرفت شناختي-3-1

 آن است حدود و ثغور آدمی و شناختدرباره
ی انسان در شناخت هستی و درک موقعیت خود و دیگران در آن توانای-1

دارد؛
علم دارای اقسام حقیقی واقسام اعتباری است ؛-2
، عقل، (قرآن و عترت)منابع شناخت آدمی متعدد است و شامل وحی -3

است؛( جامعه، تاریخ و طبیعت)تجربه، قلب
دارد؛( عقل ورزی)انسان هم در مقام نظر و هم عمل، توانایی تعقل -4
ی دارد؛تعقل در شناخت حقیقت هستی وکسب سعادت جاوید نقش محور-5
6-.........................



مباني ارزش شناختي-4-1
چهارگانهایهعرصهباارتباطدرارزشهامصاديقوويژگيهامنابع،درباره

.استخلقتوخلق،خود،خدا
شها منبع همه ارز شهاست و سایر ارز( عقل و فطرت، قرآن و سنت)دين-1

از آن کسب اعتبار میكند؛
هایی اند که با تكیه بر واقعیتمفاهیم و گزاره(معتبر)ارز شهای حقیقی-2

های مربوط به عمل آدمی و نتایج آن، ارزش گذاری شده اند؛
عمل و انتخاب آدمی همواره در پرتو ارزش گذاری او محقق میشود؛-3
؛(مشروط و متغیر)و غیرثابت ( مطلق)ثابت : ارزشها دو دسته اند-4
ه به ادراک ارزش زیباشناختی هم ناظر به واقعیتهای عینی است و هم وابست-5

فرد؛
6-.........................



(االخصبالمعني)شناختيدينمباني-5-1
.داردارهاشدرسیبرنامهباارتباطدرآنتربیتیمقاصدواسالمدینجایگاهوشأندرباره

اماحک،نظامها،معارف،عقايدازمنسجموپیوستههمبهاستهایمجموعاسالم-1
ود،خباارتباطعرصهچهاردرراانسانکهاخالقيهايارزشواجتماعيوفردي

جاویدانسعادتبهرااووکردهراهبریخداباارتباطمحورحولخلقت،وخلقخدا،
میرساند؛

وسنتن،قرآعقل،برمبتنیکهاستالهیدستورهایمبنایبرزندگیروشوراهاسالم،-2
حیاتتایراسدرالهیعبودیتازمراتبیدرکجهتدرواستالسالمعلیهمپیامبرعترت

است؛شدهارائهبشریتبهطیبه
پوياودروشمناجتهاداساسبرکهنگرجانبههمهواجتماعیجهانی،استدینیاسالم-3

ند؛میكترسیمشرایطهمهدرمكانوزمانشرایطبامتناسبراانسانزندگیبرنامه
خالقادارايومؤدب،عامل،عالم،مؤمن،متفکرافرادیتربیتدنبالبهاسالم-4

است؛کريمه
اخالقی،عاطفی،اجتماعی،معنوی،عقالنی،ابعاددرجامعهوفردهدایتجهتاسالم-5

برابردريريپذمسئوليتروحيهتقويتدنبالبهعملی،وعلمیسیاسی،اقتصادی،
است؛خدا

6-.........................



:شاملعلميمباني-2
شناختيروانمباني-1-2
دارد؛اشارهدرسیریزیبرنامهدرنشناسيروايافته هايکاربردهایهگزارمهمترینبه
،شناختياینظامهخردهازمتشكليکپارچه ايوپيوستههمبهنظامآدمیشخصیت-1

درام هانظخردهاین.استانسانعملکرديتجاربواخالقي،ايماني،عاطفي
آدمیرفتار.می کندفراهمراآدمیشخصیترشدموجباتوبودهیكدیگرباتعامل

نظام هاست؛خردهاینتعاملمحصول
آنیینهامحصولکهاستعقالنیوهوشیفرایندهایازمجموعه ایشناختينظامخرده-2

می یابد؛تجلّیانسانذهندرتصدیقاتوتصوراتشكلبه
وتدریافبهوشدهآغازظاهریپنجگانهحواسسادهعملكردازشناختی،فرایندهای-3

می رسد؛عقالنیوانتزاعیپیچیدهاستنتاج
ووخوخلقصفات،غرائز،مثلواسطه ایهاینظامازمتشكلعاطفينظامخرده-4

صبانیت،عشوق،محبت،چوناحساساتیشكلدرواستاکتسابیواکنشیفرایندهای
دهد؛مینشانراخودغیرهوافسردگیپرخاشگری،نفرت،

ویژهبه،عملوعلمایمان،تعقل،وتفكرنظیرمتعددیعواملتعاملحاصلاخالقيرشد-5
است؛درونيخودسازيشهايتال

6-.........................



