


















































   مدارس  اجرايى نامه آيين
  مدارس  اجرايي نامه آيين

  : مقدمه 
   آه است شده  موجب  و اجتماعي  فردي  زندگي  و توسعه  در بهسازي  و پرورش  آموزش  و نقش اهميت
ساز  ، پويا وزمينه  رشد دهنده  محيطي  مدرسه  باشند آه  انتظار داشته آموزان  دانش  و اولياي جامعه
   ولزوم  وپرورش  آموزش  متعالي  اهداف تحقق. باشد  آنان  و خداداد فرزندان  بالقوه  استعدادهاي پرورش
   و محدوديت  ومحيطي  از شرايط جغرافيايي  ناشي ،تفاوتهاي  جوان  نسل  و ويژگيهاي  روحيات  به توجه
  ستقالل ا،  گيري تصميم  قدرت فزايش بر ا  مبتني  امور مدارس  اداره آند آه  مي ،ايجاب  و امكانات منابع
 را   مدرسه  عمومي  باشد تابتواند فضاي جويانه  غير متمرآز و مشارآت  و روشهاي  پذيري انعطاف ،  نسبي
   خوبي  را به آموزان  و دانش ،معلمان مديران هاي ها و خالقيت  و توانمندي  نموده پرنشاط و فعال ، پويا

ها و   سياست  به  با توجه  مدارس اجرايي نامه شد آيين  ديده  الزم  جهت نبدي. سازد شكوفا و متجلي
   همه  مشارآت  و توسعه  محوري ،مدرسه تمرآززدايي  از جمله  و پرورش  آموزش  اساسي راهبردهاي

 و  ليم تع  اهداف  تحقق  براي تري  مناسب ،زمينه  مدارس به  الزم  اختيارات گردد و با تفويض   تنظيم بعدي
 .شود  فراهم تربيت

    کلیات-   اول فصل

   وتربيت  تعليم  رآن ترين  و اصلي  و آموزشي ،تربيتي  اجتماعي  نهادهاي  ازمهمترين مدرسه - ١   ماده
   و آشف ،اجتماعي ،آموزشي ،علمي ،اخالقي  در ابعاد ديني آموزان  دانش  صحيح  منظور تربيت  به  آه است

  هاي  دوره  مصوب  اهداف براساس  آنان  وجسماني  و معنوي  روحي  و رشد متوازن يتاستعدادها و هدا
 . شود  مي  و اداره  تأسيس  و پرورش آموزش  وزارت  ،برابر ضوابط و دستورالعملهاي تحصيلي

  
  ر مديرمدرسه زير نظ  آنان  و اولياي آموزان  دانش  و با مشارآت  آارآنان  آليه  با همكاري  مدرسه- ٢  ماده
 .شود  مي  ابالغ وپرورش آموزش توسطوزارت ازآنان  هريك  وظايف وشرح مدرسه تعدادآارآنان.شود مي اداره

    مدرسه  وشوراهای  ارکان-   دوم فصل

 :  عبارتند از  مدرسه  و شوراهاي  ارآان - ٣  ماده
 .   مدير مدرسه- ١
 .   مدرسه  شوراي- ٢
 .  ن اولياو مربيا  انجمن- ٣
 .   معلمان  شوراي- ٤
 .  آموزان  دانش  شوراي- ٥

   : ـ مدیر مدرسه1

 هاي  فعاليت  اجراي  حسن  مسئول  منطقه  وپرورش  آموزش  نماينده  عنوان به ـ مدير مدرسه ٤  ماده
  است  دارد و موظف  مسئوليت  امور مدرسه باشد ودر آليه  مي  مدرسه و اداري ،مالي ،پرورشي  آموزشي 

 آنهاو با   واولياي آموزان  ،دانش  آارآنان  ازمشارآت  و استفاده  مناسب هاي ريزي  با برنامه  مقررات براساس
   تحصيلي  دوره مصوب  اهداف  تحقق ، جهت  از مدرسه  وخارج  داخل هاي  وظرفيت  از امكانات گيري بهره
  آموزان  دانش  و مطلوب  بيانگر ارتقاء و رشدآيفي  تحصيلي  عملكرد سال  ارزيابي  آه اي گونه  آند،به تالش

 .  باشد در ابعاد مختلف

 خود   ساالنه  برنامه  آموزان  دانش  و اولياي  مدرسه  آارآنان  بامشارآت  است  موظف  مديرمدرسه - ٥  ماده
 .برساند  مدرسه  شوراي  تصويب  و به  تنظيم  وپرورش  ضوابط آموزش  با رعايت را درابعاد مختلف

  هاي  از مشارآت گيري  وبابهره  دولتي  مالي  از منابع  بهينه  بااستفاده  است  موظف  مديرمدرسه-٦  ماده
  مناسب  اجراي  را براي  شرايط الزم  مدرسه  اعتباري  منابع  و تقويت  خيرين هاي  و آمك  مردمي اختياري
 . آند  فراهم مدرسه برنامه



  و آموزش  ازسوي  آه  همكاران  وظايف  خود و با شرح  و مسؤليتهاي  بايد با وظايف ه مدير مدرس -٧   ماده
   از آارآنان هريك  مصوب  وظايف  شرح  است  موظف مدير مدرسه.  آشنا باشد شود بخوبي  مي  ابالغ پرورش

 .آند  نظارت  آن  صحيح  نمايدو بر اجراي  ابالغ  آنان مربوط را به

  ،شوراي  اوليا ومربيان  ،انجمن  مدرسه  شوراي  شده  ريزي  و برنامه  بطور منظم  است موظفـ مدير ٨   ماده
 و   سوابق و نگهداري  ثبت  وچگونگي  مصوبات  دهد و براجراي  را تشكيل آموزان  دانش  و شوراي معلمان
   سال شوراهاوانجمن يلتاتشك اولياءومربيان شوراهاوانجمن  فعاليت مدت.آند  مربوط نظارت  جلسات صورت

 .  بعد خواهد بود تحصيلي

  مصوب  مديران انتصاب نامه برابرآيين  ساالري  شايسته  اصل  با رعايت مدارس مديران  انتصاب - ٩  ماده
 .  خواهدبود  و پرورش  آموزش  عالي  شوراي

 :  مدرسه شورای - 2

   منظور توسعه  وبه  مدارس  به  اختيارات  و تفويض  محوري  مدرسه  سياست  در راستاي - ١٠  ماده
،بهبود  مدرسه  در اداره  آموزان  دانش  و اولياي  ،مربيان  معلمان  از تجارب  و استفاده ، همكاري  مشارآت

  ساالنه هاي برنامه  ،تدوين  واداري  وپرورشي  آموزشي  فعاليتهاي  آيفي  ،ارتقاي گيري فرايند تصميم
   مدرسه  شوراي نام  به شورايي  از مدارس  مربوط،در هر يك  بر فعاليتهاي امور ونظارت  هماهنگي  و مدرسه
 :  زير است  شرح  به  مدرسه  شوراي  وظايف  اعضا و شرح ترآيب.گردد مي تشكيل

  : اعضاء  ترکیب- الف

 .   مديرمدرسه - ١
  .   مدرسه معاونين - ٢
  .   مدرسه  و مشاوران  مربيان  انتخاب  به مشاوران يا   امور تربيتي  نفراز مربيان  يك - ٣
 .   معلمان  شوراي نماينده -٤
 .   انجمن  انتخاب  به  اوليا و مربيان  انجمن نماينده - ٥ 

مدير   است  مطرح آموزان  دانش  شوراي  پيشنهادهاي  آه  درمواقعي  ويژه  و به  لزوم  درصورت-  تبصره
 در  شرآت نظر براي  مورد از افراد ذيربط و صاحب  و برحسب آموزان  دانش ي شورا  از نماينده مدرسه
 . آند  مي  دعوت  مدرسه  شوراي جلسات

   :  وظایف  شرح-  ب

  .  نامه آيين  و مفاداين  تحصيلي  دوره  مصوب  اهداف  درچارچوب  مدرسه  بر فعاليتهاي  ونظارت ـ مراقبت١
 و  مربوط  ودستورالعملهاي  وپرورش آموزش  عالي  شوراي بات مصو  اجراي  برحسن  نظارت - ٢

 . ذيربط عوامل وآموزش توجيه  براي  ريزي  وبرنامه  وپرورش  آموزش  وزارت  از سوي  ابالغي  هاي بخشنامه
و ضوابط   مقررات  مدير،در چارچوب  از سوي  آه  مدرسه  ساالنه  پيشنهادي هاي  و تأييد برنامه  بررسي - ٣
 . شود  مي  شورا ارائه ربوط،بهم
 اولياو   ،انجمن  معلمان  شوراي  از سوي  شده  ارائه  در مورد پيشنهادهاي  و اتخاذ تصميم  بررسي - ٤

 .  آموزان  دانش  و شوراي مربيان
  . وملي  و انقالبي  ديني  مختلف هاي ومناسبت اهللا ايام بزرگداشت مربوطبه هاي وتأييدبرنامه  بررسي - ٥
 .  مدرسه  در سطح  و هنري ،فرهنگي ،ورزشي  علمي  مسابقات  مربوط به هاي  و تأييد برنامه  بررسي - ٦
  بارعايت اي ،حرفه ، فرهنگي  از مراآز علمي آموزان  دانش  اردوها و بازديدهاي  و تأييد برنامه  بررسي- ٧

  .   نامه  آيين  اين١٠٧  ماده
 .  مربوط ودستورالعملهاي مقررات بارعايت امتحانات برگزاري گونگيدرموردچ واتخاذتصميم بحث - ٨
   پفصل٣و٢پ بندهاي برابرمندرجات آموزان دانش وتنبيه درموردتشويق گيري  تصميم - ٩

 .  نامه آيين اين ششم
  كاريباهم شايسته الگوهاي  منظور ارائه  به  نمونه آموزان  و دانش تقديرازآارآنان براي ريزي  برنامه -١٠

 .   اولياء و مربيان انجمن
   به رسيدگي نامه برابرآيين آموزان دانش داخلي امتحانات درموردتخلفات گيري  تصميم- ١١

 .  امتحاني تخلفات
   اين  پنجم در فصل  و ضوابطمندرج  مباني ،در چارچوب آموزان  دانش  و پوشش  درمورد لباس گيري ـ تصميم١٢
 .  نامه آيين
 .  اجرا براي  و تأييدآن  معلمان  شوراي از سوي  شده ارائه درسي برنامه بندي برفرآيندبودجه ت نظار - ١٣
مواجهند و   وپرورشي  ازنظرآموزشي  خاصي  بامسائل  آه  آموزاني  دانش  موردي  مشكالت ـ بررسي١٤
 .  مذآور  آميسيون راتاختيا  به مربوط باتوجه  وپرورش  آموزش  ادارات  خاص  آميسيون پيشنهادبه ارائه



 و  تحصيلي  جهش  و امتحان داخلي) ٣٥(  پاياني  در امتحان  آه آموزي  از دانش ـ صدور مجوز اخذ امتحان١٥
 .   امتحانات  ايام  از پايان  پس تا دوهفته  است  داشته  موجه  غيبت تغيير رشته

  ماده مشمول ابتدايي دوره آموزان دانش يليتحص پايه درموردتعيين معلمان پيشنهادشوراي وتصويب ررسي - ١٦
  .   نامه  آيين اين٤٣
   نامه  آيين  اين٥٤   از ماده  شرايط استفاده  آه آموزاني  دانش  به  آمك  براي ريزي ـ برنامه١٧

 . باشند رادارامي
   فوق فعاليتهاي  براي ،  فراغت  و اوقات  رسمي  تعطيل  در ايام  مدرسه  درمورد دايربودن  گيري  تصميم - ١٨

 .   مدير مدرسه  مستقيم  ،بامسئوليت  و پرورشي  آموزشي برنامه
 .   مدرسه  و آارآنان  معلمان  بيشتر دانش  هر چه  ارتقاي  براي  ريزي برنامه - ١٩
  خالقي ا  و نمازومكارم  ،قرآني  ديني  اعتقادات  وتقويت  ،پرورشي آموزشي  فعاليتهاي  وگسترش  ترويج -٢٠

 .  سياسي-   عبادي  گوناگون  مراسم  شايسته  برگزاري هاي  و زمينه امكانات آوردن و فراهم
 .  آموزان موردنيازدانش واجتماعي زندگي هاي ارتقاءمهارت درموردچگونگي واتخاذتصميم بررسي - ٢١
   ،حفظوتوسعه  ورزشي ت امكانا  ،بهبودوضع  بدني  تربيت  منظورتوسعه  به  مناسب  ريزي  برنامه - ٢٢

،   آارگاهي فضاوتجهيزات  ،بهبودوضعيت  بهداشت  سطح  ،ارتقاي  اسالمي  وآداب  اخالق  عيني نمودهاي
    ونمازخانه آزمايشگاهي

  .  وحفظ محيط زيست
  از مدرسه  خارج  آموزشي  و دستگاههاي  مؤسسات  مشارآت  در مورد نحوه  و اتخاذ تصميم  بررسي - ٢٣
 .  مربوط  هاي مهنا  آيين  براساس  آموزان  دانش  وعملي  علمي موزشهايدرآ
 -  عملي ( آموزشي  از فعاليتهاي  حاصل  خدمات  وارائه  توليدات  درمورد عرضه  واتخاذ تصميم  بررسي - ٢٤

 .  مربوط   نامه  آيين  براساس  متقاضيان  به  آموزان دانش) آارگاهي
  مندي  منظوربهره  به  محلي  وجامعه  مدرسه  بين  ارتباط و تعامل  برقراري  براي اسب من  ريزي  برنامه - ٢٥

  .   مدرسه  وآيفي  درارتقاء امورآمي  مدرسه  پيرامون هاي  وظرفيت از امكانات
   ومتقاضي آرده  تحصيل  خارجي  آموزشي  در نظام  آه آموزي  دانش  تحصيلي  پايه  تعيين - ٢٦

 .  خارجي تحصيلي مدارك ارزشيابي نامه مفادآئين ،بارعايت ازآشوراست خارج ايراني درمدرسه تحصيل ادامه
   انتقال  در آشور محل  آنان  تحصيلي  رشته  آه  آموزاني  دانش  تحصيلي  تغيير رشته - ٢٧

   شرآت  تغيير رشته  عنوان  به  از دروس  برخي  آموز بايد در امتحان  دانش باشد،چنانچه موجودنمي
  تحصيلي  سال  مربوط را تاپايان  مورد نظر ،دروس  در رشته  تحصيل  و ادامه  نام  ثبت تواند ضمن آندمي
   . دهد امتحان

  .  روزي شبانه مدارس  اساسنامه  با رعايت  روزي  شبانه  در مدرسه  تحصيل  آموز جهت  دانش  انتخاب - ٢٨
مواجهند با   خاص  و رفتاري  اخالقي  با مشكالت  آه  آموزاني نش در مورد دا  واتخاذ تصميم ـ بررسي٢٩

  اين٨٤   ماده مشمول  آموزان  درمورد دانش  گيري  وتصميم  آنان  انساني  و آرامت  شأن حفظ و رعايت
 امور   نفر از مربيان  مدير،يك انتخاب  به  از معاونين  با حضور مدير، يكي  موضوع  مواردي در چنين.  نامه آيين

 اتخاذ  الزم  وتصميم بررسي ) وجود مشاور در مدرسه در صورت (  و مشاور مدرسه  مربيان  انتخاب  به تربيتي
 . شود مي
  شوراي  بانظراعضاي  مدرسه  شوراي  ودستورجلسات  با مديراست  مدرسه  شوراي  رياست -١١  ماده

   مدرسه  شوراي هاي  تصميم  اجراي مسئوليت. شود  مي  تعيين مذآورتوسط مديرمدرسه
 . نمايند شوراهمكاري مصوبات مطلوب اجراي موظفندبراي مدرسه آارآنان همه.نيزبامديرخواهدبود

  دبير شورا موظف. شود  مي  اعضا تعيين  ازبين  جلسه  در اولين  مدرسه  دبير شوراي-  تبصره
 .  شورابرساند  اعضاي  امضاي  و به  نموده ثبت را   هر جلسه  متخذه  يا تصميمات  از مذاآرات اي خالصه است
  مدارس  از بازگشايي  پس  و حداآثر يكماه  فرصت  مدير بايد در اولين  تحصيلي در هر سال - ١٢  ماده

  يكبار  هردوهفته  حداقل  مدرسه شوراي. آند  اقدام  مدرسه  شوراي  تشكيل  به نسبت
 . خواهدداد جلسه تشكيل
  حاضرين  اآثريت  با رأي  آن يابد و مصوبات  مي  اعضاء رسميت٢٣ با حضور  مدرسه يشورا - ١٣  ماده

   آشور وضوابط وزارت  عمومي ها و مقررات نامه  شورا نبايد با آيين مصوبات.باشد  اجرا مي  قابل جلسه
 .  باشد  داشته  مغايرت  و پرورش آموزش
 بندالف   از افراد موضوع  حضور برخي  آموز و عدم داد دانش تع بودن  آم  علت  به  آه  در مدارسي-  تبصره

 . گردد مديرواگذارمي به آن شودووظايف نمي نفرباشدشوراتشكيل٣اعضاءآمتراز تعداد ١٠  ماده 

   :  اولیاء و مربیان ـ انجمن3

  آيفيت تقاي ار  به  آمك  براي آموزان  دانش  اولياي  و مشارآت  همكاري  منظور تقويت  به - ١٤  ماده
   اوليا ومربيان ،انجمن  و مدرسه  خانه  مقدس  ارتباط دوآانون  و گسترش  و پرورشي  آموزشي فعاليتهاي
 :   زير است  شرح  به  مدارس  اوليا و مربيان  انجمن  اعضا و وظايف ترآيب.شود مي  تشكيل
  : اعضا  ترآيب-  الف
 .  مدير مدرسه - ١
 .  مدير  انتخاب ه ب  از معاونين  يكي - ٢
 .   معلمان  شوراي  نماينده - ٣
   به تربيتي مسائل به  آگاه ازمعلمان ،يكي مربي  نبودن ودر صورت امورتربيتي ازمربيان يايكي پرورشي  معاون - ٤



 .  مدير انتخاب
 .  آموزان  دانش  اولياي  منتخبين -  ٥

  زمان  و  و چگونگي  در انجمن  عضويت  جهت  آنان خاب انت  و نحوه آموزان  دانش تعداد اولياي - ١ تبصره
 .  خواهد بود  اوليا و مربيان  مرآزي  انجمن  نامه  برابر آيين  جلسات تشكيل
 مورداز افراد   و برحسب آموزان  دانش  شوراي تواند از نماينده  مي  مدير مدرسه  لزوم  درصورت-  ٢  تبصره

 .  آند  دعوت  انجمن ر جلسات د  شرآت نظر براي ذيربط و صاحب
  :  وظايف  شرح-  ب
و   تربيتي  و همسويي  هماهنگي  اوليا و تقويت  و آموزشي ،عاطفي ، فرهنگي  فكري  مشارآت  تأمين - ١

    و مدرسه  خانه آموزشي

 .  آموزان  دانش  اولياي  عمومي  جلسات  و تشكيل ريزي  برنامه - ٢
 .   خانواده  آموزش  جلسات  تشكيل  جهت گيري  و تصميم ريزي  برنامه - ٣
 .   برنامه  فوق  آالسهاي  در برگزاري  معلمان  با شوراي  و مشارآت  همكاري - ٤
 .  در هنرستانها   هنرجويان  آارآموزي هاي  برنامه  در اجراي  مشارآت - ٥
 و  آموزي  دانش  اردوهاي ،برگزاري  پرورشي  فعاليتهاي  در اجراي  با مدير مدرسه  و مشارآت  همكاري - ٦

 .   و فرهنگي ،آموزشي بازديد از مراآز علمي
  شوراهاي  واعضاي آموزان ،اوليا و دانش  از آارآنان  قدرداني  چگونگي  درباره  و مشارآت  همكاري - ٧

 .  مربوط  ضوابط و مقررات  با رعايت مدرسه
   مربوط وارائه  فعاليتهاي  ارتقاء آيفيت  به  و آمك  مشارآت  جهت آموزان  دانش  اولياي  همكاري  جلب - ٨

 .   مدير مدرسه  به  الزم پيشنهادهاي
   خيريه ،افراد خير وموسسات  حرف ،صاحبان آموزان  دانش  اولياي  مشارآت  جلب  براي  و همكاري تالش - ٩

 .   امور مدرسه  مورد نياز و بهبود اداره  امكانات در تأمين
 .  مربوط  و مقررات  قوانين  با رعايت  مردمي  اخذ آمكهاي  بر چگونگي نظارت - ١٠
در   معلمان  شوراي  و نماينده  انجمن  ،رئيس  مدير مدرسه  با عضويت  مدرسه  مالي  شوراي ـ تشكيل١١

 .   انجمن  جلسه اولين
 و  آموزان دانش ،سرانه برنامه  فوق ت ،خدما  مردمي  از آمكهاي  حاصل  وجوه  هزينه  بر نحوه  نظارت - ١٢

   مصوب هاي  بابرنامه  موارد هزينه  و مطابقت  مالي  شوراي  ازطريق  و پرورش  آموزش شوراهاي  آمكهاي
 .   مدرسه شوراي

 .  آموزان  و آمد دانش  رفت  سرويس  به  نسبت  و اتخاذ تصميم ـ بررسي١٣
 .   مدرسه وراي در ش  شرآت  براي  نماينده  انتخاب- ١٤
  محول  مدرسه  انجمن  عهده  به اولياو مربيان مرآزي انجمن هاي بخشنامه براساس آه اموري ـ انجام١٥

 . گردد مي 
،   اوليا ومربيان  مرآزي  انجمن نامه  برابر آيين  آه جمعيتي  آم  و مدارس  بزرگساالن درمدارس - ١  تبصره
 . شود  واگذار مي  مدير مدرسه  به  انجمن باشد،وظايف  نمي  انجمن تشكيل امكان
  ) ومتوسطه  تحصيلي  ،راهنمايي ابتدايي (  مجتمع  صورت  به  آه  ومدارسي  ضميمه مدارس - ٢  تبصره

   مشترك  صورت رابه  اولياء ومربيان  مدير، انجمن  تمايل توانند درصورت شوند مي  مي  مدير اداره يك توسط 
 .  دهند تشكيل

   :  معلمان ورایش - 4
   وتأمين  مدرسه  و اداري ، پرورشي  در امور آموزشي  نظر و هماهنگي  و تبادل  منظور بحث به - ١٥   ماده

  معلمان  شوراي  نام  به ، شورايي  مدرسه  واداري  و پرورشي  آموزشي  جريان  در حسن  معلمان مشارآت
 زير   شرح به  معلمان  شوراي وظايف.گردد  مي  تشكيل درسه م  ومشاوران  ، مربيان  معلمان  همه با شرآت

 :  است
   ومفاد اين  تحصيلي  دوره  مصوب  اهداف  در چار چوب آاري ها و روشهاي برنامه  بر همسويي ـ نظارت١

 .  نامه آيين
  در اجراي اري وهمك  مدرسه  و پرورشي  آموزشي ها و فعاليتهاي  برنامه  مؤثر و آارآمد در تهيه ـ مشارآت٢
 .   مدرسه  از تأييد شوراي  پس آن
 . تأييد جهت مدرسه شوراي به آن مربوطوارائه مقررات بارعايت درسي برنامه بندي بودجه - ٣
  .   تدريس  روشهاي  اثر بخشي  افزايش  چگونگي  نظر پيرامون  و تبادل بررسي - ٤
  .   وپرورش  در فرايند آموزش آموزان ش دان  فعال  مشارآت  تأمين  براي  انديشي  چاره- ٥
  آموزان  دانش  تحصيلي  افت  علل  وبررسي  وپرورشي  آموزشي هاي  برنامه  آيفيت در ارتقاي  تالش - ٦

  .   آن  آاهش  براي  ريزي وبرنامه
   دردانش  اسالمي  وآداب  واخالقي  ديني  اعتقادات ،تقويت  پرورشي هاي  برنامه  در تنظيم مشارآت - ٧

  .  آموزان
 .  آموزان  دانش  وتنبيه  تشويق  نحوه  آردن  منظور هماهنگ  نظر به  و تبادل بررسي -  ٨
 و  آموزان دانش  و انضباطي ، پرورشي  آموزشي  در مورد مسائل نظر واتخاذ تدابير مناسب  و تبادل  بحث - ٩

 .   مدرسه اداره بهبود



 .  مدير مدرسه  ذيربط از طريق  مسئولين  به  آن وانعكاس درسي آتابهاي وايمحت نظردرباره وتبادل بحث - ١٠
  .  وآارگاهي  آموزشي  ، آمك  آموزشي  از وسايل  استفاده  در مورد نحوه  نظر و هماهنگي تبادل - ١١ 

 .  و غيردرسي   درسي  مطالعات م منظور انجا  به آموزان  دانش  ترغيب  براي  مناسب  راهكارهاي  ارائه - ١٢
ها استعداد  با نياز، متناسب  آموزان  دانش  درسي  تكاليف  و ميزان  در ارتباط با نحوه ايجاد هماهنگي - ١٣

  .   آنان وعالئق
   با مشارآت برنامه  فوق  آالسهاي  تشكيل  چگونگي  در خصوص گيري  و تصميم  ريزي ،برنامه همكاري - ١٤

 .  ضوابط مربوط ايت و رع مربيان اوليا و  انجمن
  ،نوارهاي ، نشريات  آتب  و معرفي  و انتخاب  و پرورشي آموزشي  ،آمك  آموزشي  منابع  بررسي - ١٥

 .   ساير مقررات  با رعايت  در مدرسه  استفاده  جهت  و تصويري صوتي
   اولياومربيان  انجمن و  مدرسه  در شوراي  شرآت  براي  معلمان  شوراي  يانمايندگان  نماينده ـ انتخاب١٦

 .   معلمان  شوراي جلسه دراولين
 .  مدرسه شوراي  پيشنهاد به  وارائه نامه  آيين  اين٤٣   ماده  مشمول  آموزان  دانش  تحصيلي  پايه تعيين - ١٧ 

   است  رئيس  نايب  مدير برعهده  مدير و در غياب  عهده  به  معلمان  شوراي ـ رياست١٦  ماده
  آه است تصميماتي واجراي دستورجلسات تعيين مسئول مديرمدرسه.شود مي تعيين معلمان ورايتوسطش آه

 . شود اتخاذمي 
،  بازنشسته ، معلمان  و تربيت  تعليم  از متخصصين  لزوم تواند در صورت  مي  مدير مدرسه١- تبصره

   و تبادل  معلمان  درشوراي شرآت   جهت  آموزان  دانش  و اولياي  و پرورش  آموزش  و مسئولين آارشناسان
 .  آند  مربوط دعوت هاي نظر در زمينه

  شود و موظف  مي  شورا تعيين  توسط اعضاي  جلسه  در اولين  معلمان  ـ دبير شوراي٢ تبصره
 .  شورابرساند  اعضاي  امضاي  و به  نموده  را ثبت  هر جلسه  متخذه  يا تصميمات  از مذاآرات اي خالصه است

  درسي  گروههاي  تشكيل  به  خودنسبت  بهتر وظايف  منظور انجام  تواندبه  مي  معلمان  شوراي٣-  بصرهت
 .  نمايد  اقدام وآموزشي

  مدارس  از بازگشايي  قبل  االمكان  راحتي  معلمان  شوراي  جلسه  موظفند اولين  مدارس مديران - ١٧  ماده
 . شود  مي  بارتشكيل  يك  هر ماه  حداقل  معلمان  شوراي جلسات.هندد  تشكيل  از آن  روز پس وحداآثرتاده

  :  آموزان  دانش شورای -  5
   ،انضباطي ، پرورشي  آموزشي  مسائل  در امور مربوط به  آموزان  دانش  منظور مشارآت به -  ١٨ ماده 

   وارج مدرسه  و اولياي آموزان انش د  بين  دوسويه  و مستقيم  و ايجاد ارتباط صحيح  برنامه  و فوق ،ورزشي
   جويي  ومشارآت پذيري  و مسئوليت  و خودباوري  نفس  اعتمادبه  وتقويت  آنان  و آرامت  شخصيت  به نهادن
   شوراي  وظايف اعضا و شرح ترآيب. شود  مي  تشكيل  مدارس  درسطح آموزان  دانش  ،شوراي در آنان
  :  زير است  شرح  به آموزان دانش
  : اعضا  ترآيب-  الف

 خواهند بود، تعدادو   مدرسه  همان  تحصيل  به  شاغل  آموزان  دانش  ،ازميان آموزان  دانش اعضاء شوراي
   وابالغ  تنظيم  و پرورش  آموزش  توسط وزارت  خواهد بود آه  اعضابرابر دستورالعملي  انتخاب نحوه
 . گردد مي
   :  وظايف  شرح-  ب
  .   نامه  آيين  با مفاد اين آموزان  دانش  شوراي هاي  فعاليت  برهمسويي مراقبت - ١
 و   وپرورشي  آموزشي هاي  از فعاليت  در بخشي آموزان  دانش  مشارآت  چگونگي  پيرامون ـ بررسي٢

 .   مدير مدرسه  پيشنهاد به  و ارائه  مدرسه اجرائي
 .   در مدارس  وملي ، انقالبي مذهبي ي مناسبتها  و اجراي ريزي  در برنامه ـ همكاري٣
 .   مدارس  امور آتابخانه  دراداره  و همكاري  ديواري  نشريه ـ اداره٤
 .  آموزان  دانش  و ورزشي ،علمي ،هنري  فرهنگي  مسابقات  در برگزاري ـ همكاري٥
 .   و مذهبي  تفريحي  و اردوهاي  علمي  بازديدهاي  در برگزاري ـ همكاري٦
 .   مدارس  نمازخانه  و اداره  نماز جماعت  دربرگزاري كاريـ هم٧
 .   در مدارس آموزان  دانش  تعاوني  و اداره  درتشكيل ـ همكاري٨
 .   مدرسه  و بهداشتي  در امور انتظامي ـ همكاري٩
    مدرسه  داخلي امتحانات  برنامه  در تنظيم همكاري -١٠
  .   اولياءومربيان  و انجمن  مدرسه  در شوراي ردي مو  شرآت  براي  نماينده ـ انتخاب١١
  مدرسه دراموراجرايي فعال مشارآت آه آموزاني دانش تشويق جهت مديرمدرسه پيشنهادبه ـ ارائه١٢

 . اند داشته
از   خارج وتشكيالت  و فاقد شعبه  است اي  مدرسه  درون  شوراي  يك  آموزان  دانش  شوراي- ١٩  ماده

  جناحي  وفعاليت  سياسي  ناسالم هاي  ايجاد رقابت  مجاز به  آموزان  دانش شوراي. بود خواهد  مدرسه
 .  نمايد آانديداهافعاليت  ياعليه  له  تواند درانتخابات باشد ونمي  نمي  از مدرسه  يا خارج  در داخل وحزبي
در   ابالغي نامه  برابر شيوه نآموزا  دانش  شوراي  تشكيل  به  نسبت  است  موظف  مدير مدرسه - ٢٠   ماده

 . شود  مي  يكبار تشكيل  هرماه  حداقل  آموزان  دانش  شوراي جلسات.نمايد  اقدام هر سال
   و درغياب  امور تربيتي  يا مربيان  از معاونان  ،يكي  آموزان  دانش  بيشتر شوراي  اثربخشي  براي١- تبصره

 را   آنان ،مشكالت آموزان دانش شوراي جلسات هدايت ير،ضمنمد انتخاب به  مدرسه  از معلمان آنها يكي
 . نمايد  مي پيگيري



،  ديني هاي انجمن  تشكيل به  نسبت  مدرسه  شوراي تواندباموافقت  مي  آموزان  دانش  شوراي٢-  تبصره
 .  آند  اقدام  وعلمي  ، ورزشي  ، هنري فرهنگي

  هاي  دارد وتصميم  در اموراجرايي  و مشارآت  مشورتي قش ن  درمدارس  آموزان  دانش شوراي - ٢١  ماده
   همكاري مديرمدرسه. اجراخواهدبود  قابل  نامه  آئين  مفاد اين  از تأييد مدير بارعايت  و پس  اآثريت  با رأي آن
 .  خواهدآورد  بعمل وتوان  درحدامكانات  آموزان  دانش  شوراي  مشكالت  رفع  رابراي الزم

   :  مدرسه  وشوراهای  اولیاء ومربیان  درمورد انجمن وری ضر نکات

از  ،قبل نامه  آيين  در اين  غير از موارد مندرج  به  در مدرسه  يا شورايي  انجمن  هرگونه ـ تشكيل٢٢  ماده
 .   مجاز نيست  و پرورش  آموزش  عالي  شوراي تصويب
  شوراي  مجلس  آشور مانند مصوبات عمومي   مقررات  براساس  آه ها و شوراهايي  انجمن- تبصره

  خود  خاص  مقررات شوند تابع  مي  تشكيل  دولت  و هيئت  فرهنگي  انقالب  عالي ، شوراي  اسالمي 
 . خواهند بود

   ازشوراهاي  ياهريك  اولياء ومربيان  باانجمن  ياحقوقي  حقيقي  ارتباط اشخاص  ياهرنوع  مكاتبات- ٢٣  ماده
 . گيرد  مي  انجام  مديرمدرسه  ازطريق فقط مدرسه
  آنها درسطح آنندوتشكيل  مي  فعاليت  مدرسه  درسطح  نامه  آيين  دراين  مندرج شوراهاي - ٢٤  ماده

 .  مجازنخواهدبود  وپرورش  آموزش  عالي  شوراي  تصويب بدون  ياباالتر منطقه 
 از   يا هر يك  اوليا و مربيان نجمن در ا  اتخاذ شده هاي  تصميم  آه ـ در مواردي٢٥  ماده

ونظر  ورأي آرده مربوطمنعكس وپرورش آموزش  اداره رابه ،بانظر مديرمغايرباشد،مديرموضوع مدرسه شوراهاي
 . باشد  االجرا مي  الزم  متبوع  اداره رييس
اوليا  و انجمن شوراها   فعاليت  از نحوه  يكبار گزارشي  ماه  هرسه  است  موظف ـ مدير مدرسه٢٦  ماده

   محل وپرورش  آموزش  اداره  رابه  مدرسه  شوراي  هاي گيري  تصميم  و اهم  تعداد جلسات  شامل ومربيان
 .  نمايد ارسال
 . قرارخواهند داد راموردتشويق مدارس  فعال وشوراهاي اولياءومربيان ،انجمن  وپرورش آموزش  ادارات-  تبصره

    آموزان  دانش  تحصیل وادامه   نام  شرایط ثبت-   سوم فصل
   آشوربا اصل  داخل  در مدارس  تحصيلي هاي  از دوره  هر يك  ورود به  براي آموزان  دانش  نام  ثبت- ٢٧- ماده

 . گيرد  مي  صورت   يا گذرنامه  شناسنامه  با اصل  از آشور  خارج  و در مدارس شناسنامه
   به مدرسه مذآورازيك  آموز پايه  دانش  و انتقال  دبستان  اول در پايهآموز   دانش نام  ثبت هنگام- ٢٨   ماده

  آموز رابا قيد تاريخ  دانش  شرط سني  ، صحت  شناسنامه  از رؤيت  بايد پس  ديگر،مدير مدرسه مدرسه
   تحصيلي  مذآور بايد درپرونده گواهي. و امضانمايد ،گواهي شناسنامه) فتوآپي( درظهر تصوير  مطابقت
 .  شود آموز ضبط و نگهداري دانش
  شده  تنظيم  بهداشتي ، آارت  ابتدايي  اول آموز در پايه  دانش نام  ثبت  بايد هنگام  مدارس ـ مديران ٢٩  ماده

 .  نمايند  آموز ضبط و نگهداري  دانش  تحصيلي  و در پرونده  را مطالبه  مراآز بهداشتي از سوي
   ،بينايي  تحصيلي  و آمادگي  جسماني  سالمت  سنجش  طرح  آه  در شهرستانهاومناطقي- تبصره

   بودن  و بالمانع  سالمتي  گواهي شود،ارائه  اجرامي  دبستان  ورود به  براي نوآموزان وشنوايي
 .   است شود، ضروري  صادر مي  سنجش هاي  توسط پايگاه  آه  عادي  در مدرسه آموزان دانش نام ثبت
   هرگونه  ودريافت آموزان  دانش نام  ثبت  براي  شرط معدل  و تعيين ، مصاحبه  ورودي  آزمون اري برگز -٣٠  ماده
 و نبايد   مجازنيست نام ثبت در زمان)   درسي  و آتابهاي  حوادث  بيمه  مربوط به  جز وجوه به ( اجباري وجه
 . شود  محروم نام  مذآور از ثبت  داليل  به آموزي دانش

  مربوط به  و مقررات  قوانين  تابع نام  ثبت باشند ازحيث  مي  و ضوابط خاص  قانون  داراي  آه مدارسي - تبصره 
 . خود خواهند بود

 و خواهدبود ،دراولويت تراست نزديك مدرسه به آنان  سكونت  حل م  آه آموزاني  دانش نام ثبت -  ٣١- ماده
 آار پدر يا مادر   محل  به  نزديك هستند در مدرسه و شاغلد هر  آنان والدين آه آموزاني ازدانش  نام ثبت

 .   است بالمانع
   در هردوره تحصيلي پرونده. شود مي  تشكيل  تحصيلي آموز پرونده  هر دانش  براي  در مدرسه- ٣٢  ماده
  نامه  در شيوه مندرج  بر مدارك  خواهدبود و بايد عالوه  دوره آموز در آن  دانش  تحصيلي  وضعيت  دهنده نشان
  دوره  آموزان دانش براي.  نيز باشد تحصيلي  دوره  همان  قبل  سنوات هاي  آارنامه ، شامل  نام ثبت

، وجود  متوسطه   دوره آموزان دانش  و براي  ابتدايي  پنجم  پايه تحصيلي  وجود آارنامه  تحصيلي راهنمايي 
 . دارد  ضرورت تحصيلي  در پرونده  تحصيلي  راهنمايي  سوم  پايه  يا موقت  دايم گواهينامه

  امتحانر  د  با شرآت  يا برابر مقررات  خارجي  تحصيلي  مدارك  از ارزشيابي  با استفاده  آه  افرادي-  تبصره
 .  ندارند  قبل  سنوات  تحصيلي  آارنامه شوند،نياز به  مي  تحصيل  ادامه  به  موفق ورودي
   آه  آموزي  دانش  از ولي  با اخذ تعهد آتبي تواند در موارد استثنايي  مي  مدير مدرسه٣٣-  ماده

. نمايد  نام  ثبت  ماه  يك  مدت  مشروط حداآثر براي  بصورت  از وي  است  تحصيلي  و مدارك فاقدشناسنامه
  موافقت  به منوط  و تحصيلي  هويتي  مدارك  ارائه  عدم  در صورت  آموزان  دانش  قبيل  اين  تحصيل ادامه

   نام  ثبت  براي است  آموز موظف  دانش  خواهد بود و در هر صورت  وپرورش  آموزش  اداره  خاص آميسيون
   خود را به  وتحصيلي هويتي  مدارك  امتحاني  نوبت  از اولين  در دفتر آمار تا قبل  وي  مشخصات  ودرج قطعي



 .  آند تسليم مدرسه
  ناقص  ارزشيابي  جهت  وي  خارجي  تحصيلي  مدارك  آه  آموزي  دانش تحصيل ه و ادام  نام  ثبت-  تبصره
  آموزش  آل  از اداره نامه  و اخذ معرفي  خارجي  تحصيلي  مدارك  ارزشيابي ، باتأييد آميسيون باشد مي

   امتحانات پايان  تا چنانچه .  است  بالمانع  پاياني  امتحانات  از شروع  ازآشورتا قبل  خارج  مدارس وپرورش
  از آشور با خارج  مدارس  وپرورش  آموزش  آل  آموز توسط اداره  دانش  قطعي  تحصيلي  پايه خرداد ماه
   محسوب  پايه  تعيين امتحان  عنوان  به  خرداد و شهريور وي  نشود، امتحانات  مشخص  ساير مقررات رعايت

 در   پايه  تعيين تواند جهت مي  نشود  قبول شهريور ماه   آموز در امتحانات  دانش و چنانچه خواهد شد
 .  آند  شرآت  نوبتي  يك ت صور تر به  پايين  پايه  دروس امتحان
 .   است  آزاد ممنوع  مستمع  آموز بصورت  دانش پذيرفتن - ٣٤   ماده
  تواند باارائه برد مي مي خود بسر   نام  ثبت  غير از محل  در محلي  ضرورت  به  آه  آموزي  دانش-  تبصره
، ) مقصد(  وپرورش  آموزش  از اداره نامه  و با اخذ معرفي  تحصيلي  يا گواهي  مدرسه  شناسايي آارت

 .  آند  استفاده  موقت  جديد بصورت  در محل  از مدارس  يكي  درس ازآالسهاي
  ذيل  شرح توانند به  مي يط سني شرا  بارعايت  سوادآموزي  نهضت  تحصيلي  مدارك دارندگان - ٣٥  ماده
 :  دهند   تحصيل ادامه
 امتحان در يا و  دهند  تحصيل  و ادامه  نام  ثبت  ابتدايي  دوم  در پايه  مقدماتي  دوره  تحصيلي  بامدرك- الف

  سوم  ر پايه د  احراز شرايط قبولي  و در صورت  آرده شرآت)   سوم  پايه  ورود به  عنوان به (  ابتدايي  دوم پايه 
 .  آنند  نام  ثبت ابتدايي

 .  نمايند  نام  ثبت  ابتدايي  چهارم  در پايه  تكميلي  دوره  تحصيلي  با مدرك- ب
 .  نمايند  نام  ثبت  ابتدايي  پنجم  درپايه  پاياني  دوره  تحصيلي  بامدرك- ج

 : هد بود زير خوا  بشرح  روزانه  در مدارس  نام ثبت شرايط سني - ٣٦  ماده
   :  ابتدايي  دوره-  الف
  تمام   سال٩   شهري  در مناطق  و حد اآثر آن  تمام  سال٦   دبستان  اول  در پايه  نام  ثبت  سن حد اقل - ١

 .  خواهد بود  تمام  سال١١   و عشايري  روستايي و در مناطق
  و  روستايي  و در مناطق  تمام سال١٤   شهري  در مناطق  ابتدايي  در دوره  نام  ثبت حداآثر سن - ٢

 .  خواهد بود  تمام  سال١٦  عشايري
   :  تحصيلي  راهنمايي  دوره-  ب

، ١٥   ترتيب  به  شهري  در مناطق  تحصيلي  راهنمايي  و سوم ، دوم  اول هاي  در پايه  نام  ثبت حد اآثر سن
   .  است  تمام  سال١٩  و١٨ ، ١٧  ترتيب   به  و عشايري  روستايي  و در مناطق  تمام  سال١٧ و ١٦
   :  متوسطه  دوره-  ج

  ،  شهري  در مناطق دانشگاهي  پيش  و دوره  متوسطه  و سوم ،دوم  اول هاي  در پايه  نام  ثبت حداآثر سن
 .   است  تمام  سال٢١ و ٢٠، ١٩، ١٨   ترتيب  به  و عشايري روستايي
 درمراآز   آه  جسمي  معلول  آموزان  دانش  سني  حداآثر سقف  به سال دو  تحصيلي  در هر دوره- ١ تبصره

 . شود  مي  دارند اضافه  اشتغال  تحصيل  به  خاص آموزشي
 .  خواهد بود  مهرماه ،اول  نام  ثبت  آموز جهت  دانش  سن  محاسبه ـ مالك٢ تبصره
خواهد    آشوري ، تقسيمات  نام جاز ثبت م  حداآثر سن  رعايت  شهر و روستا براي  تعيين ـ مالك٣ تبصره
  تحصيل  شوند ادامه  منضم  شهري  محدوده  به  تحصيلي  سال  روستاها درطول  برخي چنانچه. بود

