معرفي برنامه درسي ملي
جمهوري اسالمي ايران
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امام خميني (ره) – 58/3/21

تحولیك كلمه استلكن رد پشت این وجود لفظي ،رد پشت این كلمه یك دنیا كار نهفته است.
بيانات مقام معظم رهبري (مدظله العالي) 86/5/3

تعريف
برنامه درسی ملی سندی است که نقشه کالن برنامه
درسی و چارچوب نظام برنامه ریزی درسی کشور
را به منظور تحقق اهداف آموزش و پرورش نظام
جمهوری اسالمی ایران تعیین و تبیین می نماید.

منظور از تحول درنظام آموزشی حرکت به سمت پیشرفت و تعالی در خرده نظامهای
آموزش و پرورش است:
 -1راهبری و مدیریت ؛  -2برنامهریزی درسی ؛  -3تربیت معلم و تامین منابع انسانی ؛ -4
تامین فضا ،تجهیزات فناوری  -5پژوهش و ارزشیابی ؛  -6تامین و تخصیص منابع مالی
در نظام آموزش و پرورش عوامل موثر و دخیل در تحول عبارتند از:
 دیدگاه ها و مطالبات امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری  ،دولت ،مردم ،معلمان وصاحبنظران
 توسعه دانش در حوه علوم تربیتی ،علوم تجربی و انسانی و فناوری و روزآمد شدنبرنامه
 نتایج پژوهشها و مطالعات (داخلی و خارجی) رقابت با سایر کشورها پیدایش نیازهای جدید در جامعه همسویی با اسناد باالدستی کشور -تهیه یك نقشه جامع علمی و معتبر و پذیرش فلسفه نوین و مدون تعلیم و تربیت

نمايه جايگاه سند برنامه درسي ملي در اسناد تحول بنيادين آموزش و پرورش
فلسفه تربيت
فلسفه تربيت رسمي و عمومي (آموزش و پرورش)

رهنامه نظام تربيت رسمي و عمومي
سند تحول بنيادين آموزش و پرورش

راهبري و
مديريت

پژوهش و
ارزشيابي

چارچوب برنامه درسي
دورههاي تحصيلي
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تجهيزات
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راهنماهاي برنامه درسي
حوزههاي يادگيري

توليد مواد و رسانههاي
يادگيري(بستهآموزشي)
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•
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ضرورت تدوين سند برنامه درسي ملي:
تدوین نقشه کالن یاددهی – یادگیری در دوره های مختلف تحصیلی (چارچوبی برای
طراحی ،تولید ،اجرا و ارزشیابی از برنامه درسی)
مشخص کردن آرمان تربیتی و رویكرد کالن برنامه درسی
تعین مقاصد کلی برنامه درسی
تعیین حوزه های یادگیری (ضرورت و کارکرد ،قلمرو هر حوزه ،جهت گیری ها در
سازماندهی محتوا و آموزش)

-

تعین اصول کلی حاکم بر انتخاب راهبردهای یاددهی – یادگیری و ارزشیابی پیشرفت
تحصیلی
فرایند تولید و اجرای برنامه
مشخص کردن مدل طراحی و تولید برنامههای درسی ،سطوح برنامهریزی درسی،
سیاستهای تولید مواد آموزشی
مشخص کردن ساختار و زمان تعلیم و تربیت
مشخص کردن مدل ارزشیابی از برنامههای درسی
پاسخگویی به نیاز برنامهریزان درسی

-

-

-

 -تبیین انتظارات از سیاستگزاران ،عوامل اجرایی (مدیران میانی ،مدیران مدارس و معلمان)

مباني فلسفي و علمي برنامه درسي ملي
 -1مباني فلسفي شامل:
 1-1مباني هستي شناختي
 مهمترین گزاره های توصیفی تبیینی درباره حقيقت وجود و احكام کلی آن و نیز
واقعيات جهان
 - 1خداوند مبدأ و غايت هستی است؛
 -2خداوند خالق جهان و مالک ،مدبر و ربّ حقيقي همه موجودات عالم است؛
 -3خداوند خير بنيادين و بنياد خير است و همه موجودات عالم را به سوی کمال
شايسته آن ها هدایت می کند؛
 -4هستی واقعيت دارد؛
 -5نظام آفرینش از حيات ،شعور ،قانون مندي ،هد فمندي و هماهنگي
برخوردار است؛
................... -6

 -1-2مباني انسان شناختي
 درباره واقعيت وجود انسان و تبیین و ترسیم سيماي انسان می باشد.
 -1انسان موجودی است مرکب از جسم و روح که به یكدیگر تنیده شده
و در تعامل با یكدیگر میباشند؛
 -2حقیقت انسان ،روح اوست و کمال و جاودانگی آدمی به کمال و بقای
روح مربوط میشود؛
 -3انسان فطرتي الهي دارد که قابل فعليت يافتن و شکوفايي یا
فراموش شدن است؛
 -4انسا نها در نظام آفرینش از کرامت الهي و شأن یكسان برخوردار
هستند؛
 -5انسان موجودی صاحب اختيار در تعیین سرنوشت خویش است؛
................... -6

 -1-3مباني معرفت شناختي
 درباره شناخت آدمی و حدود و ثغور آن است
 -1انسان در شناخت هستی و درک موقعیت خود و دیگران در آن توانایی
دارد؛
 -2علم دارای اقسام حقیقی واقسام اعتباری است ؛
 -3منابع شناخت آدمی متعدد است و شامل وحی (قرآن و عترت) ،عقل،
قلب ،تجربه (جامعه ،تاریخ و طبیعت) است؛
 -4انسان هم در مقام نظر و هم عمل ،توانایی تعقل (عقل ورزی) دارد؛
 -5تعقل در شناخت حقیقت هستی وکسب سعادت جاوید نقش محوری دارد؛