شناختيجامعهمباني-2-2
ریزیبرنامهدرشناسیجامعههاييافتهکاربردباارتباطدرهاییگزارهطرحبه

دارد؛اشارهدرسی
ازمتأثرجمعيروحدارایو(اعتبارینه)است«حقیقیمرکب»جامعه-1

است؛افرادهایخواستهورفتارهاها،عاطفهها،انگیزهاندیشه ها،
وخویشعیتموقدربلكهنیست؛اجتماعيتغييراتتابعومحکومانسان-2

ودخلوهدايتجهتالزمتوانوامكانازاجتماعی،نهایبحرادر
است؛برخورداراجتماعیتحوالتهایمؤلفهدرتصرف

،الهيهايسنتوهستيقانونمندنظامباجامعههماهنگيوسوييهم-3
کند؛میتضمینراآنتعالیودواموشدهجامعهتعالیورشدموجب

وفردياستعاليوجامعهباتعامليرابطهایجاددنبالبهدرسیبرنامه-4
است؛اجتماعي

ازعهجامدرنامطلوبهنجارهاياصالحوپذيرجامعهافرادیتربیت-5
است؛درسیهایبرنامهاهدافجمله

6-.........................



چشم انداز
درایراناسالمیجمهوریپرورشوآموزشتربیتیودرسیهایبرنامه

وبهاگرانمیراثبرتكیهباایرانی،اسالمیوتمدنفرهنگراستای
عدلجامعهتحقق-(ع)عترتوکریمقرآن-(ص)اهللرسولماندگار
1404افقدرعمومیرسمیتربیتوتعلیمنظاماندازچشمو(عج)مهدوی

مؤمنموحد،نسليتربيتزمينهبومیوپیشرفتهالگوییازگیریبهرهبا
خدا،ربرابدروظایفوهامسئولیتبهمتعهدوآشناومعادبهمعتقدو

بهوعالقمندپژوهدانشخردمند،وجوحقیقتطبیعت،ودیگرانخود،
وشجاعجهادگر،ستیز،ظلمجو،صلحوخواهعدالتآگاهی،وعلم

ومداروالیتاندیش،جهانیوگراجمعمهرورز،دوست،وطنوایثارگر
وخانوادگيفردي،شايستهزندگيبهورودآمادهو....

.سازدمیفراهمرااسالمیمعیارنظاماساسبراجتماعي



:اين برنامه ها داراي ويژگي هاي زير است
؛( ص)و معارف اسالم ناب محمدی مباني و ارز شها مبتنی بر 1
آن ها؛ي بومي سازعلمی و پژوهشی با تأکید بر يافته هاي معتبربرخوردار از 2
بهره مند از دستاوردها و یافته های علمی فرهنگ و تمدن اسالمی  ایرانی؛3
ر تولید و منسجم، متعادل، کارآمد، نشاط آفرین، پویا، انعطاف پذیر و مشارکت پذیر د4

اجرا؛
؛جامعهنيازهاي اساسيدانش آموزان و ويژگي ها، نيازها و فطرت الهي ناظر به 5
ای علمی با استفاده از ابزارها و شیوه هتجربه هاي موفق ملّي و جهاني بهره مند از 6

و اثربخش؛
با فطرت الهی ، متناسبنوآورانه، آينده پژوهانه، واقع بينانهبرخوردار از رویكردی 7

انسان؛
یبه و زمینه ساز به عنوان جلوه ای از تحقق مراتبی از حیات طمدرسهتأکید کننده بر نقش 8

و کانون اصلي تحقق اهداف برنامه هاي درسي و(عج)جامعه عدل مهدوی 
.تربيتي



اصول
ریزی و ناظر بر سیاست گذاری، برنامههماهنگ و درهم تنيده این اصول به صورت 

:مدیریت برنامه های درسی و تربیتی از سطح ملی تا سطح مدرسه است
دين محوري. 1

تقويت هويت ملي. 2

اعتبار نقش يادگيرنده. 3

اعتبارنقش مرجعيت معلم . (مربي) 4

اعتبار نقش پايه اي خانواده. 5

جامعيت. 6

توجه به تفاوت ها. 7

تعادل. 8

يادگيري مادام العمر. 9

جلب مشارکت و تعامل. 01

يکپارچگي و فراگيري. 11



رويکرد و جهت گيري کلي
اتخاذ این . تاس« فطرت گرایی توحیدی »رویكرد برنامه های درسی و تربیتی 

1رت الهي معناي زمينه سازي الزم جهت شکوفايي فطرویكرد به 

آنان به منظور 2درک و اصالح مداوم موقعيت دانش آموزان از طریق 

.دستیابی به مراتبی از حیات طیبه است

فطرت. وتمعرفهستیعالممبدأبهنسبتآدمییعنی:استآدمیوجوددرالهیسرشتی1
پذیردتوسعهوبخوردصیقلیافته،فعلیتتواندمیفطرتاین.دارد(اکتسابیغیر)اصیلگرایشی

بهسانانحضوریمعرفتآن،معرفتیجنبهدرفطرت.شودسپردهفراموشیبهتواندمیو
ازدوستییزیبایوخواهیفضیلتجویی،حقیقتپرستش،بهمیلگرایش،بعددروخداست

.استانسانفطریهایگرایشاهم
فردپیوستهلتعامحاصلکهاستتغییریودرکقابلوپویامشخص،وضعیتموقعیت،ازمنظور.2
)جامعهوطبیعتخود،(هستیجهانازایوگسترهخداوندبافعالوآزادآگاه،عنصرییمنزلهبه