 . بود  روستا خواهد  شرايط سني  مطابق  تحصيلي  دوره  آن  ،تاپايان  مناطق  آن آموزان دانش
 شرايط  رعايت با اند،  آرده  تحصيل  ترك  آه  وظيفه  نظام شمول غيرم  آموزان  مجدد دانش  نام ـ ثبت٤ تبصره
 .   است  مربوط بالمانع  تحصيلي  در پايه سني
در "  ا ساير شرايط صرف  با رعايت است  شده  قبول  آه اي  پايه  آموز درهمان  مجدددانش  نام  ثبت- ٣٧ ماده

  .   مجازاست  متفرقه  يا بصورت  غيرانتفاعي مدارس
  عمومي  وظيفه  خدمت  مقرر در قانون  مشموليت  سن  به  آه  پسري آموزان  دانش نام ـ ثبت٣٨ ماده

   آموزش  وزارت  از طريق  وظيفه  نظام  با هماهنگي  آه  است هايي نامه  و شيوه  مقررات ، تابع رسند مي 
 . شود مي  ابالغ وپرورش
   نظام  از نظر مقررات  مشمول  آموزان  وبيشتر دانش ي متوال  ماه  سه  غيرموجه غيبت -  ٣٩  ماده

 . شود  مي  تلقي  تحصيل ترك وظيفه
 . شود  نمي  محسوب  تحصيل  ترك  موجه  وغيبت  تحصيلي  وقفه-  تبصره
   وراهنمايي  ابتدايي هاي  در دوره  تحصيلي  مجاز در هرپايه  مردودي حداآثر تعداد سالهاي - ٤٠  ماده

   پايه در همان سال  سومين تواند براي  مي  شرايط سني آموزبارعايت  خواهدبود و دانش و سال د تحصيلي
 . آند نام ثبت
 خواهند مجاز  دارند  اشتغال  تحصيل  به  خاص  درمراآز آموزشي  آه  جسمي  معلول  آموزان  دانش- تبصره
 .  آنند  تكرار پايه  عادي  آموزان  بيشتراز دانش  يكسال  مدت بود به
   ثبت  به موفق  تحصيلي  يا نيمسال  سال  از شروع  قبل  موجه  داليل  به  آه  آموزي  دانش٤١-  ماده
  آرده  نام ، ثبت  محل  وپرورش  آموزش  اداره  خاص  با اخذ مجوز از آميسيونŠتواند صرف  مي است نشده نام

   خاص آميسيون   و رأي نامه  شماره  دفتر آمار به ظات مالح  موارد در ستون در اينگونه. دهد تحصيل و ادامه
 . شود استناد مي

  پرورش و   آموزش  آل  اداره  از طريق  خارجي  تحصيلي  مدارك  از ارزشيابي  پس  آه  آموزي  دانش-  تبصره



   آموزش داره ا خاص  آميسيون  از  اخذ موافقت شود نياز به  مي  معرفي  نام  ثبت  ازآشورجهت  خارج مدارس
 .  خواهدبود  بالمانع  تحصيلي  از سال  در هر زمان  وي  نام  ندارد و ثبت وپرورش
   معتبرصورت  واقامتي  هويتي  مدارك  براساس  ايران  مقيم  خارجي  اتباع آموزان  ازدانش نام ثبت- ٤٢- ماده
   اجازه  بايدداراي  خارجي  از آشورهاي  وپناهندگان  شدگان  ،رانده  ايران  مقيم افراد خارجي. پذيرد مي

 .  آشور باشند   مورد تأييد وزارت اقامت
  ويااقامت ،بيماري  مدرسه  به  دسترسي  مانند عدم  عللي  به  آه آموزي  دانش  تحصيلي ـ پايه٤٣ ماده

،  سيل  از قبيل دثي در اثر حوا  وي  تحصيلي  شود يا مدارك  وارد مدرسه  موقع  به  از آشورنتوانسته درخارج
  تحصيلي  پايه  و همچنين  است  او ايجاد شده  تحصيل  در ادامه اي  وياوقفه  رفته  از بين  سوزي  وآتش زلزله
   متعارف  سن حداقل   با رعايت  ابتدايي  ندارد ،در دوره  ارزشيابي  جهت  قبولي  قابل  مدارك  آه آموزي دانش
شود و در   مي  تعيين مدرسه   توسط شوراي  معلمان  شوراي  از سوي  شده  انجام هاي  و بررسي  نام ثبت

   و متوسطه  راهنمايي هاي دردوره. شود  استناد مي  مدرسه  شوراي  رأي  دفتر آمار به  مالحظات ستون
   آموزش  اداره تواند با معرفي  خودمي  و توانايي  متعارف  سن  حداقل  به  با توجه  تحصيل  ادامه متقاضي
 باالتر   در پايه  احرازشرايط قبولي  ودرصورت  نموده  مورد نظر شرآت  پايه  ورودي  در امتحان  محل وپرورش
 ١٠و٩و٨ و٧و٦   ترتيب  به  تا پنجم  اول هاي پايه  براي  ابتدايي  در دوره  متعارف سن. (  دهد  تحصيل ادامه
   تا سوم  اول هاي  پايه  وبراي  تمام  سال١٣و١٢و١١  هنمايي را  تا سوم  اول هاي  پايه  وبراي  تمام سال

   .)باشد  مي  تمام  سال١٦و١٥ و١٤  متوسطه
  منطقه  ديگر درهمان  مدرسه  به  مدرسه  از يك  تحصيلي  سال  در جريان  آموزان  دانش  انتقال٤٤-  ماده

 و   سايرمناطق  به  و ناحيه  منطقه  يك و از  سايرمقررات  مقصد بارعايت  مدير مدرسه  موافقت درصورت
   امتحانات از شروع  قبل  ماه  مقصد تا يك  و پرورش آموزش  اداره  موافقت درصورت  و پرورش  آموزش نواحي
 .  خواهدبود  بالمانع پاياني
   و در نظام  آخر سال  امتحانات  سالي ، در نظام  ماده  اين  موضوع  پاياني  منظور از امتحانات١-  تبصره

 .   است  نيمسال  پايان  امتحانات  واحدي- نيمسالي
  از انتقال  پس  ماه  بايد حداآثر تا يك  آموزان  دانش  گونه  اين  امتحاني هاي  و نمره  تحصيلي ه پروند٢-  تبصره
 .  شود  جديدارسال  مدرسه آموز به دانش
  از يك  خردادماه  نهايي  از امتحانات  پس  آخر متوسطه  آزادسال  وداوطلبان  آموزان  دانش  انتقال٣-  تبصره
 مبدأ  وپرورش  آموزش  اداره  خاص  آميسيون باموافقت  عذرموجه يگر مشروط برداشتن د  منطقه  به منطقه
 . باشد  مي بالمانع
   پايه  يك دروس  آليه  گذراندن  منوط به  روزانه  مدارس  به  بزرگساالن  مدارس  آموزان  دانش انتقال - ٤٥-  ماده

   مدارس  آموزان دانش انتقال .  است  روزانه مدارس   نام  وساير ضوابط ثبت  شرايط سني  و داشتن تحصيلي
  .   است  بالمانع  بزرگساالن مدارس  پاياني  امتحانات  از برگزاري  قبل  تا يكماه  بزرگساالن  مدارس  به روزانه
  مدارس  به  روزانه  مدرسه  شرايط تحصيل  دادن  ازدست  علت  به  آه  متوسطه  دوره آموزان  دانش-  تبصره

 .   را نخواهند داشت  روزانه  مدارس  به  بازگشت اجازه شوند،  مي منتقل بزرگساالن
 :  زيرخواهدبود  شرح  به ومتفرقه)  شبانه (  بزرگساالن  در مدارس  نام  ثبت شرايط سني - ٤٦  ماده
  ترتيب  به  و متوسطه  تحصيلي  راهنمايي هاي  در دوره  بزرگساالن  درمدارس  تحصيل  سن  حداقل- ١
 .  خواهدبود  تمام  سال١٦و١٤

  توان  مي موردي  صورت به  محل  وپرورش  آموزش  اداره  خاص  بامجوز آميسيون در شرايط خاص - ١   تبصره
 .  نمود  نام  ثبت  بزرگساالن  راندارد،درمدرسه  شرط سني  حداقل  آه  آموزي از دانش
  آموزمردود متوسطه دهدودانش  مي را از دست  روزانه  در مدرسه ل شرايط تحصي  آه  آموزي  دانش٢-  تبصره

 .  آند  نام  ثبت  بزرگساالن تواند درمدرسه  مي باهرسني
  حداقل.  آشور مجاز نيست  در داخل  پنجم  استثناء پايه  به  ابتدايي  در دوره  متفرقه  امتحان  برگزاري- ٢

  در امتحانات  شرآت  و براي  است  تمام  سال١٠   ابتدايي  پنجم  پايه ه متفرق  در امتحانات  نام  ثبت  براي سن
  وجود ندارد ولي ها شرط سني درساير پايه. نخواهد بود  قبل  سنوات  قبولي  مدارك  ارائه  به مذآور نيازي

  .   است  ضروري  قبل  پايه  قبولي  آارنامه ارائه
  اول  در  تمام  سال١٨) جامع (  تحصيلي  راهنمايي  دوره  متفرقه انات در امتح  نام  ثبت  براي  سن  حداقل- ٣

   اول هاي پايه  قبولي  مدرك  ارائه توانند بدون  مي  ابتدايي  پنجم  پايه  قبولي  آارنامه  و دارندگان  است مهرماه
 .  آنند زادشرآت آ  داوطلب  صورت  به  تحصيلي  راهنمايي  دوره  نهايي  درامتحان  راهنمايي و دوم
  ليكن  است  بالمانع  متفرقه  درامتحانات  وظيفه  نظام  پسرمشمول  داوطلبان  وشرآت  نام ثبت - ١  تبصره
 .  صادرنخواهدشد  تحصيلي  معافيت  آنان براي
 . شود  مي  تلقي  تحصيل  ترك  وظيفه  نظام  ازنظر مقررات  متفرقه  در امتحانات شرآت - ٢  تبصره
   آليه تحصيلي ،پرونده تحصيلي  سال  از شروع  پس  ماه  حداآثر تا يك است  موظف  مديرمدرسه- ٤٧  ماده
   به  باشد،نسبت  شده نام ثبت  مقررات  برخالف آموزي  از دانش نمايد و چنانچه  را بررسي آموزان دانش
 . آند  اقدام  استحقاقي  پايه  او به هدايت
 يا  سال  در همان آموزي  شود دانش  مشخص  تحصيلي  سال  از شروع  ماه  يك  اگر بعد از گذشت-  تبصره

و   آموزش اداره  را به  بايد موضوع ، مديرمدرسه است  شده  نام  ثبت  مقررات  برخالف  قبل  تحصيلي سالهاي
   تعيين  به نسبت   وقت  دراسرع  است  موظف  و پرورش  آموزش  موارد اداره گونه دراين. نمايد  گزارش پرورش

 .  آند  ذيربطاقدام  مراجع  از طريق  موضوع آموز و پيگيري  دانش  تحصيلي سرنوشت
  :   خاص  آموزان  دانش  براي  ويژه تسهيالت



مربوط،   آموزشي هاي  در المپيادها و دوره  شرآت  از قبيل  موجه  داليل  به  آه  آموزاني  دانش - ٤٨  ماده
 در  شرآت  به  موفق  وپرورش  آموزش  اداره  خاص  آميسيون  تشخيص  به  نظاير آن و  ورزشي مسابقات
توانند در  شوند مي  نمي  و متوسطه  تحصيلي  راهنمايي  سوم  نهايي امتحانات

 .  خواهد شد محسوب قبل نوبت درامتحانات قبولي عنوان به آنان قبولي.آنند شرآت بعدي امتحاني نوبت
 شهيد، اسير يا   تحصيلي  سال  آنها در طول  اول  درجه  از بستگان  يكي  آه  آساني آليه - ٤٩   ماده

  از آغاز  قبل  ماه  يك  آنها در فاصله  اول  درجه  از بستگان  يكي  آه آموزاني  دانش گرددو همچنين مفقودمي
افراد   قبيل اين. خواهند شد مردود ن  امتحاني  نوبت شود در آن  مي  فوت  خرداد يا شهريور ماه امتحانات

 .  آنند  مجازشرآت  با غايبين  ديگر همراه  امتحاني  نوبت مذآور دريك امتحاني هاي برنوبت عالوه توانند مي
 . شود  نمي  متوسطه  دوره  نهايي  دروس  شامل  ماده  مفاد اين-  تبصره
  طبيعي   ، بالياي  غيرمترقبه  حوادث  از قبيل  مختلف  علل  به  آنان  امتحانات  آه آموزاني دانش - ٥٠  ماده

  توانندباتأييدآميسيون مي داخلي درامتحانات است گرديده مفقوديامعدوم آنان  امتحاني  و يا اوراق برگزار نشده
مجدد   در امتحان  امتحانات  ايام  از پايان  پس  وحداآثر تا يكماه  فرصت  در اولين وپرورش  آموزش  اداره خاص
 . نمايند رآتش

  عالي شوراي معين  آميسيون  بر عهده  امتحاني  نوبت صدور مجوزوتعيين نهايي  درموردامتحانات-  تبصره
 .  خواهد بود   وپرورش آموزش 

   برموارد مندرج  عالوه  محل  وپرورش  آموزش  اداره  خاص  آميسيون  تواند با موافقت  مي مدرسه -  ٥١  ماده
 :  شود  آموز قائل  دانش  زير را نيز براي  تسهيالت امه ن  آيين در اين

   از دفعات  بيش  يا مشروطي  ، مردودي  آبرسن  از قبيل  مختلف  داليل  به  آه  آموزي  از دانش  نام  ثبت -١
  .  است  داده  را از دست  روزانه  در مدرسه  شرايط تحصيل مجاز و نظاير آن

 .باشد نمي حضوردرآالس قادربه خاص بيماري علت به آه آموزي ازدانش سحضوردرآال بدون نام ثبت - ٢ 

   آردن  ، جايگزين  اضافي  وقت  غلط، دادن  ، امالء صحيح اي  چند گزينه  صورت  به  امتحان برگزاري -٣
  جسماني  شرايط خاص  به  با توجه  داخلي  درامتحانات  يابالعكس  شفاهي  جاي  به  آتبي  بخش نمره

  )   بدني  تعادل  ، عدم  ، ناسازگار بدني  حرآتي اختالالت(راد اف 
   امتحاني   حضور در جلسه  قادر به  آه  آموزي  از دانش  از مدرسه  در خارج  غيرنهايي  امتحان برگزاري -  ٤

  .   نيست مدرسه
   قبل  حداآثر يكماه نيست   نهايي  صورت  آنها به  امتحان  آه  از موعد در دروسي  پيش اخذ امتحان -  ٥

   از آشورعزيمت  خارج  خود به  والدين  اتقاق  به  ضرورت  به  آه  آموزي  از دانش پاياني امتحانات ازشروع
 . خواهد آرد

  .   است  داشته  موجه  غيبت  هماهنگ  در امتحانات  آه  آموزي  از دانش  اخذ امتحان - ٦

آشورها    در آن  دبستان  ورود به  سن  از آشور آه  خارج  ايراني در مدارس   نام  ثبت  سن حداقل - ٥٢  ماده
  ايراني  واردمدارس سالگي  ٥/٥ در   آه  آموزاني دانش.  خواهد بود   سال٥/٥   يا آمتر است  سال٥/٥

   اول پايه  دهند آه  تحصيل  آشور ادامه  داخل توانند در مدارس  مي  شوند در صورتي  از آشور مي خارج
   اول پايه  به  آموزان  دانش  قبيل  اين انتقال. باشند  از آشور گذرانده  خارج  ايراني  را در مدارس دبستان
  انقالب  ، نهادها وارگانهاي  آارمند دولت  آنان  اولياي  آه  مجاز است  آشور درصورتي  داخل مدارس
 از   قبل آنان  ومأموريت  در ديگر آشورها بوده يران ا  اسالمي  جمهوري  در دواير و نمايندگيهاي اسالمي

 .  باشد   يافته  خاتمه  تحصيلي  سال پايان

 :  دهند  تحصيل  زير ادامه  از روشهاي  يكي توانند به  مي  آرده  ازدواج  آموزان دانش -  ٥٣   ماده
 .  نمايند  شرآت  متفرقه  در امتحانات  مقررات طبق - ١
 .  نمايند  تحصيل  بزرگساالن  در مدارس  مقررات طبق - ٢
  سايرين ،مانند  حضور در آالس  نمايند و بدون نام  ثبت  روزانه  در مدارس  شرايط سني  داشتن درصورت - ٣

 .  نمايند  شرآت در امتحانات
  در ايرين،مانند س آموزان  با ديگر دانش  ازدواج  از ابراز مسائل  و خودداري  آامل  سادگي ـ با رعايت٤

 .  دهند  ادامه  تحصيل  به  روزانه مدارس
   به دسترسي  عدم  از قبيل  مختلف  داليل  به  آه  تحصيلي  وراهنمايي  ابتدايي آموز دوره  دانش- ٥٤  ماده

خود قرار دارد،   تحصيلي  پايه  متعارف  باالتر از سن  در شرايط سني تحصيلي  و وقفه ،تكرارپايه مدرسه
   همان ،درشهريورماه١٤   آل  معدل  با حداقل  خردادماه  در امتحانات  قبولي د در صورتتوان مي
   ثبت  تحصيل ادامه  براي  آه  جديدي  يا مدرسه  قبلي  باالتر در مدرسه  پايه  در امتحانات تحصيلي سال
 .  ارتقاء يابد  بعدي  پايه هب  احراز شرايط قبولي  آند ودر صورت  شرآت نوبتي  يك  صورت  به  است آرده نام

  دوره) بزرگساالن (  شبانه  آموزان  و دانش  ابتدايي  پنجم  پايه  متفرقه  آزاد امتحانات ـ داوطلبان١ تبصره
 .  نخواهند بود  ماده  ازمفاداين  استفاده  مجاز به  تحصيلي راهنمايي

   ابتدايي دوره  امتحانات نامه  در آيين رايط مندرج همانند ش  شهريورماه  در امتحانات شرايط قبولي - ٢  تبصره
   باتأييد شوراي داخلي توانند در امتحانات  مي  شهريورماه  موجه غايبين. خواهد بود  تحصيلي و راهنمايي

 مجاز   غايبين  در امتحانات وپرورش  آموزش  اداره  خاص  باتأييد آميسيون  هماهنگ  و در امتحانات مدرسه



 . ايند نم شرآت
 آنند و  تحصيل  بزرگساالن  درمدارس  آموزان  از ساير دانش  بيش  مجازند يكسال  ايثارگران - ٥٥  ماده

 .  نمايند  مجازانتخاب  واحدهاي  از سقف  بيش  درسي  عنوان  يك  تابستاني  يادوره  درهر نيمسال همچنين

    مدارس  وایمنی  شرایط بهداشتی-  چهارم فصل
،  نمازخانه  در هر مدرسه  وپرورش  آموزش  وزارت  ضوابط ومعيارهاي  شود براساس سعي - ٥٦  ماده

 و   اوليه آمكهاي  براي  الزم  و وسايل ، مكان  اجتماعات ، سالن  ورزشي ، سالن ، آارگاه ، آزمايشگاه آتابخانه
   مشابه  وامكانات وجوددرمدرسه م  وازامكانات  بيني ،پيش  حريق  واطفاي  درماني-   بهداشتي هاي مراقبت
 .  شود  استفاده  از آن خارج
   براموري  محيط مدرسه  و سالمت  بهداشت  ارتقاء سطح  به  آمك  موظفند براي  مدارس  مديران- ٥٧  ماده

  ،موي ،بدن لباس  پاآيزگي  به ،توجه  بهداشتي هاي  سرويس  ،نظافت سالم  آشاميدني  آب  تأمين از قبيل
   موادخوراآي وتوزيع  وتهيه  مدرسه  فضاي  براي  مناسب  وروشنايي  رنگ  و تأمين ، تهويه آموزان دانشسر 

 . دارند  معمول  آامل  آاردرآارگاههامراقبت  از لباس  واستفاده  مدرسه درتعاوني
 اقدام   آموزان  دانش ننمود)  حوادث (  بيمه  به  نسبت  تحصيلي  سال  بايد ابتداي  مدارس مديران -  ٥٨  ماده

 . نمايند  را راهنمايي  آنان  و خانواده  آموزان ، دانش  آن  از مزاياي  استفاده  چگونگي آنند و در خصوص 
. آيد   بعمل  درماني-   بهداشتي  معاينه  آموزان  ازدانش  بار در سال  يك  بايد حداقل در مدرسه - ٥٩   ماده

  بهداشتي  و سازمانهاي  را با مسئوالن  همكاري  نهايت  اوليا و مربيان  انجمن  بايد با آمك  مدارس مديران
 .  باشند  داشته آموزان  دانش  و سالمت  بهداشت  تأمين براي
  هاي  برنامه  اجراي  براي  درماني  يا مرآز بهداشتي  بهداشت  مربي  آه  در مناطقي-  تبصره

 بايد در   نباشد، مدير مدرسه  آن  تأمين  نيز قادر به وليا و مربيان ا  باشد وانجمن وجود نداشته بهداشتي
  براي  الزم  برساند تا اقدامات  محل  و پرورش  آموزش  اداره  اطالع  را به  مراتب  الزم  گزارش  با تهيه وقت اسرع
 .  گيرد  صورت  ايمني  وخدمات  بهداشتي  مراقبتهاي  مربوط به هاي  برنامه اجراي

 و   ديگر در ارتباط با شرايطبهداشتي  هر دليل  واگيردار يا به  بيماري  در اثر شيوع  آه در مواردي - ٦٠   دهما
بايد با نظر   باشد، مدير مدرسه  مواجه  با خطر احتمالي آموزان  دانش  تحصيل ، ادامه  مدرسه ايمني

   اقدام  موقت بصورت  مدرسه  نمودن  تعطيل  به  نسبت  وپرورش  آموزش  اداره  مربوط و موافقت آارشناسان
 .  شود  ديگر داده درمحل آموزان  دانش  تحصيل  ادامه  ترتيب  وقت  در اسرع  نمايد آه آند و اهتمام

  اطالع  را به آموز مراتب  در دانش  بيماري  عالئم  مشاهده  هنگام  موظفند به  مدارس مديران - ٦١  ماده
 .  شود داده  آموزان  ديگر دانش  به  بيماري  از سرايت  آموز قبل  دانش  درمان  تا ترتيب برسانند  وي اولياي
   به  بازگشت  آند ، هنگام  واگيردار غيبت  بيماري  ابتال به  سبب  به  آه  آموزي دانش - ٦٢   ماده

 .  نمايد ه ارائ  مزاج  برصحت  مبني  پزشكي  بايد گواهي  از بهبودي  اطمينان براي مدرسه
 قرارگيرند و   آالس  مناسب هاي  دارند بايد در رديف  يا شنوايي  بينايي  ضعف  آه  آموزاني  دانش- ٦٣  ماده

   محل بيني  آيد و پيش  بعمل  ممانعتي نويسند نبايد هيچگونه  مي  چپ  با دست  آه آموزاني درمورد دانش
 .  قرار گيرد  آنها بايد مورد توجه اي بر  شرايط مناسب  و تأمين  نشستن  براي مناسب

    آموزان  دانش  و لباس  پوشش-   پنجم فصل
 بامحيط   و متناسب  آراسته  ظاهري  و داراي ،ساده  و رنگ  بايد از نظر دوخت آموزان  دانش ـ لباس٦٤ ماده

 .  باشد  مدرسه  و تربيتي آموزشي
نيز از   مدرسه  به ،در آمد و رفت  در مدرسه  مناسب  از پوشش  بر استفاده  بايد عالوه آموزان ـ دانش٦٥ ماده
 .  آنند  استفاده  تصوير و نوشته  و فاقد هرگونه  مناسب  و پوشش لباس
   آنان لباس  و دوخت ، شكل  است  آنان  وقار و عفاف ، نشان  بر پوشش  عالوه  آموزان  دانش  لباس- ٦٦ ماده

 .  باشد  متناسب  اسالمي بايد با شئون
  ومقنعه شلوار مانتو،) ٢  چادر،مانتو، شلوارومقنعه) ١   دخترشامل آموزان  دانش  پوشش -  ٦٧  ماده
 باشد  مي

  ضمن   مدارس  مديران  است شايسته. باشد  مي  پوشش ترين  و مناسب  حجاب چادر بهترين - ١   تبصره
 .  آنند  و توصيه  تشويق  از آن  استفاده  دختر را به  آموزان  اجبار، دانش  عدم رعايت
   جغرافيايي  و  شرايط سني  به  توجه  دختر بايد ضمن  آموزان  دانش  مانتو، شلوار و مقنعه  رنگ- ٢  تبصره
 .  شود  انتخاب  مناسب هاي  رنگ از ميان

 

    آموزان  دانش  انضباطی  مقررات-   ششم فصل

 
   :  آموزان  دانش  وظايف- ١

  را در اخالق  و پرورش  آموزش  و مقررات  اسالمي  موظفند موازين  تحصيل  در دوران  آموزان دانش - ٦٨  ماده
  :   زيراست  شرح  آنها به  اهم  آنند آه  رعايت و رفتار خويش

  .   شعائر ديني رعايت - ١



 .   مدرسه رآنان و ديگر آا بيان، مر ، معلمان  مدير، معاون  به  نسبت  واحترام  ادب  رعايت - ٢
 .  آموزان  با ساير دانش  و همكاري  رفتار و اخالق  حسن رعايت - ٣
 در   ومشارآت  ديني  فرائض ، انجام  و تربيتي  آموزشي  مقررات ، رعايت  در تحصيل  شايسته سعي - ٤

 .   مدرسه  اجتماعي فعاليتهاي
 مقرر   در غيرساعات حضور در مدرسه. ( مقرر  ساعات  در پايان  از آن  و خروج  در مدرسه  موقع حضور به - ٥

   دانش  ولي  اجازه منوطبه...  و  پرورشي  ، فعاليتهاي  ، آتابخانه  ، آزمايشگاه  ورزش  از زمين  استفاده براي
 .)  مجازخواهدبود  مدرسه  از آارآنان  او يا يكي  سرپرستي  مدير و به آموزو موافقت

 .   داير استŠ رسم  مدرسه  آه  مدتي  در تمام  درس  و آالس رسه در مد حضور مرتب - ٦ 
   مربوط درپاآيزه  ديگر و مسئولين  آموزان  با دانش  و همكاري  فردي  و نظافت  بهداشت رعايت - ٧ 

 .   مدرسه  فضاي  نگهداشتن
   با شئون سب سر متنا  موي  و اصالح  و مناسب  ساده  ، جوراب  ،آفش  از لباس استفاده -  ٨ 

 .   دختران  براي  مناسب  حجاب  و رعايت  پسران  براي  آموزي دانش
   اشياء گرانبها ووسايل  آوردن  و پرهيز از همراه  و آرايشي  تجملي  وسايل  از بكاربردن خود داري - ٩ 

 .   مدرسه  به غيرمرتبط با امور تحصيلي
  آموزي دانش  تعاوني  شرآت نامه  در آيين  آه  غير از مواردي  به  در مدرسه  از خريد و فروش خودداري - ١٠

  .   است  شده بيني پيش
.  مدرسه  و ساختمان ، تجهيزات  اموال  در حفظ و نگهداري  و اهتمام  شخصي  از وسايل  مراقبت - ١١

  اردآورد، بايدخسارت و  خسارت  آموزان  يا ساير دانش  مدرسه  و ساختمان  وسايل  به آموزي  دانش چنانچه(
 ).  شود  جبران  وي آموز يا ولي  توسط دانش وارده
   وظايف اهم شود، بايد حاوي  مي  او تكميل آموز وولي  توسط دانش  نام  ثبت  درموقع  آه هايي  برگه-  تبصره

 .  را تعهد آنند يفوظا  اين  او انجام  آموز وولي  ، دانش  و توجه  آگاهي باشد تا ضمن آموزان  دانش انضباطي
 باشد،  داشته  غير موجه  آموز تأخير ورود مكرر يا غيبت  دانش  آه  در مواردي  است مدير موظف- ٦٩    ماده
   دانش  غيبت شودچنانچه  معمول  الزم  جويي  چاره  ولي  برساند تا با همكاري  وي  ولي  اطالع  را به مراتب

   مراتب  است  باشد مديرموظف نامه  آيين  اين٣٩  از حد مقرردرماده   بيش  عمومي  وظيفه آموزپسرمشمول
 .  آند  مربوط اعالم  مراجع  را به  وي  تحصيل ترك
انضباط   آسر نمره  وموجب  ثبت  آموز در دفترانضباطي  وتأخير ورود دانش  غيرموجه  غيبت - ٧٠  ماده
  با نظر شوراي  است  موظف  حد ،مدير مدرسه از  بيش  تأخير ورود مكرر ياغيبت شود و در صورت مي

 .  آند آموز ابالغ دانش  ولي  بهŠ را آتب  اتخاذ نمايد ومراتب٧٦   را برابر مفادماده  مقتضي  تصميم مدرسه
  :  و تشويق  ترغيب- ٢

 و   را تهيه ييها برنامه  خويش  وظايف  صحيح  انجام  به آموزان دانش  ترغيب  بايد براي  مديرمدرسه - ٧١  ماده
 .  اجرا آند  مدرسه باتأييد شوراي

  زيرمورد تشويق  روشهاي دهند، به  مي  انجام  نحو شايسته  خود رابه  وظايف  آه  آموزاني  دانش-٧٢  ماده
 : گيرند قرار مي

  .   آموزان  در حضور دانش  در آالس  شفاهي تشويق - ١
  .   آموزان  دانش ضور آليه در ح  آغازين  در مراسم  شفاهي تشويق - ٢
 .  آموز  دانش  ولي  به  آن  و اعالم  در آالس  و شفاهي  آتبي تشويق - ٣
  .  آموزان  دانش  در حضور آليه  و شفاهي  آتبي تشويق - ٤
  .   آموزان  دانش  در حضور همه  مدير مدرسه  تقدير با امضاي  يا لوح  جايزه اعطاي - ٥
  .   و پرورش  آموزش  اداره  تقدير از طرف  لوح اعطاي و   آتبي تشويق - ٦
 .   و فرهنگي ، آموزشي  تربيتي  در اردوهاي  شرآت  براي معرفي - ٧
    و پرورش  آموزش  عالي  شوراي برابر ضوابط مصوب  آموزي  دانش هاي  نشان اعطاي -٨

  مدير مدرسه  توسط٥   لغايت٢  موز و بندهاي آ  دانش  و مربي  با معلم١ در مورد بند   اتخاذ تصميم-  تبصره
  .   خواهد گرفت  انجام  مدرسه  از تأييد شوراي  پس٧و ٦  بندهاي و

 :  شود  رعايت  بايد موارد ذيل  تشويق  هرنوع در انجام - ٧٣ ماده
 اميد،   وروح  شده  آموزان  دردانش  دروني  وانگيزش  تشويق  بايد منجربه  مدرسه  تشويقي هاي برنامه - ١

 .  دهد  توسعه  را در آنان  و جديت  آار و آوشش  به  ، عشق تعاون
  قبلي  با وضع  در مقايسه  وي  پيشرفت آموز و ميزان  دانش  و آوشش  ، سعي  در تشويق  اصلي مالك - ٢

 . خود باشد
شود   مي ويق تش  آه  فردي  براي  آن  علت  پذيرد آه  انجام اي  گونه  بايد به  تشويق -٣

 .  باشد روشن آموزان وسايردانش
  آن  وتربيتي  آموزشي  آموز باشد و ارزش  دانش  و ذوق  با سن شود بايد متناسب  مي  تهيه  آه جوايزي - ٤

 .  قرار گيرد مورد توجه
ور اوليا حض  عدم  شود و در صورت  درج  آموزان  دانش  تحصيلي  بايد در پرونده  مهم هاي  تشويق خالصه - ٥
 .  برسد  آنان  اطالع  به  نحو مناسب به
  هانبايدتبعيض  تشويق  شود و در اعمال آموز ديگري  تحقير دانش  نبايد سبب آموزي  دانش  هيچ تشويق - ٦

 .  شد  قائل آموزان  دانش  بين و استثنايي



 
   :  تنبيه- ٣
شود  مي  محسوب  خود تخلف  وظايف انجام   به  نسبت  آموزان  دانش انگاري  قصورو سهل - ٧٤  ادهم

   محصل وموقعيت  از وضع  تنبيه  هرگونه  از اعمال  موظفند قبل  ومربيان ،معاونان  مدرسه مدير،شوراي
 . آنند اقدام  آن  رفع  به برآيند ونسبت  تخلف  وعلت  انگيزه يابند و درجستجوي آگاهي
 در   ايجاد رفتارمطلوب  را براي  مناسب  و زمينه  خود جلب  اشتباه بهآموز را   دانش  بايد توجه ـ تنبيه٧٥  ماده
 تغييررفتار  مناسب  از الگوهاي  و استفاده  علمي هاي  يافته  به  بايد متكي  تنبيه  نمايد لذا اعمال  فراهم وي

 .  نشود  بر تكرار اشتباه آموز و اصرار وي  دانش  تجري باشد تا موجب
افتد،  ، درآنها مفيد و مؤثرنمي  تربيتي هاي جويي ها و چاره  راهنمايي  آه  متخلفي آموزان دانش -  ٧٦  ماده

 : گيرند  قرار مي  زير مورد تنبيه  از روشهاي  يكي  به  تناسب بارعايت
  .   طور خصوصي  به تذآر و اخطار شفاهي - ١
 .  مربوط  آالس آموزان  در حضور دانش تذآر و اخطار شفاهي - ٢
 .  آموز  دانش  ولي  بااطالع  پايه  متعدد دريك  وجودآالسهاي  ، در صورت تغيير آالس - ٣
 .  آموز  دانش  ولي  به  و اطالع اخطار آتبي - ٤
 .  روز  سه  مدت آموز، حداآثر براي  دانش  ولي  قبلي  با اطالع  از مدرسه  موقت اخراج - ٥
 .  ديگر   مدرسه  به  انتقال -٦

  تنبيه  جهت  درسي  تكاليف  و تعيين  بدني  ، تنبيه  اهانت  ديگر از قبيل  تنبيه  هرگونه  اعمال - ٧٧  ماده
 .  شد  قائل  واستثنايي  تبعيض  آموزان  دانش  نبايد بين  تنبيهات  و در اعمال  است ممنوع
مدير و   برعهده٣مربوط و بند    و مربي  معلم  بر عهده٢ و ١   در بندهاي  مندرج  تنبيه اعمال - ٧٨ ماده

   برتأييد شوراي  عالوه٦درمورد بند  .  مديراست  برعهده  مدرسه  شوراي  از موافقت  پس٥ و ٤  بندهاي
  .   است  نيز ضروري  وپرورش  آموزش  اداره  ،اخذ موافقت مدرسه
   به مانهاومراآزغيروابستهها،ساز  ساير وزارتخانه  به  وابسته در دبيرستانهاو هنرستانهاي - ٧٩  ماده

آموز از   دانش ،انتقال يانظاير آن  فردبودن  منحصربه  علت  به  آه  آموزشي  وساير واحدهاي  وپرورش آموزش
   اداره  با موافقت  مدرسه  ، شوراي استمرار تخلف باشد، در صورت  نمي  ديگر ممكن  مدرسه  به  مدرسه يك

 . نمايد  مي  اقدام  مدرسه  آموزاز آن  دانش  اخراج  به  نسبت  وپرورش آموزش
   قرارگيرد،بايد قبالحساسيتهاي  فرزندش  تخلف آموز درجريان  دانش  ولي است  الزم  آه  درمواردي- تبصره
 .  قرار داد  رفتار فرزندش  او را در جريان  مناسب  با روش  وآنگاه  بررسي ولي
 "اشودونهايت  ديگرمنتقل  مدرسه  به اي  از مدرسه  تخلف  علت  به آموزي  دانش آه درصورتي - ٨٠  ماده

  و گمراهي  انحراف زند و موجب  مي  را برهم  وتربيتي  آموزشي  نظم شودآه داده تشخيص
 از   اول مربوط درنوبت  و پرورش  آموزش  اداره  و موافقت  مدرسه شود،باتأييد شوراي ديگرمي آموزان دانش

   وپرورش  آموزش آل  اداره آه تامدتي  دوم  نوبت  مربوط وبراي آموزشي  ياناحيه طقه من حضور در مدارس
   تعليم شود آه  مي  او خواسته شود وازاولياي مي  محروم  مدارس نمايد ،از حضور درآليه مي تعيين استان
 .  گيرند برعهده  از مدرسه  رابيرون  فرزند خويش وتربيت
 :  پذيرد  زير انجام  نكات  بايد با رعايت نامه  آيين  مقرر دراين  انضباطي ات تنبيه اعمال - ٨١   ماده
 .  باشد  آننده  و آگاه  بايد روشنگرانه  انضباطي تنبيه - ١
 .  شود آموز توجه  دانش  و اجتماعي ، خانوادگي ، سني  و رواني  شرايط جسمي  به -٢
  تنبيه  دراجراي  مناسب  وتدريج  باشدوترتيب ، متناسب شده   آموز مرتكب  دانش  آه  با تخلفي  تنبيه -٣

 .  شود رعايت
 .  شود  و روشن  او بيان  آموز و ولي  دانش  براي  مدرسه خيرخواهي - ٤
 .  باشد  و منطقي ، نزديك  تنبيه  و اجراي  تخلف  وقوع  بين  زماني  فاصله -٥
 .  آند خودراجبران خطاوتخلف شودآه ددو ازاوخواستهگر آموزارائه دانش به تخلف جبران هاي  شيوه -٦
   اجتناب  جز در مواردضروري  در حضور جمع  آموز حفظ شود و از تنبيه  دانش  ،آبروي  تنبيه  در اجراي -٧

 . گردد
  :   انضباطي  در ارتباط با مقررات  مدرسه  وظايف -٤

 آند   آگاه  موارد انضباطي  به سبت خود را ن  همكاران  است  موظف مديرمدرسه - ٨٢-  ماده
  اداره  به  الزم  و اقدام  اطالع  را جهت  ،مراتب  تخلف  مشاهده  را تذآر دهد و درصورت  بدني تنبيه وممنوعيت
 .  دهد  گزارش  منطقه  وپرورش آموزش
  آموزان دانش دفتر انضباطي آموز بايد در   در رفتار دانش  آن  و نتيجه  شده  اعمال  و تشويق تنبيه - ٨٣-  ماده
 .  قرار گيرد  مورد توجه  انضباط وي  نمره  شود و در تعيين درج

 امحاء خواهد شد تا   تحصيلي  هر سال آموز در پايان  دانش  و تنبيه  تخلف  سوابق-  تبصره
 .  نماند  آموز باقي  دانش  براي نامناسبي سابقه
از  شود،پس  بازداشت  بطور موقت  قضايي  مراجع ازطريق  جرمي اماته  به آموزي  دانش چنانچه - ٨٤- ماده
   و پرورش آموزش از تأييد اداره  پس آند آه مي  راتعيين  وي تحصيل ادامه  نحوه  مدرسه ،شوراي آزادي

 . شود مي  محسوب  تحصيلي  وقفه  عنوان  آموز به  دانش  بازداشت مدت. شود اجرامي

   ، وظايف  آموزان  دانش  وشوراي ، مربيان  معلمان  باهمكاري  است موظف   مدير مدرسه -٨٥- ماده
  تناسب  را به نامه  آيين  دراين  شده  بيني  پيش هاي  از تنبيه ها و اجمالي  تشويق  و چگونگي آموزان دانش



 . دهد   آموزش  آنان  شرايط ، به  اقتضاي  وبه  آموزان  دانش  وفهم سن 

 ور مالی ام-   هفتم فصل

  ،آمكهاي برنامه  فوق  از خدمات  حاصل  و وجوه آموزان  دانش سرانه(  مدرسه  درآمدهاي ـ آليه٨٦  ماده
 واريز و با  مدرسه  بانكي  حساب بايد به)   مردمي  و آمكهاي  مناطق  و پرورش  آموزش شوراهاي
   آه ر روستاها ومناطقيد. شود  هزينه  مدرسه  مالي  نظر شوراي  مربوط ،تحت مقررات رعايت
  ،قبض نقدي هاي  آمك  دريافت  ازاي  به  باشند ،مدير مدرسه  نداشته  بانك  به  دسترسي آنندگان آمك

   با هماهنگي فرصت  در اولين  شده آوري  جمع وجوه.دهد  مي  اوليا تحويل دار ومعتبر صادر و به شماره
   گزارش تحصيلي  هر سال  واريز شود و در پايان  مدرسه ي بانك  حساب  بايد به  اوليا و مربيان انجمن

   و پرورش آموزش   شوراي  به اوليا و مربيان  انجمن  رئيس و مدير  امضاي با  مردمي هاي عملكرد آمك
 .  گردد ارسال   شهرستان

  ،نماينده يان اوليا ومرب  انجمن  رئيس  با عضويت  تحصيلي  در هر سال  مدرسه  مالي شوراي - ٨٧  ماده
 .برسد  مالي شوراي  اعضاي امضاي  به شودوبايداسنادهزينه  مي تشكيل  ومديرمدرسه معلمان شوراي

  امضاي (  مدرسه  مالي  شوراي  امضاي  با دو امضاء از سه  مدرسه  از حساب برداشت - ٨٨   ماده
   مالي  شوراي  و اعضاي رفت خواهد گ صورت)   مدرسه  مالي  شوراي  نفر ديگر از اعضاي مديرو يك
 .   خواهند داشت  مشترك ها مسئوليت  هزينه  انجام درمقابل

  شماره  مربوط  مقررات  بايد مطابق  مدرسه  و اهدايي  شده  خريداري  وتجهيزات  اموال آليه - ٨٩  ماده
 .  شود  ثبت  مدرسه  و در دفتر اموال گذاري
  بايست مي   مدرسه  و مربيان  ، معلمان  آارآنان  تشويق  براي دمي مر هاي  از آمك  استفاده٩٠   ماده

 .  پذيرد  صورت مدرسه  اوليا و مربيان  انجمن باموافقت
ا  ب  بايد متناسب  و تربيتي ، تفريحي  علمي هاي  گردش  هزينه  بابت  وجه  هرگونه گرفتن - ٩١  ماده
  انجام  مدرسه  اوليا و مربيان  انجمن  ازموافقت وپس اشدهاب  خانواده  پرداخت  مربوط وتوان  هاي هزينه
 . گيرد
 و  آموزش  توسط وزارت نامه  آيين  مفاد اين  با رعايت  مالي  مقررات  درخصوص  الزم نامه شيوه - ٩٢  ماده

 . شود  مي  و ابالغ  تدوين پرورش

   سایر موارد-   هشتم فصل
  آموزش دوره. گردد  مي  محسوب  تحصيلي  سال  بعد يك  سال ريور ماه تا آخر شه  مهرماه  از اول- ٩٣  ماده

 بعدخواهدبود،مگردر   سال  خرداد ماه  تا پايان  مهر ماه  از اول  تحصيلي  در هر سال  آن  و امتحانات رسمي
 .  خواهد شد  اعالم  وپرورش  آموزش  عالي شوراي باتصويب آه شرايط خاص

   آه  جز درمواردي  در مدرسه  و ساير آارآنان ، معلمان  حضور مدير، معاونان مي رس  در اوقات- ٩٤  ماده
 .   است ، الزامي  شده  مجاز شناخته برابر قانون

 از  شودوقبل مي تنظيم مصوب  و هفتگي  درسي  ساعات  با جداول  مطابق  مدارس  درسي  برنامه- ٩٥  ماده
 . رسد  مي  معلمان  اطالع  به  تحصيلي  سال شروع
  لغايت ( نوروزي  آشور و تعطيالت  رسمي  برابر تعطيالت  مدارس  تحصيلي  سال  ضمن تعطيالت - ٩٦  ماده
   روزهاي  فصلي تعطيالت  در ايام خواهد بود و مدارس) تير ومرداد  (   فصلي و تعطيالت )   فروردين١٣