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

 -1-4مباني ارزش شناختي
درباره منابع ،ويژگيها و مصاديق ارزشها در ارتباط با عرصه های چهارگانه
خدا ،خود ،خلق و خلقت است.
 -1دين (عقل و فطرت ،قرآن و سنت) منبع همه ارز شهاست و سایر ارز شها
از آن کسب اعتبار میكند؛

 -2ارز شهای حقیقی(معتبر)مفاهیم و گزاره هایی اند که با تكیه بر واقعیت
های مربوط به عمل آدمی و نتایج آن ،ارزش گذاری شده اند؛
 -3عمل و انتخاب آدمی همواره در پرتو ارزش گذاری او محقق میشود؛
 -4ارزشها دو دسته اند :ثابت (مطلق) و غیرثابت (مشروط و متغیر)؛
 -5ارزش زیباشناختی هم ناظر به واقعیتهای عینی است و هم وابسته به ادراک
فرد؛
......................... -6

 -1-5مباني دين شناختي (بالمعني االخص)
درباره شأن و جایگاه دین اسالم و مقاصد تربیتی آن در ارتباط با برنامه درسی اشاره دارد.
 -1اسالم مجموع های است به هم پیوسته و منسجم از عقايد ،معارف ،نظامها ،احکام
فردي و اجتماعي و ارزش هاي اخالقي که انسان را در چهار عرصه ارتباط با خود،
خدا ،خلق و خلقت ،حول محور ارتباط با خدا راهبری کرده و او را به سعادت جاویدان
میرساند؛
 -2اسالم ،راه و روش زندگی بر مبنای دستورهای الهی است که مبتنی بر عقل ،قرآن ،سنت و
عترت پیامبر علیهم السالم است و در جهت درک مراتبی از عبودیت الهی در راستای حیات
طیبه به بشریت ارائه شده است؛
 -3اسالم دینی است جهانی ،اجتماعی و همه جانبه نگر که بر اساس اجتهاد روشمند و پويا
برنامه زندگی انسان را متناسب با شرایط زمان و مكان در همه شرایط ترسیم میكند؛
 -4اسالم به دنبال تربیت افرادی متفکر ،مؤمن ،عالم ،عامل ،مؤدب و داراي اخالق
کريمه است؛
 -5اسالم جهت هدایت فرد و جامعه در ابعاد عقالنی ،معنوی ،اجتماعی ،عاطفی ،اخالقی،
اقتصادی ،سیاسی ،علمی و عملی ،به دنبال تقويت روحيه مسئوليت پذيري در برابر
خدا است؛
......................... -6

 -2مباني علمي شامل:
 -2-1مباني روان شناختي
به مهمترین گزار ه های کاربرد يافتههاي روا نشناسي در برنامه ریزی درسی اشاره دارد؛
 -1شخصیت آدمی نظام به هم پيوسته و يکپارچهاي متشكل از خرده نظامهای شناختي،
عاطفي ،ايماني ،اخالقي و تجارب عملکردي انسان است .این خرده نظامها در
تعامل با یكدیگر بوده و موجبات رشد شخصیت آدمی را فراهم میکند .رفتار آدمی
محصول تعامل این خرده نظامهاست؛
 -2خرده نظام شناختي مجموعهای از فرایندهای هوشی و عقالنی است که محصول نهایی آن
به شكل تصورات و تصدیقات در ذهن انسان تجلّی مییابد؛
 -3فرایندهای شناختی ،از عملكرد ساده حواس پنجگانه ظاهری آغاز شده و به دریافت و
استنتاج پیچیده انتزاعی و عقالنی میرسد؛
 -4خرده نظام عاطفي متشكل از نظام های واسطهای مثل غرائز ،صفات ،خلق وخو و
فرایندهای واکنشی اکتسابی است و در شكل احساساتی چون محبت ،شوق ،عصبانیت،
نفرت ،پرخاشگری ،افسردگی و غیره خود را نشان می دهد؛
 -5رشد اخالقي حاصل تعامل عوامل متعددی نظیر تفكر و تعقل ،ایمان ،علم و عمل ،به ویژه
تال شهاي خودسازي دروني است؛

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

 -2-2مباني جامعه شناختي
به طرح گزاره هایی در ارتباط با کاربرد يافته هاي جامعه شناسی در برنامه ریزی
درسی اشاره دارد؛
 -1جامعه «مرکب حقیقی » است (نه اعتباری) و دارای روح جمعي متأثر از
اندیشهها ،انگیزه ها ،عاطفه ها ،رفتارها و خواسته های افراد است؛
 -2انسان محکوم و تابع تغييرات اجتماعي نیست؛ بلكه در موقعیت خویش و
در بحرا نهای اجتماعی ،از امكان و توان الزم جهت هدايت و دخل و
تصرف در مؤلفه های تحوالت اجتماعی برخوردار است؛
 -3هم سويي و هماهنگي جامعه با نظام قانونمند هستي و سنتهاي الهي،
موجب رشد و تعالی جامعه شده و دوام و تعالی آن را تضمین می کند؛
 -4برنامه درسی به دنبال ایجاد رابطه تعاملي با جامعه و استعالي فردي و
اجتماعي است؛
 -5تربیت افرادی جامعه پذير و اصالح هنجارهاي نامطلوب در جامعه از
جمله اهداف برنامه های درسی است؛

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

چشم انداز
برنامه های درسی و تربیتی آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران در
راستای فرهنگ وتمدن اسالمی ایرانی ،با تكیه بر میراث گران بها و
ماندگار رسول اهلل(ص)  -قرآن کریم و عترت (ع) -تحقق جامعه عدل
مهدوی (عج) و چشم انداز نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی در افق 1404
با بهره گیری از الگویی پیشرفته و بومی زمينه تربيت نسلي موحد ،مؤمن
و معتقد به معاد و آشنا و متعهد به مسئولیت ها و وظایف در برابر خدا،
خود ،دیگران و طبیعت ،حقیقت جو و خردمند ،دانش پژوه وعالقمند به
علم و آگاهی ،عدالت خواه و صلح جو ،ظلم ستیز ،جهادگر ،شجاع و
ایثارگر و وطن دوست ،مهرورز ،جمع گرا و جهانی اندیش ،والیت مدار و
 ....و آماده ورود به زندگي شايسته فردي ،خانوادگي و
اجتماعي بر اساس نظام معیار اسالمی را فراهم می سازد.