.(استهاموقعیتهمهازفراتروجهانیهمهخالقوبرترحقیقتیکه)استمتعالخداوندمحضردر



:اجزا و عناصر رويکرد
:دانش آموز-1
.ذاتی استکرامتالهی و دارای امانت. 1
.  یافتن داردت قابليت شکوفايي و فعليفطرت الهی در وجود او نهفته است و . 2
ن انتخاب احسکرده و با درکاست و می تواند آن را موقعيتهمواره در . 3

.حرکت نمایداصالح مداوم آنخویش در راستای 
محیط ، تصمیم گیری و خویشتن داری دارد و می تواند باانتخابتوانایی . 4

.حیط نیستبرقرار کند و تابع بی چون و چرا و مقهور متعامليیادگیری، رابطه 
ش برخوردار است که در فرآیند یاددهی  یادگیری، نقاراده و انگيزه از . 5

.اساسی دارد
ای خویش به درفرآیند یاددهی  یادگیری و تربیت پذیری و توسعه شایستگی ه.6

.داردنقش فعال لحاظ ذاتی 
.استون توانايي هاي گوناگو ظرفيتها، تجربيات، قابليتهادارای . 7



(:مربي)معلم-2
امین و بصیر برای دانشاسوه اي ، (ع)در مسیر راه انبیا و ائمه اطهار. 1

.آموزان است
های خلق فرصتبا شناخت و بسط ظرفیت های وجودی دانش آموزان و . 2

ان را تربیتی و آموزشی زمینه درک و انگیزه اصالح مداوم موقعیت آن
.فراهم می سازد

ن رشد عقالنی، ایمانی، علمی، عملی و اخالقی دانش آموزازمينه ساز . 3
.است

.فرآیند یاددهی  یادگیری استراهنما و راهبر . 4
، تدوين، تطبيقبرای خلق فرصت های تربیتی و آموزشی مسئولیت . 5

ا بر برنامه های درسی و تربیتی در سطح کالس رارزش يابي و اجرا
.عهده دارد

.یادگیرند ه و پژوهشگر آموزشی و پرورشی است. 6



محتوا-3

ودینیهایآموزهباسازواروتربيتيوفرهنگيهايارزشبرمبتنی.1
اتتجربيوهافرصتازهماهنگومنسجمايمجموعهقرآنی،

یافتنفعلیتوعقلیرشدالهی،فطرتشكوفاییزمینهکهاستيادگيري
.آوردمیفراهمپیوستهصورتبهراهاعرصهوعناصر

ديکليهايايدهواساسيهايمهارتومفاهيمدربرگیرنده.2
.استآموزاندانشازانتظارموردهایشایستگیبرمبتنی

.استبشریمعتبروعلميهاييافتهازبرگرفته.3
انشناختیروهايويژگي،عاليق،آيندهوحالهاينيازبامتناسب.4

.استآموزشزمانواسالمیجامعهانتظاراتآموزان،دانش



:ياد دهي  يادگيري-4

ناختشفطری،هایگرایشابرازبرایساززمينهفرآیندی.1
.استآنمداوماصالحویادگیرندهموقعیت

بایرندهیادگفعالوهدفمند،خالقتعاملحاصلیادگیری.2
.استیادگیریمتنوع هايمحيط 

خود،باارتباطبهنسبتمعنادارطوربهراآموزاندانشدیدگاه.3
.دهدقرارتأثیرتحتمخلوقات،ودیگرانخداوند،



:ارزش يابي-4
نونی از موقعیت کتصويري روشن و همه جانبهبه صورت مستمر . 1

اسب با دانش آموز، فاصله او با موقعیت بعدی و چگونگی اصالح آن متن
.ظرفیتها و نیاز های وی ارائه می کند

را با دانش آموزرشد مداوم و خود مديريتي ، انتخاب گريزمینه . 2
ها را زمینه تأکید بر خود ارزیابی فراهم می کند و بهره گیری از سایر روش

.ساز تحقق آن می داند
برای بهبود ، کاستی های یادگیری را فرصتیکرامت انسانيضمن حفظ . 3

.موقعیت دانش آموز می داند
آموزشی م بهبود و اصالح نظاکاستی های یادگیری را فرصتی برای . 4

.میداند



:يادگيريمحيط-5
،پويا،منعطف،امنمحیطیهستی،نظامهایظرفیتازگیریبهرهبا.1

هایویژگیوعالیقنیازها،بهپاسخگوییبرایراغنيوبرانگيزاننده
.بیندمیتدارکآموزاندانش

محدودآنبهیادگیریامااست؛اصليوپايهیادگیریمحیطمدرسه.2
صادی،اقتطبیعی،اجتماعی،هایمحیطنظیرهامحيطسایرونمی شود

.گیردمیبردرنیزرافرهنگیوصنعتی
زمینه،اهرسانهومجازيهایمحیطقابلیتوظرفیتازگیریبهرهبا.3

راادگیریییاددهیفرایندکیفیتارتقایوآموزاندانشموقعیتبهبود
.آوردمیفراهم

آیدیمبشماریادگیریوتربیتاثربخشومهمهایمحیطازخانواده.4
.باشدمیمدرسهبامؤثرومستمرتعاملدرکه