   آل  اداره  ، برابرتصميم اضطراري تعطيالت.اهند بود باز خو  اداري  آارهاي  انجام  براي  وچهارشنبه دوشنبه
 بايد   مناسب ها، در فرصت  تعطيلي  بروزاينگونه  خواهد شد و در صورت  عملي  استان  و پرورش آموزش
 .  شود دهد اقدام  مي  روي  ساالنه رسمي  تحصيل  لحاظ در مدت  ازاين  آه  آمبودي  جبران  به نسبت
  هيأت ها مصوب  مرخصي  نامه  آئين  طبق  آموزشي  واحدهاي  وآارآنان  معلمان ايه ـ مرخصي٩٧  ماده
   نحوي  بايد به  واجرايي  اداري عوامل.  خواهد بود  وپرورش  آموزش  از وزارت  صادره هاي نامه  و شيوه وزيران

 .  نشود  مدرسه  تعطيلي  منجر به  نمايند آه  خود استفاده  ساليانه از مرخصي
 از  خارج  مدارس  وپرورش  آموزش  آل  اداره  وسيله  از آشور به  خارج  مدارس  رسمي  تعطيالت-  تبصره

 . گردد  اجرا مي  و پرورش  آموزش  عالي  شوراي  از تصويب آشور پيشنهاد و پس
   حجم  مستمر به  موظفند با نظارت  مدارس مديران.  و نشاط آور باشد  بايد مشوق مدرسه - ٩٨  ماده

را  شرايطي  آالسي  امتحانات  دفعات  آردن  و متعادل  و پرورشي  آموزشي هاي  و فعاليت  درسي تكاليف
 .  شود  جلوگيري آموزان  مفرط دانش  از خستگي  آورند آه فراهم
،   امتحاني  سؤال  ، طرح  درسي  آتابهاي  بندي  ، بودجه  تدريس  روشهاي  در انتخاب ـ معلمان٩٩  ماده

  شوراي هاي  و تصميم  مصوب  مقررات  با رعايت  درسي  و مواد آمك  آموزشي  آمك  وسايل بكارگيري
  .   خواهند داشت  عمل  آزادي مدرسه
 .  شود خودداري  امتحان  بايد از برگزاري االمكان  حتي  محرم  ماه  اول  و دهه  رمضان مبارك  ـ درماه١٠٠  ماده



شود و  مي  تأخير شروع  با دوساعت  صبح  نوبت  آالسهاي  رمضان  مبارك  ماه٢٣ و ١٩  ـ در روزهاي تبصره
 .   دو روز مجاز نيست  در اين  امتحان برگزاري
  بالمانع  مدرسه  مديرهستند به  مورد شناخت  آه  وافرادي  اعزامي  و ناظران  ـ ورود بازرسان١٠١  ماده
   به خاص  امري  انجام ها براي  ساير دستگاهها و سازمان  از طرف  آه  و آساني ورود افراد متفرقه.  است

 . باشد  مربوط مجاز مي  و پرورش  آموزش  با اداره  از هماهنگي آنند،پس  مي مراجعه مدرسه
 و   ازوسايل  درست  و استفاده  و نگهداري  حفظ ساختمان  به  نسبت  است  موظف  مدير مدرسه١٠٢-  ماده

،   و دفاترآمار، اموال  اداري  سوابق  و نگهداري  درست تنظيم.  را بنمايد  الزم  مراقبت سه مدر تجهيزات
   ،بارعايت  است نشده  تحويل  آه  آموزان  دانش  تحصيلي  از سوابق  قسمت  آن  و نگهداري  و مالي امتحانات
 افراد  مراجعه هاو د دربازرسي موظفن  مدارس  و مديران  است  الزامي  مربوط،در مدرسه هاي نامه شيوه
 . برسانند تأييد آنان  به لزوم ودرصورت رؤيت مربوطرابه سوابق ،  اداري  ذيصالح
   ندارد بارعايت  دايمي  جنبه  آه ها و مدارآي  و ساير نوشته  آموزان  دانش  امتحاني  امحاء اوراق-  تبصره
 . گيرد ي م ،انجام  الزم  صورتجلسات  مربوط و تنظيم مقررات
  رعايت به  هستند و موظف  و اسالمي  اخالقي  الگوهاي  مدرسه آموزان  و دانش  مدير و آارآنان١٠٣-  ماده

 . باشند  مي  مدرسه  همسايگان ويژه  به  مردم  همه حقوق
  آنان  به  آارشخصي  ياارجاع  آموزان  دانش  از دسترنج  استفاده  به  مدرسه  از آارآنان  يك  هيچ١٠٤-  ماده

 . مجاز نيستند
   مدرسه تأييدشوراي  رابدون  آن  و تجهيزات  وامكانات  مدرسه  فضاي  مجاز نيست مدير مدرسه - ١٠٥   ماده

 .  يا سازمانها و مراآز ديگر قراردهد  در اختيار اشخاص  و پرورش  آموزش  اداره و موافقت
  ،نمايندگان خبرگان  ،مجلس  جمهوري  رياست انتخابات   از قبيل  رسمي  انتخابات  در ايام -١٠٦   ماده

 حضور در   جهت آموزان  دانش  و ترغيب  تشويق  اينكه  شهر، ضمن  و شوراي  اسالمي  شوراي مجلس
 مبرا باشد و هر   گروههايا افراد خاص  به  گرايش  بايد از هر گونه ، محيط مدرسه  است  ضروري انتخابات
   يا عليه  له  سخنراني  و برگزاري انتخاباتي  نامزدهاي  تبليغ  براي  مدرسه حيط و امكانات از م  استفاده گونه

 .  است  پيگرد قانوني نامزدها موجب
  شهرستان  درمحدوده  و تفريحي  ،تربيتي  علمي  بازديد و گردشهاي  جهت  آموزان  دانش اعزام - ١٠٧  ماده
  مدير مدرسه . است  بالمانع  آموزان  دانش  اولياي  آتبي  و رضايت  مدرسه  شوراي  با موافقت  تحصيل محل
   دانش  اعزام براي. نمايد  مربوطارسال  و پرورش  آموزش  اداره  را به  مدرسه  شوراي  موافقت  است موظف
  شوراي   اوليا و موافقت  آتبي  براخذرضايت  ،عالوه  تحصيل  محل  شهرستان  ازمحدوده  خارج  به آموزان
  .  است  نيز ضروري  محل  و پرورش  آموزش  اداره  ، موافقت مدرسه
  هفته  و ازيك  مدارس  رسمي  امتحانات  برگزاري  درايام  و تربيتي ،تفريحي  علمي  بازديدهاي  انجام-  تبصره
 .   است  ممنوع  از آن قبل

يا ( اموردفتري  متصدي  باامضاي  از مدارس  صادره  تحصيلي  هاي هاوگواهي  آارنامه  آليه - ١٠٨   ماده
 .  اعتبارخواهدبود  داراي  مديرمدرسه ومهروامضاي)باشد  مي  مسئووليت دار اين  عهده  آه فردي

   صادره هاي  گواهي  وپرورش  آموزش  عالي  شوراي  دبيرخانه٧٩/٤/٧  مورخ١٢٠/١١٠٩/٨   استنادنامه به" 
   معافيت  بخش  اجرايي  نامه  برابرآيين  عمومي  وظيفه  نظام  مشمولين ع وض  به  رسيدگي براي ازمدارس
 .گردد مي  تأييد  وپرورش  آموزش  توسط ادارات  وزيران هيأت٦٤/٥/٩   مصوب عمومي وظيفه    خدمت  قانون
  نآميسيو٢٣١   وجلسه٧٩/٣/٢٦   مورخ  وپرورش  آموزش  عالي  شوراي٦٤٩  نظر جلسه برابراعالم" اضمن
 و ها  آارنامه آليه: است  شده  ابالغ٧٩/٤/٧   مورخ١٢٠/٦٩٠/٨  شماره  طي آه٧٩/٣/١٧   مورخ معين

   شهرستان  امتحانات  بامهروامضاءراهنمامسئول سوادآموزي  ازمراآز نهضت  صادره تحصيلي   هاي گواهي
   وبزرگسال  التعليم  الزم  پنجم هاي آالس  تحصيلي هاي وآارنامه اسناد،مدارك. خواهدبود  اعتبارقانوني داراي
 " .  ندارد  وپرورش  آموزش  تأييد ادارات  به لزومي

 . باشد  مي  منطقه  وپرورش  آموزش  اداره  برعهده  تحصيلي  ارزش صدورتأييديه - ١   تبصره
  عالي  شوراي وبه برابر مص  ومتوسطه  تحصيلي  راهنمايي  دوره  تحصيالت  پايان  صدورگواهينامه -٢   تبصره
 . گيرد  مي انجام  وپرورش آموزش

 .   خواهند داشت نظارت  نامه  آيين  اين  اجراي برحسن  وپرورش  آموزش ـ ادارات١٠٩  ماده

 ،  تحصيلي راهنمايي  ،  ابتدايي  مدارس  مغاير لغو و آليه ، مقررات نامه  آيين  اين  ابالغ از تاريخ - ١١٠   ماده
. خواهند بود نامه  آيين  مفاد اين  مشمول  دانشگاهي  و پيش ،آاردانش اي  وحرفه  ،فني  نظري متوسطه
   به  وابسته  ومدارس ، غيرانتفاعي  دولتي ، نمونه  درخشان ، استعدادهاي  روزي ، شبانه  استثنايي مدارس

   خاص  و مقررات قوانين اس براس  آه  و پرورش  آموزش  به ها، نهادها و مراآز غير وابسته ساير وزارتخانه
 خواهند  نامه  آيين  مفاد اين  خود هستند،مشمول  خاص  قوانين  تابع  آه شوند، بجز در مواردي  مي تاسيس

 . ود ب



 

  مورخ  و پرورش  آموزش  عالي شوراي  جلسه  ودومين  درششصدوپنجاه  مدارس  اجرايي نامه آيين:  موضوع
 .  شود  مورد اجرا گذاشته ،به  است يحصح. رسيد  تصويب  به١٣٧٩/٥/٢٠

 
  مظفر   حسين١٢٠/١٠٧٧/٨١٣٧٩/٦/٧
  و پرورش  و وزير آموزش  عالي  شوراي رئيس

  به  دستورفرماييد خواهشمنداست.گردد  مي  ارسال  آموزشي  محترم  استحضارمعاونت  جهت  رونوشت 
   چاپ وپرورش  آموزش  صالحديد وزيرمحترم  به نامه   آيين  اين چونŠضمن. شود ابالغ  آل ذيربط و ادارات دفاتر

 .فرمايند  خودداري  از تكثيرآن  است گيرد الزم  آشور قرار مي  مدارس و دراختيارآليه
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 رگفتا پيش
 گفتار پيش

هياي آن در اسيناد    گيري تغييرات اساسي دركاركردهاي مدرسه و تبيين ويژگيي  با شكل

هاي ابالغي مقام معظم رهبري و سندتحول بنييادين   باالدستي و تحولي ازجمله سياست

بينيي   پرورش در تعيين اهداف ، پيش و  پرورش، جهت گيري هاي نظام آموزش  و آموزش 

بيراين اسياس در سياسيت هياي     .رنامه ها دچار تغيير گرديده اسيت  راهبرد ها و تنظيم ب

آميوزان در تيراز نظيام جمهيوري اسيالمي       پرورش توجه به تربيت دانش و  وزارت آموزش 

ايران مورد تأكيد قرار گرفته و كليدي ترين راهبرد ، ارتقاء كيفيت آموزش تعييين شيده   

هاي مشخص در مولفيه هيا و اجيزاء    از آنجا كه تحقق اين راهبرد نيازمند سياست . است

مختلف نظام آموزشي به ويژه مديريت و رهبري مي باشد، اصيالح ، بهبيود و تقوييت آن    

اين سياست براي عملياتي شدن نيازمند تنظييم برناميه هيايي    . در مدارس ضروري است

است كه بتواند ابعاد ، فرايندها، شاخص ها و استاندارد هاي مديريت مدرسيه را بيه طيور    

نظام مند مورد توجه قرار دهد تا با استفاده از ظرفيت هياي موجيود عملكيرد آن بهبيود     

 .يابد

در اين راستا معاونت آموزش ابتدايي حسب وظيفه و مأموريت خيود نسيبت بيه تيدوين     

با هدف اصالح ، بهبود و ارتقياء عملكيرد ميديريت مدرسيه و بيه تبي  آن        برنامه تدبير

و  به عنوان تجلي گاه تحقق اهداف متعالي نظام آميوزش  افزايش كيفيت عملكرد مدرسه 

در اين برنامه با توجه و باور بيه توانمنيدي   . اقدام نمود 91-95پرورش در سال تحصيلي  

سياحت هياي شيش گانيه تعلييم و تربييت ، راهكارهياي        ها و ظرفييت هياي ميدارس ،    

هاي مهم و اساسيي بيا   فرايندسندتحول بنيادين و عناوين برنامه هاي زير نظام  از طريق 

ريزي ، توسعه مشياركت ، ارزييابي ميداوم ، اصيالح و بهبيود و در نهاييت        تأكيد بر برنامه

ايين برناميه در   . دستيابي به آموزش و يادگيري با كيفيت ، مورد توجه قرار گرفته اسيت 

صدد است  تا به مديران جهت بازخواني، بازانديشي و بازآفريني نقش ها و وظيايف خيود   

در واق  برناميه ميذكور تكياليف جدييدي را از ميديران      . مديريت مدرسه كمك نمايددر 

ها كه همانيا   مطالبه ننموده بلكه تالش مي نمايد تا ايشان را در انجام وظايف و مأموريت



 

تفكر استراتژيك ، تنظيم برنامه ساالنه ، سازماندهي و هماهنگي امور، هيدايت و رهبيري   

 .و بازخورد هاي سازنده و تعالي بخش مي باشند، ياري رساندآموزشي و ارزيابي، نظارت 

اهتمام جدي وزارت متبوع در سال از اجراي اين برنامه و با توجه به سه اينك با گذشت 

برنامه  مورد  بازنگري قيرار   پياده سازي و اجرايي نمودن راهكارهاي سند تحول بنيادين

سب سازي برنامه تيدبير بيا سياحت هياي     به متنااز جمله اين تغييرات مي توان . گرفت 

انتظار مي رود تغييرات شش گانه تعليم وتربيت و اهداف جديد دوره ابتدايي اشاره نمود 

و اجيراي   عملياتي نمودن راهكارهاي سيند تحيول بنييادين    به عمل آمده زمينه را براي 

آميوزش   در ايين راسيتا معاونيت   . موفق تر برنامه نسبت به سال هاي قبل فيراهم نماييد  

ابتدايي همواره جهت ارتقا بخشي به اجراي اين برنامه از نظرات و پيشينهادات سيازنده ،   

 .استقبال مي نمايد 

دفترآميوزش   دير كيل مرتضي شكوهي مآقاي ، ماندگار در تهيه و تنظيم اين مجموعه    

نقش اصلي داشته اندكه جيا دارد   معاون مديركلو آقاي سيد محمد طباطبايي ني دبستا

مددي مشاور محترم وزير و مسئول ستاد از جناب آقاي .از اين نقش آفرينان تشكر گردد

پيرورش   و  آميوزش  محتيرم  همكاران اجرايي سند تحول بنيادين در آموزش و پرورش و 

ها كه با ارائه نظرات درشكل گيري  استانمحترم ساير و مديران وكارشناسان شهر تهران 

 .، قدرداني نمايم واصالح برنامه نقش داشته اند

 

 رضوان حكيم زاده

 معاون آموزش ابتدايي

 

 

 

 



 

 

 : تقديم به

مديران ايران زمين كه با كرامتي چون خورشيد، سررزمين  

نونهاالن اين مرز و بوم را روشرني بشيريده و مامرت ن يرن      دلِ

دريغ، دلسروزانه، آناهانره و    هاي بي سراي ع م و دانش را با تالش

 .اند و استوار داشتههدفمند خود، سرافراز 

 

 



 

 
 كليات و تعاريف.1فصل 

 
 برنامه تدبيررويكردهاي اساسي در :  (2)شكل شماره 

 

 

 كليات و تعاريف

1 



 

 مقدمه

اي اساسيي   كيفيت عملكرد مدارس در كشيورهاي مختليف بيه دغدغيه     يامروزه ارتقا

ت گسيترده و شيتابان عليم و فنياوري ،     تبديل شده است؛ زييرا بيا توجيه بيه تحيوال     

نفعيان   كاركردهاي مورد انتظار از مدارس دچار تغييير و دگرگيوني شيده اسيت و  ي    

طيور   بيه . نمايند بروندادهاي متفاوت از گذشته و متناسب با نيازهاي جديد مطالبه مي

طبيعي پاسخگويي به اين انتظارات ، مستلزم تامين مناب  كيافي و امكانيات مناسيب    

هياي   گييري نيياز   باشد كه به دليل شرايط اقتصادي، كاهش در آمد دوليت، شيكل   يم

الملليي بيه رغيم تيالش      ها در سطح ملي و بين پيچيده و برهم خوردن تركيب اولويت

هياي گذشيته    در سيال . به چالشي مهم تبديل شده است، فراوان مديران و مسئوالن 

ورش و مييديران ارشييد و  پيير و   انديشييمندان حييوزه مييديريت و اقتصيياد آمييوزش   

هيا ،   گذاران نظام آموزشي جوام  مختلف براي مواجهة صحيح با ايين چيالش   سياست

از جمليه راهكارهياي   . انيد  راهكارهاي متعددي را پيشنهاد داده و ييا عمليياتي كيرده   

 پرورش از بودجه عمومي، افيزايش مشياركت   و افزايش سهم آموزشتوان به  عملياتي مي

س و اداره مدارس، جلب مشياركت اوليياء در اداره مدرسيه ،    بخش خصوصي در تأسي

هياي   ، خودگرداني و واگذاري به سازمان(جويي صرفه)هاي غير ضروري  كاهش هزينه

 .و نظاير آن اشاره كرد )...ها و ها، شركت مانند شهرداري)ديگر 

كور هياي ميذ   هاي ارائه شده در خصوص هر يك از بديل ها و تحليل با مراجعه به گزارش

اگر چيه هير ييك از ايين راهكارهيا و روش هيا هير چنيد نياچيز و بطيور مقطعيي بيه             

اند بطور جدي اين مشيكل اساسيي    پرورش كمك كرده انداما هيچگاه نتوانسته و آموزش

اي از صياحب نظيران و ميديران     برهمين اسياس عيده  . راحل نموده و يا بر طرف نمايند

ر ييك فراينيد مشياركتي، اقيدام بيه انجيام       براي يافتن راه حل هاي مناسب و پاييدار د 

اند كه حاصل آن پيدايش الگوهايي در ميديريت بيوده كيه     اي نموده هاي توسعه پژوهش

هيا و تجيارب منياب  انسياني را      هيا، مهيارت   ها، خالقييت  ها، توانايي در اين ميان انديشه

فيه ميديران   تيرين وظي  بهاترين دارايي وسرمايه دانسته و مديريت آن را نييز، مهيم   گران



 

توان بسياري از مشيكالت و مسيائل را برطيرف     تشخيص داده است كه با اتكا به آن مي

 .نمود

هياي   مي توان گفت كه مديريت مدرسه متأثر از جريان رشد و تطيور نظرييه   به واق 

تأكييد  . هياي مختليف ، دچيار تغييير و دگرگيوني شيده اسيت        علم مديريت در حوزه

محور، تالش براي توسعه مدارس پيشيرو، تلقيي از     محوري، مدارس جامعه برمدرسه 

در جوام  مختلف و ايران در راستاي ايين  ... و  يادنيرنده سازمانمدارس به عنوان 

در تمام الگوهاي جديد مديريت، مناب  انساني كانون و مركز ثقل در . اند تأثيرات بوده

روي انساني است كه با ها و وظايف سازماني مدارس مي باشند؛ زيرا ني انجام مأموريت

استفاده از امكانات و وسايل موجود، تعامل سازنده با همكاران و محيط پيراموني و بيا  

تجربيي،   -نگاه به آينده در جهت رشيد و بهبيود فرايندها، با اشتراك مسياعي علميي  

ه بينان مدرسه را تنظيم و اجرا نموده و تحقق آن را با نگاه واق  (عملياتي ساالنه)برنامه

بنيابراين  . نماييد  بيرداري ميي   ارزيابي كرده و از نتايج آن در جهت بهبود مستمر بهره 

آمروزان، مع مران،    دانش)مديريت مدرسه را ، مديريت منابع انسانيتيوان   مي

و تسهيل نمودنيرايط براي اشتراك دانش، تجربه، مهارت، ( كاركنان و اولياء

ديگر، در مديريت مدرسه ، عامل انسياني  به عبارت  .ها دانست براي آن... توانايي و

به عنوان ورودي، فرايند و خروجي نظام مدرسيه از اولوييت و اهمييت بسييار بيااليي      

باشيد كيه    هيا ميي   توان گفت كه مديريت مدرسه، مديريت انسان برخوردار است و مي

 .برتعالي انساني و جامعه بنا شده است
 

برنامه عمل مبتني بر نياز هياي واقعيي ،    امروزه برنامه محوري و تنظيمبر اين اساس 

در ميديريت مدرسيه اي  از   ( مناب  و امكانات)آينده نگرانه و  ظرفيت هاي در اختيار 

موضوعات اساسي و مورد تاكيد است كه برنامه تدبير در صدد زمينيه سيازي وكميك    

بيه دنبيال نهادينيه كيردن     همچنيين ايين برنامه  .  به تحقق اين امر مهيم ميي باشيد   

جويي، ارزيابي مستمر و بهبود كيفيت عملكرد مدرسه است، تا از آن طرييق   اركتمش

تواننيد آميادگي    به سطح  و ميزاني از اعتماد و اطمينان و تعالي رسيده و مديران ميي 



 

در ايين  . خود را براي ارزيابي شدن توسط ارزيابان بيروني و مسيئوالن اعيالم نماينيد   

امييد اسيت بيا    . شيود  رسد و سپس ارزييابي ميي   يبرنامه ، مديريت به رشد و تعالي م

مندي بيشتر و با ليذت بيردن از    اجراي برنامة حاضر، مديران مدارس با احساس حرفه

موفقيت و توفيقات و با مالحظة اثرانديشه و  عمل، آماده هر گونه نظيارت و ارزييابي   

 .شوند

 مدرسه سازمان اجتماعي يادگيرنده

نظام هاي آموزشي ،اهداف،فرآيندها،روش ها، ابزارهيا و  امروزه با توجه به تحوالت در 

جريان آموزش و يادگيري دچار دگرگوني شده و به تبي  آن مدرسيه نييز بيه عنيوان      

 .نظام اجتماعي دچار تغييراتي در كاركردهاو وظايف شده است

درسندتحول بنيادين آموزش و پرورش مدرسيه صرفاكاركردآموزشيي نداشيته ،بلكيه     

بسترسازي براي دستيابي دانش آموزان به توانايي هيايي در سياحت    رسالت اصلي آن

، لذا بيراي اينكيه مدرسيه    .هاي ششگانه است كه آنان را براي زندگي آماده مي نمايد

و فعالييت هيا  ،اين رسالت اصلي را به انجام برساند ،هم سيويي و همياهنگي برناميه ها   

دهياي صيرفا آموزشيي بيه     چيرخش از كاركر  ومديريت و راهبري اجتناب ناپذير اسيت 

بيدون تغييير در   ، كاركردهايي كه زمينه ساز رشدهمه جانبه ي دانش آميوزان باشيد  

 .سايراجزا و عناصر امكان پذير نخواهد بود

ميدارس را بيه   « هياي جدييد   برنامه درسي به سوي هويت»فتحي واجارگاه در كتاب 

مياعي درنظير   هايي راهبردي براي تعيين و مشيخص كيردن مسيائل اجت    عنوان مكان

مكان هايي كه دانيش آميوزان در آنهيا امكيان فهيم و تميرين حقيو  و        . گرفته است

مسؤوليت هاي يك شهروند فعال و نقياد را در اشيكال مختليف ييادگيري اجتمياعي      

داشيييته باشيييندتاازاين رهگيييذر،قابليت هييياي انسييياني نظيييير غمخيييواري و       

مييدارس بايييد . ابييدرحم،همدردي،همبسييتگي و اتحيياد در آنهييا پييرورش و توسييعه ي

هاي علمي را در افراد پرورش دهند و نه اينكه صرفا فردگرايي افراطي، رقابت و  ارزش

 (.16،ص 1196فتحي واجارگاه، ) .مصرف گرايي را ترويج دهد



 

نيز ،رسالت و وظيفه مدرسيه را وسيي  تير ازآميوزش اميرار معياش وكسيب در         آيزنر

. گونه زندگي كيردن وسيعت داده اسيت   آمددانسته و آن رابه مكاني براي يادگيري چ

وي مدرسه را مكاني مي داند كه به دانش آموزان ياد مي دهند چگونه يك زندگي را 

معيرف پيايين   (هيا  بازگشت به پاييه )هاي پايه در مدارس  تأكيد صرف بر درس. بسازند

 (651،ص منب   همان). آوردن استانداردها و سطح انتظارات است

در نظام تربيت معليم ،برناميه درسيي ،تجهييزات و وسيايل       اينك كه تغييرات اساسي

مديريت و راهبري در مدرسه نيز نيازمند تغييير و  ، گيري است آموزشي در حال شكل

 .هماهنگي در جهت كمك به تحقق كاركردهاي نوين مدرسه است

براساس آنچه بيان شد،مدرسه ييك نظيام اجتمياعي پوييايي اسيت كيه داراي درون       

ا و برونيدادهايي اسيت كيه در زمينيه ي فرهنگي،اجتمياعي وسياسيي       دادها،فرآينده

شيكل زييراين عناصيررا    .جامعه و حتي متأثراز شرايط بين المللي فعاليت ميي نماييد  

 .نشان مي دهد

 

 

 

 مدرسه سازمان اجتماعي يادنيرنده(: 3)شكل شماره

 



 

 

 مديريت مدرسه و مهمترين وظايف آن

زيرا ورودي اصيلي مدرسيه    .يده محسوب مي شود امروزه مدرسه يك نظام اجتماعي پيچ

كودكاني با استعدادها ،عاليق و ويژگي هاي فرهنگي متفاوت هستند كه از طريق فرآينيد   ،

 

 مدرسه سازمان يادگيرنده

 

 زمي ه )فراگير  م  ي ت  ج رافيايي و ب مي( 

             -     -                                       -      -               -     
 )       (                              -           -–       –               

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زمي ه  ) ان اده و اجتما (
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 ورود  فراي د  روجي
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 سازماندهي

 رهبري

 كنترل

 برنامه ريزي

هاي مدرسه با هدايت عوامل انساني به افرادي با توانايي ها و شايستگي هاي جديد بيراي  

وسط ييي ريت وراهبيري آن ت بنابراين مدي. استمرار زندگي هدفمند و موثر تربيت مي شوند

با برنامه ريزي مناسب ،  بهره گيري از دانيش   عنوان نماينده آموزش و پرورشه دير بيييم

مشاركت و همكاري معلمان ،دانش آموزان ،اوليياء و سياير  ينفعيان     و و مهارت هاي الزم

 .انجام مي شود

 ترين وظايف مدير مهم

 :مي شودصاصي تقسيم وظايف مديران مدارس به دو دسته عمومي و اخت

 وظايف عمومي مديران ( الف 

 برنامه ريزي -1

 سازماندهي -2

 هدايت و رهبري -3

 نظارت و ارزيابي -4

 

 

 

 

 

 

 

 فرايند مديريت و كاركردهاي آن(: 4)شكل شماره 

فيو  براسياس ويژگيي هيايي چيون       البته وظايف مدير مدرسيه در هرييك از ميوارد   

رس به عنوان يك نظام اجتمياعي پوييا و   كه در مدا...ها،فرآيندهاو اهداف،ساختار،روش

 .باز با محيط پيراموني تعامل دارند؛ انجام مي شود يارتباطاتبا 

 وظايف اختصاصي مديران( ب



 

تسهيل و ايجاد شرايط مناسب يادگيري براي دانش آموزان در ساحت هياي مختليف   
امورييت  تربيتي و حضور فعال معلمان در اين فرايند و وظايفي كه متناسب بيا ايين م  

مجموعيه   اين وظايف مي توان به اجيراي از جمله  . مورد انتظار است از مديرانباشد 
 ، جشنواره ها و مسابقات، توانمند سيازي   يبرنامه درسي،طراحي آموزش )فعاليت هاي

كه زمينه و شرايط را براي يادگيري دانش آميوزان  ... ( ،ارزشيابي پيشرفت تحصيلي و
 .، اشاره نمودي فراهم مي نمايددر ساحت هاي مختلف تربيت

زير نظاا  راهرار  و   )چر ش ها  تح ل آفرين در س د تح ل ب يادين 

 (مديريت

از آنجا كه سند تحول بنيادين نظام آموزشي را به شش زير نظام تقسيم بندي نموده 

است و يكي از آنها زير نظام راهبري و مديريت است در اين زير نظام چرخش هيايي  

چرخش از نهاد آموزشي به نهادي فرهنگي ، :و تاكيد است كه عبارتند از  مورد انتظار

از مديريت اداري و كنترلي به راهبيري ترببيتيي   –اجتماعي و مولد سرمايه اجتماعي 

از تمركز زدايي به مشاركت جويي و مسئوليت پذيري –مبتني بر نظام معيار اسالمي 

امه ريزي هاي راهبردي و آينده نگير و  از برنامه ريزي هاي موردي و پراكنده به برن–

...  

بنابراين با توجه به نكات فو  و چرخش هاي تحولي مورد تاكيد سند تحول بنيادين 

 .، مديريت مدرسه و وظايف آن دچار تغيير و دگرگوني مي شود

اما نكته قابل تامل، تنها مديران مدارس با اتكاء به توانمندي هاي خود قادر به ايجياد  

نخواهند بود بلكه با ايجاد بستر مناسب مي بايسيت زمينيه ايجياد تغييير را در     تغيير 

د و بيا تيالش و بهيره    ني اولياء ، دانش آموزان و نيروي انساني در اختيار به وجيود آور 

 .گيري از خرد جمعي در تحقق اهداف دوره تحصيلي كوشش نمايد

 



 

 

 نقش ها  مدير 

دي ارائه شيده اسيت كيه از معروفتيرين     درزمينه نقش هاي مديران نظريه هاي متعد

مينتزبير  اشياره كردكيه در ايين نظرييه و اك ير       هنري نظريه ها مي توان به نظريه 

رهبري به معناي نفو  در افيراد و  . نظريه ها بر نقش رهبري مديران تاكيد شده است

نقش رهبري مديران به . هدايت آنان براي انجام مشتاقانه و داوطلبانه ي وظايف است

دليل حضور عوامل انساني متخصص در مدارس و وظايف معلمان كه بر پاييه تفكير و   

برنامه ريزي  هوشمندانه و اقدام فكورانه مي باشد و مديران نيز مي بايست زمينيه ي  

كنش و اقدام فكورانه را براي آنان هموار نمايند از اهميت بيشتري نسيبت بيه سياير    

ديريت مدارس از مجموع نقش هايي كه مديران بنابراين در م.نقش ها برخوردار است

نقش هايي نظير نقش تصميم گيري ، نماينده سيازمان ، رابيط بيين    ) ايفا مي نمايند

نقيش رهبيري آموزشيي از اولوييت و     ...( ميذاكره كننيده و    اطالعاتي ،افراد، سخنگو، 

 .اهميت بيشتري  برخوردار است



 

 
 (به نقل ازدكترع ي عالمه بند)يرهاي مد هاونقش وظايف، مهارت:(5)شكل شماره

 تدبيربرنامه  اهميت و ضرورت

گييري و پيشييرفت تغيييرات وتحيوالت علمييي،     پييرورش در شيكل   و  اگرچيه آميوزش  

فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي نقش انكارناپذيري دارداميا خيود نييز از ايين     

 بييديل نيازمنييد تحييول  تحييوالت متييأثر شييده و بييراي حفييز نقييش ممتيياز و بييي   

آنچنان كه سند تحول بنيادين نيز براي تحول متوازن، پايدار و متناسيب بيه   .باشد مي

پيرورش   و  هاي اصلي را در نظام آموزش  المللي مولفه اي و بين نيازهاي محلي، منطقه

برنامره درسري،   »هياي   گرا، تحت عنيوان زيرنظيام   مورد توجه قرار داده وبا نگاه نظام

نساني، راهبري و مديريت، ترأمين و تشصريم منرابع    تربيت مع م و تأمين منابع ا

 .تعيين نموده است« آوري، پژوهش و ارزشيابي مالي، تامين فضا،تجهيزات و فن

باشند  خود داراي اهميت ميپرورش به نوبه ي هاي آموزش و اگرچه هريك از زيرنظام

هياي   اما زيرنظام مديريت و راهبري به دليل مسيئوليت در راهبيري و ميديريت دوره   

تحصيلي از اهميت بيشتري برخوردار است؛ زيرا محصول و نتايج هر يك از زير نظيام  

هاي  كر شده از طريق اين زيرنظام هماهنگ و هيم پيونيد شيده تيا اهيداف نهيايي       

مديريت مدرسه سطحي از مديريت و راهبري آموزشي . گردد محقق  پرورش و آموزش

، تعاميل ميؤثر بيا    (انسياني، ميادي، ميالي   )ب  گيري از منا ريزي، بهره است كه با برنامه

وپيرورش را محقيق    هاي آميوزش  جامعه محلي، آرمان ها، اهداف، راهبردها و سياست



 

نمايدو در صيورتي كيه فراينيدهاي آموزشيي و پرورشيي در ميدارس بيه درسيتي          مي

تبيديل شيده و شيرايط بيراي تحقيق       1مديريت شوند؛ مدرسه به كانون تربيت محله

 .شود پرورش فراهم مي و اهداف آموزش

اين فرايندها شيامل برناميه محيوري، آميوزش و ييادگيري، فعالييت هياي        به عبارتي 

 مالي -برنامه، سالمت وتربيت بدني، مشاركت،نظارت و ارزيابي و اداري پرورشي وفو 

رويكيرد ميديريتي    "كه در سند تحيول بنييادين نييز بيا عبياراتي همچيون      مي باشند

تعامل اثربخش با محييط پيراميوني، خودارزييابي، مسيئول و      جو، نقدپذير و مشاركت

پاسخگو نسبت به نظيارت و ارزييابي بيرونيي، گسيترش وتعمييق فرهنيگ پيژوهش        

 .ها توجه شده است به آن "وارزشيابي،خالقيت و نوآوري

از آنجا كه مدرسه محل تجلي و ظهور اهداف نظام آموزشي است و براسياس كيفييت   

ليذا  . شيود  در خصوص ميزان توفييق آن قضياوت ميي   ( موزانآ دانش)هاي آن  خروجي

آموزان حياتي اسيت و از ايين    كيفيت يادگيري دانش يبهبود مديريت مدرسه و ارتقا

اي، نيييروي انسيياني پرانگيييزه و توانمنييد،   جهييت مدرسييه نيازمنييد مييديران حرفييه 

 اسيب ، اسيتفاد  بهينيه از تجهييزات من   يادگيري و كميال به مند  آموزان عالقه دانش

بنيابراين برنامية   . باشد ها منوط به مديريت كارآمد و اثربخش مي كه همة آن است...و

پيش رو تحت عنوان برنامه تدبير بيراي دسيتيابي بيه اهيداف زيير و پاسيخگويي بيه        

ضيرورت برنامية   اهمييت و  شكل زير نيز . هاي  كر شده تنظيم گرديده است ضرورت

 .دهد تدبير را در يك نگاه نشان مي
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 اهميت و ضرورت اجراي برنامه تدبير(: 6)كل شماره ش

 س د تح ل ب يادين آم زش و پرورش  چارچ ب اجرا  برنامه تدبير 

از آنجا كه دستيابي به مراتبي از حيات طيبه غايت تعليم و تربيت در سند تحول 

بنيادين مي باشد و اين مراتب با توجه به ابعاد مختلف وجودي و نيازهاي فردي و 

ماعي در شش ساحت طبقه بندي شده است ، در برنامه تدبير نيز كليه فعاليت اجت

ها و اقدامات مدرسه بايد در جهت ساحت هاي شش گانه و غايت تعليم و تربيت 

 .باشد

بنابراين تربيت دانش آموزان به صورت جامع و متوازن در تمام ساحت ها با 

دوره تحصيلي مالك  تحقق اهداف دوره تحصيلي دنبال مي شود و هدف هاي

براي انجام نظامند و . اصلي انجام فعاليت ها و اقدامات در مدرسه خواهد بود

ر نظام هايي  را سطوح مختلف زيدرمنسجم امور مدرسه مطابق با سند كه 



 

زير نظام هاي مختلف و مجموعه فرايند ها  مدرسه نيز بايد مشخص نموده است 

و راهكارهاي سند كه تعيين كننده ي را به صورت هدفمند سازماندهي نمايد 

 .انواع فعاليت ها و اقدامات خواهند بود را در هر زير نظام مورد توجه قرار گيرد

اصلي زير و مالك يل ساحت ها به عنوان مبناي اهداف ذاين رو در جدول  زا

چارچوب نظامند كردن فعاليت ها و راهكارهاي سند در نظر گرفته شده ، نظام 

 .است

ول با استفاده از مباني نظري سند ، راهكارهاي سند تحول بنيادين، مصوبه اين جد

شوراي عالي در زمينه اهداف دوره تحصيلي و برنامه هاي زير نظام ها تنظيم شده 

مباني فعاليت ها و اقدامات  براي مديران ساعي مدارس تا تالش گرديده.است 

با نيازها ، اولويت ها ، امكانات و د متناسب نمهيا شود تا با استفاده از آنها بتوان

 .منابع و ساير شرايط مدرسه اقدامات مناسبي پيش بيني نمايد

از مديران گرانقدر انتظار مي رود با انجام گام هاي پيش بيني شده در برنامه تدبير 

 .خود نمايند ساالنه در چارچوب اين جدول اقدام به تنظيم برنامه عملياتي

 

 

 

 

 

ت ليم و تربيت س د تح ل ب يادين  گانه 6 ساحت ها  بانامه تدبير برمراني  تطريق 

  و اهداف جديد دوره ابتدايي



 

ساحت 

ها  س د 

 تح ل

 راهكار س د تح ل اهداف دوره ابتدايي
زير 

 نظا 

فراي د 

ها  

 مدرسه

ف اليت ها  مرترط با 

راهكار ها  س د و اهداف 

 دوره ابتدايي

ساحت 

تعليم 

وتربيت 

اعتقادي 

عبادي 

 واخالقي

 -دوره اول  1هدف

باصفات مهرباني 

بخشندگي دانايي وتوانايي 

خداوندآشنا شود 

واحساس اطمينان 

وآرامش حاصل ازآن را 

 .ابراز نمايد

با -دوره دوم  1هدف 

درك مفهوم اوليه هريک 

از اصول دين ،پذيرش 

واحساس تعلق خاطر خود 

 .نسبت به آن را نشان دهد

 

 -دوره اول  3هددددددددددف 

يح نماز وايدات  قرائت صح

اسددان قددران اموختدده هدداي  

قراني خودرادرزندگي بده  

 كار گيرد

بددددا -دوره دوم 3هدددددف 

قرائددددددددت صددددددددحيح  

وروان،درك مفاهيم عيني 

و انددب بددا قددرآن كددريم    

آمددددددوزه هدددددداي آن را   

 .درزندگي به كار گيرد

هداي عمليداتي    تدوين برنامده  -2/1راهكار

الزم در راستاي ترويج، تقويت مسدتمر و  

هدداي   ل اخالقددي در محدديطتحكدديم فیدداي

هدداي  تربيتددي بددا اسددتفاده از تمددام  رفيددت

آموزشي و تربيتدي بدا تاكيدد بدر اولويدت      

كرامت و عزت نفب و شجاعت، حيدا  و  

عفت، صداقت، مسئوليت پدذيري و نظدم   

 هاي تحصيلي در تمام دوره

د تعميق تقواي الهي و مهارت 2/2راهكار 

خويشدددتنداري، انتخدددابسري درسدددت و   

آمددوزان بددا   مسددتمر دانددش  بخددش تعددالي

اهلل، برگدددزاري  اسددتفاده از فرصدددت ايدددام 

انسيددز در  بخددش و نشددا  مراسددم آگدداهي

اعياد و وفيات، حیور فعدال و مشداركت   

آمدددوزان در محافدددل، مجدددالب و  داندددش

امداكن مددذهبي و تقويددت انددب بددا دعددا و  

 .توسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل

د تقويت ايمان، بصيرت ديندي  4/2راهكار

مي و هداي انقدالب اسدال    و بداور بده ارزش  

آموزان براي  توانمندسازي مربيان و دانش

وفددداداري و حمايدددت آگاهانددده از ايدددن  

هددددا و مواجهدددده هوشددددمندانه بددددا  ارزش

هاي دشمنان بدا اسدتفاده از  رفيدت     توطئه

هاي آموزشدي و تربيتدي آمدوزش و     برنامه

پددرورش و مشدداركت خددانواده و سدداير    

برنامه -

 درسي

-

راهبري 

و 

 مديريت

پرورشي 

وفوق 

 برنامه

 

آموزش و 

 يادگيري

 

 مشاركت

 

توجه به فیاي پرورشي به -1

 ....ويژه نماز خانه مناسب و

تشويق -2

وترغيب 

ومشاركت 

فعال دانش 

آموزان 

وكاركنان 

در برگزاري 

نماز جماعت 

مراسم 

مذهبي، ملي 

 ....و

 –ميبرگزاري اردوهاي عل -3

 ....تربيتي و

فراهم نمودن زمينه برگزاري -4

مسابقات فرهنسي ،هنري ، 

 پرورشي

غني بخشي به محتواي برنامه -5

هاي  مراسم آغازين با رويكرد 

 مباني اعتقادي و دعا و نيايش 

اجراي جشن آغاز آموزش  -6

 قران در پايه اول

اجراي جشن كسب مهارت  -7



 

 

با : دوره اول 2هدف 

شناخت روش زندگي و 

آموزه هاي اخالقي 

پيشوايان ديني تاثير آن را 

 ر رفتار خود نشان دهدد

با : دوره دوم2هدف 

مطالعه روش زندگي 

وآموزه هاي اخالقي 

پيشوايان ديني وشناخت 

احكام مورد نياز ، 

السوهايي را براي عمل 

صالح شناسايي كند ودر 

 .زندگي به كار گيرد

هداي   هدا بده ويدژه حدوزه     نهادها و دسدتساه 

فعددال و سددازمان يافتدده  علميدده و حیددور  

هدداي  آمددوزان و مدددارس در برنامدده دانددش

 .سياسي و اجتماعي و انقالبي

ددد ايجدداد سددازوكارهاي الزم 5/2راهكددار 

بددراي تقويددت آداب و سددبک زندددگي    

هدداي  اسدالمي د ايراندي، در تمدام سداحت     

تعليم و تربيت بده عندوان رويكدرد حداكم     

در فرايندددد طراحدددي، تددددوين و اجدددراي 

 .سي و آموزشيهاي در برنامه

 

 روخواني قران در پايه سوم

 

اي فعاليت هايي در جهت اجر -8

ترويج و تقويت مستمر فیائل 

اخالقي در مدرسه با اولويت 

كرامت ، عزت نفب ، شجاعت ، 

حيا  ، عفاف ، صداقت ، 

 مسئوليت پذيري و نظم

اجراي برنامه ي آموزش  -9 

 عملي نماز

مهارت اداب واجراي طرح -11

هاي زندگي اسالمي در دوره 

 ابتدايي

رون ارتبا  با مراكز ب -11

سازماني و برون مدرسه اي جهت 

گذراندن اوقات فراغت مثل 

كانون ها، دارالقرآن ها، اردوگاه 

 ها به دانش آموزان

 برگزاري محافل قرآني -12

تحكيم پيوند مدارس با -13

مساجد به ويژه مدارس نزديک 

 به مساجد

برگزاري جشن تكليف  -14

 دانش اموزان دختر

ر اجراي فعاليت هايي به منظو-15

 ارتقا سرانه مطالعه وسرانه كتاب 

تقويت كتابخانه هاي  -16

د توسعه فرهنگ اقامه نماز و 3/1راهكار 

اهتمام به برپايي نماز جماعت در مدرسه 

آموزان و  و تقويت انب با قرآن در دانش

توسعه فرهنگ و سواد قرآني با اصالح 

ها و توانمندسازي معلمان در  برنامه

روخواني و راستاي تقويت مهارت 

 خواني در دوره ابتدايي روان

جلددب مشدداركت سددازنده و  -3/3راهكدار 

هدا در حفد ، تعميدق و     اثربخش خدانواده 

اشدداعه حيددا، عفدداف ، و پوشددش دانددش   

 آموزان

هاي  برنامه  د استفاده از  رفيت8/2راهكار 

درسي، منابع آموزشي، شبكه ملي 

اطالعات و ارتباطات، كتابخانه، فرصت 

هاي برون مدرسه به  ليتاردوها و فعا

هاي مذهبي براي  ويژه مساجد و كانون

تقويت معرفت و باور به معارف الهي به 



 