اين برنامه ها داراي ويژگي هاي زير است:
 1مبتنی بر مباني و ارز شها و معارف اسالم ناب محمدی (ص) ؛
 2برخوردار از يافته هاي معتبر علمی و پژوهشی با تأکید بر بومي سازي آن ها؛
 3بهره مند از دستاوردها و یافته های علمی فرهنگ و تمدن اسالمی ایرانی؛
 4منسجم ،متعادل ،کارآمد ،نشاط آفرین ،پویا ،انعطاف پذیر و مشارکت پذیر در تولید و
اجرا؛
 5ناظر به ويژگي ها ،نيازها و فطرت الهي دانش آموزان و نيازهاي اساسي جامعه؛
 6بهره مند از تجربه هاي موفق ملّي و جهاني با استفاده از ابزارها و شیوه های علمی
و اثربخش؛
 7برخوردار از رویكردی نوآورانه ،آينده پژوهانه ،واقع بينانه ،متناسب با فطرت الهی
انسان؛
 8تأکید کننده بر نقش مدرسه به عنوان جلوه ای از تحقق مراتبی از حیات طیبه و زمینهساز
جامعه عدل مهدوی (عج)و کانون اصلي تحقق اهداف برنامه هاي درسي و
تربيتي.

اصول
این اصول به صورت هماهنگ و درهم تنيده ناظر بر سیاست گذاری ،برنامه ریزی و
مدیریت برنامه های درسی و تربیتی از سطح ملی تا سطح مدرسه است:

 .1دين محوري
 .2تقويت هويت ملي
 .3اعتبار نقش يادگيرنده
 .4اعتبارنقش مرجعيت معلم ( مربي)
 .5اعتبار نقش پايه اي خانواده
 .6جامعيت
 .7توجه به تفاوت ها
 .8تعادل
 .9يادگيري مادام العمر
 .01جلب مشارکت و تعامل
 .11يکپارچگي و فراگيري

رويکرد و جهت گيري کلي
رویكرد برنامه های درسی و تربیتی «فطرت گرایی توحیدی » است .اتخاذ این
رویكرد به معناي زمينه سازي الزم جهت شکوفايي فطرت

الهي 1

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

دستیابی به مراتبی از حیات طیبه است.
 .1فطرت سرشتی الهی در وجود آدمی است :یعنی آدمی نسبت به مبدأ عالم هستی معرفت و
گرایشی اصیل (غیر اکتسابی) دارد .این فطرت می تواند فعلیت یافته ،صیقل بخورد و توسعه پذیرد
و می تواند به فراموشی سپرده شود .فطرت در جنبه معرفتی آن ،معرفت حضوری انسان به
خداست و در بعد گرایش ،میل به پرستش ،حقیقت جویی ،فضیلت خواهی و زیبایی دوستی از
اهم گرایش های فطری انسان است.
 .2منظور از موقعیت ،وضعیت مشخص ،پویا و قابل درک و تغییری است که حاصل تعامل پیوسته فرد
به منزله ی عنصری آگاه ،آزاد و فعال با خداوند وگستره ای از جهان هستی )خود ،طبیعت و جامعه(
در محضر خداوند متعال است(که حقیقتی برتر و خالق همه ی جهان و فراتر از همه موقعیت ها است).

اجزا و عناصر رويکرد:
 -1دانش آموز:
 . 1امانت الهی و دارای کرامت ذاتی است.
 .2فطرت الهی در وجود او نهفته است و قابليت شکوفايي و فعليت یافتن دارد.
 .3همواره در موقعيت است و می تواند آن را درک کرده و با انتخاب احسن
خویش در راستای اصالح مداوم آن حرکت نماید.
 . 4توانایی انتخاب ،تصمیم گیری و خویشتن داری دارد و می تواند با محیط
یادگیری ،رابطه تعاملي برقرار کند و تابع بی چون و چرا و مقهور محیط نیست.
 . 5از اراده و انگيزه برخوردار است که در فرآیند یاددهی یادگیری ،نقش
اساسی دارد.
. 6درفرآیند یاددهی یادگیری و تربیت پذیری و توسعه شایستگی های خویش به
لحاظ ذاتی نقش فعال دارد.

 . 7دارای قابليتها ،تجربيات ،ظرفيتها و توانايي هاي گوناگون است.

 -2معلم(مربي):
 .1در مسیر راه انبیا و ائمه اطهار(ع) ،اسوه اي امین و بصیر برای دانش
آموزان است.
 .2با شناخت و بسط ظرفیت های وجودی دانش آموزان و خلق فرصت های
تربیتی و آموزشی زمینه درک و انگیزه اصالح مداوم موقعیت آنان را
فراهم می سازد.
 .3زمينه ساز رشد عقالنی ،ایمانی ،علمی ،عملی و اخالقی دانش آموزان
است.
 . 4راهنما و راهبر فرآیند یاددهی یادگیری است.
 . 5برای خلق فرصت های تربیتی و آموزشی مسئولیت تطبيق ،تدوين،
اجرا و ارزش يابي برنامه های درسی و تربیتی در سطح کالس را بر
عهده دارد.
 . 6یادگیرند ه و پژوهشگر آموزشی و پرورشی است.