:مديرمدرسه-6
ذیر،پمشارکتنگر،آیندهفكر،منعطف،اهلمتعهد،خلّاق،مؤمن،معلّمی.1

ایحرفههایصالحیتوصدرسعهدارایومدبرومدیرتربیتی،راهبر
.است

هایگرایشیشكوفایبرایرایادگیریمحيطتوسعهوتأمينمسئولیّت.2
.داردعهدهبرآموزاندانشفطری

اجراتدوین،ایانطباق،آموزشيوتربيتيهايموقعيّتخلّقمسئولیّت.3
.ارددعهدهبرمدرسهسطحدرراتربیتیودرسیهایبرنامهیابیارزشو

اوممداصالحودرکامكانپویا،وسازنده،صحيحروابطبرقراریبا.4
سازمانهبدستیابیو(هاخانوادهوکارکنان)عواملیکلیهبرایراموقعیّت

.سازدمیفراهمیادگیرنده
امورکلیهردپذیریمسئولیّتوپاسخگوییبرایمتناسباختياراتاز.5

.استبرخوردارمدرسه



الگوي هدف گذاري

1ساحت هاي تربيت 

رابطه با خلقت
(…طبيعت و)

با محوريت رابطه)

(با خدا

رابطه با خلق خدا

(ساير انسان ها )

با محوريت رابطه)

(با خدا

رابطه با خدا رابطه باخود

با محوريت)

(رابطه با خدا

عرصه ها

عناصر

تعقل

ايمان

علم

عمل

اخالق

وستیزیسیاسی،واجتماعیاخالقی،واعتقادی،عبادی:تربیتوتعلیمهایساحت.1
.استفناورانهوعلمیای،حرفهواقتصادیهنری،وزیباشناختیبدنی،



هدف کلي برنامه هاي درسي و تربيتي

انشداخالقیوعملیعلمی،ایمانی،عقلی،يکپارچهتربيت

خود،هبنسبتراخودموقعيتبتوانندکهایگونهبهآموزان

اناييتوودرکدرستيبهخلقتنظاموهاانسانخدا،دیگر

سبکراخویشاجتماعيوفرديموقعیتمستمراصالح

.نمایند



شايستگي هاي پايه

:تعقل

هویتابعادوظرفیتهاها،توانمندینیازها،خود،وجوددرک.1
خویش؛متعالی

خود؛زندگیسبكهایپیامدوآثاربهنسبتبصیر.2
هستی؛خالقعنوانبهمتعالخداوندآیاتوافعالصفات،درتدبر.3
.آنهایشگفتیوخلقتنظامدرتدبر.4



:ايمان
حیاتوغیبعالمعدل،امامت،معاد،نبوت،توحید،بهآگاهانهایمان.1

جاودانه؛
درتایكخالقرحمتولطفباهمراهحكیمانهحضوروربوبیتبهباور2.

هستی؛عرصه
والسالمهمعلیمعصومینائمه،(ص)خاتمپیامبرقرآن،الهی،انبیاءبهایمان.3

شر؛برستگاریوهدایتدرنهاآبدیلبینقشوفقیهمطلقهوالیت
وامعجمكتبتنهاعنوانبهآننظاماتواسالممبیندیننقشبهباور.4

طیبه؛حیاتتحققبرایکارآمد
هبباوروخلقتمنديقانونوهدفمنديارزشمندی،بهایمان.5

خداوند؛جمالوفعلمظاهرعنوانبهآفرینشجهانهایزیبایی
فردیوجمعیهایتوانمندیواوکرامتانسان،الهیهويتبهایمان.6

.انسان



:علم
شناخت خود، ظرفیتها و هویت خویش؛. 1
ع آن؛شناخت حق تعالی، صفات، افعال و آیات الهی، معارف دینی و مناب. 2
گونگی علم نسبت به پدیده ها، روابط، رویدادها و قوانین جهان آفرینش و چ3

برقراری ارتباط انسان با آن ها و بهره برداری بهینه از آنان؛
نها علم نسبت به روابط، نقشها، حقوق و وظایف خود و افراد و اهمیت آ. 4

در زندگی اجتماعی؛
ن اسالم و علم نسبت به گذشته و حال جوامع بشری به ویژه فرهنگ و تمد. 5

ایران؛
هانی آشنایی با ویژگی های نظام مردم ساالر دینی و جایگاه و رسالت ج.6

ایران اسالمی؛
آن آشنایی با روش های رمزگشایی پدیده ها و رمز گردانی آن ها و ابراز.7

.به زبان زیباشناسی و هنر



:عمل
عمل به آموزه های دینی و انجام آگاهانه و مؤمنانه واجبات و ترک محرمات؛.1
ل و یكپارچه به کارگیری ظرفیت های وجودی خود برای دستیابی به هویت متعاد. 2

درمسیر رشد و تعالی خود و جامع ه؛
بكارگیری آداب و مهارتها و سبك زندگی اسالمی  ایرانی؛.3
به کارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات درکار و زندگی؛.4
به بهره گیری از مهار تهای پایه برای شكل دهی هویت حرفه ای آینده خود. 5