ويژه اعتقاد به توحيد و معاد و واليت و 

انتظار با رويكرد قرآني، روايي و عقالني 

 .آموزان در دانش

سازي و تقويت  د نهادينه2/7راهكار 

همكاري مدرسه با مراكز فرهنسي و 

هاي  له به ويژه مسجد و كانونعلمي مح

هاي علميه و مشاركت  مذهبي و حوزه

آموزان در  فعال مديران، معلمان و دانش

هاي مرتبط محله و نيز حیور  برنامه

مند و اثربخش روحانيون توانمند و  نظام

 .مبلغان مذهبي با تجربه در مدرسه

هدداي  ددد تقويددت شايسددتسي  3/2راهكددار 

ديران و اي مدد اعتقددادي، اخالقددي و حرفدده

معلمددان و تحكدديم نقددش السددويي آنددان و 

فراهم آوردن سازوكارهاي اجرايي بدراي  

مشدددداركت فعددددال و مددددوثر ايشددددان در 

هداي پرورشدي    هاي تربيتي و فعاليت برنامه

مدددارس و واگددذاري مسددئوليت كددالن    

 تربيتي مدرسه به مديران مدارس

طبقدده بندددي و متناسددب    - 6/2راهكددار 

بيتددي و سددازي مقددوالت و موتددوعات تر

هدداي  اخالقدي بددا مراحدل رشددد و ويژگدي   

دانش آمدوزان واهدداف و نيازهداي نظدام     

 تعليم و تربيت رسمي عمومي و جامعه

جلددب مشدداركت سددازنده و  -3/3راهكدار 

هدا در حفد ، تعميدق و     اثربخش خدانواده 

اشدداعه حيددا، عفدداف ، و پوشددش دانددش   

 آموزان

كالسي به عنوان بهترين و موثر 

ترين نوع كتابخانه در مدارس 

 ابتدايي

برگزاري جلسات آموزش -17

خانواده با محور تربيت قرآني و 

 اسالمي

بهره مندي از  رفيت اوليا  --18

در برگزاري مراسم ها و مناسبت 

 ها

سات آموزش برگزاري جل-19

خانواده با محور تربيت قرآني و 

 اسالمي

 ...و-21



 

طراحددي و ارائددگ السددو ي   -5/3راهكددار 

سددب، متنددوع، زيبددا و لبدداس و پوشددش منا

ايراندي   –آراسته مبتني بر فرهنگ اسالمي

براي مربيان و دانش آموزان پسر و دختدر  

 –در راسددتاي تقويددت هويددت اسدددالمي   

 ايراني

ريزي به منظدور اقنداع    برنامه -6/3راهكار 

فكري دانش آموزان براي پذيرش قلبي و 

دروني حيا ، عفداف، حجداب و عمدل بده     

 ميآن با تبيين ديدگاه اسال



 

ساحت 

تعلیم و 

تربیت 

اجتماعی 

 سیاسی

: دوره اول  1هدددف 

با ايفاي نقدش خدود   

به عندوان عیدوي از   

خددددانواده، )گددددروه 

، (دوسددتان، مدرسدده 

احساس تعلدق خدود   

را نسبت به كدروه بدا   

رفتددددار همدالندددده،  

محترمانددددددددددددده و 

مشددداركت جويانددده  

 .نشان مي دهند

 

:  دوره دوم  1هدف 

با شناخت حقوق و 

ي خود مسِوليت ها

در زندگي 

خانوادگي و 

اجتماعي و به 

كارگيري رفتار 

سازنده و مسالمت 

جويانه ، از قوانين و 

مقررات به صورت 

آزادانه و سازنده 

 .پيروي كند

دوره اول  2هدددددف 

رعايت نظم و قانون :

در روابط خانوادگي 

ها  افزايش ميزان مشاركت خانواده -4/4راهكار

هدداي آموزشددي و تربيتددي مدرسدده،    در فعاليددت

هداي آموزشدي اثدربخش، ارائده      برگزاري دوره

هاي آسيب پذير  اي به خانواده خدمات مشاوره

و آسدديب زا بددراي همسددو سددازي اهددداف و     

 هاي تربيتي خانواده و مدرسه روش

هدداي الزم  فددراهم آوردن زميندده  –1/7راهكددار

بددراي نقددش آفرينددي مدرسدده بدده عنددوان كددانون 

اي از  كسددب تجربيددات تربيتددي محلدده وجلددوه   

جامعه اسالمي و حيات طيبه با تفويض اختيار و 

هدا   ه آن و استانداردسازي تمام مولفهمسئوليت ب

 اي و عوامل درون مدرسه

بسترسددازي بددراي حیددور فعددال - 8-3راهكددار 

هداي رسدمي و قدانوني     آموزان در تشدكل  دانش

هدداي درون و بددرون  مدرتبط بددا اتكدا بدده  رفيدت   

آمدوزي،   آموزش و پرورش از قبيل بسيج دانش

هاي علمي و فرهنسي و انجمدن اسدالمي    كانون

 زانآمو دانش

سازي فرهندگ سدازماني     مناسب-18-1راهكار

براساس معيارهاي اخالق اسالمي بدا تکكيدد بدر    

تقويددت روحيدده اخددوت و تعدداون، خالقيددت و   

 آموزش مستمر

افدددزايش كارآمددددي شدددوراهاي درون :  2-13

مانند شوراي معلمان و شدوراي داندش   (مدرسه 

با تفويض برخدي از اختيدارات اداره و   ) آموزان

ان فدراهم آوردن زمينده مشداركت    مدرسه به آن

 .بيشتر ايشان در فرآيند تعليم و تربيت مدرسه

 

-

برنامه 

 درسي

 

-

راهبر

ي و 

مدير

 يت

-

منابع 

 انساني

 

آموزش 

 ويادگيري

 

پرورشي 

و فوق 

 برنامه

 

تربيت 

ني و بد

 سالمت

 

 مشاركت

غندي سدازي اوقدات     فعاليت هاي-1

 فراغت دانش اموزان

) آموزش پيشدسيري رشدد مددار    -2

و ( مدددددارس مراقبددددت از خددددود  

محور -پيشسيري با رويكرد اجتماع

 ( مدارس مراقب) 

توانمنددددد سددددازي و آمددددوزش  -3

مهارت هاي خود مراقبتدي بدا ارايده    

آمددوزش هدداي الزم و مسددتمر بدده    

الددين و كاركندان   دانش آموزان، و

براي پيشسيري از اعتيداد در محديط   

 خانه و مدرسه 

مشداركت فعدال داندش آمددوزان     -4

 در اجراي مراسم آغازين

شيوه ها و راهكارهاي ترغيب و  -5

تشويق دانش اموزان جهت شركت 

در مسددددابقات و شددددوراي دانددددش 

 آموزي

ارايه خددمات توانمندد سدازي و    -6

حمددددايتي و انجددددام مددددداخالت   

، توانمند سازي و حمايدت  آموزشي

اجتمددداعي داندددش  -هددداي رواندددي

آمددوزان در معددرر خطددر ، داراي  

اخدددتالالت مصدددرف مدددواد و الزم 

 التوجه  

آشنايي دانش آموزان با مهدارت  -7

قصه  هاي زندگي از طريق نمايش، 



 

محدديط )و اجتمدداعي

( زندددگي و مدرسدده 

و ددايف خددود را در 

قبددال ديسددران انجددام 

 دهد 

:  دوره دوم 2دف هددد

با شناخت  تغييدرات  

محددددديط طبيعدددددي  

واجتمدداعي در گددذر 

زمان ، تاثير آن رادر 

زندددگي خدددودتبيين  

 .كند

: دوره اول  3هدددف 

باشددناخت خددود بدده  

عنوان يک شدهروند  

ايراندددي ، احسددداس  

تعلددق خددودرا نسددبت 

بدده وطددن ونمادهدداي 

 .آن نشان دهد 

:  دوره دوم  3هدددف 

بددددادرك شددددناخت 

شاخص هاي هويدت  

 –ايرانددددي / لددددي م

/ اسددالمي ، توانددايي  

 رفيددددددت هدددددداي 

/ خودرادرفعاليتهددددا  

/ تقويددت/ برنامدده هددا

تدددوين برنامدده هدداي عمليدداتي در -1-2راهكددار

راستاي ترويج ، تقويت مستمر وتحكيم فیايل 

اخالقي در محيط هاي تربيتي با استفاده از تمام 

 رفيددت هدداي  آموزشددي وتربيتددي بددا تاكيددد     

حياوعفدت ،  براولويت كرامت وعدزت نفدب ،   

صداقت ، مسئوليت پذيري ونظم در تمام دوره 

 هاي تحصيلي 

 راهكار

افزايدي مسدتمر معلمدان در حدين      دانش -4-15 

خدددمت و ارتقددا  شددکن و منزلددت فرهنسددي و    

 اجتماعي آنها

سداز و   و قدانوني  تسدهيالت  ايجاد:  9-1اهكار 

 از اعدم  الزم انسيزشدي  و تشدويقي  كارهداي 

 نيكوكاري فرهنگ براي بسط معنوي، و مادي

 جويي مشاركت و پذيري مشاركت تعاون، و

 از الهدام  بدا  آمدوزان  دانش بين و در جامعه در

 مناسدب  اسدتفاده  بر تکكيد با ديني آموزه هاي

رسانه  و مجالت كتاب هاي درسي،  رفيت از

 جهادي اردوهاي برگزاري و آموزشي هاي

ايجاد تنوع در فرصتهاي تربيتي  -16-1راهكار 

ز آموزشي وتربيتي براي پاسد  گدويي   در مراك

 به نيازها ي دانش آموزان

 مشاوره و راهنمايي نظام استقرار 21-4راهكار

 افدزايش نقدش   و اسدالمي  مبداني  بدر  مبتني ي

 مشداوران  به كارگيري و زمينه اين در معلمان

 تخصصدي  و دايف  ايفداي  بدراي  متخصدص 

 تحصيلي پايه هاي درتمام

 گويي و داشتان نويسي و 

 اولويت بندي نيازهاي پرورشي -8

وفوق برنامه وطبقه بنددي  ورزشي ، 

يق دانش آموزان از طريق خدود  عال

 ا هاري واعالم والدين 

فعاليتهاي فوق برنامه متناسب بدا   -9

 نيازهاي دانش آموزان 

احيا  نقش تربيتي و مشاوره اي -11

معلمان و همزمان توسدعه و تقويدت   

 برنامه ي معلم رابط مشاور

توانمند سازي و تشدويق داندش   -11

آموزان براي مشداركت در فعاليدت   

يده و تعداوني در جامعده بدا     هاي خير

استفاده از  رفيدت برنامده درسدي و    

 فعاليت هاي تربيتي

فعاليددت هدداي تقويددت فرهنددگ -12

نيكددو كدداري ،تعدداون و مشدداركت   

 جويي در دانش آموزان

توانمندسدددددازي و آمدددددوزش  -13

اعیدداي شددوراي مدرسدده ، شددوراي 

 معلمان و شوراي دانش آموزي

فعاليت هداي تقويدت و توسدعه    -14

زماني مدرسه با تاكيد بر فرهنگ سا

تقويت روحيده اخدوت و تعداون در    

 بين معلمان و دانش آموزان

تقويت تعامالت بين مدرسه اي -15

 در سطح منطقه و استان



 

/  حف  انسدجام ملدي   

دفدداع از منددافع ملددي  

 .توسعه دهد

 

راي تقويددت ايجدداد سددازوكار بدد  -1-7راهكددار 

انسجام اجتماعي و وحدت ملي و احيا  هويدت  

آمدوزان و   افتخارآميز اسالمي د ايراني در دانش 

معلمان با تکكيد بر آموزش و اجراي سرود ملي 

بده اهتدزاز درآوردن پدرچم جمهدوري اسددالمي     

 ايران  در مدرسه

ايجاد سداز و كارهداي الزم بدراي     -5/2راهكار

 –ي تقويددت آداب و سددبک زندددگي اسددالم 

هاي تعلديم و تربيدت بده     ايراني، در تمام ساحت

عنوان رويكردحاكم در فرايندطراحي، تددوين  

 هاي درسي و آموزشي و اجراي برنامه

طراحدي و ارائدگ السدو ي لبداس و      -5/3راهكار 

پوشش مناسب، متنوع، زيبا و آراسته مبتندي بدر   

ايرانيبرايمربيددان و دانددش   –فرهنددگ اسددالمي 

در آمدددددددددددوزان پسدددددددددددر و دختدددددددددددر 

 ايراني –راستايتقويتهويتاسالمي

د تبيين دستاوردهاي علمي و فني و   8-5راهكار

هداي آموزشدي    د ايراني در برنامه   تمدن اسالمي

و تقويدددددددددددت بددددددددددداور و روحيددددددددددده 

 .آموزان پذيريدانش مسئوليت

تعامل اثر بخش با مراكز فرهنسي  -9/8راهكار 

بده   –هدا   و اجتماعي و استفاده از  رفيت رسدانه 

براي تبيين جايساه نظام تعلديم   -سانه مليويژه ر

وتربيددت رسددمي عمددومي در توليددد سددرمايه     

اجتماعي و فرهنسدي و جلدوگيري از كوچدک    

انساري نقش آن در سرنوشت آيندده كشدور از   

 منظر معارف اسالمي

 

 ...و-16

 



 

 

ساحت 

تعلیم و 

تربیت  

علمی 

 فناوری

بدددا : دوره اول  1هددددف 

بهددره گيددري از مهددارت   

هاي پايه يادگيري ، پديد 

ه هدداي طبيعددي و روابددط  

اتي را مطالعده كندد و   ري

يافتدده هدداي خددود را بددا    

ديسدددران بددده اشدددتراك   

 .بسذارد

 

بدددا : دوره دوم  1هددددف 

اسددتفاده از مهددارت هدداي 

علمددي و تفكددر، پديددد ه  

( آيات الهي )هاي طبيعي 

و السدددوه هدددا و روابدددط   

رياتي را مطالعده كندد و   

نتدددايج ان را بدددراي حدددل 

مسددائل روزمددره زندددگي  

 .بكار گيرد

 

بددددا   :دوره اول2هدددددف 

كسب مهارت هداي پايده   

فندددداوري ،پرسشددددسري  

وخالقيت ،فرآيندد توليدد   

يددک محصددول را تجربدده 

 .كند

د برقراري تعامل اثربخش 6/6راهكار 

گيري مانند هاي ياد مدارس با  محيط

هاي  ها، خانه پژوهشسراها، اردوگاه

هاي عمومي،  فرهنگ، كتابخانه

هاي تخصصي  ها و موزه نمايشساه

علوم و فناوري، مراكز كارآفريني، 

ها و ساير مراكز مشابه با  ورزشساه

سازي محيط  رعايت اصل غني

 .ها مدرسه با همكاري ساير دستساه

د حمايت مادي و 5/18راهكار 

مديران، مربيان و معنوي از 

آموزان خالق و نوآور و  دانش

 كارآفرين

د اصالح و به روزآوري 3/17راهكار 

هاي تعليم و تربيت با تکكيد بر  روش

هاي فعال، گروهي، خالق با  روش

 توجه به نقش السويي معلمان

د توليد و به كارگيري 2/17راهكار 

محتواي الكترونيكي متناسب با نياز 

 آموزان دانش

ددددد توسددددعه زميندددده  7/11ر راهكددددا

هداي   پژوهشسري و افزايش توانمندي

اي بده شدكل فدردي و گروهدي      حرفه

ميدددان معلمدددان و تبدددادل تجدددارب و  

دستاوردها در سطح محلدي و ملدي و   

هاي بدازآموزي مسدتمر    ايجاد فرصت

برنامه -

 درسي

 

راهبري و -

 مديريت

فیدددا،تجهيزا

 ت و فناوري

پدددژوهش و -

 ارزشيابي

 منابع انساني-

آموز

ش و 

يادگ

 يري

 

مشدددار

 كت

 

تقويدددت شايسدددتسي هددداي پژوهشدددي   -1

معلمان با تاكيد بر پدژوهش هداي گروهدي    

 از جمله درس پژوهي و اقدام پژوهي

تقويددت و توسددعه  مشدداركت كاركنددان -2

–جهددت شددركت درفعاليددت هدداي علمددي 

 آموزشي و ورزشي و سالمت

اطددالع رسدداني دسددتاوردهاي مطالعددات  -3

تراكدددددت )پژوهشدددددي بددددده كاركندددددان 

 (..سايت و"پنفليد"

توسدددعه و تقويدددت ارتبدددا  و تعامدددل   -4

 معلمان با گروه هاي آموزشي منطقه

طراحددي و ارائدده تكدداليف عملكددردي    -5

متناسب با نياز دانش آموز درايام تعطيل به 

 (رح عيد و داستان) ويژه عيد نوروز

توسددعه و تقويددت آمددوزش پددژوهش     -6

 محور در مدرسه و كالس

توليدددد محتدددواي الكترونيكدددي ويدددژه   -7

 رانهمكا

طراحي فعاليت هاي متنوع آموزشي -8

 جهت دانش اموزان داراي افت تحصيلي

درتهيه وتنظديم  مربيان  تقويت معلمان  و-9

 طراحي آموزشي

كيفيددت طراحددي آموزشددي معلمددان    -11

بكدددارگيري روش هددداي فعدددال وخدددالق )

اسددتفاده ازابزارهدداي مناسددب بهددره مندددي  



 

 

بدددا : دوره دوم  2هددددف 

اسددتفاده از مهددارت هدداي 

كار با ديسدران ،ايدده هدا    

ويافتدده هدداي حاصددل از   

–فعاليددت هددداي علمدددي  

فددددددردي  )پژوهشددددددي 

را بدا ديسدران   ( وگروهي 

 .به مشاركت بسذارد

 

بدددا   :دوره دوم  3هددددف 

اسدددتفاده از يافتددده هددداي  

علمددي وفناوراندده وبهددره   

گيددري از مهددارت هدداي   

پايدده فندداوري ،كاالهددا و   

وسايل مدورد اسدتفاده در   

زنددددددگي روزمدددددره را  

بررسي وايده هايي بدراي  

بهبددود كيفيددت واسددتفاده   

مسئوالنه از منابع پيشدنهاد  

 .كند

 

علمدددي و تحقيقددداتي و مطالعددداتي و  

هددداي السدددوي  برگدددزاري جشدددنواره

تدريب برتدر و اختصداا اعتبدارات    

هدداي پژوهشددي  راي فعاليددتخدداا بدد

 .معلمان

د حاكميت برنامه 9/21راهكار 

محوري به جاي كتاب محوري و 

توليد بسته آموزشي در برنامه هاي 

 .درسي با رعايت اصل معلم محوري

 

د طراحي و اجراي نظام 2/19راهكار 

ارزشيابي نتيجه محور براساس 

استانداردهاي ملي براي گذر از 

د دورههاي تحصيلي و رويكر

ارزشيابي فرآيند محور در ارتقاي 

پايه هاي تحصيلي دوره ابتدايي و 

فرآيند محور و (رويكرد تلفيقي 

در ساير پايه هاي ) نتيجه محور

 .(تحصيلي

د ايجاد تنوع در 1/16راهكار 

فرصتهاي تربيتي در مراكز آموزشي 

و تربيتي براي پاسخسويي به نيازهاي 

 .دانش آموزان

ارهاي اسدددددتقرار سدددددازوك – 6-11

ارتقاي توانمندي هداي معلمدان بدراي    

مشاركت موثر آنان در برنامده ريدزي   

درسددي در سددطح مدرسدده ، بدده ويددژه  

سازوكارهايي كه بده تقويدت هويدت    

ازفندداوري هدداي نددوين اسددتفاده از وسددايل  

ت موجودآموزشدددي پرورشدددي و وامكاندددا

 ....(ورزشي و

توسددعه و تقويددت تعامددل مدرسدده بددا    -11

پژوهش سراها و موسسدات رسدمي حدامي    

نوآوري و خالقيت نظير پارك هداي علدم   

و فندداوري ، شددركت هدداي دانددش بنيددان و  

 صنايع مرتبط با فناوري هاي نوين

تقويددت اجددراي صددحيح  ارزشدديابي    -12

 كيفي توصيفي

معلمان براي شركت تشويق و ترغيب -13

موثر در جشنواره هاي السوهاي تدريب و 

تخصصي تربيت –جشنواره هاي علمي 

 بدني

طدرح  ) توانمند سازي نيروي انسداني    -14

بدراي خلدق   ( كارامد، مدرسه توانمندد سداز  

فرصت ها و محيط هداي متندوع يدادگيري    

متناسب با نيازهاي و عاليدق متندوع داندش    

 آموزان

دانددش آمددوزان   برنامدده ريددزي جهددت -15

 تلفيقي

استفاده از طبيعت به عنوان بزرگتدرين  -16

آزمايشساه علوم تجربدي و تددارك برنامده    

هاي اردويدي جهدت اسدتفاده از طبيعدت و     

 گزارش نويسي

توسعه وتجهيزكالس هاي هوشدمند و  -17

 سايت آموزش كامپيوتر مدرسه



 

ارتقدددا  سدددواد رسدددانه اي معلمدددان و  -18 .حرفه اي آنان مي انجامد

نداوري هداي ندوين    توسعه بهره برداري از ف

آموزشي  براي اثدر بخدش كدردن فعاليدت     

 هاي آموزشي و تربيتي

–برپايي نمايشساه هايي از آثار علمي -19

پژوهشي دانش آموزان جهت ترغيب و 

 تشويق دانش آموزان

برگدزاري مسدابقات دانددش امدوزي بددا    -21

 رويكرد فناوري

برنامدده ريددزي آمددوزش  مهددارت هدداي -21

امدوزان در برنامده    پايه  فناوري براي دانش

 هاي فوق برنامه

تجهيز كتابخانه كالسدي بدا مشداركت    -22

 والدين و ساير نهادها

توسدعه و تقويدت مشداركت اوليددا  در    -23

 غعاليت هاي علمي و آموزشي

 اجراي جشنواره جابر ابن حيان-24

 اجراي طرح تكاليف مهارت محور-25

 ...و -26



 

سااااااحت 

تعلاااایم و  

تربیااااات 

زیساااااتی 

 بدنی

 

با : وره اول د 1هدف

شناسايي ويژگي ها، 

نيازها و توانمندي هاي 

حركتي خود،  -جسمي

رفتارهاي متناسب با آن 

را براي حف  شادابي، 

ارتبا  سطح سالمت و 

توانايي هاي بدني 

خويش به عنوان امانت 

 .الهي انجام دهد

با  :  دوره دوم  1هدف

شناسايي ويژگي ها، نياز 

ها و توانمندي هاي 

ي و حركت -جسمي

رواني خود، السوي 

متناسب با موقعيت هاي 

مختلف را انتخاب كند 

و سطح سالمت و 

شادابي خود را ارتقا  

 .دهد

بددا : دوره اول  2هدددف 

كسب آگاهي نسبت بده  

محدديط زيسددت ، تدداثير   

عملكرد خود بدر محديط   

زندگي ، بررسي و نتايج 

 .آن را به كار گيرد

بددا : دوره دوم  2هدددف 

:  8-8اهكددددددددددار ر

مشددددداركت فعدددددال 

آمددوزش و پددرورش  

در مواجهدده بددا نيدداز   

هاي فوري و عمومي 

جامعه از قبيدل حفد    

و پددداكيزگي محددديط 

زيسدددت، اردوهددداي  

آموزشددي و تددوجيهي 

بددراي آمدداده سددازي  

مربيدددددان و داندددددش 

 انآموز

 

ارائددده  3-7راهكدددار 

خدددمات مشدداوره اي 

تربيتدددددي در كليددددده 

سددددطوح تحصدددديلي 

براي افزايش سالمت 

جسددمي و روحددي در 

 دانش آموزان

افزايش  4-4راهكار 

ميزان مشاركت 

خانواده ها در فعاليت 

هاي آموزشي و 

 تربيتي مدرسه

: 5 -6راهكددددددددددار 

طراحدددي و تدددددوين  

برنامه -

 درسي

 

-

راهبري 

و 

 مديريت

تربيت 

بدني و 

 سالمت

 

پرورشي 

و فوق 

 برنامه 

 

آموزش 

ويادگير

 ي

 

مشارك

 ت

 اجراي طرح حيا  پويا ، خط كشي زمين هاي ورزشي -1

تكميل و بايساني فرم سالمت دانش آموزان براي انجام -2

و فعاليت هاي ورزشي بر اساس دستورالعمل جامع اجرا 

 ارزشيابي درس تربيت بدني

برگزاري مسابقات ، اردوها و كالس هاي مرتبط با -3

 موتوع محيط زيست ، سالمت و تندرستي

 برگزاري المپياد ورزشي درون مدرسه اي-4

شركت در دوره هاي تدوجيهي و آموزشدي تربيدت بددني     -5

 ويژه مديران و آموزگاران

جداري هداي   شناسايي و ارجاع داندش آمدوزان داراي ناهن   -6

 اسكلتي و قامتي به كانون هاي حركات اصالحي

انجددام فعاليتهدداي مددوثر جهددت حیددور حددداكثري  دانددش -7

 درمسابقات ورزشي آموزان و معلمان 

شناسايي و ارجاع دانش اموزان داراي مشكالت عاطفي و -8

 به مراكز مشاوره... 

معرفي خددمات مشداوره اي مراكدز مشداوره هسدته هداي        -9

رورش و مراكز مشاوره انجمن و اوليا  بده داندش   آموزش و پ

 اموزان و اوليا 

برگزاري دوره آموزشي معرفي برنامه درس تربيت بدني -11

به والدين و توزيدع بروشدور راهنمداي والددين در جلسده اول      

 انجمن اوليا و مربيان

برگزاري مسابقات ، نمايشساه ، كارگاه هدا و كالسدهاي   -11

 رد محيط زيستبا رويك... آموزشي  و 

تقويت مشاركت دانش آموزان در طرح هداي بهداشدتي   -12

 و حوزه سالمت

 توسعه فرهنگ تغذيه سالم در مدارس -13

فیددا  ، مددواد خددوراكي ، )ارتقددا  كيفيددت بوفدده مدرسدده -14



 

مشاركت در طرح هداي  

و برنامه هداي بهداشدت،   

سددددالمت ، تفريحددددات 

سددالم ، تربيددت بدددني و  

فعاليددت هدداي ورزشددي ، 

مسئوليت خدود در قبدال   

سددددددالمت فددددددردي ،  

خددانوادگي و جامعدده را  

انجام و تاثير پدذيري آن  

را بددر سددالمت خددود و   

ديسددران مددورد ارزيددابي 

 .قرار دهد

بددا : دوره دوم  3هدددف 

شناسايي محيط زنددگي  

 خدددود ، تددداثير السدددوي 

رفتددداري خدددويش بدددر   

محدديط زيسددت بدده مثابدده 

آيات الهي را تبيين كند 

وعملكرد خود را بهبدود  

 .بخشد

برنامدددده آموزشدددددي  

متناسددب بددا نيازهددا و  

ختدران و  نقش هاي د

 پسران

 

 

 ...(هزينه ها و 

برگزاري مناسبت هاي  مرتبط بدا حدوزه محديط زيسدت      -15

بدا حیدور و   ...(و درختكاري ، روز طبيعدت  ، هدواي پداك    )

 مشاركت حداكثري معلمان ، دانش آموزان 

برگددزاري اردو هدداي آموزشددي بددا محوريددت سددالمت و -16

 محيط زيست

تهيه تجهيزات و وسدايل ورزشدي مدورد نيداز بدر اسداس        -17

 دستورالعمل جامع اجرا و ارزشيابي درس تربيت بدني

ايمن سازي، بهسازي و متناسب سازي فیاهاي ورزشي  -18

 اساس دستورالعمل مربوطهبر 

 برگزاري ورزش صبحساهي  -19

تشكيل كانون هاي ورزشي درون مدرسه اي بدر اسداس    -21

 دستورالعمل مربوطه

 اجراي طرح ورزش با خانواده -21

 برگزاري هفته مبارزه با اعتياد و آسيب هاي اجتماعي -22

ارايه خدمات توانمند سازي و حمدايتي در زمينده آسديب    -23

 ماعي و رفتارهاي پر خطر هاي اجت

ارتقاي بهداشت مدارس با آموزش سدالمت و بهداشدت    -24

 به دانش آموزان 

توسعه نظام مراقبت از سالمت جسماني و خدود مراقبتدي    -25

 دانش آموزان 

هنجاريددابي اقدددامات بهداشددتي بددا نظددارت بددر وتددعيت   -26

 ايمني و بهداشت محيط  مدارس  

 ...و-27

 



 

 

ساحت 

ها  س د 

  لتح

 راهكار س د تح ل اهداف دوره ابتدايي
زير 

 نظا 

فراي د 

ها  

 مدرسه

 ف اليت

ساااااحت 

تعلاااایم و 

تربیاااات 

زیباااااااا 

شناختی و 

 هنری

بددا مشدداهده  :دوره اول  1هدددف

اشيا  اطراف،پديدههاي طبيعدي  

و فرهنسدددددددددي و هندددددددددري 

سدداده،دريافت حسددي خددود و   

لذت حاصدل از آن را بده زبدان    

 .هنر ابراز كند

با شناسايي :  دوره دوم  1هدف

و درك اهميت عناصر زيبايي 

سازدرپيرامون خود فیاي 

 زندگي خويش را بهبود بخشد

با تغيير سازنده : دوره اول  2هدف

در محيط و اشيا اطراف قدرت 

تخيل،تجسم و خالقيت خود را 

 پرورش مي دهد

با خلق يک اثر : دوره دوم 2هدف

ز معيارهاي هنري،با استفاده ا

زيبايي شناسي،قدرت تخيل 

،تجسم و ايده پردازي خود را 

 .تقويت كند

ا شدناخت  ب: دوره دوم    3هدف

اصول اوليه  زيباشناسدي ، يدک   

پديددده طبيعددي يددا اثددر هنددري را 

بررسي و چسونسي تآثير آن را 

 بر خود توصيف كند

ايجاد شبكه اي از  6-6

محيط هاي يادگيري 

مانند پژوهش سرا، 

گاه ها، خانه هاي اردو

فرهنگ، كتابخانه هاي 

عمومي، نمايشساه ها و 

موزه هاي تخصصي 

علوم وفناوري، مراكز 

كار آفرين ،ورزشساه ها 

و ساير مراكز مشابه و 

برقراري تعامل اثربخش 

مدارس با اين محيط ها، 

با رعايت اصل غني 

سازي محيط مدرسه با 

همكاري ساير دستساه 

 .ها

راحي اهتمام به ط:  3-14

و تجهيز مناسب 

نمازخانه ،كتابخانه 

،آزمايشساه ،فیاي سبز 

و فیاي ورزشي در 

تمام مدارس به عنوان 

 محيط تعليم و تربيت

 

 

برنامه -

 درسي

فیدددداو -

تجهيزات 

 و فناوري

 

پرورشي 

و فددددوق 

 برنامه

 

آمددوزش 

و 

 يادگيري

 

برگزاري فعاليت هاي فوق برنامه و -1

پرورشي با موتوعات هنري و 

 خالقيتپرورش 

فعاليت هاي  تشكيل انجمن هاي -2

 علمي و هنري

استفاده از  رفيتهاي محيطهاي -3

اردو ها ، مراكز هنري )يادگيري متنوع

 ...(، كتابخانه  و 

توانمند سازي معلمان در  زمينه  -4

 موتوعات هنري و پرورش خالقيت

فعاليت هاي توسعه و تقويت  -5

فرهنگ كتابخواني در دانش آموزان ، 

 علمان و اوليا م

زيباسازي و نشا  فیاي فيزيكي -6

 مدرسه

توسعه فیاي سبز بر اساس  رفيت -7

 مدرسه

وتعيت رنگ آميزي مناسب و -8

و ترسيم اشكال شاد درها و ديوارها 

 حيا  پويا

فعاليت هاي  شناسايي و رشد و  -9

–شكوفايي استعدادهاي فرهنسي 

 هنري دانش آموزان در طرح شهاب

 ...و-11



 

 

 

 

 

ساحت 

ها  س د 

 تح ل

 زير نظا  راهكار س د تح ل اهداف دوره ابتدايي

فراي د 

ها  

 مدرسه

 ف اليت

ساحت 

تعليم و 

تربيت  

اقتصادي و 

 حرفه اي

با : دوره اول  1هدف 

درك مفاهيم پايه اقتصاد 

، ( فايده ،هزينه و مصرف)

روش مصرف بهينه را در 

زندگي شخصي و 

 .خانوادگي به كار گيرد

با :  وره دوم د 1هدف 

شناسايي مفاهيم پايه 

سرمايه ، ) اقتصادي و مالي 

( توليد ، توزيع ، مصرف 

مصاديق رايج آن را در 

زندگي شخصي و 

 خانوادگي بكار گيرد

 

با :  دوره اول  2هدف 

شناسايي مفاهيم پايه 

با تاكيد بر ) اقتصادي 

مصاديق ( مصرف بهينه 

ساده آنها را در زندگي 

ي به شخصي و خانوادگ

بهينه سازي بهره برداري از منابع 6-21

احسن  مادي و فيزيكي و تبديل به

كردن آن ها و طراحي استانداردهاي 

مصرف و تعبيه ساز و كارهايپيشسيري 

 از اسراف و تبذير

 

ايجاد شبكه اي از محيط هاي : 6-6

يادگيري مانند پژوهش سراها، 

اردوگاه ها، خانه هاي فرهنگ، 

كتابخانه هاي عمومي، نمايشساه ها و 

موزه هاي تخصصي علوم ووفناوري ، 

ورزشساه ها و مراكزكارآفريني، 

سايرمراكز مشابه و برقراري تعامل 

اثربخش مدارس با اين محيط ها، با 

رعايت اصل غني سازي محيط مدرسه 

 با همكاري ساير دستساه ها

 

گسترش و تنوع دادن به حرف و  1-6

مهارتهاي مورد نياز جامعه و تعليم 

متناسب و برنامه ريزي شده آن در 

برنامه -

 درسي

 

راهبري و -

 مديريت

فیا ، -

تجهيزات و 

 فناوري

منابع -

 انساني

آموزش و 

 يادگيري

 

پرورشي 

 فوق برنامه 

 

 مشاركت

 

تربيت بدني 

 و سالمت

برگددددددزاري اردو و  -1

بازديد از مراكزصنعتي ، 

كارگدداهي، تحقيقدداتي و  

 مشاغل و حرف مختلف

ارائددده بسدددته هددداي    -2

تشدددددويقي در جهدددددت 

حمايت و بهره منددي از  

ايده هاي خالق و نوآور 

معلمان و داندش امدوزان   

 راستاي كارآفريني در

برگدددزاري بازارچددده  -3

هددددداي كدددددارآفريني،  

 نمايشساه دست سازه ها

آمددددوزش اصددددالح  -4

 السوي مصرف

برون سدپاري فعاليدت   -5

هدداي اقتصددادي مدرسدده  

بوفده  )به داندش آمدوزان   

 ...(و



 

 .كار گيرد 

با : دوره دوم  2هدف 

كسب مهارت هاي ساده 

كارآفريني قدرت تخيل و 

خالقيت خود را براي 

توليد يک محصول يا 

 خدمت به كار گيرد

با : دوره اول  3هدف 

كسب مهارت هاي ساده 

كارآفريني قدرت تخيل و 

خالقيت خود را براي 

توليد يک محصول يا 

 خدمت به كار گيرد

با : دوم  دوره 3هدف 

درك مفاهيم اخالق 

كار و تالش ، ) اقتصادي 

رعايت حق الناس ، 

نيكوكاري ، انصاف و 

امانتداري ، پرهيز از 

رفتار خود در ( اسراف 

زندگي شخصي و ارتبا  با 

ديسران را بر مبناي آن 

 .سازمان داده و عمل كند

 همه ي دوره هاي تحصيلي و براي

 همه دانش آموزان

 

ايجدداد تنددوع در فرصددت هدداي    1-16

تربيتدددي در مراكزآموزشدددي و تربيتدددي 

بددراي پاسددخسويي بدده نيازهدداي دانددش  

 آموزان

د حمايت مادي و معندوي  5/18راهكار 

آمددوزان  از مددديران، مربيددان و دانددش  

 خالق و نوآور و كارآفرين

برنامدده ريددزي  غنددي   -6

سددازي اوقددات فراغددت   

 دانش آموزان

برنامه ريزي به منظور -7

شناسددددددايي و رشددددددد  

سددتعدادهاي  شددكوفايي ا

 شغلي دانش آموزان

انجدددام پدددرو ه هددداي  -8

علمي كدالس محدور بدا    

محوريت درس تفكدر و  

 پژوهش و كار و فناوري

توسدددددعه و تجهيدددددز -9

 كالس كار و فناوري

برنامددددده ريدددددزي   -11

برگددددزاري جشددددنواره  

 مشاغل بومي و محلي

اسددتفاده از  رفيددت  -11

 اوليا  در معرفي مشاغل 

برگدددزاري كدددالس -12

ت آمددوزي هدداي مهددار 

دانددش امددوزان در قالددب 

 فعاليت هاي فوق برنامه  

اسددتفاده از  رفيددت  -13

اوليددددددا  ي پزشددددددک 

وپيراپزشدددددددددددک  در 

خدمات سدالمت داندش   

 ...و -14آموزي 

 



 

 

همانگونه كيه در سيندتحول بنييادين آميوزش و پيرورش  بيه برناميه محيوري،         

وم و مسيتمر  مشاركت پذيري و مشاركت جويي، نظارت و راهنمايي، ارزيابي ميدا 

و ارتقاء كيفيت آموزش و پرورش در كلييه زيير نظيام هيا توجيه و تأكييد شيده        

برنامه تدبير تالشي براي ارتقاي مديريت مدرسه در مسير سرند تحرول   است،

ونيز مي كوشد با محور قيرار دادن و تحقيق كاركردهياي زيير در      بنيادين است 

 .پوشاند مدرسه به انتظارات سند تحول بنيادين جامعه عمل ب

 اقدام آگاهانه و عمل هوشمندانه مبتني بر برنامه ونقشه ي راه-1 

 نظارت و راهنمايي توانمند ساز-6

 ارزيابي مستمر و مداوم با شاخص هاي روشن -1

 مشاركت فعال مجموعه عوامل مؤثر و  ينفعان-1

 :  اهداف

 :هدف ك ي

نانه تع يم و تربيت  ساحت هاي ششسطح عم كرد مدرسه و كيفيت آن براساس  يارتقا

 و اهداف دوره ابتدايي

 :جزئي اهداف

 منرد و هماهنر                                     نظام سازي برنامه محوري در مديريت مدارس و توجه نهادينه

 به فرايندهاي آن 

    افزايش توان و خودباوري مديران و عوامل انساني مدرسه در تصرميم نيرري و

 تدبير امور مدرسه

 نيرري از   عه و تقويت فرهن  مياركت و كرارنروهي در مدرسره برا بهرره    توس

 نفعان هاي ك يه ذي توانمندي

 ها با تأكيد بر خودارزيابي ها و فعاليت يند ارزيابي مستمر برنامهآتقويت فر 

 توسعه و تقويت فرآيندآموزش و يادنيري 

 هاي پرورشي توسعه و تقويت فرآيند برنامه 



 

 ايمنري مدرسره و فرراهم كرردن     و تربيرت بردني   ،بهداشرت  ، سالمتي ارتقا

 سازوكارهاي مناسب 

 پياده سازي الگوي عم ياتي اجراي سند تحول بنيادين در مدارس 

 

 
 

 

 اهداف برنامه تدبير( : 7)شكل شماره 

 تدبير از صف تا ستاد برنامه ه  گستر

ميدارس دوره ابتيدايي سراسير كشيور اعيم از ميدارس دولتيي و غيردولتيي شييهري،         

 .ستايي، عشايري و مجتم  هاي آموزشي كه با مديريت مستقل اداره مي شوندرو

 :ساختار برنامه ريزي و اجرا

به منظورهدايت و رهبري برنامه تدبيردر سطوح مختلف برنامه ريزي ،اجراو نظارت و 

 .ارزيابي پيش بيني تيم هاي متناسب با هر سطح ضروري است



 

 :ستادسطح 

 :ستاددرتيم راهبري برنامه 

 ( مسئول تيم ) معاون آموزش ابتدايي-1

 ( دبير ) مديركل دفتر آموزش دبستاني-6

 ( عضو)  معاون دفتر آموزش دبستاني -1

گروه برنامه رييزي بهسيازي منياب  انسياني وميديريت آموزشيگاهي دفترآميوزش        -1

 (عضو ) دبستاني

 (عضو)نماينده مركز برنامه ريزي ،مناب  انساني و فناوري اطالعات-5

 (عضو)نماينده معاونت پرورشي-1

 (عضو)نماينده معاونت تربيت بدني-1

 (عضو )نماينده سازمان مدارس غير دولتي-4

 (عضو)نماينده اداره كل شاهد-9

 (عضو)نماينده اداره كل آموزش و پرورش عشاير-15

 (عضو )مسوول دبيرخانه مديريت آموزشگاهي-11

 :راهبري  تيم وظايف

 مل اجرايي برنامه و ارسال آن به استان هاتهيه و تنظيم دستورالع .1

تشكيل شوراي سياستگذاري وبرگزاري جلسات منظم براي تدوين خط مشي  .6

 برنامه

 تهيه و تنظيم چارچوب تشكيل گروههاي هم انديش مديران  .1

 نظارت بر اجراي صحيح برنامه و ارزيابي از آن .1

 ارائه بازخورد مناسب به استان جهت بهبود مستمر برنامه ها .5

 برگزاري نشست هاي آسيب شناسي به منظور اصالح وبازنگري برنامه .1

عملكرد اسيتان هابيا همكياري دبيرخانيه ميديريت      يازتحليلگزارش هاي  ارايه .1

 آموزشگاهي 



 

برگزاري همايش تجارب برتر مديران به منظيور تيرويج و توسيعه روش هياي      .4

 گاهينوين برنامه محوري در مدارسبا همكاري دبيرخانه مديريت آموزش

 :استانسطح 

 :يتيم برنامه ريزي استان

و مديريت استان با مسيئوليت معياون آميوزش ابتيدايي و عضيويت       تيم برنامه ريزي

مسئولين ادارات مربوطه در استان و نمايندگان بخش هايي نظير سطح ستاد تشكيل 

 .باشدمي دبيري تيم ترجيحا برعهده رابط برنامه تدبير .مي گردد

 :وظايف

برنامه هاي مناسب براي توجيه مسئولين مرتبط استاني، ميديران   پيش بيني .1

 و كارشناسان مناطق، مديران مدارسو ساير عوامل انساني

 پيش بيني برنامه هاي نظارتي با هدف اجراي شايسته برنامه در مناطق .6

شيييوه نامييه دبيرخانييه مييديريت  )تشييكيل گروههيياي هييم انييديش مييديران  .1

شاوره به ميديران در خصيوص اجيراي صيحيح     به منظور ارائه م( آموزشگاهي 

 برنامه

چگونگي اجرا بر اساس اطالعيات حاصيله از فرآينيد     از تنظيم گزارش تحليلي .1

 نظارت هدفمند

 از مدارس واجد شرايطتقدير استان  .5

 :منطقهسطح 

 :(اجرا و نظارت)اي  تيم برنامه ريزي منطقه

بتدايي يا معياون آموزشيي   تيم مديريتي و اجرايي منطقه با مسئوليت معاون آموزش ا

منطقه وعضويت ساير معاونين و كارشناسان  ييربط ادارات در منياطق تشيكيل ميي     

 .باشدمي دبيري تيم ترجيحا برعهده كارشناس مسئول آموزش ابتدايي  .گردد

 :وظايف

 تبيين برنامه در شوراي معاونين منطقه با مسؤوليت معاونت آموزش ابتدايي .1



 