 -3محتوا
 .1مبتنی بر ارزش هاي فرهنگي و تربيتي و سازوار با آموزه های دینی و
قرآنی ،مجموعه اي منسجم و هماهنگ از فرصت ها و تجربيات
يادگيري است که زمینه شكوفایی فطرت الهی ،رشد عقلی و فعلیت یافتن
عناصر و عرصه ها را به صورت پیوسته فراهم می آورد.
 . 2دربرگیرنده مفاهيم و مهارت هاي اساسي و ايده هاي کليدي
مبتنی بر شایستگی های مورد انتظار از دانش آموزان است.
 . 3برگرفته از يافته هاي علمي و معتبر بشری است.
 .4متناسب با نياز هاي حال و آينده ،عاليق ،ويژگي هاي روانشناختی
دانش آموزان ،انتظارات جامعه اسالمی و زمان آموزش است.

 -4ياد دهي يادگيري:
 . 1فرآیندی زمينه ساز برای ابراز گرایش های فطری ،شناخت
موقعیت یادگیرنده و اصالح مداوم آن است.
 . 2یادگیری حاصل تعامل خالق ،هدفمند و فعال یادگیرنده با
محيط هاي متنوع یادگیری است.
 . 3دیدگاه دانش آموزان را به طور معنادار نسبت به ارتباط با خود،
خداوند ،دیگران و مخلوقات ،تحت تأثیر قرار دهد.

 -4ارزش يابي:
 . 1به صورت مستمر تصويري روشن و همه جانبه از موقعیت کنونی
دانش آموز ،فاصله او با موقعیت بعدی و چگونگی اصالح آن متناسب با
ظرفیتها و نیاز های وی ارائه می کند.
 . 2زمینه انتخاب گري ،خود مديريتي و رشد مداوم دانش آموز را با
تأکید بر خود ارزیابی فراهم می کند و بهره گیری از سایر روش ها را زمینه
ساز تحقق آن می داند.
 . 3ضمن حفظ کرامت انساني ،کاستی های یادگیری را فرصتی برای بهبود
موقعیت دانش آموز می داند.
 . 4کاستی های یادگیری را فرصتی برای بهبود و اصالح نظام آموزشی
میداند.

 -5محيط يادگيري:
 . 1با بهره گیری از ظرفیت های نظام هستی ،محیطی امن ،منعطف ،پويا،
برانگيزاننده و غني را برای پاسخگویی به نیازها ،عالیق و ویژگی های
دانش آموزان تدارک می بیند.
 . 2مدرسه محیط یادگیری پايه و اصلي است؛ اما یادگیری به آن محدود
نمیشود و سایر محيط ها نظیر محیط های اجتماعی ،طبیعی ،اقتصادی،
صنعتی و فرهنگی را نیز در بر می گیرد.
 .3با بهره گیری از ظرفیت و قابلیت محیط های مجازي و رسانه ها ،زمینه
بهبود موقعیت دانش آموزان و ارتقای کیفیت فرایند یاددهی یادگیری را
فراهم می آورد.
 . 4خانواده از محیط های مهم و اثربخش تربیت و یادگیری بشمار می آید
که در تعامل مستمر و مؤثر با مدرسه می باشد.

 -6مديرمدرسه:
 . 1معلّمی مؤمن ،خلّاق ،متعهد ،منعطف،اهل فكر ،آینده نگر ،مشارکت پذیر،
راهبر تربیتی ،مدیر و مدبر و دارای سعه صدر و صالحیت های حرفه ای
است.
 .2مسئولیّت تأمين و توسعه محيط یادگیری را برای شكوفایی گرایش های
فطری دانش آموزان بر عهده دارد.
 . 3مسئولیّت خلّق موقعيّت هاي تربيتي و آموزشي ،انطباق یا تدوین ،اجرا
و ارزش یابی برنامه های درسی و تربیتی را در سطح مدرسه بر عهده دارد.
 . 4با برقراری روابط صحيح ،سازنده و پویا ،امكان درک و اصالح مداوم
موقعیّت را برای کلیه ی عوامل (کارکنان و خانواده ها) و دستیابی به سازمان
یادگیرنده فراهم می سازد.
 . 5از اختيارات متناسب برای پاسخگویی و مسئولیّت پذیری در کلیه امور
مدرسه برخوردار است.

الگوي هدف گذاري
ساحت هاي تربيت
عرصه ها
عناصر

رابطه باخود
(با محوريت
رابطه با خدا)

1

رابطه با خدا

رابطه با خلق خدا
(ساير انسان ها )
(با محوريت رابطه
با خدا)

رابطه با خلقت
(طبيعت و…)
(با محوريت رابطه
با خدا)

تعقل
ايمان
علم
عمل

اخالق

 .1ساحت های تعلیم و تربیت :اعتقادی،عبادی و اخالقی ،اجتماعی و سیاسی ،زیستی و
بدنی ،زیباشناختی و هنری ،اقتصادی و حرفه ای ،علمی و فناورانه است.

هدف کلي برنامه هاي درسي و تربيتي
تربيت يکپارچه عقلی ،ایمانی ،علمی ،عملی و اخالقی دانش
آموزان به گونه ای که بتوانند موقعيت خود را نسبت به خود،
خدا،دیگر انسان ها و نظام خلقت به درستي درک و توانايي
اصالح مستمر موقعیت فردي و اجتماعي خویش را کسب

نمایند.

شايستگي هاي پايه
تعقل:
 .1درک وجود خود ،نیازها ،توانمندی ها ،ظرفیتها و ابعاد هویت
متعالی خویش؛
 .2بصیر نسبت به آثار و پیامد های سبك زندگی خود؛
. 3تدبر در صفات ،افعال و آیات خداوند متعال به عنوان خالق هستی؛
. 4تدبر در نظام خلقت و شگفتی های آن.