صورت مولد وکار آفرین؛
ی و زیستی بهره گیری آگاهانه از یافته های علمی،هنری، فنی، حرفه ای و بهداشت.6

و تالش مؤثر برای تولید و توسعه آن ها؛
حفظ و تعالی محیط زیست، میراث فرهنگی و سرمایه های طبیعی ؛.7
بان دین؛به کارگیری مهارت های زبان و ادبیات فارسی و زبان عربی به عنوان ز.8
مه نی)به کارگیری مهارت های یك زبان خارجی در چارچوب بخش انتخابی . 9

.می  ایرانیبرنامه درسی، با رعایت اصل تثبیت و تقویت هویت اسال( تجویزی



:اخالق
رعایت تقوی الهی در تمام شئون زندگی فردی و اجتماعی ؛.1
ن صدق، صبر، احسان و رأفت، حس: متعهد به ارز شهای اخالقی از جمله.2

، خلق، حیا، شجاعت، خویشتن داری، قدر شناسی، رضا، عدالت، قناعت
جتماعی؛نوع دوستی و تكریم والدین و معلم در شئون و مناسبات فردی و ا

ر؛ارزش قائل شدن برای کار و معاش حالل و داشتن روحیه تالش مستم.3
ارزشمند دانستن عالم، علم آموزی و یادگیری مادام العمر؛. 4
تقدم بخشیدن منافع ملی بر گروهی و منافع جمعی بر فردی؛. 5
ارزش قائل شدن برای مخلوقات هستی و محیط زیست؛. 6
التزام به اصول و ارزش های اخالقی در استفاده از علوم و فنآوری های. 7

.نوین



حوزه هاي تربيت و يادگيري

راییادگیرکلیدیعناصروفرآیندها،شها،رومحتوایی،حدود

یكنلداشتهارتباطیكدیگرباهاحوزهاین.سازندمیروشن

وماًلزتحصیلیهایپایهوهاهدوردردرسیموضوعاتعناوین

یادگیریهایحوزهمفاهیموبودنخواهدهاحوزهعناوینمعادل

.شدخواهدارائهتلفیقیصورتبه



عناوين حوزه هاي تربیت و يادگیري
حكمت و معارف اسالمی؛1
قرآن و عربی؛2
زبان و ادبیات فارسی؛3
فرهنگ و هنر؛4
سالمت و تربیت بدنی؛5
کار و فن آوری؛6
علوم انسانی و مطالعات اجتماعی؛7
ریاضیات؛8
علوم تجربی؛9

زبان های خارجی؛10
.آداب و مهارت های زندگی و بنیان خانواده11



حوزه تربیت و يادگیري آداب و مهار تهاي زندگي و بنیان خانواده

وفردیهایاوتتفبامتناسبوزندگیواقعیهایموقعیتدرهاآموختهکارگیریبهبرایفرصتی:مقدمه
وخانوادگیزندگیبهمسئوالنهوآگاهانهورودبرایفردکردنآمادهوظیفهمحلی،مقتضیاتوشرایط

.داردعهدهبررااجتماعی
ی، در جامعه امروز افراد برای حفظ و عمل به باورها و ارز شهای دینی  اخالق: ضرورت و کارکرد حوزه

ارتباط با )به الگوها، دانش و مهار تهایی نیاز دارند که به آ نها در برقراری ارتباط سازنده در چهار عرصه 
....کمك کند( خود، خدا، خلق، خلقت

:  املشایستگی های الزم برای خود مدیریتی دانش آموزان در اداره امور روزمر ه زندگی ش: قلمرو حوزه
آداب معاشرت،آداب معیشت، مدیریت زمان،

دیریتموالدینی،نقشایفایوخانوادهتشكیلبرایآمادگیخانوادگی،هایمهارتووظایفکارکرد،
مطالعه،وتحصیلیتهایمهارخودآگاهی،فراغت،اوقاتمدیریتعاطفی،تربیتوهیجانیرفتارهای

وحرانبمدیریتزیست،محیطازمراقبتمؤثر،ارتباطیابی،هویتمجازی،محیطدرزندگیآداب
.کندمیفراهمرادفاعیآمادگیوعاملغیرپدافندتهایمهارودیگرانباکارمهارتخطر،

انتخاب و سازماندهی فعالیت های : جهت گير يهای کلی در سازماندهی محتوا و آموزش حوزه
. وزان استیادگیری برای آموزش آداب و مهارت های زندگی تابع شرایط و مقتضیات فرهنگی دانش آم

یتی تدارک فرصت های ترب. از این رو، ضروری است آموزش از متن زندگی و در متن زندگی رخ دهد
ردی و به صورت ف)که در آن دانش آموزان بتوانند به کسب تجربه در موقعیت های واقعی زندگی 

.دست یابند جهت گیری اصلی در آموزش مهار تهاست( گروهی



اصول حاکم بر انتخاب راهبرد هاي ياددهي  يادگيري
درتربيتيويدرسبرنامهاهدافتحققبرايراالزمبستربتواندبایدیادگیرییاددهیهایراهبرد