تيوجيهي وييژه عواميل انسياني      –ه هياي آموزشيي   پيش بيني و اجراي برنام .6

 ...(مديران، معاونين و)مدارس 

بير   (5ارزييابي فرآينيدي فيرم    )در طول سال تحصييلي  تنظيم برنامه نظارتي  .1

اجراي برنامه درمدارس با هدف ارائيه بيازخورد، راهنميايي، توانمنيد سيازي و      

 مدارس بهبود مستمر امور

ه منظور ارائيه مشياوره بيه ميديران در     تشكيل گروههاي هم انديش مديران ب .1

 خصوص اجراي صحيح برنامه و بهره مندي از آنان در ارزيابي ها

با ( 1)ارزيابي مدارس براساس شاخص هاي پيش بيني شده در جدول شماره  .5

 خودارزيابي ها و برنامه ساالنه مالحظه نتايج

هر مدرسيه  ي فعاليت هاها و  اي بهبود برنامهارائه بازخورد و راهكارهاي پيشنهادي بر .1

 براساس نتايج ارزيابي بيروني انجام شده

 مدارس حائز شرايطاز تقديرمنطقه .1

 معرفي مدارس حائز شرايط جهت تقدير به استان .4

 :مدرسهسطح 

 :( برنامه ريزي عم ياتي )اي  تيم برنامه ريزي مدرسه
 .مي باشد 1تيم برنامه ريزي مدرسه همان شوراي مدرسه

 :وظايف

بيا  ...ارزيابي اوليه براي ترسيم وضعيت موجود آموزشيي، پرورشيي و  انجام خود .1

 (1)بهره گيري از ظرفيت هاي مناب  انساني بر اساس فرم شماره 

بيا   خيود ارزييابي اولييه    بر اساس نتيايج  تنظيم برنامه عملياتي ساالنه مدرسه .6

 مشاركت كليه عوامل انساني در شوراي مدرسه و تصويب آن

 فعاليت ها و اقدامات پيش بيني شده در برنامه ساالنهتنظيم تقويم اجرايي  .1

ابالغ وظايف و مسئوليت تعيين شده هرييك از عواميل انسياني در جلسيه اي      .1

 به صورت رسمي و مكتوب توجيهي

                                              
 مندرج در آيين نامه اجرايي مدرسه - 1



 

و ارزييابي از فرآينيد انجيام     تنظيم برنامه زمانبندي مناسب در جهت نظيارت  .5

 فعاليت ها 

ن برناميه هيا از چگيونگي اجيراي     توسط هرييك از مسيئولي   انجام خودارزيابي .1

 (1فرم شماره )فعاليتها در بازه ي زماني پيش بيني شده 

برگزاري جلسه بررسي و تحليل نتايج خود ارزييابي بيه منظيورتعيين مييزان      .1

هيا و اقيدامات بيراي     پيشرفت برنامه و نقاط قابل بهبود و پيش بينيي فعالييت  

 بهبود مستمر

هاي  براساس خودارزيابي اوليه، ارزيابي( 1ره فرم شما)انجام خودارزيابي پاياني .4

، برنامه ساالنه (1فرم شماره )فرآيندي ، خودارزيابي هاي مسئولين فعاليت ها 

 و نتايج اقدامات در پايان سال تحصيلي و ارائه گزارش به مسئولين  يربط

بهره مندي از همكاري گروه هيم انيديش ميديران در فرآينيد اجيراي برناميه        .9

 ...(ي اوليه ،تدوين برنامه عملياتي ساالنه وخودارزياب)

 همكاري و مساعدت با همكاران اعزامي از منطقه براي انجام ارزيابي بيروني .15

 ت اريف اصطالحات

 مديريت

فرآيند هدايت و رهبري مناب  انساني از طريق برناميه رييزي، سيازماندهي، اسيتفاده     

ه منظور ايجاد زمينه و شرايط انجام بهينه از امكانات مادي، مالي و نظارت و ارزيابي ب

برگرفتيه از  )كار و فعاليت در جهت اهيداف سيازمان براسياس نظيام ارزشيي جامعيه       

 (.1191وپرورش، نامه تخصصي آموزش واژه

 مدير مدرسه 

اي مدارس كه براساس مقررات  فرد واجد شرايط و داراي صالحيت هاي رهبري حرفه

د و توجه خاص به اميور تحصييلي و تربيتيي    ،معيارها و مالك هاي مشخص و با تاكي

،نظم و انضباط و رسيدگي به امور فيرزيكي و روانيي مدرسيه طيي حكميي از جانيب      

مدير اداره آموزش و پرورش منطقه يا مرج   يصالح ديگري انتخاب و منوصيب ميي   

 (.1191و پرورش، نامه تخصصي آموزش   واژه)شود



 

 مديريت آموزشي

هيياي آموزشييي و بكييارگيري  ظييارت و ارزيييابي در محيييطفرآينييد هييدايت و رهبييري، ن

برگرفتيه از  )هاي علمي، فني و هنريدر جهيت تحقيق اهيداف سيازمان آموزشيي      مهارت

 (.1191وپرورش، نامه تخصصي آموزش واژه

 (مدرسه)مديريت آموزشگاهي

مديريت مدرسه ، فرآيند استفاده از ظرفيت ها و توانمندي هياي منياب  انسياني ، بهيره     

از همكاري و حمايت هاي اولياء و ساير ينفعان و بكارگيري امكانات و تجهييزات  گيري 

است كه مجموعه فعاليت هياي سيازمان يافتيه مدرسيه را بيراي تحقيق اهيداف نظيام         

 .هدايت مي نمايدو پرورشي آموزشي 

 (نرخ، فراواني، درصد و نسبت)شاخم

تيوان تغيييرات    آن ميي  تقريبا ثابتي كه بر مبنياي ( حالت، چگونگي)كميت يا كيفيت

 .ايجاد شده در متغيرهاي معيني را در طول يك دور  زماني مشخص نشان داد

 فعاليت

 .مجموعه اي از اقدامات مرتبط با هم كه براي تحقق هدف يا اهدافي انجام مي شود

 وضعيت موجود

حيداك ر تيا   )1هياي جيدول شيمار      وضعيت فعلي مدرسه و عملكردآن طبيق شياخص  

 . (ورماه به منظور تدوين برنامه عملياتي مدرسه مشخص شودپانزدهم شهري

 وضعيت مورد انتظار

بينيي شيده بيه آن خواهيد      وضعيتي كه مدرسه با اجراي برنامه عملياتي ساالنه پيش

 (اهداف مورد نظر. )رسيد

 كيفيت

ها با اهيداف   ها و اقدامات به منظور انطبا  آن اصالح، بهبود و ارتقاء فرآيندها، فعاليت

 .نفعان و انتظارات  ي



 

 :زمينه سازمان مدرسه

محيط فرهنگي ،اجتماعي ،اقتصادي ،سياسي و جغرافيايي حاكم بير مدرسيه كيه بير     

دروندادها، فرآيند و خروجي هاي آن تاثيرمي گيذارد، تحيت عنيوان زمينيه سيازمان      

 . مدرسه ناميده مي شود

 فرآيند

 .سيدن به يك هدف معينپيوند، براي ر هاي هم اي از اقدامات وگام مجموعه

 :فرآي د 

زمينه و شرايط را براي تعليم و تربييت    ،هايي كه در قالب فرآيندهاي اساسي  فعاليت

 :اند از عبارت،ندنآموزان فراهم مي ك دانش

 برنامه ريزي: الف 

 .براي تحقق اهداف سازماني...ها، مناب ، امكانات و ها، روش بيني فعاليت پيش

 آموزش ويادگيري: ب 

هاي مناسب يادگيري  ها و فعاليت بيني برنامه آموزش و يادگيري عبارت است از پيش

اي كه تغييرات مورد نظر براساس اهداف  آموزان درآن به گونه به منظور اشتغال دانش

هياي درسيي ومحتواهياي ييادگيري در رفتارآنيان ايجياد شيده و بيه توسيعة           ،برنامه

 .و مهارتي منجر گردد هاي شناختي، نگرشي توانمندي و ظرفيت

 هاي فو  برنامه فعاليت: ج 

هاي رسمي  اي كه افزون بر برنامه بيني شده يافته و پيش هاي سازمان مجموعه فعاليت

وپرورش به منظيور تعمييق و گسيترش ييادگيري، رشيد، تعيالي و شيكوفايي         آموزش

جتمياعي و  هياي ا  آميوزان در فعالييت   ها با مشاركت آزادانه دانش استعدادها، خالقيت

آمادگي آنها براي ورود به زنيدگي مسيالمت آمييز اجتمياعي، تحيت نظير مسيئوالن        

انواع كالس هاي فرهنگيي ،هنيري   .)شود مدارس، در داخل و خارج از مدرسه ارائه مي

 ...(،علمي ،ورزشي، آموزشي ،پژوهشي و 



 

 هاي مكمل فعاليت: د 

ادگيري، همراستا با محتواي هايي است كه به منظور غناي فرآيند ياددهي و ي فعاليت

هاي يادگيري بهتر  شود تا فرصت بيني مي هاي درسي توسط معلم يا مربي پيش كتاب

كالس هاي تقويتي درسيي  .)فراهم گرددمتناسب با نيازها واقتضائات مدرسه وكالس 

 ...(،كالس هاي جبراني درسي ،آزمون هاي درسي ،اردوهاي علمي متناسب درسي و

 :بدني سالمت وتربيت: ه

سالمت و تربيت بدني به دنبال برقراري سالمت كامل جسمي و رواني دانش آميوزان  

به عنوان امانت الهي و به كيارگيري روش هياي درسيت انجيام فعاليتجسيماني،ارتقاء      

هاي تفريحي سالم و ترويج بهداشت و اصيول   تبيين روش،هاي بدني و حركتي توانايي

هيياي انييدامي و  ري و اخييتالل و معلوليييتسييالم زيسييتن وپيشييگيري ازايجيياد بيمييا 

 (.64رسي ملي،ص دبرنامه )هاي افراد در تسلط بر رفتار و حفز سالمت است توانمندي

 مشاركت: و  

هيا در   ايجاد زمينه براي تعامل سازنده مناب  انساني مدرسه ،اوليياء ،ميردم و سيازمان   

 . ها و اهداف مدرسه پيشبردفعاليت

 نظارت: ز 

هيا و   بينيي شيده در برناميه    هياي پييش   نطبا  عملكرد با اهداف و شاخصفرآيند بررسي ا

 .ها و ارائه بازخوردهاي توانمندساز در جهت بهبود امور فعاليت

 ارزيابي: ح 

آوري، تحليل و تفسير اطالعات در خصيوص چگيونگي اجيراي     نظام مند جم  فرآيند

 .ها به منظور بهبود و اصالح امور ها و فعاليت برنامه



 

 ارزيابيتيم 

دهدكيه ميدير مدرسيه     تييم ارزييابي را شيوراي مدرسيه تشيكيل ميي        ،در اين برنامه

هياي   رادرتعيين وضعيت موجود ،تنظيم برنامه ساالنه ،انجام فعاليت ها و اقدامات ،گام

 .رساند ارزيابي در طول سال تحصيلي و ارزيابي پاياني ياري مي

 انديش مديران تيم هم

انيديش ميديران    رادي هستند كه براساس طرح تشكيل گروه همانديش مديران اف تيم هم

تشيكيل  (شيوه نامه ارسالي دبيرخانيه ميديريت آموزشيگاهي مسيتقر در اسيتان سيمنان      )

هياي   تواننيد از توانمنيدي   ها و مناطق آموزشي بنابر مقتضيات وشيرايط ميي   استان.اند شده

هيا اسيتفاده    ص در بازدييد اي بيه سيايرمديران، بياالخ    آنان در جهت ارائه خدمات مشاوره

 .نمايند

 ساحت هاي شش نانه تع يم و تربيت

تعلييم و تربييت   )ساحت هاي مندرج در فلسفه تعليم و تربيت در جمهوري اسالمي ايران 

اعتقادي ، عبادي و اخالقي ، تعليم و تربيت اجتماعي و سياسي ، تعليم و تربييت زيسيتي   

ي ، تعلييم و تربييت اقتصيادي و حرفيه اي ،     و بدني ، تعليم و تربيت زيباشناختي و هنير 

 (سند تحول بنيادين آموزش و پرورش) .مي باشد( تعليم و تربيت علمي و فناورانه

 (نظام تربيت رسمي و عمومي) زير نظام ها 

بخش هاي اساسي نظام تربيت رسمي و عمومي در جهيت پشيتيباني از جرييان تربييت،     

رهبيري و ميديريت ،   : نظيام ، كيه عبارتنيد از    انجام رسالت و كمك به تحقق اهداف اين 

پژوهش و ارزش يابي ، تربيت معلم و تامين مناب  انساني ، تامين و تخصيص منياب  ميالي   

 (مباني نظري سند تحول بنيادين).، تامين فضاء ، تجهيزات و فناوري و برنامه درسي

نظيام معييار   وض  مطلوب زندگي بشر در همه ابعياد و مراتيب، بير اسياس       حيات طيبه

است كه تحقق آن باعث دسيت ييابي بيه    ( مباني و ارزش هاي مقبول دين الهي) اسالمي 

 (سند تحول بنيادين آموزش و پرورش).غايت زندگي يعني قرب الي اهلل خواهد شد





 
 فرايندهاي مؤثر در برنامة تدبير.6فصل 
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 :ريز  برنامه

به منظور انجام هدفمند . محوري ترين وظيفه براي مديران مدارس  مي باشد  ،برنامه ريزي

فعاليت ها و اقدامات در جهت اهداف آموزش و پرورش دوره ابتدايي ، مديران مدارس با 

ه ريزي و بهره گيري از توانمنديها و ظرفيت هاي مناب  انساني در اختيار نسبت به برنام

تنظيم برنامه ي عملياتي ساالنه در خصوص فرايندهاي اصلي كه ماموريت مدرسه را تحت 

ياتي ساالنه به گام هاي تدوين برنامه عملمراحل . دنپوشش قرار مي دهند اقدام مي نماي

 :است زيرشرح جدول 

 

 ساالنه تدوين برنامه عم ياتيپنجگانه نام هاي ( :9)شكل شماره 

 تدوين برنامه عم ياتي ساالنهپنجگانه نام هاي . (2) جدول شماره

عنوان 
 نام ها 

 مصداق ها و مثالها عنوان فعاليت

نام 
 اول

تح يل دميق از وضعيت 
 مدرسه

آمروزان، وضرعيت نيرروي انسراني، وضرعيت ميراركت        تربيتري دانرش  -عم كرد تحصري ي 
آمروزان، وضرعيت فرهنگري     هاي محيط پيراموني، آماردانش اولياء،امكانات و تجهيزات، ظرفيت

 . ..اولياء و

نام 
 دوم

هاي  نيازهاو اولويتتعيين 
هاي  مدرسه در حوزه

 مشت ف

آمروزان،   آمروزان، تقويرت روحيره كرار نروهري در دانرش       وضعيت پييرفت تحصي ي دانرش 
توانمندسازي مع مان در طراحي آموزشي؛ آناهي اوليا نسبت به ضرورت مياركت آنان در امرور  

التع ريم، وضرعيت    آموزان الزم آموزان بازمانده از تحصيل، جذب دانش ايي دانشمدرسه، شناس
بهداشت سالمت و ايمني و فيزيكي مدرسه، ج ب مياركت نهادها و مؤسسات پيراموني، سطح 

تح يل  :نام اول
دميق از وضعيت 

 مدرسه

تعيين  :نام دوم
اولويت نيازهاو 

 هاي مدرسه 

تدوين  :نام سوم
اهداف وامعي  و 

 مابل اجرا   

تكميل :نام چهارم
جدول عم ياتي 

 برنامه

تنظيم :نام پنجم
چارچوب ميشم 

براي ارزيابي  
فعاليت هاي انجام 

 شده



 

 

 ...آموزان و و روان دانش

نام 
 سوم

تدوين اهداف وامعي و 
مابل اجرا مبتني بر نيازها 

 و اولويت ها

آموزان در دروس مشت ف، ارتقراء مهارتهراي حرفره اي مع مران،      صي ي دانشارتقاء عم كرد تح
ارتقاء شناخت اولياء نسبت به نقش و اهميت مياركت آنان در امور مدرسره، هوشرمند سرازي    

هاي مدرسه، توسرعه   كالسها، افزايش ج ب مياركت خيرين محل در خصوص حمايت از فعاليت
آموزي، كاهش ميركالت   برنامه و تيكل هاي دانش هاي فوق آموزان در فعاليت مياركت دانش

 . ..آموزان و تربيتي دانش

نام 
 چهارم

تكميل جدول عم ياتي 
 : برنامه

 ها تعيين فعاليت
هاي  امدامات و شيوه 

 ناسب اجراييتم
شاخم وضعيت  

تعيين وضعيت مورد موجود
 انتظار

بيني زمان اجرا  پيش 
 ميزان اعتبار

 مسئول اجرا 

يت و توانمندي هاي اولياء و تيكيل بانك اطالعاتي، زمينه سازي برراي انجرام   شناسايي ظرف -
 ...مطالعات پژوهيي نظيرامدام پژوهي، درس پژوهي و

آمروزان برا همراهنگي     هاي فوق برنامه براي جبران و تقويت بنيه ع مي دانرش  تيكيل كالس-
آموزش خانواده، اسرتفاده از  اولياء، برنزاري كارناه عم ي در شوراي مع مان، دعوت از مدرسين 

خودياري اولياء در خريدتجهيزات هوشمند، ارائه نزارش به مومع از امردامات انجرام شرده برر     
 . ..اساس كمك هاي اولياء و خيرين

 . ..نرخ، درصد، نسبت، فراواني و-
؛تامين اساتيد مجررب برراي آمروزش مع مران،     اي آموزشي كارناه درتامين وسايل متناسب -

ازي فضاي مناسب براي آموزش اولياء، تامين وسايل هوشمند با تأكيد بر كرالس شيرم   آماده س
ابتدايي، تامين فضا مناسب براي برنزاري ج سات مجمع عمومي، تامين فضاي پرورشي جهرت  

 . ..آموزي و هاي دانش انجام فعاليت
كالسرهاي  تاريخ برنزاري كالسهاي تقويتي، تاريخ كارناه هراي آموزشري، تراريخ برنرزاري     -

 . ..آموزش خانواده، تاريخ ارائه نزارش به اولياء، تاريخ برنزاري مسابقات فرهنگي وهنري و
تعيين مسئول براي پيگيري كالسهاي تقويتي، تعيين مسئول برنزاري كارناه آموزشري برراي   -

مع مان معاون آموزشي، تعيين مسئول برنزاري آموزش خرانواده، تعيرين مسرئول آمروزش و     
ر استفاده از تجهيزات هوشمند، تعيين مسئول برنزاري ج سات مجمع، تعيين مسئول نظارت ب
 . ..آموزي و هاي فوق برنامه دانش فعاليت

نام 
 پنجم

چارچوب ميشم تنظيم 
هاي  براي ارزيابي فعاليت

 انجام شده

يرابي  ابزار ارزيابي، زمان هاي ارزيابي، نحوه ارزيابي و جمع آوري اطالعرات و تح يرل نتراير ارز   
 . ..استفاده از نتاير ارزيابي درتنظيم برنامه جديد وبهبود مستمر فعاليت ها و

رنامه تدبير ،از ب تأكيدمي نردد واحدهاي آموزشي بجز برنامه عم ياتي ساالنه در چهارچوب:نكته

 .تنظيم ساير برنامه ها خودداري نمايند

 جدول فعاليت هاي فرآيند  برنامه ريزي

 

بخش امور 

 و اداريعمومي 

 فعاليت ها فرايند

 برنامه ريزي

 

ميزان بهرمندي از ظرفيت همكاران در طراحي و تنظيم -1

 برنامه ساالنه مدرسه 

در (   6فرايند فرم  7)توجه به تمام فرايندهاي مهم مدرسه -2

 طراحي برنامه ساالنه

تح يل وضع موجود ، ) رعايت اصول تنظيم برنامه ساالنه -3

 ...(ولويت بندي  نيازها ، هدف نذاري واحصاء و ا



 

 

 ميزان  ماب يت اجرايي برنامه-4

 ...و -5

 توجيهاطالع رساني بهكاركنان -1

 تعيين وظايف هريك از مسئولين فعاليت ها  -2

 ...و  -3

 14: امتياز كل فرايند                            6  : تعدادفعاليت  

 .نذاري مي شود  وسط ارزيابان بيروني ارزشجدول  فوق صرفا ت

 تدوين برنامه عملياتي ساالنه مدرسه

بيا  ( راهنماي مدير در ارتقاي كيفيت ميديريت مدرسيه دوره ابتيدايي   )از آنجا كه برنامه تدبير 

رويكرد تقويت مديريت آموزشگاهي تدوين گرديده و هيدف آن كميك بيه ميديران ميدارس      

تيرين وظيفيه ميديران ،     شي مي باشد واز آنجا كه يكي از مهيم درانجام وظايف و رهبري آموز

هاي مرسوم در اين خصوص كه با اهيداف   تنظيم برنامه ساالنه است، لذا نمونه اي از چارچوب

 .شود اين مجموعه تناسب بيشتري دارد پيشنهاد و ارائه مي

ت كليي و  همانگونه كه مديران مدارس به خوبي آگاهند برناميه آميوزش و پيرورش بيه صيور     

به مدارس جهت اجيرا ابيالغ ميي    ....متمركز در قالب اهداف،راهبردها و برنامه هاي پرورشي و

آنچه در برنامه عملياتي ساالنه مدرسه بيش از هر موضوعي باييد توجيه ميديران را بيه     .گردد

خود جلب نمايد،تنظيم برنامه اي در چارچوب برنامه كلي و بيه منظيور تعييين هيدف هياي      

بنيابراين  . عاليت ها و اقدامات مربوط به هر يك از آن برنامه هاي كيالن ميي باشيد   مياني و ف

اهدافي كه مي توانند زمينه ساز تحقق اهداف مورد نظر برنامه هاي كالن باشند تنظييم ميي   

پس در اينجا منظور از هدف در جدول زير ، همان نياز و اولويتي است كه با بررسيي  . گردند 

سي وض  موجود به عنوان نقطه قابل بهبود تشخيص داده شده است و و تحليل و آسيب شنا

به عنوان يك هدف كوتاه مدت در مسير دستيابي به اهداف بلند ميدت ييا كليي انجيام ميي      

 .گيرد

 (پيينهادي) 6مدرسه براساس فرم شماره  برنامه عم ياتي ساالنه چارچوب .3جدول شماره 

 و اخالقيتعليم وتربيت اعتقادي ، عبادي : ساحت 



 

 

 شناخت و درك مفاهيم اوليه اصول دين و بكار گيري  انها در زندگي: هدف 
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وض   شاخص فعاليت فرايند

 موجود

وض  مورد 

 انتظار

زمان  اقدامات اجرايي

 اجرا

ميزان 
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 اجرا
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پرورشي و فوق 

 برنامه 

 :1فعاليت 

   1-    

6-   

   ...و 1

 :2فعاليت 

   1-    

6-   

   ...و 1

 ...و

   1-    

6-   

   ...و 1

آموزش و 

 يادنيري

 :1فعاليت 

   1-    

6-   

   ...و 1

 :2فعاليت 

   1-    
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 .اصطالحات توضيح داده شده است هر يك ازعناوين اين جدول در قسمت مربوط به تعاريف:نكته 

 

 :نكته در خصوص طراحي برنامه ساالنه 



 

 

در راستاي تحقق  فعاليت هابهبود و ارتقاء  مديريت بستگي به اصالح و بهبود 

مجموعه تالش هاي عوامل مدرسه بايد در جهت اجراي هر  اينبنابر. دارد ساحت ها

 .به آنها باشدوابسته  فعاليت ها و راهكارهاي سند تحول چه بهتر 

بر اين اساس مدارس متناسب با شرايط ، امكانات ، ظرفيت ها و اقتضائات خود با 

راهكارهاي سند تحول و ساحت هاي انجام فعاليت ها و اقدامات مناسب در راستاي 

ليكن از آنجا كه  فعاليت هاي جدول . تالش مي نمايند شش گانه تعليم و تربيت

در دو دسته ي امور مي توان آنها را متفاوت هستند در نوع اجرا با هم  1شماره 

برنامه )اشد جاري و اموري كه نيازمند تدابير الزم جهت بهبود وضعيت موجود ب

 .تقسيم كرد( ساالنه 

 :امور جاري 

امور و فعاليت هايي كه به طور معمول و روزمره توسط مدارس در چارچوب  

قررات آموزش پرورش در قالب ماموريت دستورالعمل ها ، بخشنامه ها ،  قوانين و م

 .و وظايف مدرسه انجام ميشود

اين دسته از امور با توجه به مشخص بودن چارچوب فعاليت ها و اقدامات آن ، 

برنامه )نبوده  ؛ي  كه مورد نظر برنامه تدبير مي باشد ا نيازمند تنظيم برنامه

ب يك جدول زمانبدي يا و با پيش بيني اقدامات الزم  در قال( عملياتي ساالنه 

 .تقويم اجرايي  عملياتي مي شوند

حسين اجيراي بخشينامه    اجراي مراسم آغازين،:نمونه اي از فعاليت هاي امور جاري

 ...وبوفه مدارس، وضعيت بهداشت  ها،صدور چك بر اساس مقررات،

 :امور نيازمند تدوين برنامه 

تقاء شاخص هايي در مدرسه امور و فعاليت هاي كه به منظور بهبود ، توسعه و ار 

اين دسته از امور كه بدنبال  . در قالب برنامه ي مشخص ، تنظيم و عملياتي ميشود

بهبود و ارتقاء در مدرسه مي باشند نيازمند طراحي برنامه اي مشخص با ويژگي 



 

 

هاي يك برنامه عملياتي از جمله پيش بيني اقدامات ، شاخص ، تعيين وض  موجود 

در برنامه تدبير مديران با كمك عوامل انساني مدرسه و .است ... و و مورد انتظار 

برنامه )بهرگيري از ظرفيت هاي در اختيار اقدام به تنظيم برنامه بهبود وضعيت

 .براي اين دسته از امور و فعاليت ها مي نمايند( ساالنه 

پيشرفت توانمد سازي نيروي انساني ، وضعيت : نمونه اي از فعاليت هاي برنامه اي 

تحصيلي دانش آموزان ، پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي ، حضور فعال كاركنان و 

 ...دانش آموزان در مسابقات فرهنگي ،جشنواره ها و 

فعاليت ها و امور دسته اول  كر شد الزاما عنوان بنابراين مجموعه مواردي كه تحت 

مديران فقط با طراحي نيازمند طراحي و تدوين برنامه ي عملياتي ساالنه نبوده و 

اقداماتي مناسب و جدول زمانبدي نسبت به اجراي آنها اقدام نموده و امور و فعاليت 

هاي كه در دسته ي دوم قرار مي گيرند نيازمند طراحي و تدوين برنامه عملياتي 

 .ساالنه مي باشد

در دسته ي اول يا  1تشخيص اين موضوع كه كدام مالك ها در فرم شماره : نكته 

دوم قرار مي گيرد توسط مدير مدرسه و با توجه به نيازهاي مدرسه در سال 

 .تحصيلي مورد نظر مشخص خواهد شد

 

 در برنامه تدبير  كلي ها  جهت گير 

 برنامه محوري

در مرحله تنظيم برنامه عملياتي ساالنه مدرسه، مديراز مجموعه مشاركت و ظرفييت هياي   

ني استفاده كرده تا بتواند برنامه ي متناسب با شيرايط،  همكاران، اولياء و حوزه هاي پيرامو

 .امكانات، نيازمندي ها و اقتضائات مدرسه، تنظيم نمايد

 توسعه مياركت



 

 

توسعه مشاركت و همكاري تمامي  ينفعان در تمامي مراحل مديريت مدرسه بيه وييژه در   

راي تحقيق اهيداف   اجراي برنامه ها و فعاليت مي تواند اطمينان خياطر الزم را در ميدير بي   

 .فراهم سازد

 ارزيابي مداوم و اصالح و بهبود

از آن جا كه مديريت مدرسه فرآيندي نظام مند و مستمر مي باشد،به طور طبيعي نيازمند 

بيني شده و اتخا  تصميم  هاي پيش ارزيابي و پايش ميزان حركت در مسير اهداف، فعاليت

براسياس ارزييابي    ،ه برنامه اصالح و بهبود بنابراين رسيدن ب. مناسب در زمان مناسب است

بيني اجراي مجدد و جديد  همچنين پيش و شود ها و اقدامات انجام شده محقق مي فعاليت

 .خواهدبود نيزبرهمين منوالها  برنامه

 تحقق راهكارهاي سند تحول بنيادين و اهداف دوره تحصي ي

هكارهاي سيند تحيول بنييادين و    راهاي انجام شده زماني قابل توجيه است كه  تمام تالش

باشد، محقيق شيده    ها و مديريت مدرسه مي كه فلسفه وجودي برنامهاهداف دوره تحصيلي 

 .باشد

 

 



 

 

 مدرسه اجرا  برنامه تدبيردر ها  ف اليت

هياي   براي كمك بيه ميديران در اسيتفاده مطليوب از زميان و هيدايت فعالييت        زير جدول

هياي وييژه    ي، اجرا، ارزيابي و بهبود مستمر فعالييت ريز هاي برنامه بيني شده در بخش پيش

 .اين برنامه پيشنهاد گرديده است

 اجراي برنامه تدبيرفعاليت هاي . 4جدول 

اد
رد

خ
ت 
ي

به
دي

ار
 

ن
دي

ور
فر

 

ند
سف

ا
 

ن
هم

ب
 

ي
د

 

ذر
آ

ان 
آب

هر 
م

ور 
ري

شه
 

اد
رد

م
 

ير
ت

 

 عنوان فعاليت

ف
دي

ر
 

         * *  

پيشيرفت هيا،   )ررسي و تحليل عملكرد مدرسيه  و ب( تيم ارزيابي)تشكيل جلسه شوراي مدرسه 
آموزان، جيذب مشياركت    تربيتي دانش-وضعيت تحصيلي :موفقيت هاو نقاط قابل بهبود از قبيل

هاي مردم و والدين، كيفيت عملكرد شوراها، بهينه سازي تجهيزات و فضياي آموزشيي، سيطح    
وضيعيت مدرسيه و    از ميل بيه منظورشيناخت كا  ...( تعامل مدرسه با محيط پيراموني و نهادها و

 استفاده از نتايج آن در تنظيم برنامه براي سال تحصيلي جديد

1 

         * *  

طراحي و تنظييم برناميه عمليياتي مدرسيه بيا اسيتفاده از نتيايج تحلييل انجيام شيده           
پرورش بامشياركت عواميل انسياني در هميه      و درچارچوب اهداف وسياست هاي آموزش

هاي مكمل، فو  برنامه و برنامه هاي پرورشي، تعاميل   ، فعاليتآموزش و يادگيري) ابعاد
 بر اساس اولويت هاي تعيين گرديده...( سازنده با محيط پيراموني و

6 

        *    

تبيين برنامه در انجمن عمومي اوليا، شوراي مدرسه وشيوراي معلميان بيراي كاركنيان،     
همسويي و وفا  جمعي در خصوص  با هدف( متناسب بادرك آنان)آموزان اولياء و دانش
 تحقق اهداف

1 

        * *   
ها و اقدامات بيا مشياركت    تنظيم برنامه و جدول زمانبندي ارزيابي مستمر انجام فعاليت

 عوامل انساني مدرسه
1 

        * *   
هيا و اقيدامات برناميه     ابالغ مسئوليت و وظايف هر يك از كاركنان در ارتباط با فعالييت 

 ساالنه
5 

* * * * * * * * *    

بيني شده در برنامه با  ها و اقدامات پيش انجام خودارزيابي توسط مسئول اجراي فعاليت
به منظورشناسايي پيشرفت ها و ضعف ها وارائيه  ( 5مسئولين بند)مشورت مدير مدرسه

 بازخورد به مدير

1 

* * * * * * * * *    

ين هر فعالييت بيه منظيور بررسيي نتيايج      بنا به تشخيص مدير، تشكيل جلسه با مسئول
حداقل هر دو مياه  )خودارزيابي ها جهت اتخا  تدابير متناسب با پيشرفت ها و ضعف ها 

 (يكبار

1 

* * * * * * * * *    
تشكيل منظم جلسات شوراي معلمان و شوراي مدرسيه بيه منظيور اصيالح مسيتمر بيا       

 همفكري عوامل انساني، امكانات و شرايط مدرسه
4 

 *   *   *     

آميوزان وآسييب هياي     دانيش ( افيت و رشيد  )تربيتي-بررسي و تحليل وضعيت تحصيلي
اجتماعي احتمالي توسط مدير به كمك مجموعه عوامل انساني حداقل سه بار در طيول  

 سال تحصيلي جهت اتخا  تدابير متناسب با پيشرفت ها و ضعف ها

9 

*            
سال و تنظيم گزارش به مسئولين  يربط و بهره گيري از  بررسي، تحليل و ارزيابي پايان

 15 نتايج به منظور تنظيم و تدوين برنامه سال آينده

 



 

 

 
 )ها ها و شيوه شاخص)ارزيابي و نتايج .1فصل 

 د ربرنامه تدبير كاركردهاي ارزيابي(: 11)شكل شماره

 

 نظارت ،ارزيابي وبازخورد

 (ها شيوه و فعاليت ها)

3 



 

 

 ارزيابي

 هاي قبلي برنامه اشاره گرديد،يكي از مهم ترين مراحل انجام برناميه همانگونه كه دربخش 

از آنجا كه اين برنامه با هدف شناسايي مسائل ،برنامه ريزي براي رف  آنهيا و  .ارزيابي است ،

دستيابي به نتيايج و خروجيي    عملكردمدرسه و ياجراي برنامه درجهت اصالح،بهبودو ارتقا

ر نظام تعليم وتربيت مي باشد،ارزيابي ازجايگاه و اهمييت  هاي برخوردار از كيفيت مورد نظ

آنچييه بيييش ازهرچيييزي دراييين ارزيييابي اهميييت دارد،توجييه بييه .بييااليي برخييوردار اسييت

اين كاركردها متناسب با موضوع و حوزه فعاليت ها متفياوت  .كاركردهاي نوين آن مي باشد

اهميت هسيتند،اما كاركردهياي    در ارزيابي برنامه تدبيراگرچه تمامي كاركردها داراي.است

در مييان ايين سيه    .شناسايي ،پييش بينيي و بيازخورد ازاهمييت خاصيي برخيوردار اسيت       

جايگياه  ، كاركرد،بازخوردبه دليل نقش و تأثيري كه در استقرار فرايند اصالح و بهبيود دارد 

ركردهياي  بايد به كاربنابراين در ارزيابي از برنامه تدبي.به خود اختصاص مي دهد را واالتري

 .توجه نمود به شرح زيرآن 

 در برنامه تدبير  كاركردها  ارزيابي

بررسي وضعيت موجودو توصيف آن،تحليل آمارو اطالعات حاصيله كيه منجربيه    :شناسايي

 .تشخيص نياز و اولويت مي شود

لذا بيه  .برنامه مورد نظر جهت رف  نياز با تعيين اولويت تنظيم و اجرا مي شود: پيش بيني

 . ركرد پيش بيني مي توان آينده مورد انتظار را ترسيم نمودكمك كا

و اطالعيات مناسيب الزم    واقعييات آميار   تصميم منطقي و مبتني بر براي اتخا :اطالعاتي

 .نقش اساسي در تصميم گيري مديران دارد اين كاركرد .است

رناميه  آماده كردن اطالعات الزم براي اتخا  تصيميم ميديران در تيدوين ب    :تصميم سازي

 .عملياتي ساالنه 

براي توانمند سازي و اطمينان از اصالح فعاليت ها در طول برنامه و همچنين در :بازخورد

 .پايان آن براساس نتايج ارزيابي بازخورد داده مي شود 



 

 

اطالعات حاصل از فرايند ارزيابي كمك مي كند تا برنامه و فعالييت هياي   :اصالح و بهبود 

 .اهداف در نظر گرفته شودالزم جهت دستيابي به 

و اسيتفاده از  ( 1فرم شماره)هاي تعيين شده  مدير مدرسه با انجام درست ارزيابي از فعاليت

( خودارزييابي اولييه  )شناخت دقيق از وضعيت كنوني مدرسه، ضمن شيوه هاي ارزيابي زير 

نظيارت   ،(شيوراي مدرسيه  )تيم ارزييابي   نظرات ، ايده ها و خالقيت فكريبا بهره گيري از 

، تعيين ميزان تحقق اهيداف و  (خودارزيابي هاي فرآيندي)ها  مستمر بر روند اجراي فعاليت

 ينسبت به بهبيود و ارتقيا  ( خودارزيابي پاياني و ارزيابي بيروني)كيفيت اجراي شاخص ها 

 .عملكرد مدرسه اقدام مي نمايد

 :برنامه تدبيردرارزيابي  ها  شي ه

 ارزيابي دروني:الف

 يابي اوليهخودارز-1

فيرم  ) 1مدير مدرسه قبل از شروع سال تحصيلي، بيا اسيتفاده از جيدول شيماره     : نام اول

با توجه به امتيازكسيب شيده در هير     ارزيابي اوليه را انجام داده و( ارزيابي بهبود فرآيند ها

ها و جم  كل امتيازات، ضمن تعيين وضعيت موجود مدرسه برنامه ساالنه را  يك از فعاليت

 .ي سال تحصيلي پيش رو تنظيم مينمايدبرا

و تييم   توسط مدير و فرايند خالقيت  برنامه ريزيفرآيند  از و پاياني خودارزيابي اوليه:نكته

ارزيابيان  توسط  ها لذا ارزش گذاري و ارزيابي از اين فرآيند .نمي شود انجام ارزياب مدرسه

و خالقييت در   سياالنه مدرسيه   زيراكيفيت برنامه هاي عمليياتي   .صورت مي پذيردبيروني 

و خالقييت  در ساير فرآيند ها  نشانگر ميزان كيفيت فرآيند برناميه رييزي   انجام فعاليت ها 

نيست كيه ميدير هييو گونيه نظيارتي بيراين امير         االبته اين بدان معن.در مدرسه مي باشد

 .نداشته و بازخوردي به همكاران نمي دهد 

ايي خودارزيابي اوليه و تنظيم برنامه ساالنه دو نسيخه  مدير پس از درج امتياز نه: نام دوم

از فرم خودارزيابي اوليه به همراه يك نسخه از برنامه ساالنه مدرسه را حيداك ر تيا قبيل از    



 

 

بيه منطقيه    يا از طريق سامانه ي مربوطيه  شروع سال تحصيلي به صورت مكتوب و رسمي

 .ارسال مي نمايد

نتايج خودارزيابي اوليه و برنامه سياالنه ميدارس نسيبت     مناطق آموزشي پس از وصول :نام سوم

شيده از فيرم ارزييابي بهبيود      به بررسي و تأييد امتياز مدارس اقيدام نميوده و ييك نسيخه تايييد     

بيه  ) .نماينيد  فرآيندها را حداك ر تا پايان نيمه اول مهرماه به صورت رسمي به مدرسيه عيودت ميي   

 (صورت دستي يا از طريق سامانه 

 ، مديران مدارس پس از ارسال برنامه عملياتي ساالنه و فرم خودارزيابي اولييه بيه منياطق   : نكته

با شروع سال تحصيلي نسبت به اجراي برنامه عملياتي ساالنه اقدام و در اوليين فرصيت نتيجيه    

بيه صيورت   .)  .در صورت نياز، به اصالح برناميه بپردازنيد   تانمايند  مي بازخورد منطقه را دريافت

 (يا از طريق سامانه  دستي

 فرايندي خودارزيابي-6

با عنايت به اينكه ارزيابي مستمر ،از اركان اين مجموعه است، مدير مدرسه در طيول سيال   

هاي خودارزيابي  تحصيلي همزمان با اجراي فعاليت ها و اقدامات، نسبت به جم  آوري فرم

بنيدي   هايي كه بر اساس جدول زمان ها اقدام نموده و فعاليت ها و فعاليت ازمسئولين برنامه

باشند شناسايي و با كمك مسئول مربيوط بيه هير     از نظر اجرا داراي تأخير يا مشكالتي مي

ها و در صورت نياز با مشورت ساير كاركنان نسبت به مرتفي  نميودن ميوارد     يك از فعاليت

 .نمايد اقدام مي ،قابل بهبود

 و امدامات فعاليت ها ين در خصوصخودارزيابي مسئول- 2 -1

بينيي شيده در برناميه سياالنه، بيراي رصيد        اقدام يا مجموعه اي از اقدامات پييش  مسئول هر

ها و حصول اطمينان از حركت در مسير تعيين شده، ملزم است در باز  زمياني توافيق    فعاليت

شده با مدير مدرسه، نسبت به ارزيابي وظيفه يا تكليفي كه به عهده وي گذاشته شيده اسيت   

براي كمك به انجام اين مهم تنظيم گردييده  ( 5شمار  )بدين منظور نمون بر  . نمايد اقدام

اين نمون بر  توسط فرد مسئول تكميل و در صورت لزوم به تشخيص ميدير مدرسيه   . است

اي پيرامون وضيعيت انجيام اقيدام ييا اقيدامات بحيث و        و با هماهنگي وي، با برگزاري جلسه

اين تعامل چهره به چهيره بازخوردهياي الزم بيراي بهبيود و ييا      در . آيد وگو به عمل مي گفت

تكميل نمرون برر    

خودارزيررابي توسررط 

 مسئول امدام

 

هاي  رنزاري نيستب

 ها ارزيابيبررسي خود

 

ارائه بازخورد جهرت  
اصررالح امرردامات در 

 جريان



 

 

چنانچه ميزان پيشرفت در انجام هير اقيدام درسيطوح ضيعيف و انجيام      . اصالح ارائه مي شود

نشده قرار گيرد راهكارهاي پيشنهادي ارائه مي گيردد در غيير ايين صيورت نييازي بيه ارائيه        

 .باشد پيشنهادي نمي

 فعاليت ها ينمسئول ارزيابي مراحل خود(: 12)شكل شماره 

 
 مسئولين فعاليت ها نمونه فرم پيينهادي خودارزيابي . 4جدول شماره 

  تعليم وتربيت اعتقادي ، عبادي و اخالقي :ساحت عنوان  ..............  سال تحصي ي

 ..... :ها مسئول پيگيري فعاليت

ف
دي
ر

 
 فرايند 

 هاي مورد نظر ميزان پيشرفت در انجام فعاليت
موان  و 

 مشكالت اجرا
راهكارهاي 
 ضعيف متوسط خوب بسيار خوب پيشنهادي

انجام 
 نشده

 پرورشي و فو  برنامه 1
 
 

      

 آموزش و يادگيري 6
 
 

      

 مشاركت 1
 
 

      

 

 خودارزيابي پاياني-3

 1مجددا بيا اسيتفاده از جيدول شيمار      ( خرداد ماه)مدير در پايان سال تحصيلي :نام اول

هياي    گيذاري   هيا، هيدف   بررسي نتيايج خودارزييابي  اقدام به ، (فرم ارزيابي بهبود فرآيندها)

تكميل مجدد جردول  

در پايرران  6شررماره 

سرررال تحصررري ي  

براساس خودارزيرابي  

،برنامه ، فرآيندياوليه

سرراالنه و نترراير برره 

 دست آمده

 

ا شرردن بررراي مهيرر

ارزيابي بيروني توسط 

 مسئولين

 



 

 

پايياني  ارزييابي  خيود   جهيت هيا،   انجام شده در برنامه ساالنه با حضيور مسيئولين فعالييت   