ايمان:
. 1ایمان آگاهانه به توحید ،نبوت ،معاد ،امامت ،عدل ،عالم غیب و حیات
جاودانه؛
 2.باور به ربوبیت و حضور حكیمانه همراه با لطف و رحمت خالق یكتا در
عرصه هستی؛
. 3ایمان به انبیاء الهی ،قرآن ،پیامبر خاتم(ص) ،ائمه معصومین علیهم السالم و
والیت مطلقه فقیه و نقش بی بدیل آ نها در هدایت و رستگاری بشر؛
. 4باور به نقش دین مبین اسالم و نظامات آن به عنوان تنها مكتب جامع و
کارآمد برای تحقق حیات طیبه؛
 . 5ایمان به ارزشمندی ،هدفمندي و قانون مندي خلقت و باور به
زیبایی های جهان آفرینش به عنوان مظاهر فعل و جمال خداوند؛
 .6ایمان به هويت الهی انسان ،کرامت او و توانمندی های جمعی و فردی
انسان.

علم:
 . 1شناخت خود ،ظرفیتها و هویت خویش؛
 .2شناخت حق تعالی ،صفات ،افعال و آیات الهی ،معارف دینی و منابع آن؛
 3علم نسبت به پدیده ها ،روابط ،رویدادها و قوانین جهان آفرینش و چگونگی
برقراری ارتباط انسان با آن ها و بهره برداری بهینه از آنان؛
 . 4علم نسبت به روابط ،نقشها ،حقوق و وظایف خود و افراد و اهمیت آ نها
در زندگی اجتماعی؛
 .5علم نسبت به گذشته و حال جوامع بشری به ویژه فرهنگ و تمدن اسالم و
ایران؛
. 6آشنایی با ویژگی های نظام مردم ساالر دینی و جایگاه و رسالت جهانی
ایران اسالمی؛
. 7آشنایی با روش های رمزگشایی پدیده ها و رمز گردانی آن ها و ابراز آن
به زبان زیباشناسی و هنر.

عمل:
. 1عمل به آموزه های دینی و انجام آگاهانه و مؤمنانه واجبات و ترک محرمات؛
 .2به کارگیری ظرفیت های وجودی خود برای دستیابی به هویت متعادل و یكپارچه
درمسیر رشد و تعالی خود و جامع ه؛
. 3بكارگیری آداب و مهارتها و سبك زندگی اسالمی ایرانی؛
. 4به کارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات درکار و زندگی؛
 . 5بهره گیری از مهار تهای پایه برای شكل دهی هویت حرفه ای آینده خود به
صورت مولد وکار آفرین؛
. 6بهره گیری آگاهانه از یافته های علمی،هنری ،فنی ،حرفه ای و بهداشتی و زیستی
و تالش مؤثر برای تولید و توسعه آن ها؛
. 7حفظ و تعالی محیط زیست ،میراث فرهنگی و سرمایه های طبیعی ؛
. 8به کارگیری مهارت های زبان و ادبیات فارسی و زبان عربی به عنوان زبان دین؛
 . 9به کارگیری مهارت های یك زبان خارجی در چارچوب بخش انتخابی (نیمه
تجویزی) برنامه درسی ،با رعایت اصل تثبیت و تقویت هویت اسالمی ایرانی.

اخالق:
. 1رعایت تقوی الهی در تمام شئون زندگی فردی و اجتماعی ؛
. 2متعهد به ارز شهای اخالقی از جمله :صدق ،صبر ،احسان و رأفت ،حسن
خلق ،حیا ،شجاعت ،خویشتن داری ،قدر شناسی ،رضا ،عدالت ،قناعت،
نوع دوستی و تكریم والدین و معلم در شئون و مناسبات فردی و اجتماعی؛
. 3ارزش قائل شدن برای کار و معاش حالل و داشتن روحیه تالش مستمر؛
 . 4ارزشمند دانستن عالم ،علم آموزی و یادگیری مادام العمر؛
 . 5تقدم بخشیدن منافع ملی بر گروهی و منافع جمعی بر فردی؛
 . 6ارزش قائل شدن برای مخلوقات هستی و محیط زیست؛
 . 7التزام به اصول و ارزش های اخالقی در استفاده از علوم و فنآوری های
نوین.

حوزه هاي تربيت و يادگيري
حدود محتوایی ،رو شها ،فرآیندها ،و عناصر کلیدی یادگیری را
روشن می سازند .این حوزه ها با یكدیگر ارتباط داشته لیكن
عناوین موضوعات درسی در دور ه ها و پایه های تحصیلی لزوماً
معادل عناوین حوزه ها نخواهد بود و مفاهیم حوزه های یادگیری
به صورت تلفیقی ارائه خواهد شد.

عناوين حوزه هاي تربیت و يادگیري
 1حكمت و معارف اسالمی؛
 2قرآن و عربی؛
 3زبان و ادبیات فارسی؛
 4فرهنگ و هنر؛
 5سالمت و تربیت بدنی؛
 6کار و فن آوری؛
 7علوم انسانی و مطالعات اجتماعی؛
 8ریاضیات؛
 9علوم تجربی؛
 10زبان های خارجی؛
 11آداب و مهارت های زندگی و بنیان خانواده.