.....ببیندتدارکطیبهحیاتازمراتبیبهدستیابیوفطرتشكوفاییراستای
ببیند،تدارکزندگيواقعيهايموقعيتدرراروابطووقایع،ها،پدیدهتفسیرودرکامكان.1
ها،پدیدهربارهدپرسشهاییپاسخیافتنبرایمداومتالشدرکاوشگريطریقازراآموزاندانشانگیزه.2

.کندتقویتوشكوفاهاآنوروابطوقایع
راهاپدیدهگیوابستیاومعلوليعلتهایرابطهوهستیبرحاکمکلیقوانینتفسیرودرکامكان.3

.کندفراهمآموزاندانشدربصيرتافزایشباهمراه
ومرورآموزدانشتوسطزمانیفواصلدرشدهکسبهایشايستگيکهببیندتدارکراهاييفرصت.4

.شوداخذاوتوسطیادگیریمسیرادامهیابازنگریتعدیل،برایتصمیماتی
جديدهايادگيرييباپيشينتجربياتودانشتلفيق،عملونظرپيوندبرایالزمفرصت.5

گی هاشایستتوسعهوآموزاندانشوجودیهایظرفیتتحققجهتمعنادارویكپارچهصورتبهرا
.کندفراهم

خالقوانهآورنودهيسازمانباوبخشتعاليوخالقفعال،هایروشازفزونترمندیبهرهبا.6
.نمایدفراهمرامعرفتوعلمساختنزمینهحقایق،انباشتوآوریجمعفرآیند

مشارکتبریدتأکباراآموزاندانشسویازعلمتوليدزمینهبلكهنشدهمحدوددانشانتقالبهصرفاً.7
.ببیندتدارکمفهوم،درآنان



يتياصول حاکم بر ارزش يابي پيشرفت تحصيلي و ترب
بهمختلف،هاییتموقعدرپایههایشایستگیازگیریبهرهدرراآموزان،دانشتواناييبتواندابزارها،وشهاروانواعازاستفادهبا.1

.نمایدمنعکسمعنادارصورت
.نمایدعیینترادرسیبرنامهاهدافبهآموزاندانشدستیابیسطحخصوصدرقضاوتامكان،کافيومتنوعشواهدارائهبا.2
چگونگیوفاهدابهدستیابیفرآیندآموزان،دانشازهریكيادگيريمتفاوتوجوهبهتوجهبامستمر،ومنعطفصورتبه.3

.نمایدمنعكسرامؤثراقدام
بهدستیابیواهکاستیجبران،رفعچگونگیآموزان،دانشسویازگیریتصمیموارزيابيخودخودآگاهي،برتأکیدبا.4

.ببیندتدارکرایادگیریهایحوزهازیكهردرشایستگیباالترسطوح
ارزشرهایابزاوهاروشبكارگیریازآنانمثبتپندارهخودتقويتوآموزاندانشانسانيکرامتوشأنحفظبرای.5

.شودپرهیزکننده،مأیوسوآوراضطرابیابی
سايرتمشارکامكانآموزان،دانشازیكهرمتفاوتهایتواناییوجوهووجودیهایظرفیتنمودنمنعكسوتبیینبرای.6

.کندفراهمراسنجشامردراولياءومربيانآموزان،دانش
.شودفظحپرورشوآموزشکلیهایسیاستچارچوبدرمعلمومدرسهسازیتصمیمومحورینقشیابی،ارزشفرآینددر.7
یابیرزشارویكردتحصیلی،هایدورهازگذربرایملیاستانداردهایاساسبرمحورنتيجهیابیارزشنظاماجرایوطراحی.8

هایپایهسایردر)محورنتیجهومحورفرآیند(تلفيقيرویكردوابتداییدورهتحصیلیهایپایهارتقایدرمحورفرآيند
.گیردقرارمبناتحصیلی

زمینهواندبرسحداقلبهراجوییرقابتیازاییرقابتوجهمسئله،حلروشوجمعیهایفعالیتوگروهیکاربرتأکیدبا.9
.کندفراهمراآموزاندانششكوفایی

رشدریزیبرنامهبرایآننتایجازوشدهتلقیيادگيريياددهيفرايندازناپذيريجداييبخشعنوانبهیابیارزش.10
.شوداستفادهآموزشینظاموهدرسیبرنامبهبودومعلمانهایحرف

...وهاشایستگیبهآموزاندانشدستیابیمیزانسنجشدرعملكردیتكالیفازگیریبهرهبرتأکیدبا.11



سياست هاي توليد مواد و رسانه هاي يادگيري
یادگیریمنابعومراکزها،رسانهوموادبرایملیاستانداردهایتعیین.1
مسئلهحلرویكردباآموزشینوینهایفناوریازگیریبهره.2
تشكلوافرادیان،مربمعلمان،ها،استانفعالمشارکتبرایسازیزمینهوتأليفيچندسیاستتوسعه.3

مراکزومنابعاد،موسازیغنیوتكمیلتولید،دردولتیغیربخشبرتأکیدبایصالحذوعالقهذیهای
پرورش؛وآموزشهایسیاستچارچوبدریادگیریمتنوع