 .نمايد مي

مشخص شدن امتياز عملكرد مدرسه بير اسياس جيدول    )نتيجه خودارزيابي پاياني  :نام دوم

خردادماه به معاونت آموزش ابتدايي منطقه ارسيال   65به صورت رسمي حداك ر تا ( 1شماره 

 .مي گردد

 ارزيابي بيروني -ب

بندي مناسب و بيا كميك افيراد مجيرب و      ، با تنظيم برنامه زمانمناطق آموزش و پرورش 

آگاه در حوزه آموزش ابتدايي به منظور ارزيابي فرآيندي در طول سال تحصييلي بيا هيدف    

همچنيين در پاييان سيال    وبازخوردهاي اصالحي، سازنده و توانمندساز اقيدام نميوده،    ارائه

از ميدارس بازدييد كيرده و بيا     ( تيرماه15حداك ر تا )تحصيلي نيز به منظور ارزيابي نهايي 

هياي ارسيالي مدرسيه     هياي فرآينيدي و گيزارش    نتايج ارزيابي ، 1استفاده از جدول شماره 

نسبت به ارزيابي ميزان ( بي فرآيندي، ارزيابي پاياني و برنامه ساالنهخودارزيابي اوليه، ارزيا)

هاي انجام شيده و   گذاري تالش، پيشرفت و موفقيت مدرسه در راستاي برنامه ساالنه، هدف

 .نمايند ها اقدام مي كيفيت اجراي فعاليت

 ارزيابي در برنامه تدبيرهاي شيوه ( : 13)شكل شماره 

 

تنظرررريم برنامرررره 

زمانبنرردي بازديررد از 

 مدارس توسط مناطق

افراد مجرب و انتشاب 

 توجيه آنان

 

حضرروردر مرردارس و 
ارزيرررابي عم كررررد 
مدارس بر اساس فرم 

و نتاير خودارزيابي  6
ينرررردي و آاوليه،فر

زيررابي پايرراني رخودا
مدرسررره و برنامررره 

 ساالنه

 خودارزيابي  اوليه  خودارزيابي فرآيندي خودارزيابي پاياني  ارزيابي بيروني پاياني ارزيابي بيروني فرايندي

 ي بيرونيارزياب ارزيابي دروني



 

 

 (ويژه بازديدهاي طي سال تحصي ي) ارزيابي فرآيندي ونه فرمنم.(5)جدول شماره 

 

ارزيابان،كارشناسان و بازديدكنندگان مناطق قبل از اقدام به بازديد از مدرسه، حتماً  :نكته

بايست برنامه عملياتي ساالنه مدرسه مورد نظر را مطالعه و در روز بازديد با اسيتناد بيه    مي

 .ارزيابي مدرسه اقدام نمايند نظارت وبرنامه مذكور نسبت به 

 ها  ارزيا بي عملكرد مدرسه مالك

 مالك هاي ارزيابي عم كرد مدرسه 

ها و اقدامات را در جهت انجام مأموريت و بهبيود   ها، فعاليت براي اينكه مديريت مدرسه برنامه

ي هيا و معيارهيايي جهيت ارزيياب     فرآيندهاي  كر شده هدايت نمايد، تعيين فعالييت  يو ارتقا

و فرآينيدها  ساحت هيا ،  بدين منظور براي هريك از . ميزان دستيابي به اهداف ضروري است

تعيين شده اسيت كيه ميي توانيد ميدير مدرسيه را در        1هايي به شرح جدول شماره  فعاليت

هيا و در نهاييت بررسيي عملكيرد      ها به ديگيران، خودارزييابي   واگذاري مسئوليت ريزي، برنامه

ها عملكيرد مدرسيه را    مچنين ارزيابان بيروني نيز به كمك اين شاخصه. ساالنه كمك نمايد

، سند تحول بنيادين ، برناميه هياي زيير نظيام هيا     ها،  در تدوين اين شاخص.كنند ارزيابي مي

هياي   ناميه  هيا و شييوه   هيا، دسيتورالعمل   ناميه  وپيرورش، آئيين   مصوبات شوراي عالي آميوزش 



 

 

اعتمياد  )مدرسه و رويكرد معاونت آموزش ابتيدايي ها،كاركردها و ماموريت هاي اصلي  معاونت

در ميديريت ميدارس،   ( به توانمندي مناب  انساني و تقوييت خودبياوري آنيان در تيدبير اميور     

تعليم و تربيت اعتقادي ، عبيادي و اخالقيي،تعليم و تربييت اجتمياعي و سياسيي ،       :ساحت1

و هنيري ، تعلييم وتربييت     تعليم و تربيت علمي و فناورانيه ، تعلييم وتربييت زيبيا شيناختي     

. مورد توجه و تأكيد قرار گرفتيه اسيت   اقتصادي و حرفه اي و تعليم و تربيت زيستي و بدني 

اي مدرسيه تحيت ميديريت،    ليكن مديران مي توانند متناسب با شيرايط، اقتضيائات و نيازهي   

ه است، بيني نشد را كه در اين جدول پيش فعاليت هاي و راهكارهايي از سند تحول بنيادين 

 .اضافه نمايند

 

با توجه به تطبيق برنامه تدبير با سند تحول بنيادين و جايگاه ساحت ها در مجموعه برنامه 

كه در نسخه قبلي  1در فرم شماره (جدول مباني تطبيق)و فعاليت هاي آموزشي و پرورشي 

ابي فرايندي ، نيز نقش موثري در تمام مراحل برنامه ريزي ساالنه ، خودارزيابي اوليه  ،ارزي

خود ارزيابي پاياني و ارزيابي بيروني داشت ، با تغيير جزئي در آن ساحت ها اضافه شده و 

زيرا كه مالك ها در واق  عنواني كلي براي مجموعه ي فعاليت .مالك حذف گرديده است

هاي مورد نظر در فرايند بودكه در فعاليت هاي پيشنهادي جدول جديد نيز به مالك ها 

به عنوان م ال در نسخه قبلي مالك توانمند سازي نيروي انساني در . ده است توجه ش

فرايند آموزش و يادگيري ، در نسخه جديد در بخش فعاليت هاي ساحت علمي و فناوري 

 .درج شده است

شامل ستون ساحت ها ، فرايند و فعاليت  مي  (جدول  يل) 1بنابراين فرم جديد شماره 

ش بيني شده همانطور كه در جدول مباني تطبيق برنامه تدبير با باشد كه فعاليت هاي پي

سند تحول و اهداف دوره تحصيلي  كر شد متناسب با ساحت ها ، اهداف دوره ، راهكارهاي 

لذا مديران مدارس مي بايست براي هر فعاليت . سند و زير نظام ها طراحي شده است

در واق  اقدامات همان .ليت ها عملياتي شود اقداماتي پيش بيني نمايند تا با انجام آنها فعا

كارهايي است كه توسط مدير و مجموعه عوامل انساني مدرسه انجام مي گيرد تا فعاليت ها 

، راهكارها ، برنامه هاي زير نظام ، اهداف دوره ،ساحت ها و در نهايت غايت تعليم و تربيت 

 .محقق شود



 

 

اي فعاليت ها متفاوت مي باشد و امكان از انجا كه شرايط و اقتضائات مدارس در اجر

پرداختن به برخي از فعاليت ها براي برخي مدارس ممكن نيست، مديران مي توانند فعاليت 

متناسب با شرايط ، امكانات و اقتضائات مدرسه خود مي باشد ( جايگزين)هاي ديگري 

اي بخشنامه و البته اين بدان معنا نيست كه فعاليت هايي كه دار. طراحي و اجرا كنند

 .ابالغيه مشخص هستند مورد غفلت قرار گيرد و اجرا نشود

همچنين تاكيد مي شود  مديران محترم در طراحي و تنظيم فعاليت هيا ، سياير راهكارهياي    

سند تحول  را كه در اين برنامه درج نشده است  مورد توجيه قيرار دهنيد تيا اطمينيان الزم      

اهكارهاي سند در برنامه ي سياالنه مدرسيه فيراهم    براي تحت پوشش قرار گرفتن مجموعه ر

 .گردد

 

 (فر  پي ست)-فر  ارزيابي بهر د فرآي دها. 6جدول شماره 

ف اليت ها  برنامه تدبيرهر ساله مت اسب با شرايط و ا تضائات ت ييراتي  6فر  شماره : نكته 

 .در ت داد و ن   ف اليت ها دارد

 

 نح ه محاسره ميزان م فقيت مدارس

آنجا كيه بيه طيور طبيعيي ميدارس از شيرايط متفياوت برخيودار بيوده و امتيياز اولييه            از 

آنها يكسان نخواهد بود بنابراين موفقيت آنها در عملكرد بايد بر اسياس  ( خودارزيابي اوليه)

 .مبنايي محاسبه گردد تا ميزان پيشرفت متناسب با اين تفاوت ها تعيين گردد

ت مدارس در پايان سال، ميزان تغيير م بيت در امتيياز   از اين جهت مبناي محاسبه موفقي

 .كسب نشده در ارزيابي اوليه مي باشد

شود كه با توجه به  امتياز مي 145مدرسه اي در خودارزيابي اوليه موفق به كسب : م ال

امتياز را  161، اين مدرسه (امتياز 151به عنوان م ال ) 1جم  كل امتيازات فرم شماره 

البته اين عدد )رسد مي 664امتياز مدرسه به عدد در ارزيابي پاياني. نمايدنتوانسته كسب 

براي انجام محاسبه (بايد در ارزيابي بيروني توسط كارشناس بررسي كننده تاييد شده باشد

و  (664-145=14)امتيازي مدرسه در ارزيابي پاياني 14ميزان نهايي رشد با توجه به رشد 

 .شود ، درصد رشد مشخص مي(امتياز 161)رزيابي اوليه عدد امتيازات كسب نشده در ا

انجام ارزيابي بيروني 

و دست يابي به يرك  

نمره مورد توافرق در  

انجام فعاليرت هرا و   

امدامات فري مرابين   

 مدير و ارزياب

 
اعالم نتيجه و تعيين 

 ميزان رشد 

تقدير از مدارس حايز 

 شرايط



 

 

 :ت يين ميزان م فقيت

 155عيدد  ضرربدر ارزيابي اوليه  منهاي يا ارزيابي بيروني ارزيابي پايانينمره  :ميزان رشد 

 از كل امتياز فرم بر جم  امتياز كسب نشده در خودارزيابي اوليه تقسيم

 

 تقديرها ايج واعال  نت

پس ازانجام ارزيابي بيروني توسط مناطق و تاييد مييزان تحقيق اهيداف و كيفييت اجيراي      

، مدارسي كه در خودارزيابي پاياني نسبت (1جم  نهايي امتيازات جدول شماره )ها  فعاليت

به خودارزيابي اوليه درتحقق اهداف داراي رشد بوده اند، با رعايت مفياد بخشينامه شيماره    

وزارت آموزش و پرورش مبني واگذاري صدور تقدير ناميه بيراي    9/16/95رخ مو 619564

شايسته اسيت بيه    ؛ منطقه و مدرسه همكاران فعال در برنامه هاي گوناگون به ادارات كل ،

تالش هاي ارزنده ي همكياران بيا اتخيا  تيدابير      وقدر داني از اقدامات  منظور پاسداشت و

منطقه يا مدرسه بيه عميل    ري برنامه در سطح استان ،مناسب تقدير بايسته از عزيزان مج

 .آيد

 

 سخن پاياني

مدارس براساس اين مجموعه تالش خواهند نميود تيا در چيارچوب اهيداف، سياسيت هيا،       

برنامه ها و مقررات نظام آموزش و پرورش با شناسايي امور قابل بهبيود، براسياس شيرايط،    

، حماييت هياي اوليياء و    ...(فضا، تجهييزات و مناب  انساني، )امكانات و ظرفيت هاي مدرسه 

ساير نهادها و مؤسسات برنامه ريزي نموده و اقداماتي هر چند بسيار محدود و كوچيك در  

بنابراين ميديران ضيمن اجيراي برناميه هياي از      . عملكرد مدرسه انجام دهند يجهت ارتقا

موجود مدرسه  تحليل و درك عميق وضعيت پيش تعيين شده در سطوح باالتر سازماني با

انگيزه بهبود وضعيت مدرسه برنامه عملياتي را تنظيم و اجيرا ميي    و با نگاه واق  بينانه و با

اين اصل كه انتظار از مديران بايد متناسب با شرايط، مناب  و اختيارات باشيد، قطعيا   . نمايد

 .مورد توجه مسئولين و بازديدكنندگان خواهد بود



 

 

همچنيين سياسيت آميوزش و     ناب ، امكانيات و اقتضيائات و  با توجه به تفاوت مدارس در م

پرورش در افزايش آزادي عمل و اختيار مديران در تصميم گيري ها و تدبير امور مدرسيه،  

عملكرد مدارس با وضعيت قبل خود سنجيده مي شوند و در مييزان پيشيرفت بيا يكيديگر     

 .مقايسه نمي شوند

 





حجت السالم والمسلمین جناب آقای محمدیان
معاون محترم وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

سالم علیکم
ایران« مصوب جلسات  »برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی  پیوست تصویر مصوبه ی  به  با احترام، 
857 الی 872 شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ 90/12/9 الی 1391/6/28 جهت ابالغ و اجرا ارسال 

می شود.
محترم،  کارشناسان  و  مدیران  تالش خستگی ناپذیر  و  مساعدت  با  و  الهی  الطاف  پرتو  در  است  امید 
اجرای این سند تحول آفرین گامی بلند در برنامه های درسی نظام آموزش و پرورش کشور باشد و با بازنگری و 
بازتولید محتوای آموزشی و کتاب های درسی، زمینه دستیابی دانش آموزان به مراتبی از حیات طیبه و برقراری 

جامعه عدل مهدوی )عج( بیش از پیش فراهم آید.
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قرآن کریم: نحل 97

امام خمینی )ره( ـ 58/3/21

»بیانات مقام معظم رهبری)مدظله العالی( 1386/5/3«
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َبًة َولََنْجِزَیَنُّهْم َأْجَرُهم  ن َذَکٍر َأْو ُأنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن َفَلُنْحِیَیَنُّه َحَیاًة َطِیّ َمْن َعِمَل َصالًِحا ِمّ
بَِأْحَسِن َما َکاُنوْا َیْعَمُلوَن )نحل 97(

هرکس، مرد یا زن، عمل صالح انجام دهد و مؤمن باشد، قطعًابه »حیات طیبه« زنده اش می داریم 
و همانا آن ها را، در برابر بهترین اعمالی که انجام داده اند، پاداش خواهیم داد.

 
به تحول در مفاهیم نظری، روندها و  بنیادین در آموزش و پرورش، تحولی عمیق و ریشه ای است که  تحول 
فرایندها، نقش ها و کارکردها و رویکردها منجر خواهد شد. در تحول بنیادین نوع نگاه به معلم، کتاب، مدرسه، کالس 
برای  را  امکانات  و  و همه شرایط  می بیند  قله  در  را  معلم  نگاه،  این  دانش آموز دگرگون خواهد شد.  ویژه  به  و  درس 
الگو پذیری و تأسی دانش آموز به معلم جهت دستیابی به قله های انسانیت، علم و ادب و اخالق فراهم می آورد. تفکر و 
تعقل، خالقیت و نوآوری، بهره مندی از روش های نوین و فناوری های جدید، ایجاد محیطی با نشاط و شاداب، برپایی 
مدرسه دوست داشتنی، همه و همه در خدمت تربیت دانش آموزان برای دستیابی به مراتبی از حیات طیبه و قرب الهی 
می باشند. تحقق این مهم نیازمند باز مهندسی نیروی انسانی با محوریت استقرار نظام رتبه بندی و نظام جذب و نگهداشت 

معلمان می باشد که به لطف الهی در دستور کار قرار دارد.
اینک که »سند تحول بنیادین آموزش و پرورش« به مثابه قانون اساسی برای تحوالت همه جانبه و دراز 
مدت به تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی و شورای عالی آموزش و پرورش رسیده و در دستور کار وزارت آموزش 
و پرورش قرار گرفته است، باید تمام زیر نظام ها و مؤلفه های خرد و کالن نظام تعلیم و تربیت مورد بازخوانی و بازتولید 

قرار گیرد. 
»برنامه درسی ملی« به عنوان یکی از زیر نظام های اصلی سند تحول بنیادین و به منزله نقشه جامع یادگیری، 
زمینه ایجاد تحول همه جانبه، گسترده و عمیق در مفاهیم و محتوای آموزشی را فراهم می آورد. این برنامه تحول آفرین 
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با تدارک فرصت های تربیتی متنوع و جامع، درصدد است تا امکان کسب شایستگی های الزم جهت درک و ا صالح 
موقعیت براساس نظام معیار اسالمی توسط دانش آموزان را میسور سازد و آنان را برای تکوین و تعالی پیوسته هویت 
خویش تا دستیابی به مراتبی از حیات طیبه یاری رساند. رسالت خطیر برنامه درسی ملی فراهم آوردن ساز و کارهای 
مناسب برای طراحی،تدوین، اجرا و ارزشیابی از برنامه های درسی در سطوح ملی تا محلی می باشد تا مبتنی بر فلسفه 
تعلیم و تربیت اسالمی، مفاهیم آموزشی و تربیتی به صورت نظام مند و ساختار یافته در اختیار کودکان و نوجوانان قرار 

گیرد و محیطی با نشاط و مدرسه دوست داشتنی را به تصویر بکشاند.
از آنجا که موضوع برنامه ریزی درسی، یک رشته نوپا در کشور می باشد، لذا تدوین برنامه های آموزشی، تألیف 
کتاب های درسی، تعیین زمان و ساعات آموزش، روش های تدریس، بهره گیری از روش های متنوع یادگیری و تکنولوژی 
آموزشی در قبل و بعد از پیروزی انقالب اسالمی، از یک برنامه جامع و همه جانبه نگر مبتنی بر فرهنگ اسالمی ایرانی 
تبعیت نمی کرده است که این امر آسیب ها و کاستی های فراوانی را به همراه داشته است. با گذشت زمان و افزایش دانش 
فنی در زمینه طراحی و تولید برنامه های درسی و انباشت تجربیات مفید و مغتنم و انجام پژوهش ها و مطالعات داخلی و 
تطبیقی، ضرورت تدوین یک برنامه راهبردی و جامع برای ساماندهی بهینه برنامه درسی و تولید محتواهای آموزشی در 

دوره ها و سطوح مختلف یادگیری بیش از پیش احساس می شد.
در پاسخ به این نیاز آموزشی و تربیتی، نظام تعلیم و تربیت، کارگروهی از خبرگان و کارشناسان ارشد آموزش و 
پرورش را با همکاری صاحب نظران و استادان حوزه های علمیه و دانشگاه ها مأمور تدوین برنامه درسی ملی نمود. کار 
تحقیق و پژوهش و تدوین این سند از اسفند ماه 1384 با تشکیل دبیرخانه طرح در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 
آغاز شد و پس از انجام مطالعات اولیه و ابالغ مصوبه هفتصد و چهل و پنجمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش 
در اردیبهشت ماه 86، با پشتوانه نیرومند حقوقی ادامه یافت. با توجه به تعیین اهداف، تعریف و حدود طرح و خروجی 

مورد انتظار، کمیته های هفت گانه تخصصی به شرح ذیل تشکیل شد:
1ــ کمیته کلیات، اصول و مبانی 2ــ کمیته محتوای آموزشی، پرورشی و حوزه های یادگیری 3ــ کمیته ساختار، 
مقاطع، رشته ها و زمان 4ــ کمیته میزان اختیارات و کاهش تمرکز 5ــ کمیته ارزش یابی از پیشرفت تحصیلی 
و راهبردهای یاددهی ــ یادگیری6ــ کمیته مواد، رسانه ها و محیط های یادگیری7ــ کمیته ارزش یابی از برنامه 
درسی ملی و اقتضائات اجرایی. همچنین برای جلب مشارکت فعال حوزه های صف و ستاد، کمیته های استانی 

و کمیته های ستادی طرح، آغاز به کار کردند.
خوشبختانه با تالش خستگی ناپذیر دست اندرکاران، اولین نگاشت این برنامه سرنوشت ساز و تحول آفرین، 
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بنیادین در شورای عالی آموزش و  با بررسی و تصویب سند تحول  آماده شد. هم زمان  در بهمن ماه 1387 
پرورش )آذرماه 1388( و با عنایت به راهکار 1ــ1 سند مذکور، کار بررسی و اصالح برنامه درسی ملی نیز سرعت یافت 
و تا سال 1390 بارها در معرض نقد و بررسی صاحب نظران، مدیران و معلمان قرار گرفت و سیر تکاملی خود 
را سپری کرد تا به شورای عالی آموزش و پرورش ارائه شد. در دبیرخانه شورای عالی با تشکیل کار گروهی مرکب 
از کارشناسان شورا و جمعی از دست اندرکاران تدوین و صاحب نظران سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، ضمن 
وفاداری به بنیان های اصلی برنامه از جمله الگوی هدف گذاری و عناصر و عرصه های چهارگانه ارتباطی و با تکیه بر 
آماده شد. جلسات  بازنگری، اصالح و  بنیادین آموزش و پرورش، متن جدید  مبانی و داللت های مفاهیم سند تحول 
هماهنگی برای تفاهم و اجماع بر اصول و مبانی سند را که اینجانب نیز بر آن تأکید داشتم برگزار و طرح را نهایی نمودیم. 
باالخره پس از 11 جلسه، به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش رسید و برگ زرینی به تاریخ آموزش و پرورش 

کشور افزوده شد.
اینک یادآوری چند نکته را ضروری می داند:

1ــ تدوین و تصویب برنامه درسی ملی به عنوان نقشه جامع یادگیری برای اولین بار در تاریخ آموزش و پرورش 
افتخار بزرگی است که خداوند نصیب فرمود ؛ بر این موهبت بزرگ الهی سر تعظیم فرود آورده و شکرگزاری می کنیم.

2ــ این برنامه باید نقشه راه کلیه سیاست گذاری ها و تولید محتوای آموزشی و تربیتی از جمله تولید راهنمای 
برنامه های درسی دوره ها و پایه های تحصیلی، تعیین زمان و ساعات آموزشی تدوین و تألیف کتاب های درسی و کمک 

آموزشی، تولید بسته های آموزشی، رسانه های دیداری و شنیداری و الکترونیکی و … قرار گیرد.
و  صالحیت ها  از  بهره مندی  و  عزیز  معلمان  ویژه  توجه  و  مساعدت  نیازمند  برنامه،  این  مطلوب  اجرای  3ــ 
شایستگی های حرفه ای و تخصصی مناسب آنان می باشد، لذا مفاد آن باید در مهندسی نیروی انسانی و در برنامه های 
آموزشی، جذب و توانمندسازی و بازآموزی معلمان در سطوح مختلف توسط دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه تربیت دبیر 

شهید رجایی و مراکز آموزشی های ضمن خدمت مورد توجه جدی قرار گیرد.
4ــ تدوین برنامه راهبردی و جامع یادگیری مبتنی بر آموزه های اسالمی و معارف وحیانی، متناسب با نیازهای 
حال و آینده جامعه در دنیای متحول کنونی، منطبق با ویژگی ها و نیازهای دانش آموزان و بهره مند از آخرین یافته های 
علمی و پژوهشی، کار سترگ و بلندی است که با عنایات الهی و تالش دست اندرکاران، گام نخست آن برداشته شد و 
تکمیل و تکامل آن نیازمند همراهی و مساعدت صاحب نظران و کارشناسان مجرب است که همگان را به یاری می طلبیم.

پژوهشگران، دست اندرکاران،  و  کلیه کارشناسان، محققان  از تالش ها و زحمات  پایان الزم می دانم  در  5  ــ 
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آموزشی،  برنامه ریزی  و  پژوهش  سازمان  استان ها،  ستاد،  در  ملی  طرح  این  مشاوران  و  مجریان  و  کمیته ها  مسئوالن 
دبیرخانه و اعضای شورای عالی آموزش و پرورش، شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش و به ویژه حجت االسالم 
علی ذوعلم مدیر طرح، حجت االسالم محمدیان رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، مهندس مهدی نوید ادهم 
دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش و وزرای آموزش و پرورش تشکر نمایم و از خداوند متعال مسألت دارم این 
کار مهم و تأثیر گذار را که در طول 40 ماه گذشته مسئولیتم دغدغه اساسی اینجانب و همکاران عزیزم بوده است توشه 

آخرت قرار دهد.
    

»من الله التوفیق و علیه التکالن«       
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1

برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران که در جلسات 857، 858، 864، 865، 866، 867، 868، 
869، 870، 871 و 872 تاریخ 1390/12/16،1390/12/9، 1391/5/3، 1391/5/9، 1391/5/16، 
نهایی  تصویب  به   1391/6/28 و   1391/6/20  ،1391/6/13  ،1391/6/6  ،1391/5/31  ،1391/5/23

رسیده است، به شرح زیر برای اجرا ابالغ می شود:

1ــ مبانی فلسفی و علمی برنامه درسی ملی
مبانی فلسفی و علمی این برنامه همانند سایر اسناد همطراز خود مبتنی بر مبانی نظری سند تحول 
بنیادین نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی )مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی( می باشد و از این 
مجموعه، آن بخش از مبانی که مستقیماً به حوزه ی برنامه درسی داللت دارد و به عنوان مبانی خاص 

برنامه درسی تلقی می شود، در پیوست آمده است.

2ــ چشم انداز
و  ایران در راستای فرهنگ  پرورش جمهوری اسالمی  و  آموزش  تربیتی  و  برنامه های درسی 
تمدن اسالمی ــ ایرانی، با تکیه بر میراث گران بها و ماندگار رسول الله )ص( ــ قرآن کریم و عترت )ع(  ــ 
با   2 تربیت رسمی عمومی در افق 1404  تعلیم و  تحقق جامعه عدل مهدوی )عج( و چشم انداز نظام 

1ــ 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.

2ــ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی ــ آذر ماه 1390 
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بهره گیری از الگویی پیشرفته و بومی زمینه تربیت نسلی1 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 و 
عالقمند به علم و آگاهی، عدالت خواه و صلح جو، ظلم ستیز، جهادگر، شجاع و ایثارگر و وطن دوست، 
منتظر و تالش گر در جهت تحقق حکومت عدل  اندیش، والیت مدار و  مهرورز، جمع گرا و جهانی 
جهانی، با اراده و امیدوار، خود باور و دارای عزت نفس، امانتدار، دانا و توانا، پاکدامن و با حیا، 
انتخابگر و آزاد منش، متخلق به اخالق اسالمی، خالق و کار آفرین، مقتصد و ماهر، سالم و با نشاط، 
زندگی شایسته  به  ورود  آماده  و  انقالبی  و  ملّی  اسالمی ،  ارزش های  وفاداربه  نظم پذیر،  و  مدار  قانون 

فردی، خانوادگی و اجتماعی بر اساس نظام معیار اسالمی را فراهم می سازد.

این برنامه ها دارای ویژگی های زیر است:
1ــ  مبتنی بر مبانی و ارزش ها و معارف اسالم ناب محمدی )ص( ؛

2ــ  برخوردار از یافته های معتبر علمی و پژوهشی با تأکید بر بومی سازی آن ها؛
3ــ  بهره مند از دستاوردها و یافته های علمی فرهنگ و تمدن اسالمی ــ ایرانی؛ 

4ــ منسجم، متعادل، کارآمد، نشاط آفرین، پویا، انعطاف پذیر و مشارکت پذیر در تولید و اجرا؛
5  ــ ناظر به ویژگی  ها، نیازها و فطرت الهی دانش آموزان و نیازهای اساسی جامعه؛

6  ــ بهره مند از تجربه های موفق ملّی و جهانی با استفاده از ابزارها و شیوه های علمی و اثربخش؛
7ــ برخوردار از رویکردی نوآورانه، آینده پژوهانه، واقع  بینانه، متناسب با فطرت الهی انسان ؛

8  ــ تأکید کننده بر نقش مدرسه به عنوان جلوه ای از تحقق مراتبی از حیات طیبه و زمینه ساز 
جامعه عدل مهدوی )عج( 2 و کانون اصلی تحقق اهداف برنامه های درسی و تربیتی.

1ــ برگرفته از هدف های کالن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی ــ آذر ماه 1390 
2ــ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی ــ آذر ماه 1390ــ ص 17
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3ــ اصول ناظر بر برنامه های درسی و تربیتی
مدیریت  و  برنامه ریزی  سیاست گذاری،  بر  ناظر  تنیده  درهم  و  هماهنگ  به صورت  اصول  این 

برنامه های درسی و تربیتی از سطح ملی تا سطح مدرسه است:
1ــ3ــ دین محوری

تمامی اجزا و عناصر برنامه های درسی و تربیتی باید مبتنی بر مبانی توحیدی و اصول و ارزش های 
اسالم ناب محمدی )ص (باشد. این اصل بر سایر اصول نیز حاکم می باشد.

2ــ3ــ تقویت هویت ملی
برنامه های درسی و تربیتی باید زمینه  تقویت و پایداری هویت ملی را با تأکید بر تعمیق باورها و 
ارزش های اسالمی، فرهنگ و تمدن اسالم و ایران، زبان و ادبیات فارسی، ارزش های انقالب اسالمی، 

میهن دوستی، وحدت و انسجام فرهنگی، استقالل ملی و همبستگی اسالمی فراهم آورد.
3ــ3ــ اعتبار نقش یادگیرنده

برنامه های درسی و تربیتی باید به نقش فعال، داوطلبانه و آگاهانه دانش آموز در فرآیند یاددهی ــ 
یادگیری و تربیت پذیری توجه نماید و زمینه تقویت و توسعه روحیه پرسشگری، پژوهشگری، خالقیت 

و کارآفرینی را در وی فراهم سازد.
4ــ3ــ اعتبارنقش مرجعیت معلم ) مربی(1

بر  تزکیه  تقدم  برای  تربیتی  هدایت  در  معلم  مرجعیت2  نقش  به  باید  تربیتی  و  درسی  برنامه های 
تعلیم، غنی سازی محیط تربیتی و یادگیری، فعال سازی دانش آموزان در فرآیند یادگیری و تربیت پذیری 
صالحیت های  ارتقاء  زمینه ی  همچنین  نماید.  توجه  مستمر  یادگیری  به  نسبت  آنان  ترغیب  و 

اعتقادی،اخالقی،حرفه ای و تخصصی معلم را فراهم سازد.

1ــ در این سند واژه های معلم و مربی مترادف هم به کار رفته است و به فردی اطالق می شود که رسالت خطیر تربیت دانش آموزان 
را در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی بر عهده دارد. )سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی ــ آذر ماه 

)1390
2ــ مبانی نظری تحول بنیادین آموزش و پرورش مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی ــ آذر ماه 1390ــ ص 279
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5  ــ3ــ اعتبار نقش پایه ای خانواده
برنامه های درسی و تربیتی باید ضمن تقویت بنیان خانواده و تحکیم مناسبات خانوادگی و صله 
رحم، زمینه کسب شایستگی ها و مهارت های الزم برای تشکیل و مدیریت خانواده مبتنی بر ارزش ها و 

معارف الهی و تعمیق آداب و سبک زندگی اسالمی ــ ایرانی دانش آموزان را فراهم آورد. 
6  ــ3ــ جامعیت

محلی،  در سطوح  و جامعه  دانش آموزان  گوناگون  نیازهای  به  باید  تربیتی  و  درسی  برنامه  های 
منطقه ای، ملی و جهانی در کلیه ساحت های تعلیم و تربیت1 تأکید کند. 

7ــ3ــ توجه به تفاوت ها 
 برنامه ها ی درسی و  تربیتی باید ضمن تأکید بر ویژگی های مشترک، به تفاوت های ناشی از محیط 
زندگی )شهری، روستایی، عشایری، فرهنگی و جغرافیایی(،جنسیتی و فردی دانش آموزان )استعدادها، 

توانایی ها، نیازها و عالیق( توجه کرده و از انعطاف الزم برخوردار باشد.
8   ــ3ــ تعادل

به رعایت تعادل و پرهیز از افراط و تفریط و رعایت تناسب و  باید  تربیتی  برنامه ها ی درسی و 
در  متفاوت  روش های  از  بهره گیری  و  ومحتوا  هدف  تربیت،  و  تعلیم  ساحت های  به  توجه  در  توازن 

طراحی، تولید، اجرا و ارزش یابی از برنامه ها پایبند باشد.
9ــ3ــ یادگیری مادام العمر

برای استمرار و  باید زمینه کسب شایستگی ها و مهارت های الزم  تربیتی  برنـامه ها ی درسی و 
معنا دار شدن یادگیری و پیوستگی تجارب یادگیری در زندگی را برای دانش آموزان تأمین کند.

10ــ3ــ جلب مشارکت و تعامل
دانش آموزان،  معلمان،  مؤثر  تعامل  و  مشارکت  زمینه   باید  تربیتی  و  درسی  برنامه ریزی  فرآیند 

1ــ ساحت ها شامل تعلیم و تربیت اعتقادی،عبادی و اخالقی،تعلیم و تربیت اجتماعی و سیاسی، تعلیم و تربیت زیستی و بدنی، تعلیم  و 
تربیت زیباشناختی و هنری، تعلیم و تربیت اقتصادی و حرفه ای، تعلیم و تربیت علمی و فناورانه است. )سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 

مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی ــ آذر ماه 1390( 
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خانواده ها و سایرگروه های ذینفع، ذیربط و ذیصالح را در طراحی، تولید، اجرا و ارزش یابی برنامه ها 
فراهم نماید.

11ــ3ــ یکپارچگی و فراگیری
با  )دانش آموزان عادی، دانش آموزان  تمام دانش آموزان  برای  باید  تربیتی  و  برنامه های درسی 
شود.  تدوین  و  طراحی  یکپارچه  و  پیوسته  هم  به  به صورت  درخشان(  استعداد های  و  ویژه  نیازهای 
و  نیازها  با  دانش آموزان  گروه های  از  هریک  نیازهای  با  پذیری،  انعطاف  رعایت  با  باید  برنامه ها  این 

استعداد های خاص انطباق و سازگاری داده شود.1

4ــ رویکرد و جهت گیری کلی
رویکرد برنامه های درسی و تربیتی »فطرت گرایی توحیدی« است. اتخاذ این رویکرد به معنای 
زمینه سازی الزم جهت شکوفایی فطرت الهی2 دانش آموزان از طریق درک و اصالح مداوم موقعیت3 

آنان به منظور دست یابی به مراتبی از حیات طیبه است. 
در این رویکرد:

1ــ4ــ دانش آموز: 
1ــ امانت الهی و دارای کرامت ذاتی است.

2ــ فطرت الهی در وجود او نهفته است و قابلیت شکوفایی و فعلیت یافتن دارد.

1ــ تغییرات ناشی از این انطباق و سازگاری باید به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش برسد.
2ــ فطرت 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. 

مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسالمی ایران ــ آذر ماه 1390ــ ص 58 و 59 
3ــ منظور 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(. بنیان نظری تحول راهبردی در نظام تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسالمی ایران ــ ص 442 
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3ــ همواره در موقعیت است و می تواند آن را درک کرده و با انتخاب احسن خویش در راستای 
اصالح مداوم آن حرکت نماید.

4ــ توانایی انتخاب، تصمیم گیری و خویشتن داری دارد و می تواند با محیط یادگیری، رابطه  
تعاملی برقرار کند و تابع بی چون و چرا و مقهور محیط نیست.

5  ــ از اراده و انگیزه  برخوردار است که در فرآیند یاددهی ــ یادگیری، نقش اساسی دارد.
6  ــ درفرآیند یاددهی ــ یادگیری و تربیت پذیری و توسعه شایستگی های خویش به لحاظ ذاتی 

نقش فعال دارد.
7ــ دارای قابلیت ها، تجربیات، ظرفیت ها و توانایی های گوناگون است.

2ــ4ــ معلم)مربی(:
1ــ در مسیر راه انبیا و ائمه اطهار)ع(، اسوه ای امین و بصیر برای دانش آموزان است.

2ــ با 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. 

3ــ زمینه ساز رشد عقالنی، ایمانی، علمی، عملی و اخالقی دانش آموزان است.
4ــ راهنما و راهبر فرآیند یاددهی ــ یادگیری است.

ارزش یابی  و  اجرا  تدوین،  تطبیق،  مسئولیت  آموزشی  و  تربیتی  فرصت های  خلق  برای  5  ــ 
برنامه های درسی و تربیتی در سطح کالس را بر عهده دارد.
6  ــ یادگیرنده  و پژوهشگر آموزشی و پرورشی است.

3ــ4ــ محتوا
با آموزه های دینی و قرآنی، مجموعه ای  تربیتی و سازوار  بر ارزش های فرهنگی و  1ــ مبتنی 
منسجم و هماهنگ از فرصت ها و تجربیات یادگیری است که زمینه شکوفایی فطرت الهی، رشد عقلی 

و فعلیت یافتن عناصر و عرصه ها1 را به صورت پیوسته فراهم می آورد.

1ــ در هدف گذاری پنج عنصر: تعقل، ایمان، علم، عمل و اخالق و چهار عرصه  ارتباط دانش آموز با خود، خدا، خلق و خلقت به 
صورت بهم پیوسته و با محوریت ارتباط با خدا تبیین و تدوین می شوند.
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2ــ دربرگیرنده مفاهیم و مهارت های اساسی و ایده های کلیدی مبتنی بر شایستگی های مورد 
انتظار از دانش آموزان است.

3ــ برگرفته از یافته های علمی و معتبر بشری است.
4ــ متناسب با نیاز های حال و آینده، عالیق، ویژگی های روانشناختی دانش آموزان، انتظارات 

جامعه اسالمی و زمان آموزش است.
4ــ4ــ یاد دهی ــ یادگیری:

اصالح  و  یادگیرنده  موقعیت  شناخت  فطری،  گرایش های  ابراز  برای  زمینه ساز  فرآیندی  1  ــ 
مداوم آن است.

2  ــ یادگیری حاصل تعامل خالق، هدفمند و فعال یادگیرنده با محیط های متنوع یادگیری است.
3ــ دیدگاه دانش آموزان را به طور معنادار نسبت به ارتباط با خود، خداوند، دیگران و مخلوقات، 

تحت تأثیر قرار دهد.
5  ــ4ــ ارزش یابی:

1   ــ به صورت مستمر تصویری روشن و همه جانبه از موقعیت کنونی دانش آموز، فاصله او با 
موقعیت بعدی و چگونگی اصالح آن متناسب با ظرفیت ها و نیاز های وی ارائه می کند.

2 ــ زمینه انتخاب گری، خود مدیریتی 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.

3ــ ضمن حفظ کرامت انسانی، کاستی های یادگیری را فرصتی برای بهبود موقعیت دانش آموز 
می داند.

4ــ کاستی های یادگیری را فرصتی برای بهبود و اصالح نظام آموزشی می داند.
6  ــ4ــ محیط یادگیری: 

1ــ با بهره گیری از ظرفیت های نظام هستی،محیطی امن، منعطف، پویا، برانگیزاننده و غنی را 
برای پاسخگویی به نیازها، عالیق و ویژگی های دانش آموزان تدارک  می بیند.

سایر  و  نمی شود  محدود  آن  به  یادگیری  اما  است؛  اصلی  و  پایه  یادگیری  محیط  مدرسه  2ــ 
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محیط ها نظیر محیط های اجتماعی، طبیعی،اقتصادی،صنعتی و فرهنگی را نیز در بر می گیرد.
موقعیت  بهبود  زمینه  رسانه ها،  و  مجازی  محیط های  قابلیت  و  ظرفیت  از  بهره گیری  با  3ــ 

دانش آموزان و ارتقای کیفیت فرایند یاددهی ــ یادگیری را فراهم می آورد.
4ــ خانواده از محیط های مهم و اثربخش تربیت و یادگیری بشمار می آید که در تعامل مستمر و 

مؤثر با مدرسه می باشد.
7ــ4ــ مدیرمدرسه: 

1ــ معلمی مؤمن، خالق، متعهد، منعطف،اهل فکر، آینده نگر، مشارکت پذیر، راهبر تربیتی، مدیر 
و مدبر و دارای سعه  صدر و صالحیت های حرفه ای است.

2ــ مسئولیت تأمین و توسعه محیط یادگیری را برای شکوفایی گرایش های فطری دانش آموزان 
بر عهده دارد.

3ــ مسئولیت خلق موقعیت های تربیتی و آموزشی، انطباق یا تدوین، اجرا و ارزش یابی برنامه های 
درسی و تربیتی را در سطح مدرسه بر عهده دارد.

4ــ با برقراری روابط صحیح، سازنده و پویا، امکان درک و اصالح مداوم موقعیت را برای کلیه 
عوامل )کارکنان و خانواده ها( و دستیابی به سازمان یادگیرنده فراهم می سازد.

5  ــ از اختیارات متناسب برای پاسخگویی و مسئولیت پذیری در کلیه امور مدرسه برخوردار 
است.
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5  ــ الگوی هدف گذاری 
در هدف گذاری برنامه های درسی و تربیتی، شکوفایی فطرت و دستیابی به شئون مختلف حیات 
طیبه، جامعیت، یکپارچگی و توجه متوازن به ساحت های شش گانه تعلیم و تربیت مبنا قرار گرفته است 
که در قالب چارچوب مفهومی منسجم و یکپارچه ای در تدوین اهداف سطوح مختلف، راهنمای عمل 

برنامه ریزان و مجریان خواهد بود.

ساحت های تربیت

 
عرصه ها

               
عناصر 

رابطه  باخویشتن
)با محوریت 
رابطه با خدا(

رابطه  با 
خداوند 

متعال

رابطه  با خلق خدا 
)سایر انسان ها ( 

)با محوریت رابطه 
با خدا(

رابطه  با خلقت 
)طبیعت و…(

)با محوریت رابطه 
با خدا(

تعقل

ایمان 

علم

عمل

اخالق 

در الگوی هدف گذاری پنج عنصر: تعقل، ایمان، علم، عمل و اخالق و چهار عرصه  ارتباط 
تبیین و  با خدا  با محوریت ارتباط  به صورت بهم پیوسته و  با خود، خدا، خلق و خلقت  دانش آموز 

تدوین می شوند. 
عناصر پنج گانه  در شبکه ای مفهومی، مرتبط و به هم تنیده تبیین می شوند و در فرآیند عملی تربیت 
هر کدام از این عناصر، متناسب با نیازها و شرایط دانش آموز می توانند سرآغاز سیر تربیتی دانش آموز 
باشند و سایر عناصر را تقویت و تعمیق نمایند. در میان عناصر پنج گانه، عنصر تعقل جنبه محوری دارد 

ساحت ها
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و سایرعناصر پیرامون آن تعریف و تبیین می شوند که هر کدام از آن ها نیز دارای مراتب معینی است.

علم
ایمان

ایمان

ایمان تعقل

اخالق

عمل

6ــ هدف کلی برنامه های درسی و تربیتی
تربیت یکپارچه عقلی، ایمانی،علمی، عملی و اخالقی دانش آموزان به گونه ای که بتوانند موقعیت 
مستمر  اصالح  توانایی  و  درک  به درستی  نظام خلقت  و  انسان ها  به خود، خدا،دیگر  نسبت  را  خود 

موقعیت فردی و اجتماعی خویش را کسب نمایند. 
پنج گانه ی   عناصر  مجموعه  در  مدرسه ای،  تحصیالت  دوره   طی  دانش آموزان  می رود  انتظار 
تفصیل  بیان  شایستگی ها  این  یابند.  دست  پایه  شایستگی های  از  مرتبه ای  به  هدف گذاری،  الگوی 

یافته ای از هدف کلی برنامه های درسی و تربیتی است.