حوزه تربیت و يادگیري آداب و مهار تهاي زندگي و بنیان خانواده
مقدمه :فرصتی برای به کارگیری آموخته ها در موقعیت های واقعی زندگی و متناسب با تفاوت های فردی و
شرایط و مقتضیات محلی ،وظیفه آماده کردن فرد برای ورود آگاهانه و مسئوالنه به زندگی خانوادگی و
اجتماعی را بر عهده دارد.
ضرورت و کارکرد حوزه :در جامعه امروز افراد برای حفظ و عمل به باورها و ارز شهای دینی اخالقی،
به الگوها ،دانش و مهار تهایی نیاز دارند که به آ نها در برقراری ارتباط سازنده در چهار عرصه ( ارتباط با
خود ،خدا ،خلق ،خلقت) کمك کند....
قلمرو حوزه :شایستگی های الزم برای خود مدیریتی دانش آموزان در اداره امور روزمر ه زندگی شامل:
آداب معاشرت،آداب معیشت ،مدیریت زمان،
کارکرد ،وظایف و مهارت های خانوادگی ،آمادگی برای تشكیل خانواده و ایفای نقش والدینی ،مدیریت
رفتارهای هیجانی و تربیت عاطفی ،مدیریت اوقات فراغت ،خودآگاهی ،مهار تهای تحصیلی و مطالعه،
آداب زندگی در محیط مجازی ،هویت یابی ،ارتباط مؤثر ،مراقبت از محیط زیست ،مدیریت بحران و
خطر ،مهارت کار با دیگران و مهار تهای پدافند غیر عامل و آمادگی دفاعی را فراهم می کند.
جهت گير يهای کلی در سازماندهی محتوا و آموزش حوزه :انتخاب و سازماندهی فعالیت های
یادگیری برای آموزش آداب و مهارت های زندگی تابع شرایط و مقتضیات فرهنگی دانش آموزان است.
از این رو ،ضروری است آموزش از متن زندگی و در متن زندگی رخ دهد .تدارک فرصت های تربیتی
که در آن دانش آموزان بتوانند به کسب تجربه در موقعیت های واقعی زندگی (به صورت فردی و
گروهی) دست یابند جهت گیری اصلی در آموزش مهار تهاست.

اصول حاکم بر انتخاب راهبرد هاي ياددهي يادگيري
راهبرد های یاددهی یادگیری باید بتواند بستر الزم را براي تحقق اهداف برنامه درسي و تربيتي در
راستای شكوفایی فطرت و دستیابی به مراتبی از حیات طیبه تدارک ببیند.....
 .1امكان درک و تفسیر پدیده ها ،وقایع ،و روابط را در موقعيت هاي واقعي زندگي تدارک ببیند،
 . 2انگیزه دانش آموزان را از طریق کاوشگري در تالش مداوم برای یافتن پاسخ پرسشهایی درباره پدیده ها،
وقایع وروابط آن ها شكوفا و تقویت کند.
. 3امكان درک و تفسیر قوانین کلی حاکم بر هستی و رابطه های علت ومعلولي یا وابستگی پدیده ها را
همراه با افزایش بصيرت در دانش آموزان فراهم کند.
. 4فرصت هايي را تدارک ببیند که شايستگي های کسب شده در فواصل زمانی توسط دانش آموز مرور و
تصمیماتی برای تعدیل ،بازنگری یا ادامه مسیر یادگیری توسط او اخذ شود.
. 5فرصت الزم برای پيوند نظر و عمل ،تلفيق دانش و تجربيات پيشين با يادگيري هاي جديد
را به صورت یكپارچه و معنادار جهت تحقق ظرفیت های وجودی دانش آموزان و توسعه شایستگیها
فراهم کند.
 . 6با بهره مندی فزونتر از روش های فعال ،خالق و تعالي بخش و با سازمان دهي نو آورانه و خالق
فرآیند جمع آوری و انباشت حقایق ،زمینه ساختن علم و معرفت را فراهم نماید.
 . 7صرفاً به انتقال دانش محدود نشده بلكه زمینه توليد علم از سوی دانش آموزان را با تأکید بر مشارکت
آنان در مفهوم ،تدارک ببیند.

اصول حاکم بر ارزش يابي پيشرفت تحصيلي و تربيتي
 .1با استفاده از انواع رو شها و ابزارها ،بتواند توانايي دانش آموزان ،را در بهره گیری از شایستگی های پایه در موقعیت های مختلف ،به
صورت معنادار منعکس نماید.
. 2با ارائه شواهد متنوع و کافي ،امكان قضاوت در خصوص سطح دستیابی دانش آموزان به اهداف برنامه درسی را تعیین نماید.
. 3به صورت منعطف و مستمر ،با توجه به وجوه متفاوت يادگيري هریك از دانش آموزان ،فرآیند دستیابی به اهداف و چگونگی
اقدام مؤثر را منعكس نماید.
 . 4با تأکید بر خودآگاهي ،خود ارزيابي و تصمیم گیری از سوی دانش آموزان ،چگونگی جبران،رفع کاستی ها و دستیابی به
سطوح باالتر شایستگی در هر یك از حوزه های یادگیری را تدارک ببیند.
 . 5برای حفظ شأن و کرامت انساني دانش آموزان و تقويت خود پنداره مثبت آنان از بكارگیری روش ها و ابزارهای ارزش
یابی اضطراب آور و مأیوس کننده ،پرهیز شود.
 . 6برای تبیین و منعكس نمودن ظرفیت های وجودی و وجوه توانایی های متفاوت هر یك از دانش آموزان ،امكان مشارکت ساير
دانش آموزان ،مربيان و اولياء در امر سنجش را فراهم کند.
 . 7در فرآیند ارزش یابی ،نقش محوری و تصمیم سازی مدرسه و معلم در چارچوب سیاست های کلی آموزش و پرورش حفظ شود.
 . 8طراحی و اجرای نظام ارزش یابی نتيجه محور بر اساس استانداردهای ملی برای گذر از دوره های تحصیلی ،رویكرد ارزش یابی
فرآيند محور در ارتقای پایه های تحصیلی دوره ابتدایی و رویكرد تلفيقي )فرآیند محور و نتیجه محور( در سایر پایه های
تحصیلی مبنا قرار گیرد.
 . 9با تأکید بر کار گروهی و فعالیت های جمعی و روش حل مسئله ،وجه رقابت زایی یا رقابت جویی را به حداقل برس اند و زمینه
شكوفایی دانش آموزان را فراهم کند.
 . 10ارزش یابی به عنوان بخش جدايي ناپذيري از فرايند ياددهي يادگيري تلقی شده و از نتایج آن برای برنامه ریزی رشد
حرف های معلمان و بهبود برنام هدرسی و نظام آموزشی استفاده شود.
 . 11با تأکید بر بهره گیری از تكالیف عملكردی در سنجش میزان دستیابی دانش آموزان به شایستگی ها و...