طراحی،درموزانآدانشومربيانومعلمانابتکاراتوتجاربتوسعهوبسطبرایبسترسازی.4
یادگیری؛ویاددهیمنابعوموادشیابیارزوساخت

ازبرداریهرهبومحلیجامعهویژهبهمدرسهازخارجوداخليادگيريمنابعومراکزتقویتوتوسعه.5
آنها؛

تحققبرایشورکمدارسومناطقظرفیتهایوهاتوانمندیبامتناسبیادگیریمنابعوموادتوزیعوتولید.6
تربیتی؛عدالت

ازهوشمندانهتفادهاسوآموزاندانشومعلماننیازبامتناسبايچندرسانهالکترونيکيمحتوایتولید.7
آنها؛

آموزشی؛هایبستهتولیدومحوریبرنامهسیاستبرتأکید.8
مطلوبوضعبهنیلدرمحوریواصلینقشایفایبرایمدرسهسازیتوانمند.9



ساختار نظام آموزش و پرورش
هر دوره . است( جمعاً دوازده سال)سال دوره متوسطه 6سال دوره ابتدایی و 6شامل . 1

تحصیلی نیز به دو دوره سه ساله تقسیم می شود
ره دو)و نیمه تخصصی ( مرکب از دور ه ابتدایی و دوره متوسطه اول)آموزش عمومی . 2

(متوسطه دوم
دکان گروهدوره پیش دبستان به دوره دو ساله رسمی و غیر اجباری اطالق میشود که کو. 3

.سال را تحت پوشش برنامه های آموزشی و تربیتی قرار میدهد6و 5سنی 
.سال تمام خواهد بود6سن شروع دوره ابتدایی، . 4
تخاب ان. مشاوره و هدایت تحصیلی و تربیتی در همه دوره های تحصیلی الزامی است. 5

رد درسی شاخه و رشته تحصیلی در پایان دوره آموزش عمومی و بر اساس نتایج عملك
و تربیتی در طول این دوره تحصیلی صورت میگیرد

دور ه متوسطه دوم دارای سه شاخه نظری، فنی و حرفه ای و کاردانش است. 6



زمان تعلیم و تربیت
بعدسالماهشهریورپایانتاوشروعسالهرماهمهراولازتحصیلیسال
وساعت1110اولمتوسطهساعت،925ابتداييدورهدرتحصیلیپایههرآموزشزمان•

دانشکاروايحرفهوفنيشاخهوساعت1295نظريشاخهدوممتوسطهدر
ازخارجهایفعالیتبهساعت50هاپایهتمامیدراین،برعالوه.بودخواهدساعت1480

50ویابدیماختصاصیادگیریحوزههردرسیبرنامهاقتضائاتبامتناسبمدرسهوکالس
قراردارسمومناطقها،استاناختياردرمحیطیاقتضائاتوشرایطبامتناسبساعت

.(ساعت100جمعاً)گیردمی
استان،دراختیار(درصد20تا10)تربیتوتعلیمرسمیزمانازبخشيمحتوايتأمين•

.بودخواهدمدرسهومنطقه
اول،هایپایهدرجلسههرزمانوهاپایهکلیهدرساعت25ابتداييدورههفتگیکارساعات•

رکاساعاتمیانگین.میباشددقیقه50ششموپنجمچهارم،هایپایهدرودقیقه45سومودوم
ومیباشد،دقیقه50جلسههرزمانوهاپایهکلیهدرساعت30اولمتوسطهدورههفتگی
هرزمانوهاپایهکلیهدرساعت35حداکثرنظريدوممتوسطهدورهکارهفتگیساعات

ومیباشددقیقه50جلسه
هایشتهربامتناسبکاردانشوايحرفهوفنيدوممتوسطهدورههفتگیکارساعات

باشدمیدقیقه50جلسههرزمانوهاپایهکلیهدرساعت40حداکثرتحصیلی
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ستادسطوح تصميم گيري و تصميم سازي براي اجراي برنامه درسي ملي در سطح 

مشارکت کنندگان نوع تصميم ها

رايي سياست گزاران و مسئوالن اج
ستاد 

ليم و کارشناسان و متخصصان تع
تربيت 

کارشناسان و متخصصان 
برنامه ريزي درسي 

کارشناسان و متخصصان 
راهبردهاي ياددهي يادگيري و      

لي ارزش يابي پيشرفت تحصي
معلمان مجرب 

انجمن هاي علمي و فرهنگي 
برنامه ريزان استراتژيک

کارشناسان بودجه

مليدرسيبرنامه ابالغ

تشکيل ستاد اجرايي با اختيارات کافي در سطح ملي

داماتتدوين برنامه  جامع ،  فراگير و بلند مدت براي پيش بيني کليه اق

تأمين منابع مالي و آماده سازي منابع انساني در سطح ملي

بازنگري و ايجاد ساختار و تشکيالت جديد

ذيربطبه مراجعهادپيشنتهيه ودستورالعمل هاي موردنيازبرايقوانينبرنامه هابررسي
نمخاطباومجريانبرايبرنامهنيازموردحرفه اياستانداردهايتدوين-
انمخاطبومجريانحرفه ايوعموميسازيتوانمندبرايبرنامهتدوين-
تحصيليدوره هايبرايدرسيبرنامهچارچوبتصويبوتوليد-
نتعييويادگيريحوزه هايدرسيبرنامه راهنما هايتصويبوتوليد–