7ــ شایستگی های پایه
1ــ7ــ تعقل:

1ــ درک وجود خود، نیازها، توانمندی ها، ظرفیت ها و ابعاد هویت متعالی خویش؛
2ــ بصیر نسبت به آثار و پیامد های سبک زندگی خود؛

3ــ تدبر در صفات، افعال و آیات خداوند متعال به عنوان خالق هستی؛ 
4ــ تدبر در نظام خلقت و شگفتی های آن.
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2ــ7ــ ایمان:
1ــ ایمان آگاهانه به توحید، نبوت، معاد، امامت، عدل، عالم غیب و حیات جاودانه؛ 

2ــ باور به ربوبیت و حضور حکیمانه همراه با لطف و رحمت خالق یکتا در عرصه هستی؛
3ــ  ایمان به انبیاء الهی، قرآن، پیامبر خاتم)ص(، ائمه  معصومین علیهم  السالم 1و والیت مطلقه 

فقیه و نقش بی بدیل آن ها در هدایت و رستگاری بشر؛
4ــ  باور به نقش دین مبین اسالم2 و نظامات آن به عنوان تنها مکتب جامع و کارآمد برای تحقق 

حیات طیبه؛
آفرینش  زیبایی های جهان  به  باور  و  قانون مندی خلقت  و  ارزشمندی، هدفمندی  به  5 ــ  ایمان 

به عنوان مظاهر فعل و جمال خداوند؛
6 ــ  ایمان به هویت الهی انسان، کرامت او و توانمندی های جمعی و فردی انسان.

3ــ7ــ علم:
1ــ شناخت خود، ظرفیت ها و هویت خویش؛ 

2ــ شناخت حق تعالی، صفات، افعال و آیات الهی، معارف دینی و منابع آن؛
3ــ علم نسبت به پدیده ها، روابط، رویدادها و قوانین جهان آفرینش و چگونگی برقراری ارتباط 

انسان با آن ها و بهره برداری بهینه از آنان؛
زندگی  در  آن ها  اهمیت  و  افراد  و  خود  وظایف  و  حقوق  نقش ها،  روابط،  به  نسبت  علم  4ــ 

اجتماعی؛
5  ــ علم نسبت به گذشته و حال جوامع بشری به ویژه فرهنگ و تمدن اسالم و ایران؛

1ــ بر طبق اصول دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم قانون اساسی، پیروان ادیان و مذاهب رسمی، اجازه آموزش ویژه مذهبی را دارند، اما 
این آموزش ها باید تحت نظارت دولت باشد تا با مقتضیات زندگی مسالمت آمیز و توأم با تفاهم بین پیروان ادیان و مذاهب، منافاتی نداشته باشد.

مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسالمی ایران ــ آذر ماه 1390ــ ص243 
2ــ با توجه به اهمیت مسئله اقلیت ها و قومیت ها در اتحاد و انسجام ملی و اسالمی، رعایت حقوق اقلیت ها اشاره شده در قانون 
اساسی )اصل دوازدهم، اصل چهاردهم، اصل نهم و اصل دوم بند ششم( آموزش وجوه مشترک ادیان و مذاهب، سیاست مناسبی است. 

همان منبع 
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6  ــ آشنایی با ویژگی های نظام مردم ساالر دینی و جایگاه و رسالت جهانی ایران اسالمی؛
7  ــ آشنایی با روش های رمزگشایی پدیده ها و رمز گردانی آن ها و ابراز آن به زبان زیباشناسی و 

هنر.
4ــ7ــ عمل:

1ــ عمل به آموزه های دینی و انجام آگاهانه و مؤمنانه واجبات و ترک محرمات؛
2ــ به کارگیری ظرفیت های وجودی خود برای دست یابی به هویت متعادل و یکپارچه درمسیر 

رشد و تعالی خود و جامعه ؛
3ــ بکارگیری آداب و مهارت ها و سبک زندگی اسالمی ــ ایرانی؛ 

4ــ به کارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات درکار و زندگی؛
5 ــ بهره گیری از مهارت های پایه برای شکل دهی هویت حرفه ای آینده خود به صورت مولد و 

کار آفرین؛
یافته های علمی،هنری، فنی، حرفه ای و بهداشتی و زیستی و تالش  6 ــ بهره گیری آگاهانه از 

مؤثر برای تولید و توسعه آن ها؛
7ــ حفظ و تعالی محیط زیست، میراث فرهنگی و سرمایه های طبیعی ؛

8 ــ به کارگیری مهارت های زبان و ادبیات فارسی و زبان عربی به عنوان زبان دین؛
9ــ به کارگیری مهارت های یک زبان خارجی در چارچوب بخش انتخابی )نیمه تجویزی( برنامه 

درسی، با رعایت اصل تثبیت و تقویت هویت اسالمی ــ ایرانی.
5  ــ7ــ اخالق:

1ــ رعایت تقوی الهی در تمام شئون زندگی فردی و اجتماعی ؛
 2ــ متعهد به ارزش های اخالقی از جمله: صدق، صبر، احسان و رأفت، حسن خلق، حیا، 
شجاعت، خویشتن داری، قدر شناسی، رضا، عدالت، قناعت، نوع دوستی و تکریم والدین و معلم در 

شئون و مناسبات فردی و اجتماعی؛
3ــ ارزش قائل شدن برای کار و معاش حالل و داشتن روحیه تالش مستمر؛ 
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4ــ ارزشمند دانستن عالم، علم آموزی و یادگیری مادام العمر؛
5 ــ تقدم بخشیدن منافع ملی بر گروهی و منافع جمعی بر فردی؛

6ــ ارزش قائل شدن برای مخلوقات هستی و محیط زیست؛
7ــ التزام به اصول و ارزش های اخالقی در استفاده از علوم و فنآوری های نوین.

8  ــ حوزه های تربیت و یادگیری 
یادگیری  یادگیری، حدود محتوایی، روش ها، فرآیندها، و عناصر کلیدی  تربیت و   حوزه های 
را روشن می سازند. این حوزه ها با یکدیگر ارتباط داشته لیکن عناوین موضوعات درسی در دوره ها 
و پایه های تحصیلی لزومًا معادل عناوین حوزه ها نخواهد بود و مفاهیم حوزه های یادگیری به صورت 
تلفیقی ارائه خواهد شد. مالحظات و مفروضات اولیه در استنباط و تعیین حوزه های یادگیری، ارتباط 
اسناد  با  هم خوانی  پایه؛  شایستگی های  ؛  هدف گذاری  الگوی  ملی،  درسی  برنامه   کلی  هدف  با  آن ها 

فرادستی و هماهنگی با اصول حاکم بر برنامه است.
اهداف هر یک از حوزه های یادگیری از منابع زیر اخذ خواهند شد:

الف( اهداف دوره های تحصیلی1 ؛
ب( شایستگی های پایه؛

ج(اهداف خاص حوزه یادگیری؛
 د( اهداف مرتبط با سایر حوزه ها ؛

ـ  8  ــ عناوین حوزه های تربیت و یادگیری: 1ـ
1ــ حکمت و معارف اسالمی؛

2ــ قرآن و عربی؛

تفکیک  به  را  تحصیلی  دوره های  اهداف  ماه،  شش  مدت  ظرف  حداکثر  است  مکلف  آموزشی  برنامه ریزی  و  پژوهش  سازمان  1ــ 
دوره های آموزش عمومی و متوسطه دوم و ساحت های تعلیم و تربیت با استفاده از مبانی نظری سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تهیه و همراه 

با نتایج اعتبار بخشی آن جهت بررسی و تصویب به شورای عالی آموزش و پرورش ارائه کند.
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3ــ زبان و ادبیات فارسی؛
4ــ فرهنگ و هنر؛

5 ــ  سالمت و تربیت بدنی؛
6ــ کار و فن آوری؛

7ــ علوم انسانی و مطالعات اجتماعی؛
8  ــ ریاضیات؛

9ــ علوم تجربی؛
10ــ زبان های خارجی؛ 

11ــ آداب و مهارت های زندگی و بنیان خانواده.
ـ  8  ــ بیانیه حوزه های تربیت و یادگیری: 2ـ

1ــ حوزه   تربیت و یادگیری حکمت و معارف اسالمی
دین اسالم، که از جانب خدای متعال بر پیامبر اکرم )ص( نازل شده شامل اعتقادات، اخالق، احکام 
و کلیه  نظاماتی است که انسان ها برای رسیدن به مقصد متعالی خود بدان نیاز دارند. منابع اخذ معارف 
ـ     صلوات الله  اسالمی، قرآن کریم، سّنت و سیره   پیامبر گرامی اسالم و جانشینان معصوم آن بزرگوارـ
علیهم ــ و عقل است. تعقل به معنای قدرت تجزیه و تحلیل و ربط دادن قضایا و سنجش و ارزیابی 
یافته ها بر اساس نظام معیار )اسالم( است که از طرق معتبر به دست آمده است. حکمت به معنای علم 
متین، محکم و استوار دستاورد قوه تعقل است. حکمت و بصیرت زمانی به وقوع می پیوندد که فرد در 
فرآیند صحیح تفکر با هدایت و رهبری عقل سلیم و نقل صحیح قرار گیرد. ایمان مبتنی بر تفکر، اساس 
اعمال دینی است و هیچ عمل دینی بی حضور تفکر و تعقل معنا و مفهوم ندارد. تفکر، مطالعه و پژوهش 

اساس معرفت دینی را تشکیل می دهد.
ضرورت و کارکرد حوزه: مهم ترین هدف تشکیل نظام اسالمی به طور اعم و نظام آموزشی 
ـ است. دین مقدس اسالم برنامه  جامع تربیتی  ـ به معنای عمیق و گسترده  آنـ  به طور اخص، تربیت دینیـ 
انسان برای عبودیت و تقرب الی الله است. تعمیق معرفت و ایمان متربیان به اعتقادات، اخالق و احکام 
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الهی که همان معرفت و ایمان به دین اسالم است، مهم  ترین رسالت تعلیم و تربیت در نظام اسالمی است. 
حوزه  یادگیری حکمت و معارف اسالمی بستری برای تقویت اندیشه، ایمان و عمل دینی و برنامه  ریزی 
برای دست یابی به معرفت نسبت به برنامه  جامع تربیتی انسان است تا به متربیان، میزانی از آگاهی درباره  
بندگی خدا سامان  بر محور  بر اساس آن زندگی فردی و اجتماعی خود را  بتوانند  تا  بدهد  اسالم را 
بدهند، فرد را توانمند سازد که به گونه ای فعال، جامعه  را به سوی آرمان های اسالمی سوق دهد و در 
برابر آسیب های اعتقادی، اخالقی، فرهنگی، سیاسی واجتماعی، ایستادگی و مقاومت کند و به او این 
توانایی را بدهد که در آینده در تربیت فرزندان خود موفق و در تعالی جامعه مشارکت مؤثر داشته باشد.

حیات انسان، یک حیات فکری است و تفکر، استعدادی الهی است که در اثر تربیت به فعلیت 
می رسد و انسان می تواند در پرتو تقوای الهی، با متعادل کردن قوای درونی خویش، از آن در مسیر 
فطرت توحیدی بهره برداری کند. لذا فرآیند تربیت باید به گونه ای باشد که طی آن تفکر و تعقل و حکمت 
پرورش یابد. تقویت این توانایی، ایمان، باور، دانش و عملکرد انسان را تحت تأثیر قرار داده و زمینه  
تعالی او را فراهم می سازد. فرآیند اصلی در عمل اختیاری و آگاهانه  انسان که باید در معارف اسالمی 
مورد نظر باشد فرآیند شناخت فکورانه، ایمان آگاهانه و عمل ارادی است. عملی ارزشمند است که 

حاصل ایمان به دین باشد؛ ایمانی که مبتنی بر معرفت و شناخت و حاصل تفکر و تعقل فرد باشد.
در  را  شده  یاد  رسالت  از  بخشی  اسالمی  معارف  و  حکمت  یادگیری  حوزه   حوزه:  قلمرو 
مجموعه  برنامه های درسی بر عهده دارد، این حوزه می تواند زمینه  الزم برای درک، تدبر، تأمل، تفقه 
و بصیرت در دانش آموزان را فراهم  کند و در نهایت، سبب  شود تا فرد رفتار حکیمانه ای از خود بروز 
دهد. محدوده  این آموزش، آن است که دانش آموزان دین را به عنوان راهنمای عمل و برنامه  زندگی 

بشناسند و براساس آن، برنامه ریزی و عمل نمایند. این معارف شامل سه بخش زیر است: 
الف( اعتقادات: در حد شناخت عقالنی اصلی ترین موضوعات اعتقادی شامل توحید، معاد،  
عدل، نبوت و امامت، والیت فقیه، نظام خلقت و مسائل مبتال به مربوط به آن ها، بدون طرح جزئیات 
تخصصی هر موضوع است؛ در واقع حکمت نظری، یعنی دانش درباره واقعیت ها )هست ها(، موضوع 

این بخش از محتوا است.
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ب( اخالق: در حّد شناخت مسائل و موضوعات اصلی اخالقی و التزام به آن که در تکوین 
شخصیت انسان نقش محوری دارند و با توجه به مسئله ها و چالش های اخالقی روز؛ یعنی حکمت 
عملی که درباره بهترین رفتار انسان برای رسیدن به سعادت و کمال )بایدها و نبایدها( است موضوع این 

بخش از محتوا می باشد.
ج( احکام: در حدی که هر فرد مکّلف به طور معمول در زندگی فردی و اجتماعی خود بدان 

نیاز دارد و در صورت عدم اطالع قبلی از آن ها در انجام وظایف شرعی دچار مشکل می شود.
پایان دوره های تحصیلی  معارف اسالمی در  و  یادگیری دانش آموزان در حوزه  حکمت  نتایج 

عبارت اند از:
 آمادگی برای دینداری و عمل به وظایف دینی مبتنی بر ایمان توأم با معرفت و شناخت؛
 احساس خرسندی و رضایت از هویت اسالمی خود و عالقه و تالش برای حفظ آن؛ 

 تالش برای رشد شعائر و فرهنگ دینی جامعه در شرایط مختلف اجتماعی؛
 احساس مسئولیت نسبت به نظام اسالمی و مشارکت در پیشرفت نظام و اقتدار و سربلندی 

آن در جهان؛
 بهره مندی از حکمت نظری و عملی.

2ــ حوزه تربیت و  یادگیری قرآن و عربی
دین اسالم، راه هدایت انسان ها به سوی کمال و رستگاری است. خداوند با هدایت خود انسان 
را به راه و مسیر حرکت به سوی کمال راهنمایی می کند. یکی از منابع اخذ معارف اسالمی، قرآن کریم 

است. قرآن کریم کتاب هدایت انسان ها است. 
ضرورت و کارکرد حوزه: تعمیق معرفت و ایمان دانش آموزان به اعتقادات، اخالق و احکام 
الهی که همان معرفت و ایمان به دین اسالم است، مهم  ترین رسالت تعلیم و تربیت در نظام اسالمی است. 
قرآن کریم، به عنوان منبع وحی الهی و منبع اصلی اعتقادات، اخالق و احکام است. توانایی خواندن 
همراه با درک معنا، تدبر در قرآن و انس با آن، سبب ورود هر فرد مسلمان به دریای معارف اسالمی 
است. یادگیری زبان عربی به عنوان زبان قرآن سبب می شود که فرد بتواند به طور مستقیم با کتاب الهی 



23

ارتباط برقرار کند، آن را بفهمد و از رهنمودهای آن بهره ببرد. همچنین آموزش این زبان سبب می شود 
که متربیان بتوانند از معارف اهل بیت علیهم  السالم و فرهنگ غنی اسالم استفاده کنند. از سوی دیگر 
زبان و ادبیات فارسی با زبان عربی درآمیخته است و آشنایی با زبان عربی در یادگیری زبان فارسی تأثیر 

خواهد داشت.
و  کریم  قرآن  آموزش  محتوایی  حوزه   دو  شامل  عربی  و  قرآن  یادگیری  حوزه   حوزه:  قلمرو 

آموزش عربی است و حد نهایی یادگیری در این دروس به شرح زیر است:
الف( توانایی خواندن صحیح و روان قرآن کریم؛ 

ب( توانایی درک معنای عبارات ساده و پرکاربرد قرآن کریم؛
ج( توانایی نسبی تدبر در آیات قرآن کریم به منظور درک ساده و اولیه  دقایق و ظرائف مفاهیم 

آیات، بدون آموزش تخصصی علوم قرآنی؛
د( انس مستمر و دائمی با قرآن کریم، به نحوی که دانش آموزان، اهل خواندن و تفکر در قرآن 

باشند و این امر را الزمه  تربیت دینی و اعتالی هویت الهی خویش بدانند.
آشنایی با زبان عربی و مشخصًا مهارت های چهارگانه زبانی یعنی خواندن، گوش کردن، نوشتن 
به میزانی است که دانش آموز را در درک معنای آیات قرآن کریم، کالم  و سخن گفتن در این حوزه 

معصومین و متون دینی و فرهنگ اسالمی کمک کند و در تقویت زبان فارسی او مؤثر باشد.
این دو حوزه محتوایی، ارتباط وثیقی با یکدیگر دارند و برنامه ریزی آن ها باید هماهنگ و مرتبط 
با هم صورت گیرد و از اهداف، محتوا و روش های مشترک و نیز مطالب مکمل و تأیید کننده  همدیگر 

استفاده  مطلوب به عمل آید.
یادگیری  و  تربیت  حوزه های  آموزش  و  محتوا  سازماندهی  در  کلی  جهت گیری های 

»حکمت و معارف اسالمی« و »قرآن و عربی«1
سازماندهی محتوای حوزه های حکمت ومعارف اسالمی و قرآن و عربی در دوره  ابتدایی به صورت 

1ــ به دلیل ارتباط وسیع و وثیق محتوای دو حوزه »حکمت و معارف اسالمی« و »قرآن و عربی« سازماندهی محتوای هر دو حوزه 
در یک بخش آمده است.
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تلفیقی است. در دوره  متوسطه اول حتی االمکان به صورت مجزا لیکن هماهنگ و در دوره  متوسطه دوم، 
بجز در رشته  علوم و معارف اسالمی، به صورت تلفیقی و درس عربی به صورت مجزا ارائه می شود. در 

رشته  علوم و معارف اسالمی نیز درس های اختصاصی در حوزه  معارف اسالمی ارایه می شود.
3ــ حوزه  تربیت و یادگیری زبان و ادبیات فارسی

از درک و دریافت  ادبیات است. زبان، فرآیندی است که  این حوزه شامل دو بخش زبان و 
سخن آغاز می شود و به تولید کالم معنا دار می انجامد. ادبیات، تولیدی مرکب و چند سطحی است که 
واج، واژه، معناو نحو، سطح و جنبه  هنری را نیز شامل می شود. کارکرد هنری زبان در قالب ادبیات 

ظاهر می شود. 
ضرورت و کارکرد حوزه: زبان و ادبیات فارسی، رمز هویت مّلی و سبب پیوستگی و وحدت 
همه  اقوام ایرانی وگنجینه  گران  ارجی است که گذشته را به حال و آینده پیوند می دهد. در این حوزه، 
دانش آموزان با پیکره  نظام  مند و عناصر سازه ای زبان به گونه ای روشمند و علمی آشنا می شوند و توانایی 

خلق و نگارش و آفرینش در این حوزه را کسب می کنند. 
بنیاد ارتباط انسان با دیگران بر زبان است. آموزش زبان بستر مناسبی را برای پرورش مهارت ها 
به صورت شفاهی، دیداری و  ادبیات  و ارزش های اخالقی دانش آموزان در قالب های متنوع زبان و 
نوشتاری و برای مقاصد و مخاطبان گوناگون فراهم می کند که شامل یادگیری زبان، یادگیری از طریق 
زبان و یادگیری درباره  زبان می باشد. بیشترین فعالیت روزمره  ما هنگام گفت وگو با دیگران و استفاده از 

رسانه ها توسط زبان شکل می گیرد. زبان دو کارکرد اصلی دارد: 
1ــ ابزاری برای ارتباط در مراودات اجتماعی، 

2ــ ابزاری برای ایجاد زیبایی هنری که همان ادبیات است. از زبان برای هدف های گوناگون 
استفاده می شود، از جمله برای برآوردن نیازهای روزمره، تأثیرگذاری بر افکار و رفتار دیگران، ایجاد 
تفاهم در روابط اجتماعی، انجام تحقیق و کسب اطالعات، آشنایی با پیشینه  فرهنگی، حفظ آداب و 
رسوم قومی ــ محلی، احساس تعلق و ایجاد هویت ملی، قدرت بیان عقاید شخصی، دریافت ایده ها و 

افکار، بیان تخیالت و بدیعه گویی، و دادن اطالعات در زمینه های گوناگون.
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زبان بستری برای تفکر است. پرورش مهارت های زبانی زمینه  درک مفاهیم در سایر متون و 
موضوعات درسی را فراهم کرده، به رشد مهارت های اجتماعی، شخصی، ذهنی، ارتباطی، فرهنگی، 

مطالعه و پژوهش و ارزش های اخالقی کمک می کند.
قلمرو حوزه: آموزش زبان و ادبیات فارسی بر چهار مهارت زبانی گوش دادن، سخن گفتن، 
و  خطی)دیداری(  و  )شنیداری(  آوایی  نمادهای  رمزگذاری  و  رمزگشایی  طریق  از  نوشتن  و  خواندن 
مهارت های فرازبانی )تفکر، نقد و تحلیل( و چگونگی کاربست آن ها و نیز ادبیات فارسی تأکید دارد. 
در این حوزه، دانش آموزان به فهم زبان، باورها، ارزش ها و نگرش ها، ساختار زبانی، جایگاه و گشتار 
زبان فارسی و پیکره  نظام مند و عناصر سازه ای و عوامل هنری و زیبایی در منابع اصیل و ادبیات کهن 

و معاصر دست می یابند.
آموزش زبان و ادبیات فارسی، با رویکرد ارتباطی انجام می گیرد و بر انتقال ارزش های فرهنگ 
اسالمی ــ ایرانی تأکید دارد. زبان در بستر تجربیات ارتباطی طبیعی، بیشتر و بهتر آموخته می شود. لذا 
قانونمندی های زبانی شامل تلفظ کلمات، ساخت کلمات و ساخت دستوری، از طریق کسب تجربیات 
واقعی و وابسته به موقعیت های فرهنگی دانش آموزان صورت می گیرد. این امر خصوصًا در سال های 
اّولیه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مجموعه  تجربیات ارائه شده در قالب های گوناگون زبان و 
به آداب و اخالق  به ارزش های ملی و دینی و متخلق  پایبند  ادبیات فارسی، دانش آموزان را افرادی 

متعلق به این سرزمین می پرورد، و آنان را در حفظ فرهنگ و تمدن خویش توانمند می کند. 
در  در سازماندهی محتوا  کلی در سازماندهی محتوا و آموزش حوزه:  جهت گیری های 
دوره  ابتدایی عمدتًا کارکرد ارتباطی زبان مورد توجه قرارمی گیرد و کارکرد هنری زبان صرفًا با هدف 
لذت بردن از زبان دنبال می شود. در دوره های تحصیلی باالتر توجه به کارکرد هنری زبان با هدف انتقال 
ارزش های فرهنگی و رشد و تقویت توانمندی های هنری متربیان و کسب هویت ملی صورت می گیرد. 

4ــ حوزه  تربیت و یادگیری فرهنگ و هنر 
فرهنگ، مهم ترین و غنی ترین منبع دست یابی به هویت است و از طریق جهت دادن به شیوه  زندگی، 
امکان هویت یابی را به صورت فردی و جمعی فراهم می کند. فرهنگ شامل: باورها و ارزش ها، تاریخ 
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گذشته، مفاخر ملی، آداب و سنت ها، قوانین، آثار باستانی، هنر و ادبیات گذشته و معاصر است. حوزه  
یادگیری فرهنگ و هنر ناظر به درک معنا و روابط میان پدیده ها )آیه بینی و آیه خوانی(، زیبایی شناسی و 
قدرشناسی نسبت به نشانه های جمال الهی و زیبایی ها در پیشینه  فرهنگی جامعه )نمادها، آداب و رسوم، 

ارزش ها، اسوه ها و اسطوره ها( و حفظ و تعالی آن است.
دو  این  که  نقشی  و  ملی  هویت  و  فرهنگ  اهمیت  به  عنایت  با  حوزه:  کارکرد  و   ضرورت 
مقوله در استقالل، خودکفایی، عّزت نفس و مقابله با از خودبیگانگی ایفا می کنند، فرهنگ و هنر از 
کارآمدترین امکانات در امر تربیت محسوب می شوند و موضوعاتی هستند که از فرهنگ اسالمی، ایرانی 
و انقالبی ما نشئت گرفته و در احراز هویت ملی اثرگذار می باشند. هنر به عنوان تجّلی باورهای جامعه  
از وجوه تمایز انسان با سایر موجودات است و می تواند به عنوان یکی از بارزه های هویت و به ویژه 

هویت فرهنگی و معنوی، موجب رشد و ارتقاء تمدن  و فرهنگ جوامع مورد توجه قرار گیرد.
تربیت فرهنگی و هنری سبب شناخت پیشینه  فرهنگی و توانایی های فردی و توسعه  ظرفیت های 
در  کمال  به  دست یابی  می شود.  زندگی  برای  نیاز  مورد  شایستگی های  از  بخشی  کسب  و  وجودی 
و  ابزار  به  دانش آموزان  دست یابی  درگرو  معیار،  نظام  اساس  بر  بشری  فرهنگ  ارزیابی  و  اخالقیات 
رسانه هایی با توان بازنمایی دامنه وعمق ارزش هاست. استفاده از هنر و قالب های هنری مناسب ترین 
طریق بازنمایی تجربیات غنی از احساس و عواطف انسانی است. شناختی که در اثر آشنایی با هنرها 
و میراث فرهنگی ایجاد می شود، زمینه ساز حفظ، احیا و اشاعه  هنرهای ایرانی اسالمی، هویت بخشی 
به  می توان دستیابی  را  این حوزه  کارکرد  مهم ترین  فرهنگی است.  تهاجم  با  مقابله  و  و جامعه  فرد  به 
سواد فرهنگی و هویت بخشی، ایجاد شوق و نشاط، درک و بیان احساسات و معانی و ابراز وجود به 
زبان هنر، پرورش حواس، ذوق زیباشناسی، قدرت تخیل، خالقیت، قدرشناسی از زیبایی ها و میراث 

فرهنگی و در نهایت دستیابی به بصیرت فرهنگی عنوان کرد.
قلمرو حوزه: قلمرو حوزه  فرهنگ و هنر شامل درک ایده های هنری، فرآیندها و مهارت های 
هنری، ابراز هنری و میراث فرهنگی در دو عرصه  عملی )تولید اثر بر پایه  الفبا و قواعد ترکیب( و نظری 
)درک اثر بر پایه  زیباشناسی، تاریخ فرهنگ و هنر، تجزیه و تحلیل و نقد آثار فرهنگی و هنری ( است. 
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رمزگشایی و رمزگذاری پدیده ها در قالب های هنری شامل دو فرایند کشف معنا )درک و دریافت اثر( و 
خلق معنا )تولید اثر( است. دست یابی به سواد فرهنگی و میان فرهنگی برای درک ارتباط فرهنگ ها، 
اقوام و ملیت ها در سطح ملی و جهانی و ارتباط خرده فرهنگ ها با فرهنگ معیار، تمایز فرهنگ مدرن 

و سنتی، بخشی از قلمرو محتوایی این حوزه  یادگیری است. 
جهت گیری کلی این حوزه در سازماندهی محتوا و آموزش، »تربیت هنری« با تأکید بر دست یابی 
به بصیرت فرهنگی است. تربیت هنری زمینه  درک زیبایی ها و نظم هستی که یکی از راه های شناخت 
خداوند و قدرشناسی نسبت به زیبایی ها و خالق آن هاست را فراهم می کند. سازماندهی فعالیت ها در 
قالب رویکرد تربیت هنری موجب درک زیبایی های طبیعت، محیط زندگی وآثار فرهنگی هنری، تقویت 
عاطفی  و  حسی  ادراک  به  بخشیدن  غنا  و  پنهان  و  آشکار  معانی  درک  توان  تفکر،  تخیل،  حواس، 

می شود. 
سازماندهی محتوا در این  جهت گیری های کلی در سازماندهی محتوا و آموزش حوزه: 
حوزه  تا پایان دوره آموزش عمومی مبتنی بر تربیت هنری و در دوره متوسطه دوم موضوع محور است. 
نیازهای فردی و اجتماعی متربیان  با  همچنین سازماندهی محتوا به صورت چند رشته ای و متناسب 
غیرمستقیم  آموزش  به صورت  آغازین تحصیل  در سال های  هنری  و  فرهنگی  تربیت  می شود.  انجام 
از روش  های آموزش مستقیم  با دوره تحصیلی و رشته های هنری  به تدریج متناسب  و  انجام می گیرد 
بهره گیری می کند. در فرایند فعالیت های یادگیری و تولید اثرهنری، با ایجاد شرایط تصمیم گیری و حل 
مسئله، مهارت رویارویی با مسائل و مشکالت، درک صحیح رویدادها و پدیده ها با تکیه بر عواطف، 
امکان ابراز احساسات، افکار، ایده ها، دریافت های شخصی، پرورش قّوهٔ  خیال )تخیل(، خالقیت و 
وجه فردی دانش آموز، از طریق به کارگیری حواس مختلف در قالب های متنوع هنری فراهم می شود. 
بصیرت فرهنگی و تربیت هنری رویکردی فرابرنامه  درسی بوده و روح حاکم بر کل نظام آموزشی 
است و استفاده از ظرفیت همه  حوزه های تربیت و یادگیری، خصوصًا علوم انسانی و مطالعات اجتماعی 

و زبان و ادبیات فارسی را طلب می نماید.
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5  ــ حوزه  تربیت و یادگیر ی سالمت و تربیت بدنی 
دانش آموزان  روانی  و  جسمی  کامل  سالمت  برقراری  به دنبال  بدنی  تربیت  و  سالمت  حوزه  
به عنوان امانت الهی و بکارگیری روش های درست انجام فعالیت جسمانی، ارتقای توانایی های بدنی 
و حرکتی، تبیین روش های تفریحی سالم و ترویج بهداشت و اصول سالم زیستن و پیشگیری از ایجاد 
بیماری و اختالل و معلولیت های اندامی و توانمندسازی افراد در تسلط بر رفتار خود و حفظ سالمت 

است.
ضرورت و کارکرد حوزه: در آموزه         های اسالمی، بدن انسان هدیه و امانتی الهی برای تکامل 
روح محسوب می شود. حفظ بدن از خطرها، آسیب ها، تقویت جسمانی و برقراری سالمت، تکلیف 
دینی و الهی می باشد و در کالم معصومین علیهم  السالم نیز بر این حقیقت تأکید شده است. سالمت و 
تربیت بدنی به عنوان عاملی اساسی و مؤثر در توسعه   فرد ی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و اقتصاد ی 
است و ابزاری ضرور ی برا ی رشد و پرورش انسان هایی سالم و توانمند جهت دست یابی به ابعادی از 

حیات طیبه است.
کسب صالحیت های اساسی این حوزه، دانش آموزان را قادر می سازد تا ظرفیت های جسمی، 
روحی و روانی خود را بشناسند، به آن اعتماد کنند و در جهت پرورش آن کوشا باشند. این آموزه  ها 
به دانش آموزان کمک می کند که در قبال بهداشت و سالمتی خود مسئولیت بپذ یرند و به نقش خود در 
تضمین سالمت جسمی و روانی و نشاط فرد ی و اجتماعی، به خصوص سالمت خانواده اعتقاد داشته 

باشند.
دانش آموزان در خالل ورزش و فعالیت ها ی بدنی  یاد می گیرند چگونه در قالب گروهی کار کنند، 
اعتماد به نفس خود را افزا یش دهند، برای اوقات فراغت خود برنامه ریزی کنند، خطرکنند، در مسا ئل 
درگیر شوند و به کمک د یگران مسا ئل را حل کنند. سالمت و بهداشت موجب رفاه کامل جسمی، 
معلولیت های جسمی، حسی،  و  و ضایعات  بیماری  ایجاد  از  پیشگیری  و  معنوی  اجتماعی،  روانی، 
حرکتی، و موجب توانمندسازی فرد در تسلط بر رفتار و حفظ سالمت خود و پیشگیری از کردارهای 

پرخطر و بهبود زندگی دانش آموزان می شود. 
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قلمرو حوزه: بهداشت و سالمت، ورزش و تربیت بدنی و تفریحات سالم به عنوان موضوعات 
و  به سطح کیفی زندگی  همبسته  یک حوزه شناخته شده اند و اهداف مشترک بسیاری دارند. توجه 
رشد و تکامل فرد، اصول صحیح تغذیه، رعایت آداب بهداشتی و کسب مهارت های ایمنی از مهم ترین 
اهداف این حوزه می باشد. ا ین حوزه  تربیت و   یادگیری دارای دو ز یر حوزه  اصلی »سالمت و بهداشت« 

و »تربیت بدنی، ورزش و تفریحات سالم« می باشد که شامل موارد زیر است: 
 مهارت های حرکتی و آمادگی جسمانی؛

 بازی ها و رشته های ورزشی؛
 تفریحات سالم؛

 اصول تغذ یه  سالم و متوازن؛
 ایمنی و پیشگیری از آسیب های فردی و جمعی در ابعاد و شرایط مختلف؛

 مهارت های زیستی و بهداشت فردی و عمومی؛
 نظام مراقبت از سالمت جسمانی و روانی با تأکید بر سالمت فرد، خانواده و اجتماع؛

 بهداشت بلوغ و سالمت نوجوانی.
جهت گیری های کلی در سازماندهی محتوا و آموزش حوزه: در سازماندهی محتوای این 
حوزه در کلیه  دوره های تحصیلی باید ابعاد جسمانی، عقالنی، اجتماعی، روانی و معنوی به صورت 
حرفه ای  و  فنی  شاخه   در  محتوا  سازماندهی  دوم،  متوسطه  دوره  در  گیرد.  قرار  توجه  مورد  تلفیقی 

موضوع محور و براساس رشته های ورزشی خواهد بود.
6  ــ حوزه  تربیت و   یادگیر ی کار و فن آور ی

و کسب  بهر ه ور  و  کارآمد  زندگی  برای  مهارت ها ی عملی  فن آوری شامل کسب  و  کار  حوزه  
تربیت  به ویژه فناوری اطالعات و ارتباطات، جهت  فّناوری و علوم وابسته،  با  شا یستگی ها ی مرتبط 
فناورانه و زندگی سالم در فضای مجازی و نیز آمادگی ورود به حرفه و شغل در بخش ها ی مختلف 

اقتصاد ی و زندگی اجتماعی است. 
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تربیتی  ارزش  از  اشتغال  و  کار  اسالمی،  آموزه های  به  توجه  حوزه:با  کارکرد  و  ضرورت 
برخوردار است و انسان از طریق کار، نفس سرکش را رام کرده و شخصیت وجودی خویش را صیقل 
داده، هویت خویش را تثبیت کرده و زمینه  ارتقاء وجودی خویش را مهیا و امکان کسب روزی حالل و 
پاسخگویی به نیاز های جامعه را فراهم می آورد. آموزش فّناوری، کار و مهارت آموزی، باعث پیشرفت 
و  افزایش درآمد  فقر،  اقتصادی، کاهش  و  اجتماعی  زندگی  بهره وری، مشارکت در  افزایش  فردی، 

توسعه یافتگی خواهد شد. 
قلمرو حوزه: قلمرو این حوزه شامل چهار دسته شایستگی است:

 1ــ شایستگی های محوری غیر فنی دنیای کار؛ 
2ــ شایستگی های پایه فنی مورد نیاز نیروی کار حرف و مشاغل گوناگون؛

 3ــ شایستگی های مربوط به فناوری اطالعات و ارتباطات؛
 4ــ شایستگی های مربوط به یادگیری مادام العمر فنی و حرفه ای.

جهت گیری های کلی در سازماندهی محتوا و آموزش حوزه: شایستگی های این حوزه در 
دوره  آموزش عمومی به صورت عینی، تجربی و عمدتًا در هم تنیده با دیگر حوزه های تربیت و یادگیری 
و از طریق تجربه در محیط های یادگیری واقعی و متنوع کسب خواهد شد و زمینه   هدایت دانش آموزان 

را با توجه به عالیق و توانایی ها یشان در مسیرهای تحصیلی، حرفه ای و شغلی فراهم می کند. 
فناورانه حاکم  دیدگاه  تحصیلی،  دوره های  کلیه   در  این حوزه  یادگیری  فعالیت های  تدوین  در 
با  تلفیقی  صورت  به  کار  به  مربوط  مهارت های  ابتدا یی  دوره   سوم  تا  اول  پایه های  در  بود.  خواهد 
متوسطه  دوره  و  ابتدایی  دوره  ششم  تا  چهارم  پایه های  در  می شود.  ارائه  یادگیری  حوزه های  سایر 
موقعیت های  و  استعدادها، عالیق  نیازها،  اساس  بر  و  پروژه   قالب  در  کار  به  مربوط  مهارت های  اول 
محلی تعریف و به صورت عملی اجرا خواهد شد. فناوری اطالعات و ارتباطات عالوه بر تلفیق با سایر 

حوزه های یادگیری می تواند به صورت مستقل ارائه شود.
سازماندهی محتوا در دوره  متوسطه دوم به صورت زیر خواهد بود:

گروه اّول: در این گروه دانش آموزان قادر خواهند بود پس از پایان دوره  متوسطه جذب دنیای 
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با توجه به زمان آموزش و دیگر عوامل در سطوح یک یا دو مهارتی1  کار شوند. حرفه های انتخابی 
با مشارکت  و  مدرسه  از  می توانند خارج  آموزش ها  این  اجرای  در  یادگیری  مراکز  می شوند.  تعریف 
بخش دولتی و غیر دولتی تشکیل شوند. نیازهای منطقه ای باید در طراحی و تدوین این گروه از برنامه 

درسی لحاظ  شوند.
گروه دوم: در این گروه دانش آموزان قادر خواهند بود پس از پایان دوره کاردانی  جذب دنیای 
کار شوند. حرفه های انتخابی با توجه به زمان آموزش و دیگر عوامل، در سطوح دو یا سه مهارتی  تعریف 
انتخاب  بین شایستگی های گروه های اصلی حرفه و شایستگی های حرفه های  این گروه  می شوند. در 
شده، تعادل برقرار است. مراکز یادگیری در این نوع آموزش ها متنوع است. برنامه ریزی درسی این 

گروه و اجرای آن با مشارکت آموزش و پرورش و وزارت علوم،تحقیقات و فناوری انجام می شود.
3ــ گروه سوم: در این گروه، برنامه  درسی دانش آموزان دوره متوسطه نظری باید به گونه ای 
طراحی شود که هردانش آموز در پایان دوره  متوسطه دوم، در یکی از فعالیت های فنی و حرفه ای ساده 
متناسب با نیازها و عالیق خود مهارت کافی عملی را کسب کرده باشدو این امر در ارزشیابی پیشرفت 
تحصیلی به عنوان یک معیار لحاظ گردد. گروه بزرگ حرفه های انتخابی با توجه به زمان آموزش و 

دیگر عوامل در سطوح سه یا چهار مهارتی قرار دارند. 
7ــ حوزه  تربیت و یادگیری علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

حوزه  تربیت و یادگیری علوم انسانی و مطالعات اجتماعی به مطالعه  کنش ها و تعامالت انسانی 
و توانایی ایجاد رابطه  مثبت و سازنده با خلق حول محور رابطه با خدا؛ درک موقعیت و فراموقعیت 
و عناصر آن در ابعاد مختلف )زمان، مکان، عوامل طبیعی و اجتماعی( و سنت های الهی حاکم بر فرد 
و جامعه می پردازد؛ و در پی تقویت و پرورش کنش های مطلوب، متناسب با نظام معیار اسالمی است. 
محیط  مطالعه  الهی،  سنت های  درک  نیازمند  توحیدی  زندگی  حوزه:  کارکرد  و  ضرورت 
به دیگران و  طبیعی و انسانی )سیر در آفاق و انفس(، احساس همدلی، نوع دوستی و احترام نسبت 
کنترل هیجانات و احساسات به هنگام قرارگرفتن در موقعیت های واقعی و چالش برانگیز )خانوادگی، 

1ــ سطوح مهارتی در این حوزه بر اساس استانداردهای آموزش های فنی و حرفه ای است.
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اجتماعی، بین المللی( است. حصول تربیت متعالی در گرو رابطه و تعامل متقابل فرد و جامعه است. 
آن  تاریخی و فرهنگی  تاریخ جامعه، در خدمت هویت  و  از فرهنگ  برخاسته  این حوزه  آموزش های 

می باشد و بسترهای الزم برای تحقق عدالت و پیشرفت را فراهم می آورد.
دانش آموزان نیاز دارند در آموزش های مدرسه ای فرصت هایی برای به چالش کشیدن ایده های 
خود و دیگران در خصوص مسایل اجتماعی در سطح محلی، ملی و جهانی در اختیار داشته باشند تا از 
این طریق روحیه  حقیقت جویی، عدالت خواهی، حق طلبی، تکلیف مداری، دعوتگری، مذاکره، انصاف، 
و نوع دوستی و پذیرفتن مسئولیت الهی خود در قبال نوع بشر، خصوصاً محرومان و مستضعفان را 
پرورش دهند. آنان باید بتوانند ویژگی های تمدن و فرهنگ ایرانی ــ اسالمی و تأثیر آن در توسعه  جامعه  
بشری را درک کرده و نقش خود را در جهان امروز برای حفظ و ارتقا موقعیت و جایگاه ایران در بین 
کشورهای منطقه و در سطح جهان بشناسند. آموزش تعامل مسئوالنه با جامعه و مسائل آن و نیز ارتقای 
شایستگی ها برای اصالح دین مدارانه  مسائل زندگی فردی و جمعی از کارکردهای مهم این حوزه است
قلمرو حوزه: قلمرو این حوزه  شامل: درک موقعیت و ابعاد آن در بعد زمان )گذشته، حال، 
آینده(، مکان )خانه، محله، شهر، کشور، زمین، کیهان(، عوامل طبیعی)محیط طبیعی، محیط زیست(، 
عوامل اجتماعی) ساختارها و نهادهای اجتماعی، هنجارها، رفتارها و روابط انسانی، قراردادها( و 
تعامل آن ها؛ آمایش سرزمین؛ درک چگونگی حاکمیت سنت های الهی بر زندگی انسان در طول تاریخ 
و کسب مهارت های اجتماعی)مهارت در فعالیت های گروهی، توسعه  روابط انسانی ــ بردباری، وفاق و 
همدلی و  مسالمت جویی، نوع دوستی و...ــ رعایت حقوق و انجام تکالیف( و اقتصادی )مهارت های 
اقتصادی، صرفه اقتصادی، داد وستد، تولید، توزیع، مصرف و قناعت( به عنوان یک عضو مسئول 

جامعه  ایران اسالمی می باشد. 
جهت گیری های کلی در سازماندهی محتوا و آموزش حوزه: شایستگی های مورد انتظار 
تا پایان دوره آموزش عمومی در قالب تجربیات یادگیری تلفیقی ارائه می شود و فرصت درک مفهوم 
موقعیت در ابعاد مختلف آن را فراهم می کند. همچنین دانش آموزان توانایی الزم برای مشارکت آزادانه 
و آگاهانه در فعالیت های اجتماعی را کسب می کنند. این شیوه  سازماندهی محتوا، فرصت هایی را برای 
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کسب تجربیات دست اول در سطح کالس درس، مدرسه و جامعه  محلی در اختیار مدارس و مربیان قرار 
می دهد. دانش آموزان ضمن روبرو شدن با موقعیت های واقعی و چالش برانگیز توانایی الزم برای حل 
مسایل واقعی زندگی فردی و اجتماعی و دست یابی به مرتبه ای از عقالنیت اجتماعی را کسب می کنند. 
فرصت های  و  بوده  نزدیک تر  زندگی  واقعی  موقعیت های  به  دوم  متوسطه  دوره   در  آموزش 
این  در  می دهد.  قرار  دانش آموزان  اختیار  در  اجتماعی،  فعالیت های  در  مشارکت  برای  را  بیشتری 
دوره ضمن تأکید بر پرورش مهارت های کار گروهی و شرکت در ارائه  خدمات اجتماعی بر حسب ورود 