سياست هاي توليد مواد و رسانه هاي يادگيري
 .1تعیین استانداردهای ملی برای مواد و رسانه ها ،مراکز و منابع یادگیری
 .2بهره گیری از فناوری های نوین آموزشی با رویكرد حل مسئله
 .3توسعه سیاست چند تأليفي و زمینه سازی برای مشارکت فعال استان ها ،معلمان ،مربیان ،افراد و تشكل
های ذی عالقه و ذ یصالح با تأکید بر بخش غیر دولتی در تولید ،تكمیل و غنی سازی مواد ،منابع و مراکز
متنوع یادگیری در چارچوب سیاست های آموزش و پرورش؛
 .4بسترسازی برای بسط و توسعه تجارب و ابتکارات معلمان و مربيان و دانش آموزان در طراحی،
ساخت و ارز شیابی مواد و منابع یاددهی و یادگیری؛
. 5توسعه و تقویت مراکز و منابع يادگيري داخل و خارج از مدرسه به ویژه جامعه محلی و بهره برداری از
آنها؛
 . 6تولید و توزیع مواد و منابع یادگیری متناسب با توانمندی ها و ظرفیتهای مناطق و مدارس کشور برای تحقق
عدالت تربیتی؛
. 7تولید محتوای الکترونيکي چندرسانه اي متناسب با نیاز معلمان و دانش آموزان و استفاده هوشمندانه از
آنها؛
. 8تأکید بر سیاست برنامه محوری و تولید بسته های آموزشی؛
. 9توانمند سازی مدرسه برای ایفای نقش اصلی و محوری در نیل به وضع مطلوب

ساختار نظام آموزش و پرورش
 .1شامل  6سال دوره ابتدایی و  6سال دوره متوسطه (جمعاً دوازده سال) است .هر دوره
تحصیلی نیز به دو دوره سه ساله تقسیم می شود
 .2آموزش عمومی (مرکب از دور ه ابتدایی و دوره متوسطه اول) و نیمه تخصصی (دوره
متوسطه دوم)
 .3دوره پیش دبستان به دوره دو ساله رسمی و غیر اجباری اطالق میشود که کودکان گروه
سنی  5و  6سال را تحت پوشش برنامه های آموزشی و تربیتی قرار میدهد.
 .4سن شروع دوره ابتدایی 6 ،سال تمام خواهد بود.
 .5مشاوره و هدایت تحصیلی و تربیتی در همه دوره های تحصیلی الزامی است .انتخاب
شاخه و رشته تحصیلی در پایان دوره آموزش عمومی و بر اساس نتایج عملكرد درسی
و تربیتی در طول این دوره تحصیلی صورت میگیرد
 .6دور ه متوسطه دوم دارای سه شاخه نظری ،فنی و حرفه ای و کاردانش است

زمان تعلیم و تربیت
سال تحصیلی از اول مهر ماه هر سال شروع و تا پایان شهریور ماه سال بعد
• زمان آموزش هر پایه تحصیلی در دوره ابتدايي  925ساعت ،متوسطه اول  1110ساعت و
در متوسطه دوم شاخه نظري  1295ساعت و شاخه فني و حرفه اي و کار دانش
 1480ساعت خواهد بود .عالوه بر این ،در تمامی پایه ها  50ساعت به فعالیت های خارج از
کالس و مدرسه متناسب با اقتضائات برنامه درسی هر حوزه یادگیری اختصاص می یابد و 50
ساعت متناسب با شرایط و اقتضائات محیطی در اختيار استان ها ،مناطق و مدارس قرار
می گیرد (جمعاً  100ساعت).
• تأمين محتواي بخشي از زمان رسمی تعلیم و تربیت ( 10تا  20درصد ) دراختیار استان،
منطقه و مدرسه خواهد بود.
• ساعات کار هفتگی دوره ابتدايي  25ساعت در کلیه پایه ها و زمان هر جلسه در پایه های اول،
دوم و سوم  45دقیقه و در پایه های چهارم ،پنجم و ششم  50دقیقه میباشد .میانگین ساعات کار
هفتگی دوره متوسطه اول  30ساعت در کلیه پایه ها و زمان هر جلسه  50دقیقه میباشد ،و
ساعات کارهفتگی دوره متوسطه دوم نظري حداکثر  35ساعت در کلیه پایه ها و زمان هر
جلسه  50دقیقه میباشد و
ساعات کار هفتگی دوره متوسطه دوم فني و حرفه اي و کاردانش متناسب با رشته های
تحصیلی حداکثر  40ساعت در کلیه پایه ها و زمان هر جلسه  50دقیقه می باشد