سطوحازيکهربرايآنشاخص هاي
مجريانايبرنيازموردرسانه هايوموادوآموزشيبسته ساختارتوليدوطراحي-

مخاطبانو

مخاطبانومجريانبرايآموزشيدوره هايوهمايش هانشست ها،برگزاري

اطبانمخومجريانبهکمکبرايمختلفراه کارهايومتنوعفرصت هايايجاد
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استانسطوح تصميم گيري و تصميم سازي براي اجراي برنامه درسي ملي در سطح 

مشارکت کنندگان نوع تصميم ها

اعضای کميته های برنامه ريزی

درسی برای دوره های مختلف 

ن نماينده  معلما:  تحصيلی شامل

/ در دوره های مختلف تحصيلی 

/ نماينده ي مديران مدارس 

کارشناسان و متخصصان 

کارشناسان و / موضوعی 

/متخصصان تعليم و تربيت 

کارشناسان و متخصصان 

راهبردهای ياددهی يادگيری و 

لی ارزش يابی پيشرفت تحصي

سياست گزاران و مسئوالن /

جمن نمايندگان ان/ اجرايی استانی 

متخصصان / اولياء و مربيان 

رابط اجرايی بين سطح/ بودجه 
ملی و سطح استانی

در امکان سنجی  برای اجرای برنامه  درسي مليو برگزاري جلسات هم انديشي

سطح استانی

نيازسنجی آموزشی برای اجرای برنامه در سطح استانی

جمع  آوری و تجزيه و تحليل اطالعات مربوط به وضعيت اقليمی، قومی و

...(اشتغال و )فرهنگی استان 

يانآموزش معلمان و مربو برنامه ريزی و توجيه كاركنان اجرايي، كارشناسان

برنامه ريزی برای توجيه رؤسا و معاونان مناطق و آموزش مديران مدارس به 

عنوان رهبران آموزشی

وتجهيزاتبينیپيشومخاطبانومجريانتحقيقاتوتجربياتانتشاروتدوين

پرورشيوآموزشیمنابع

گیفرهنوقومیاقليمی،هایويژگیبهتوجهبابرنامهاجرايوبرنامه ريزي

ستادبهبازخوردارائهوارزشيابيواستان
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منطقهسطوح تصميم گيري و تصميم سازي براي اجراي برنامه درسي ملي در سطح 

مشارکت کنندگان نوع تصميم ها

رابطين اجرايی بين منطقه استان

مسئوالن اجرايی 

نمايندگان معلمان 

نمايندگان مديران مدارس 

نمايندگان والدين 

نمايندگان شوراهای منطقه ای

، درسي مليآموزش مديران و معلمان در خصوص برنامه و برگزاري جلسات هم انديشي

برنامه ريزي درسي و اقدام پژوهی

با برنامه ريزي و تدوين و انتشار تجربيات و تحقيقات مديران و معلمان در ارتباط

برنامه ي درسي ملي، استاني و محلي

ط محليبررسي و ارائه توصيه هايی برای تكميل در برنامه هاي درسی متناسب با شراي

چگونگی حمايت از مديران و معلمان يادگيرنده و اقدام پژوه

تأمين و تخصيص بودجه الزم برای تحقيقات مديران و معلمان و اجرای طرح های 

نوآورانه

(معيار)زندگيمدرسه يطرحازحمايتچگونگیبررسيوسنجيامكان

مدارسدرنوآورانههایطرحانجاموبرنامه ريزي

استانیهایکميتهبهبازخورددادنومليدرسيبرنامهاجرايازارزشيابي
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كالس درس/ مدرسهسطوح تصميم گيري و تصميم سازي براي اجراي برنامه درسي ملي در سطح 

مشارکت کنندگان نوع تصميم ها

معلمان کالس درس

مدير مدرسه

نمايندگان والدين

نمايندگان دانش آموزان

رابط بين کميته های مدرسه ای و 

منطقه ای

امکان سنجی و برگزاري جلسات هم انديشي برای اجرای برنامه  درسي ملي

توسط مديران و  معلمان و مربيان  مدرسه و اعالم ( اقدام پژوهی)انجام تحقيق عمل 

نتايج آن و تبادل تجربيات

برنامه ريزي و تدوين چشم انداز و  اهداف جزئی برنامه هاي خاص مدرسه

انتخاب و سازماندهی محتوا متناسب با اهداف جزئی

يادگيري-روش ها و محيط هاي متنوع ياددهي فرصت ها، فراهم نمودن

جامعيابیارزششيوه هایاجراي

پرورشيوآموزشیمنابعوتجهيزاتکاربردوانتخابساخت،

ایمنطقههایکميتهبهمليدرسیبرنامهاجرایازبازخوردارائهوارزشيابي



دفتر برنامه ريزی و تأليف کتب درس ی

دبيرخانه برنامه درس ي ملي

تلفنخانه سازمان : 7-88831160

پژوهش

www.darsiran.irسايت  

http://www.talif.sch.ir/