سطوح تصميمگيري و تصميمسازي براي اجراي برنامه درسي ملي در سطح ستاد

نوع تصميم ها

مشارکت کنندگان

ابالغ برنامه درسي ملي
تشکيل ستاد اجرايي با اختيارات کافي در سطح ملي
سياست گزاران و مسئوالن اجرايي
ستاد
تدوين برنامه جامع ،فراگير و بلند مدت براي پيشبيني کليه اقدامات
کارشناسان و متخصصان تعليم و
تربيت
تأمين منابع مالي و آمادهسازي منابع انساني در سطح ملي
کارشناسان و متخصصان
برنامهريزي درسي
بازنگري و ايجاد ساختار و تشکيالت جديد
کارشناسان و متخصصان
بررسي برنامهها قوانين ودستورالعملهايموردنيازبراي تهيه پيشنهاد بهمراجع ذيربط راهبردهاي ياددهي يادگيري و
 تدوين استانداردهاي حرفهاي مورد نياز برنامه براي مجريان و مخاطبانارزش يابي پيشرفت تحصيلي
 تدوين برنامه براي توانمند سازي عمومي و حرفهاي مجريان و مخاطبانمعلمان مجرب
 توليد و تصويب چارچوب برنامه درسي براي دورههاي تحصيليانجمن هاي علمي و فرهنگي
– توليد و تصويب راهنماهاي برنامه درسي حوزههاي يادگيري و تعيين
برنامه ريزان استراتژيک
شاخصهاي آن براي هر يک از سطوح
کارشناسان بودجه
 طراحي و توليد ساختار بسته آموزشي و مواد و رسانههاي مورد نياز براي مجريانو مخاطبان
برگزاري نشستها ،همايشها و دورههاي آموزشي براي مجريان و مخاطبان
ايجاد فرصتهاي متنوع و راهکارهاي مختلف براي کمک به مجريان و مخاطبان
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سطوح تصميمگيري و تصميمسازي براي اجراي برنامه درسي ملي در سطح استان

نوع تصميم ها

مشارکت کنندگان

برگزاري جلسات هم انديشي و امکان سنجی برای اجرای برنامه درسي ملي در اعضای کميته های برنامه ريزی
سطح استانی
درسی برای دوره های مختلف
تحصيلی شامل :نماينده معلمان
نيازسنجی آموزشی برای اجرای برنامه در سطح استانی
در دورههای مختلف تحصيلی /
جمع آوری و تجزيه و تحليل اطالعات مربوط به وضعيت اقليمی ،قومی و
نمايندهي مديران مدارس /
فرهنگی استان (اشتغال و )...
کارشناسان و متخصصان
موضوعی  /کارشناسان و
متخصصان تعليم و تربيت /
برنامه ريزی و توجيه كاركنان اجرايي ،كارشناسان و آموزش معلمان و مربيان
کارشناسان و متخصصان
راهبردهای ياددهی يادگيری و
برنامه ريزی برای توجيه رؤسا و معاونان مناطق و آموزش مديران مدارس به
ارزش يابی پيشرفت تحصيلی
عنوان رهبران آموزشی
/سياست گزاران و مسئوالن
تدوين و انتشار تجربيات و تحقيقات مجريان و مخاطبان و پيش بينی تجهيزات و
اجرايی استانی  /نمايندگان انجمن
منابع آموزشی و پرورشي
اولياء و مربيان  /متخصصان
بودجه  /رابط اجرايی بين سطح
ملی و سطح استانی
برنامهريزي و اجراي برنامه با توجه به ويژگی های اقليمی ،قومی و فرهنگی
استان و ارزشيابي و ارائه بازخورد به ستاد
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سطوح تصميمگيري و تصميمسازي براي اجراي برنامه درسي ملي در سطح منطقه

نوع تصميم ها

مشارکت کنندگان

برگزاري جلسات همانديشي و آموزش مديران و معلمان در خصوص برنامه درسي ملي،
برنامهريزي درسي و اقدام پژوهی
برنامهريزي و تدوين و انتشار تجربيات و تحقيقات مديران و معلمان در ارتباط با
برنامهي درسي ملي ،استاني و محلي
بررسي و ارائه توصيه هايی برای تكميل در برنامههاي درسی متناسب با شرايط محلي

چگونگی حمايت از مديران و معلمان يادگيرنده و اقدام پژوه
تأمين و تخصيص بودجه الزم برای تحقيقات مديران و معلمان و اجرای طرحهای
نوآورانه

رابطين اجرايی بين منطقه استان
مسئوالن اجرايی
نمايندگان معلمان
نمايندگان مديران مدارس
نمايندگان والدين
نمايندگان شوراهای منطقه ای

امكان سنجي و بررسي چگونگی حمايت از طرح مدرسهي زندگي (معيار)
برنامهريزي و انجام طرح های نوآورانه در مدارس

ارزشيابي از اجراي برنامه درسي ملي و دادن بازخورد به کميته های استانی
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سطوح تصميمگيري و تصميمسازي براي اجراي برنامه درسي ملي در سطح مدرسه /كالس درس

نوع تصميم ها

مشارکت کنندگان

امکان سنجی و برگزاري جلسات همانديشي برای اجرای برنامه درسي ملي
انجام تحقيق عمل (اقدام پژوهی) توسط مديران و معلمان و مربيان مدرسه و اعالم
نتايج آن و تبادل تجربيات
برنامهريزي و تدوين چشمانداز و اهداف جزئی برنامه هاي خاص مدرسه

انتخاب و سازماندهی محتوا متناسب با اهداف جزئی
فراهم نمودن فرصتها ،روش ها و محيطهاي متنوع ياددهي  -يادگيري

معلمان کالس درس
مدير مدرسه
نمايندگان والدين
نمايندگان دانش آموزان
رابط بين کميته های مدرسه ای و
منطقه ای

اجراي شيوههای ارزش يابی جامع
ساخت ،انتخاب و کاربرد تجهيزات و منابع آموزشی و پرورشي
ارزشيابي و ارائه بازخورد از اجرای برنامه درسی ملي به کميته های منطقه ای
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دفتربرنامه ريزی و تأليف کتب درس ی
 : 88831160 - 7تلفنخانه سازمان
پژوهش

دبيرخانه برنامه درس ي ملي
 www.darsiran.irسايت