دانش آموزان به شاخه  نظری و گرایش/ رشته علوم انسانی، محتوا جنبه  نیمه  تخصصی پیدا می کند.
فرایند یاددهی یادگیری مبتنی بر پرسشگری نقادانه و استداللی و استفاده از روش های کاوشگری 
به شیوه  مشارکتی، پژوهش مشارکتی، پروژه، مطالعه  موردی، مطالعه کتابخانه ای اسنادی، موقعیت های 
در  مشارکت  و  نیازمند(  گروه های  به  اجتماعی  خدمات  ارائه   برای  منابع  تأمین  واقعی)برنامه ریزی، 
فعالیت های جمعی در سطح جامعه) اردوهای عمرانی، خدماتی، پژوهشی( از روش های موردتأکید این 

حوزه  یادگیری است.
8  ــ حوزه  تربیت و یادگیری ر یاضیات

ر یاضیات ر یشه در قوه  تعقل انسانی و نقشی مؤثر در درک قانونمندی طبیعت دارد. ر یاضیات به 
عنوان علم مطالعه  الگوها و ارتباطات، هنری دارای نظم و برخوردار از سازگاری درونی، زبانی دقیق 

برای تعریف دقیق اصطالحات و نمادها و ابزارکار در بسیاری از علوم و حرفه ها تعریف شده است. 
ضرورت و کارکرد حوزه: ر یاضیات و کاربردهای آن بخشی از زندگی روزانه و در جهت 
حل مشکالت زندگی در حوزه های مختلف به شمار می آ ید که دارای کاربردهای وسیع در  فعالیت های 
متفاوت انسانی است. ر یاضیات، موجب تربیت افرادی خواهد شد که در برخورد با مسا ئل بتوانند به 
طور منطقی استدالل کنند، قدرت تجز یه و انتزاع داشته باشند و درباره  پد یده های پیرامونی تئوری های 
جامع بسازند. وجه مهم ر یاضی توانمند سازی انسان برای توصیف دقیق موقعیت های پیچیده، پیش بینی 
و کنترل وضعیت های ممکن مادی ــ طبیعی، اقتصادی، اجتماعی است. بنابراین، توانایی به کارگیری 

ریاضی در حل مسائل روزمره و انتزاعی، از اهداف اساسی آموزش ریاضی می باشد. 
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قلمرو حوزه: قلمرو حوزه  آموزش ر یاضیات از یک سو، درک مفاهیم ریاضی شامل: اعداد و 
محاسبات عددی؛ جبر و نما یش نماد ین )الگوها، رابطه ها و تابع ها(؛ هندسه و اندازه گیری؛ داده ها، آمار 
و احتمال است. از سوی دیگر، در این حوزه دانش آموزان باید با فرآیندهای ریاضی نظیر حل مسئله 
و به کارگیری استراتژی های حل مسئله، مدل ساز ی )مسائل واقعی و پدیده ها(، استدالل، تفکر نقاد و 
توضیح  آزمودن حدسیه ها،  و  فرضیه سازی، حدسیه سازی  پیش بینی،  دادن،  )تعمیم  منطقی  استدالل 
دادن و تبیین جواب ها/ تأیید و تصدیق کردن جواب ها، دسته بندی کردن، مقایسه کردن، به کارگیری 
الگوها(؛ تفکر تجسمی یا دیداری و تفکر خاّلق )استدالل فضایی، حل کردن مسئله های غیرمعمول، 
الگوهای تجسمی، تولید مسئله در قالب داستانی و بافت واقعی و تخیلی(، اتصال و پیوندهای موضوعی 
تصمیم گیر ی  ریاضی(،  نوشتن  و  ــ خواندن  ارتباطی  و  )فرهنگی  ریاضی  گفتمان  ریاضی،  مفهومی  و 
و تصمیم ساز ی، تخمین زدن، و دقت  یافتن آشنا شده و در آن ها مهارت یابند. فّناوری در ریاضیات 
از  استفاده  در  تأکید  مورد  نکات  از  رایانه ای(  نرم افزارهای  رایانه ها،  و  )حسابگرها  آن  کاربردهای  و 

فّناوری های نوین در ریاضیات است.
فرهنگ و تمدن ایران و اسالم از طریق شرح خدمات دانشمندان و ریاضیدانان ایرانی و نقش آنان 

در تاریخ ریاضی بخشی از محتوای این حوزه را تشکیل می دهد.
ماهیت،  نظر  از  ریاضیات  و آموزش حوزه:  در سازماندهی محتوا  کلی  جهت گیری های 
علمی مجرد است، ولی بستر رشد و توسعه  آن، مشاهده و توصیف و تجزیه و تحلیل محیط پیرامونی 
است. در ریاضیات مدرسه ای، فعالیت های آموزشی با ید برخاسته از ر یاضیات محیط پیرامون باشد و 
به دانش آموزان کمک کند تا مفاهیم و گزاره ها ی ر یاضی را در محیط پیرامونی خود مشاهده، تجزیه و 
تحلیل و درک کنند و برا ی مفاهیم ر یاضی در محیط پیرامونی تعبیرها ی گوناگون به دست آورند. ا ین 
امر، امکان درک شهود ی آنان ــ که راهنما ی عمل ر یاضیدانان است ــ را تقو یت می کند. بحث شهود، 

در ریاضیات مدرسه ای بسیار اساسی است. 
یک  حل  طی  در  خودشان  دانش آموزان  که  می دهد  رخ  وقتی  ریاضی  مفاهیم  عمیق  یادگیری 
مسئله  قابل توجه به آن مفاهیم رسیده باشند و خودشان آن مفاهیم را ساخته باشند. این عمل مشابه یک 
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پژوهش در ریاضی است. بنابراین، در فرایند یاددهی ــ یادگیری ریاضی، دانش آموزان یاد می  گیرند که 
چگونه مفاهیم جدید رخ می دهد، چگونه باید آن ها را نامگذاری کرد و چگونه می توان با           آن ها کار کرد 

و آن ها را تعمیم داد. 
شبکه های  از  تلفیقی  براساس  حوزه  این  محتوایی  موضوعات  عمومی  آموزش  دوره   پایان  تا 
مفهومی و مهارتی، سازمان دهی می شود و در دوره متوسطه دوم برحسب رشته های تحصیلی در قالب 

موضوع های محوری با جهت گیری نظری یا کاربردی ارائه خواهد شد. 
9ــ حوزه  تربیت و یادگیری علوم تجربی

علم تجربی حاصل تالش انسان برای درک دنیای اطراف، و دانشی آزمودنی است که با ظهور 
شواهد و دالیل جدید در معرض تغییر قرار گرفته و از گستره  وسیعی از روش های تحقیق بهره می برد. 
علوم تجربی هم در مرحله  تکوین و شکل گیری چارچوب های مفهومی و هم در عرصه  چگونگی کاربرد 
و عمل و تصرف در طبیعت در بستر گستره  دیگر حوزه های معرفتی بشر شکل می گیرد و نشو و نما 
می کند. از این رو، تعاملی انکارناپذیر با فلسفه، باورها و ارزش های پذیرفته شده  فرد و جامعه دارد. با 
توجه به جهت گیری های این برنامه، علم تجربی حاصل کوشش انسان برای درک واقعیت های هستی 

و کشف فعل خداوند است.
از سواد  ایشان  برخوردار شدن  و  دانش آموزان  علمی  پرورش  کارکرد حوزه:  و  ضرورت 
علمی فّناورانه در ُبعد شخصی و فردی از الزمه های زندگی سالم و موفقیت آمیز، و در ُبعد اجتماعی 
الزمه  بقای عزت مدار و توسعه  پایدار ایران اسالمی است، از این رو، رشد و ارتقاء توان مندی ها و 
شایستگی های دانش آموزان در عرصه  علوم تجربی به شناخت و استفاده  مسئوالنه از طبیعت به مثابه  
بخشی از خلقت الهی با هدف تکریم، آبادانی و آموختن از آن برای ایفای نقش سازنده در ارتقاء سطح 

زندگی فردی، خانوادگی، مّلی و جهانی می انجامد.
آموزش علوم تجربی از یک سو، در ایجاد بصیرت و بینش عمیق نسبت به درک دنیای اطراف 
برای تعظیم خالق متعال از طریق فهم عظمت خلقت ضرورت دارد، و از سوی دیگر  و زمینه سازی 
فّناورانه  یافته ها و فراورده های علمی  به  ابعاد گوناگون زندگی انسان  به وابستگی روزافزون  با عنایت 
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برنامه های  تمامی  فّناورانه محور مشترک  علمی  پرورش سواد  اگرچه  رو،  این  از  می نماید.  ضروری 
آموزش علوم به شمار می آید، ولی براساس مبانی تربیت اسالمی، عالوه بر این محور، تعمیق و تعالی 
نگرش توحیدی و دست یابی به درک غایتمند از خلقت و به عبارتی باز کشف وکشف رمز و راز الیه های 

مادی هستی، از محورهای مهم تربیت علمی است.
قلمرو حوزه: حوزه  یادگیری علوم تجربی شامل مطالعه فرایندهای حیاتی و موجودات، زمین 
و پیرامون آن، تغییرات ماده و انرژی، طبیعت و مواد فراوری شده، علوم در اجتماع، علوم در زندگی 
روزانه و تاریخ علم در ایران و اسالم است. تربیت علمی فّناورانه تنها آموزش یافته ها و فرآورده های 
بلکه فرایندهای علمی و روش  نمی گیرد؛  تنها مفاهیم و دانش علمی را دربر  به عبارت دیگر  یا  علمی 
علم آموزی هم چون مهارت های فرایندی )مشاهده، جمع آوری اطالعات، اندازه گیری، تفسیر یافته ها، 
فرضیه و مدل سازی، پیش بینی، طراحی تحقیق و برقراری ارتباط( و مهارت های پیچیده تفکر را نیز 
مورد توجه قرارمی دهد. هم چنین نگرش های ناشی از علم، بخصوص به محیط زیست، و نگرش های 
ناظر به علم و فّناوری از اجزای جدایی ناپذیر فعالیت های علمی فّناورانه است و دریچه ای برای ورود 

مبانی فلسفی پذیرفته شده را فراهم می کند.
جهت گیری های کلی در سازماندهی محتوا و آموزش حوزه: با عنایت به پذیرش اصل همه 
جانبه نگری و براساس رویکرد تلفیق در همه  حوزه های یادگیری، پرورش علمی با اتخاذ روش هایی که با 
تلفیق نظر و عمل سازگاری دارند به پرورش مهارت های فرایندی علمی می پردازد و به انتقال فراورده های 
و  می گیرد  قرار  یادگیری  فعالیت های  تمامی  محور  در  یادگیرنده  اساس  این  بر  نمی کند.  اکتفا  دانش 
آموختن روش و مسیر کسب علم، آگاهی و توانایی، یکی از اهداف اصلی آموزش تلقی می شود. این امر 
در مسیری رشدیابنده و تعالی جو، زمینه ساز پرورش انواع تفکر می شود و خودیادگیری، ژرف اندیشی 

و تعالی جویی در دانش آموزان را میسر می سازد.
ایجاد ارتباط بین آموزه های علمی و زندگی واقعی و مرتبط ساختن محتوای یادگیری با کاربردهای 
احتمالی آن به معنادار شدن یادگیری و کسب علم مفید، سودمند و هدف دار برای دانش آموزان، منجر 

می شود. این امر به پرورش انسان هایی مسئولیت پذیر، متفکر و خالق مدد می رساند.
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سازماندهی محتوای این حوزه تا پایان دوره  آموزش عمومی به صورت تلفیقی است و در دوره 
یا  نظری  جهت گیری  با  محوری  موضوع های  قالب  در  تحصیلی  رشته های  حسب  بر  دوم  متوسطه 

کاربردی ارائه خواهد شد.
10ــ حوزه  تربیت و یادگیری زبان های خارجی

وانتقال  فرهنگی  دریافت،تعامالت  درک،  برای  را  مناسبی  بستر  خارجی  زبان های  آموزش 
دستاوردهای دانش بشری در قالب های متنوع زبانی به صورت شفاهی، دیداری، و نوشتاری، برای 

مقاصد و مخاطبان گوناگون در چارچوب نظام معیار اسالمی فراهم می کند.
ضرورت و کارکرد حوزه: از آن جا که مراودات اجتماعی تحت تأثیر تعامالت جوامع بشری 
و رشد فّناوری توسعه پیدا کرده و این دامنه هر روز افزایش پیدا می کند، برای برقراری ارتباط سازنده 
به آنان امکان تعامل در سطح روابط  و آگاهانه ضروری است دانش آموزان عالوه بر زبان مادری که 
میان فردی )خانوادگی، محلی و ملی( را می دهد، توانایی برقراری ارتباط با سایر جوامع و دستاوردهای 

بشری را در سطح منطقه ای و جهانی دارا باشند.
آموزش زبان خارجی عالوه بر کارکرد ارتباط میان فردی و بین فرهنگی، در توسعه  اقتصادی 

مانند صنعت گردشگری، تجارت، فن آوری، توسعه  علم، و هوشیاری اجتماعی سیاسی مؤثر است.
قلمرو حوزه: آموزش زبان بر توانایی ارتباطی و حل مسئله تأکید دارد به گونه ای که فرد پس از 
آموزش قادر به ایجاد ارتباط با استفاده از تمامی  مهارت های چهارگانه  زبانی )گوش کردن، سخن گفتن، 
خواندن، و نوشتن( برای دریافت و انتقال معنا گردد. برنامه درسی آموزش زبان  باید دانش آموزان را 
با پیکره زبانی، واژ گان و ساخت های مورد نیاز برای برقراری ارتباط مؤثر و سازنده در سطح جهانی 

آشنا سازد. 
آموزش زبان های خارجی از ابتدای دوره  متوسطه اول آغاز می شود و هدف آن آموزش چهار 
کلی  جهت گیری های  چارچوب  در  ارتباطی  مهارت های  با  دانش آموزان  آشناسازی  و  زبانی  مهارت 

مورد نظر خواهد بود.
در دوره متوسطه دوم، دانش آموزان باید بتوانند متن هایی در حد متوسط را بخوانند و مفاهیم 
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آن ها را دریابند. در ضمن توانایی نوشتن، در حد یک مقاله  کوتاه، به زبان خارجی نیز در آن ها تقویت 
شود و از توانائی های الزم برای استفاده از منابع در حد متوسط و برقراری ارتباط به یکی از زبان های 

خارجی را داشته باشند.
یا سایر زبان هایی که شورای عالی  به یکی از زبان های انگلیسی، فرانسوی، آلمانی و  آموزش 

آموزش و پرورش تصویب کند ارائه خواهد شد. 
جهت گیری های کلی در سازماندهی محتوا و آموزش حوزه: آموزش زبان های خارجی 
باید از دائره  تنِگ نظریه ها، رویکردها و روش های تدوین شده در جهان فراتر رود و به عنوان بستری 
برای تقویت فرهنگ ملی و باورها و ارزش های خودی در نظر گرفته  شود. رویکرد آموزش زبان های 
آموزشی  محتوای  آموزش،  آغازین  در سطوح  است.  و خودباورانه  فعال  ارتباطی  رویکرد  خارجی، 
پیرامون موضوعات بومی  و نیازهای یادگیرنده چون بهداشت و سالمت، زندگی روزمره، محیط اطراف 
باالتر  قالب های جذاب  انتخاب و سازمان دهی می شود و در سطوح  و ارزش ها و فرهنگ جامعه در 
سیاسی  اقتصادی،  علمی،  فرهنگی،  کارکردهای  به سمت  این حوزه  محتوای  سازماندهی  و  انتخاب 
و... متناسب با متون آموزشی سایر حوزه های یادگیری و در جهت تعمیق آن  ها خواهد بود. در پایان 
مقاله  نوشتن  و  تخصصی  ساده   متون  درک  و  خواندن  توانایی  باید  دانش آموزان  دوم  متوسطه  دوره  
راکسب کنند. در دوره متوسطه دوم گسترش دامنه  واژگان رشته  های تخصصی به درک بهتر متون و 

برقراری ارتباط علمی کمک می کند.
11ــ حوزه تربیت و یادگیری آداب و مهارت های زندگی و بنیان خانواده

و  زندگی  مهارت های  و  آداب  با  مرتبط  آموزش های  طیبه،  حیات  از  مراتبی  به  دستیابی  برای 
با  متناسب  و  زندگی  واقعی  موقعیت های  در  آموخته ها  به کارگیری  برای  فرصتی  عنوان  به  خانواده 
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. آداب و مهارت های زندگی مکمل یکدیگر و هر دو به 

دنبال آموزش سبک و آیین زندگی اند. بدین جهت نباید مرزی بین این دو ترسیم کرد. 
ضرورت و کارکرد حوزه: در جامعه  امروز افراد برای حفظ و عمل به باورها و ارزش های 
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دینی ــ اخالقی، به الگوها، دانش و مهارت هایی نیاز دارند که به آن ها در برقراری ارتباط سازنده در 
که  می کنند  زندگی  گونه  آن  انسان ها  کند.  با خود، خدا، خلق، خلقت( کمک  )ارتباط  عرصه  چهار 
می اندیشند. باورها، گرایش ها و افکار آدمیان در سبک و نحوه زندگی ایشان تأثیر دارد. آموزش های 
این حوزه می تواند به یکپارچه شدن یادگیری و سامان دادن ارتباط های انسانی و تعمیم آن به موقعیت های 

جدید کمک کند.
قلمرو حوزه: آموزش آداب و مهارت های زندگی، شایستگی های الزم برای خود مدیریتی 
مدیریت زمان،  معاشرت،آداب معیشت،  آداب  امور روزمره  زندگی شامل:  اداره   دانش آموزان در 
والدینی،  نقش  ایفای  و  خانواده  تشکیل  برای  آمادگی  خانوادگی،  مهارت های  و  وظایف  کارکرد، 
مهارت های  خودآگاهی،  فراغت،  اوقات  مدیریت  عاطفی،  تربیت  و  هیجانی  رفتارهای  مدیریت 
محیط  از  مراقبت  مؤثر،  ارتباط  هویت یابی،  مجازی،  محیط  در  زندگی  آداب  مطالعه،  و  تحصیلی 
آمادگی  و  عامل  غیر  پدافند  مهارت های  و  دیگران  با  کار  مهارت  و خطر،  بحران  مدیریت  زیست، 

دفاعی را فراهم می کند.
سازماندهی  و  انتخاب  حوزه:  آموزش  و  محتوا  سازماندهی  در  کلی  جهت گیری های 
فرهنگی  مقتضیات  و  شرایط  تابع  زندگی  مهارت های  و  آداب  آموزش  برای  یادگیری  فعالیت های 
دهد.  رخ  زندگی  متن  در  و  زندگی  متن  از  آموزش  است  ضروری  رو،  این  از  است.  دانش آموزان 
واقعی  موقعیت های  در  تجربه  کسب  به  بتوانند  دانش آموزان  آن  در  که  تربیتی  فرصت های  تدارک 
زندگی )به صورت فردی و گروهی( دست یابند جهت گیری اصلی در آموزش مهارت هاست. برگزاری 
اردوهای علمی، فرهنگی، زیارتی، شبیه سازی موقعیت های مرجع، توجه به شیوه های آموزش انفرادی، 
غیرمستقیم و تجربی از این جمله است. سازماندهی محتوای فعالیت های یادگیری این حوزه به تناسب 
نیاز و شرایط دوره های تحصیلی و با توجه به زمینه های آموزش تا پایان دوره آموزش عمومی به صورت 

تلفیقی در سایر دروس خواهد بود. 
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9ــ اصول حاکم بر انتخاب راهبرد های یاددهی ــ یادگیری
راهبرد های یاددهی یادگیری باید بتواند بستر الزم را برای تحقق اهداف برنامه درسی و تربیتی در 
راستای شکوفایی فطرت و دستیابی به مراتبی از حیات طیبه تدارک ببیند. برای تحقق این مهم عالوه 
بر اصول ناظر بر برنامه های درسی و تربیتی، اصول حاکم بر انتخاب راهبرد های یاددهی ــ یادگیری به 

شرح زیرخواهد بود: 
1ــ9ــ امکان درک و تفسیر پدیده ها، وقایع، و روابط را درموقعیت های واقعی زندگی تدارک 
در  دانش آموزان  که  مسایلی  مورد  در  تصمیم گیری  و  درک  برای  را  شرایط  که  گونه ای  به  ببیند، 

موقعیت های مختلف با آن مواجه می شوند با رعایت نظام معیار اسالمی فراهم کند. 
2ــ9ــ انگیزه دانش آموزان را از طریق کاوشگری در تالش مداوم برای یافتن پاسخ پرسش هایی 

درباره پدیده ها، وقایع وروابط آن ها شکوفا و تقویت کند. 
3ــ9ــ امکان درک و تفسیر قوانین کلی حاکم بر هستی و رابطه های علت ومعلولی یا وابستگی 

پدیده ها را همراه با افزایش بصیرت در دانش آموزان فراهم کند.
توسط  زمانی  فواصل  در  شده  کسب  شایستگی های  که  ببیند  تدارک  را  فرصت هایی  4ــ9ــ 

دانش آموز مرور و تصمیماتی برای تعدیل، بازنگری یا ادامه مسیر یادگیری توسط او اخذ شود. 
ـ9ــ فرصت الزم برای پیوند نظر و عمل، تلفیق دانش و تجربیات پیشین با یادگیری های جدید  5ـ 
را به صورت یکپارچه و معنادار جهت تحقق ظرفیت های وجودی دانش آموزان و توسعه شایستگی ها 

فراهم کند. 
6ــ9ــ با بهره مندی فزونتر از روش های فعال، خالق و تعالی بخش1و با سازمان دهی نو آورانه 

و خالق فرآیند جمع آوری و انباشت حقایق، زمینه ساختن علم و معرفت را فراهم نماید.
7ــ9ــ صرفًا به انتقال دانش محدود نشده بلکه زمینه تولید علم از سوی دانش آموزان را با تأکید 

بر مشارکت آنان در مفهوم، تدارک ببیند. 

1ــ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ــ آذرماه 1390ــ ص 27
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8 ــ 9ــ زمینه تعامل مؤثر دانش آموزان را با معلم، همساالن و انواع محیط های یادگیری فراهم 
کند. 

9ــ9ــ زمینه بهره گیری هوشمندانه از فناوری های نوین آموزشی را فراهم نماید و استفاده از 
آن ها را با نگاه تقویتی و تکمیلی یا توانمند سازی )نه نگاه جایگزینی و واگذاری( دنبال کند. 

10ــ اصول حاکم بر ارزش یابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی
کلیه  در  تربیتی  و  تحصیلی  پیشرفت  ارزش یابی  خصوص  در  تصمیمات  به  بخشی  نظام  برای 

دوره های تحصیلی اصول زیر باید مد نظر برنامه ریزان درسی و معلمان قرار گیرد: 
1ــ10ــ با استفاده از انواع روش ها و ابزارها، بتواند توانایی دانش آموزان، را در بهره گیری از 

شایستگی های پایه در موقعیت های مختلف، به صورت معنادار منعکس نماید. 
2ــ10ــ با ارائه شواهد متنوع و کافی، امکان قضاوت در خصوص سطح دستیابی دانش آموزان 

به اهداف برنامه درسی را تعیین نماید. 
3ــ10ــ به صورت منعطف و مستمر، با توجه به وجوه متفاوت یادگیری هریک از دانش آموزان، 

فرآیند دستیابی به اهداف و چگونگی اقدام مؤثر را منعکس نماید.
4ــ10ــ با تأکید بر خودآگاهی، خود ارزیابی و تصمیم گیری از سوی دانش آموزان، چگونگی 
جبران،رفع کاستی ها و دستیابی به سطوح باالتر شایستگی در هر یک از حوزه های یادگیری را تدارک 

ببیند.
از  آنان  مثبت  پنداره  تقویت خود  و  دانش آموزان  انسانی  کرامت  و  برای حفظ شأن  5 ــ10ــ 

بکارگیری روش ها و ابزارهای ارزش یابی اضطراب آور و مأیوس کننده، پرهیز شود.
6 ــ10ــ برای تبیین و منعکس نمودن ظرفیت های وجودی و وجوه توانایی های متفاوت هر یک 

از دانش آموزان، امکان مشارکت سایر دانش آموزان، مربیان و اولیاء در امر سنجش را فراهم کند.
چارچوب  در  معلم  و  مدرسه  سازی  تصمیم  و  محوری  نقش  ارزش یابی،  فرآیند  در  7ــ10ــ 

سیاست های کلی آموزش و پرورش حفظ شود.
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8 ــ10ــ طراحی و اجرای نظام ارزش یابی نتیجه محور بر اساس استانداردهای ملی برای گذر 
از دوره های تحصیلی، رویکرد ارزش یابی فرآیند محور در ارتقای پایه های تحصیلی دوره ابتدایی و 

رویکرد تلفیقی )فرآیند محور و نتیجه محور( در سایر پایه های تحصیلی مبنا قرار گیرد.
یا  بر کار گروهی و فعالیت های جمعی و روش حل مسئله، وجه رقابت زایی  با تأکید  9ــ10ــ 

رقابت جویی را به حداقل برساند و زمینه شکوفایی دانش آموزان را فراهم کند. 
10ــ10ــ ارزش یابی به عنوان بخش جدایی ناپذیری از فرایند یاددهی ــ یادگیری تلقی شده و 
از نتایج آن برای برنامه ریزی رشد حرفه ای معلمان و بهبود برنامه درسی و نظام آموزشی استفاده شود.

11ــ10ــ با تأکید بر بهره گیری از تکالیف عملکردی در سنجش میزان دستیابی دانش آموزان به 
شایستگی ها و تالش برای تحقق جامعه عدل مهدوی)عج( و دستیابی به مراتبی از حیات طیبه، گزارش 

عملکرد تحصیلی و تربیتی آنان با همکاری دانش آموز،اولیا مدرسه و والدین تنظیم و ارایه شود.

11ــ فرآیند تولید و اجرای برنامه های درسی و تربیتی
تولید و اجرای برنامه های درسی و تربیتی بر اساس مراحل و فرآیند ذیل انجام می شود:

ـ 11ــ تحلیل اهداف کالن آموزش و پرورش و ویژگی های حیات طیبه براساس سند تحول  1ـ
بنیادین

2ــ 11ــ تحلیل عناصر برنامه  درسی ملی و استخراج داللت ها
3ــ 11ــ تحلیل نیازها و پژوهش های انجام شده در حوزه تربیت و یادگیری در سطح منطقه ای، 

ملی و جهانی
4ــ 11ــ تهیه راهنمای برنامه درسی حوزه های تربیت و یادگیری ) تعیین اهداف، استاندارد های 

محتوا، نتایج یادگیری و...( 
5 ــ 11ــ اعتبار بخشی راهنمای برنامه درسی حوزه های تربیت و یادگیری 

6 ــ 11ــ بررسی و تأیید راهنمای برنامه درسی حوزه های تربیت و یادگیری در سازمان پژوهش 
و برنامه ریزی آموزشی
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7ــ 11ــ تصویب راهنمای برنامه درسی حوزه های تربیت و یادگیری در شورای عالی آموزش 
و پرورش

8 ــ 11ــ اجرای برنامه
9ــ 11ــ اعتبار بخشی و ارزش یابی

10ــ 11ــ ارزش یابی از برنامه های درسی هر یک از حوزه های تربیت و یادگیری پس از گذشت 
سه سال از اجرای سراسری هر برنامه در هر یک از دوره های سه ساله تحصیلی توسط سازمان پژوهش 

و برنامه ریزی آموزشی انجام و نتیجه به شورای عالی آموزش و پرورش گزارش می شود. 
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فرآیند تولید برنامه های درسی و تربیتی حوزه های تربیت و یاد گیری

تحلیل برنامه درسی ملی و 
اهداف دوره تحصیلی و 

استخراج داللت ها

تحلیل اهداف کالن آموزش و 
پرورش و ویژگی های حیات طیبه و 
جامعه عدل مهدوی )عج( بر اساس 

سند تحول بنیادین

تحلیل نیازها و پژوهش های 
انجام شده در حوزه 
یادگیری در سطح 

منطقه ای، ملی و جهانی

تهیه راهنمای برنامه درسی حوزه های تربیت 
ویادگیری )تعیین اهداف،استانداردهای محتواو 

نتایج یادگیری1 و..(

بررسی و تأئید راهنمای برنامه درسی حوزه های تربیت 
و یادگیری در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

اعتبار بخشی 
راهنمای برنامه درسی

تصویب راهنمای برنامه درسی در شورای عالی 
آموزش و پرورش

اعتباربخشی و اجرای برنامه
ارزش یابی

1ــ سازمان پژوهش و برنامه ریزی  آموزشی موظف است چارچوب راهنمای برنامه درسی حوزه های تربیت و یادگیری و همچنین 
آیین نامه مورد نیاز برای اجرایی کردن راهکار 5 ــ 5 سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را حداکثر ظرف مدت 6 ماه تهیه و جهت بررسی و 

تصویب به شورای عالی آموزش و پرورش ارائه نماید.
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 12ــ سیاست های تولید مواد و رسانه های یادگیری
در طراحی و تولید مواد و رسانه های یادگیری و در راستای تحقق رویکرد برنامه درسی ملی، 

سیاست های زیر مورد تأکید می باشد:
1ــ12ــ تعیین استانداردهای ملی برای مواد و رسانه ها، مراکز و منابع یادگیری و تصویب آن در 

شورای عالی آموزش وپرورش و نظارت بر حسن اجرای آن توسط وزارت آموزش و پرورش؛
و  مواد  تولید  در  مسئله  حل  رویکرد  با  آموزشی  نوین  فناوری های  از  بهره گیری  2ــ12ــ 

رسانه های یادگیری؛
3ــ12ــ توسعه سیاست چند تألیفی و زمینه سازی برای مشارکت فعال استان ها، معلمان، مربیان، 
افراد و تشکل های ذی عالقه و ذی صالح با تأکید بر بخش غیر دولتی در تولید، تکمیل و غنی سازی 

مواد، منابع و مراکز متنوع یادگیری در چارچوب سیاست های آموزش و پرورش؛
4ــ12ــ بسترسازی برای بسط و توسعه  تجارب و ابتکارات معلمان و مربیان و دانش آموزان در 

طراحی، ساخت و ارزش یابی مواد و منابع یاددهی و یادگیری؛
5ــ12ــ توسعه و تقویت مراکز و منابع یادگیری داخل و خارج از مدرسه به ویژه جامعه محلی 

و بهره برداری از آنها؛ 
و  مناطق  و ظرفیت های  توانمندی ها  با  متناسب  یادگیری  منابع  و  مواد  توزیع  و  تولید  6ــ12ــ 

مدارس کشور برای تحقق عدالت تربیتی؛
و  دانش آموزان  و  معلمان  نیاز  با  متناسب  چندرسانه ای  الکترونیکی  محتوای  تولید  7ــ12ــ 

استفاده هوشمندانه از آنها؛
8ــ12ــ تأکید بر سیاست برنامه محوری و تولید بسته های آموزشی؛

9ــ12ــ توانمند سازی مدرسه برای ایفای نقش اصلی و محوری در نیل به وضع مطلوب در 
تولید و بهره برداری از مواد و رسانه های یادگیری، مراکز و منابع متنوع یادگیری.
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13ــ ساختار و زمان آموزش
1ــ13ــ ساختار نظام آموزش و پرورش

براساس مفاد سند  ایران  پرورش در جمهوری اسالمی  نظام تحصیلی آموزش و  1ــ ساختار 
تحول بنیادین آموزش و پرورش، شامل 6 سال دوره ابتدایی و 6 سال دوره متوسطه )جمعًا دوازده سال( 

است. هر دوره تحصیلی نیز به دو دوره سه ساله تقسیم می شود1؛
2ــ دوران تحصیل رسمی و عمومی، با توجه به ماهیت و ویژگی برنامه های درسی شامل دوره 
نیمه تخصصی )دوره متوسطه دوم(  ابتدایی و دوره متوسطه اول( و  آموزش عمومی )مرکب از دوره  

خواهد بود و در پایان دوره متوسطه دوم به دانش آموزان مدرک دیپلم اعطا می شود؛
3ــ دوره پیش دبستان به دوره دو ساله رسمی و غیر اجباری اطالق می شود که کودکان گروه 
سنی 5 و6 سال را تحت پوشش برنامه های آموزشی و تربیتی قرار می دهد. برنامه های آموزشی و تربیتی 
به ویژگی های کودکان منعطف و  با توجه  نوآموزان در مراکز پیش دبستانی  این دوره و میزان حضور 

سّیال است. 
دوره  اول  درسی سه سال  برنامه های  بود.  تمام خواهد  6 سال  ابتدایی،  دوره   4ــ سن شروع 
ابتدایی به صورت منعطف با عنایت به توانایی ها و تفاوت های دانش آموزان تدوین و در آن آموزش های 

پیش نیاز و جبرانی ویژه کودکان مناطق محروم و دو زبانه پیش بینی می شود؛
5 ــ مشاوره 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 عملکرد درسی و تربیتی در طول این 

دوره تحصیلی صورت می گیرد؛
6 ــ دوره  متوسطه دوم دارای سه شاخه   نظری، فنی و حرفه ای و کاردانش است؛ هر یک از 
شاخه های این دوره  دارای رشته هایی خواهد بود که تنوع آن ها براساس نیاز جامعه، اقتضای زمان و 

امکان اجرای آن تعیین می شود.

1ــ مطابق مفاد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش )مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی، 1390(.
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2ــ13ــ زمان تعلیم و تربیت 
1ــ سال تحصیلی از اول مهر ماه هر سال شروع و تا پایان شهریور ماه سال بعد ادامه خواهد 

داشت؛
اول  متوسطه  دوره  در  ساعت،   925 ابتدایی  دوره  در  تحصیلی  پایه  هر  آموزش1  زمان 
1110ساعت و در دوره متوسطه دوم شاخه نظری 1295 ساعت و شاخه فنی و حرفه ای و کار  دانش 
1480 ساعت خواهد بود. عالوه بر این، در تمامی پایه ها 50 ساعت به فعالیت های خارج از کالس 
ساعت   50 و  می یابد  اختصاص  یادگیری  حوزه  هر  درسی  برنامه  اقتضائات  با  متناسب  مدرسه  و 
متناسب با شرایط و اقتضائات محیطی در اختیار استان ها، مناطق و مدارس قرار می گیرد2)جمعًا 

100 ساعت(. 
2ــ با عنایت به راهکار 5ــ5 سند تحول بنیادین آموزش و پرورش3 و بنا به ضرورت پاسخگویی 
به نیازها و اقتضائات محلی و منطقه ای، برنامه ریزی و تأمین محتوای بخشی از زماِن رسمی تعلیم و 
تربیت در اختیار استان، منطقه و مدرسه خواهد بود که در چارچوب آئین نامه های ابالغی برنامه ریزی 

و اجرا می شود؛
پایه های  پایه ها و زمان هر جلسه در  ابتدایی 25 ساعت در کلیه  3ــ ساعات کار هفتگی دوره 
اول، دوم و سوم 45 دقیقه و در پایه های چهارم، پنجم و ششم 50 دقیقه می باشد. میانگین ساعات کار 

1ــ منظور از زمان آموزش زمان اختصاص یافته به کلیه فعالیت های رسمی آموزشی و پرورشی درون و بیرون مدرسه است که در 
برنامه درسی حوزه های تربیت و یادگیری برای آن ها تعیین تکلیف می شود.

موزه ها،  از  بازدید  و  میدانی  فعالیت   انجام  طبیعت،  مشاهده  می توان:  مدرسه  و  کالس  از  خارج  رسمی  فعالیت های  نمونه  از  2ــ 
نمایشگاه ها و مراکز علمی، تولیدی، فرهنگی )موزه ها، کانون های تربیتی محله و …(، مذهبی )مساجد، زیارتگاه ها، دارالقرآن ها و …(، نهادها و 
مؤسسات اجتماعی، شرکت در فعالیت های ورزشی، شرکت در فعالیت  گروه ها و انجمن های علمی، اردوهای علمی، زیارتی و سیاحتی و... 

را نام برد.
3ــ اختصاص حداقل 10 درصد و حداکثر 20 درصد از برنامه های آموزشی به معرفی حرفه ها، هنرها، جغرافیا، آیین و رسوم، نیازها 
ـ ایرانی  و شرایط اقلیمی و جغرافیایی استان ها به ویژه مناطق روستایی و عشایری با رعایت استانداردهای ارتقای کیفیت و تقویت هویت اسالمیـ 

دانش آموزان در چارچوب ایجاد کار آمدی و تقویت هویت ملی. 
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هفتگی دوره متوسطه اول 30 ساعت در کلیه پایه ها و زمان هر جلسه 50 دقیقه می باشد، و ساعات کار 
هفتگی دوره متوسطه دوم نظری حداکثر 35 ساعت در کلیه پایه ها و زمان هر جلسه 50 دقیقه می باشد و 
ساعات کار هفتگی دوره متوسطه دوم فنی و حرفه ای و کاردانش متناسب با رشته های تحصیلی حداکثر 

40 ساعت در کلیه پایه ها و زمان هر جلسه 50 دقیقه می باشد1. 
تبصره: زمان اختصاص یافته به هر جلسه و زمان استراحت بین آنها مجموعًا 60 دقیقه می باشد 

و تلفیق دو جلسه درسی بویژه در دوره ابتدایی مجاز نمی باشد. 
4ــ جدول عناوین دروس و زمان اختصاص یافته به آنها از سوی سازمان پژوهش و برنامه ریزی 

آموزشی پیشنهاد و به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش خواهد رسید؛
زمان  غنی سازی  و  هدایت  برای  الزم  سازی  زمینه  مسئولیت  پرورش  و  آموزش  وزارت  5  ــ 

غیررسمی تعلیم تربیت در خانه، مدرسه و خارج از مدرسه را بر عهده دارد.
دستگاه های  خانواده ها،  حداکثری  مشارکت  از  است  موظف  پرورش  و  آموزش  وزارت  6 ــ 
فرهنگی، هنری، خدماتی، مذهبی، تولیدی و...برای طراحی و اجرای برنامه ها و فعالیت های خارج از 

کالس و مدرسه، به خصوص بخشی از برنامه ها که در تابستان اجرا می شود استفاده نماید.

14ــ سیاست ها و الزامات اجرایی
بنیادین  تحول  سند  تحقق  در  مؤثر  نظام های  زیر  از  یکی  به عنوان  ملی  درسی  برنامه  اجرای 
آموزش و پرورش و در چارچوب مفاهیم و راهکار های سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مستلزم 
اتخاذ سیاست های کارآمد و اثر بخش، فراهم آوردن شرایط، امکانات، منابع و زیر ساخت های فنی و 

تخصصی می باشد. برخی از اهم این سیاست ها و الزامات عبارتند از:
1ــ 14ــ تهیه برنامه جامع، فراگیر و بلند مدت مشتمل بر کلیه اقدامات و فعالیت های مورد نیاز 
بخش های مختلف درون آموزش و پرورش براساس برنامه درسی ملی و تأیید و ابالغ آن توسط وزیر 

آموزش و پرورش؛ 
1ــ مبنای محاسبه زمان آموزش و امتحانات 37 هفته از اول مهر ماه تا پایان خرداد ماه می باشد. 



49

2ــ 14ــ طراحی و اجرای برنامه های آموزشی و تربیتی با رعایت استانداردها، حفظ مصالح 
ملی، افزایش مشارکت کلیه مجریان در سطوح مختلف با تأکید بر کاهش تمرکز؛ 

3ــ 14ــ بکارگیری روش های مؤثر در تأمین، نگهداشت و ارتقای نیروی انسانی متخصص اعم 
از کارشناسان، مشاوران و ناظران علمی به منظور طراحی و تدوین راهنمای برنامه درسی حوزه های 

تربیت و یادگیری ؛
4ــ 14ــ اختصاص منابع مالی مناسب و حمایت های حقوقی و اداری برای اجرا و نظارت بر 

حسن اجرای برنامه های مصوب؛ 
5 ــ 14ــ بکارگیری روش های اثر بخش در اشاعه برنامه درسی ملی، فرهنگ سازی و نهادینه 

کردن آن با استفاده از ظرفیت های درون و بیرون آموزش و پرورش؛ 
6 ــ 14ــ فراهم آوردن استلزامات اداری و ساختار سازمانی مناسب برای پایش مستمر برنامه 

درسی ملی و بهبود آن و انجام مطالعات و پژوهش های مورد نیاز؛
ارتقـای  بـرای  اثربخش  راهکارهـای  بکارگیری  و  متنـوع  فرصت های  ایجـاد  14ــ  7ــ 
توانمندی های ذی نفعان به ویژه معلمان و مدیـران جهت ارتقای سطح عملکرد مدارس در اجـرای 

برنامه درسی ملی؛
8 ــ 14ــ تجهیز مدارس به فناوری های نوین،کتابخانه،آزمایشگاه و کارگاه های فنی و حرفه ای.

15ــ ارزش یابی برنامه درسی ملی
ارزش یابی برنامه  درسی ملی به منظور فراهم آوردن اطالعات توصیفی و قضاوتی برای درک 
بیشتر، هدایت، تصمیم گیری و پاسخ گویی نسبت به میزان اثربخشی و چگونگی اجرا و تحقق اهداف و 

نتایج برنامه انجام می شود. 
این ارزش یابی با رعایت موارد زیر انجام می پذیرد:

1ــ 15ــ ارزش یابی برنامه درسی ملی با نظارت شورای عالی آموزش و پرورش و توسط وزارت 
آموزش و پرورش انجام می شود، طرح ارزش یابی و نحوه کاربست نتایج آن توسط وزارت آموزش و 
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پرورش و با مشارکت سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی پیشنهاد و به تأیید شورای عالی آموزش 
و پرورش خواهد رسید.

2ــ 15ــ ارزش یابی از برنامه درسی ملی باید به عنوان فرایندی مستمر و پویا در نظر گرفته شود 
و انواعی از اطالعات مورد نیاز را با استفاده از روش های کمی و کیفی جمع آوری و در ادوار زمانی 

2  تا 3 سال به شورای عالی آموزش و پرورش گزارش نماید؛
3ــ 15ــ تصمیم گیری در خصوص ارزش یابی از فرایند اجرای برنامه درسی ملی برای اصالح 
شیوه های اجرایی و انعکاس یافته ها به سطوح باالتر تصمیم گیری به صورت تشخیصی، تکوینی و پایانی 

برعهده  سطوح مختلف اجرایی در نظام آموزشی است؛
و  روشن  نشانگر های  و  شاخص ها  مالک ها،  بر  متکی  ملی  درسی  برنامه  ارزش یابی  15ــ  4ــ 
به  دست یابی  سطح  و  اهداف  تحقق  میزان  و  مؤثر  عناصر  از  کدام  هر  نقش  و  سهم  منعکس کننده  

شایستگی های پایه می باشد؛
مختلف  سطوح  در  برنامه  مجریان  و  دانش آموزان  متعادل  و  متوازن  حقوق  رعایت  15ــ  5 ــ 
)مدرسه، منطقه، استان و کشوری( و فراهم آوردن زمینه  ارتقاء کیفیت برنامه های آموزشی و تربیتی و 

رشد حرفه ای مجریان در سطوح مختلف؛
6 ــ 15ــ میزان ارزشمندی، جامعیت، کارآمدی، اثربخشی و مشکالت اجرایی آن را در سطوح 
مختلف ملی، استانی، منطقه  ای و مدرسه ای، به صورت منصفانه منعکس کرده و امکان بهبود برنامه 

درسی و تعالی عملکرد نظام آموزشی را فراهم می نماید؛ 
7ــ 15ــ امکان مشارکت تمامی افراد ذی نفع و ذی ربط در فرآیند ارزش یابی را فراهم می آورد؛
آمده  به عمل  ارزش یابی  نتایج  براساس  ملی  درسی  برنامه   رسانی  روز  به  و  بازنگری  15ــ  8 ــ 
حداکثر در فواصل زمانی5 تا 10ساله به پیشنهاد سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و با تصویب 

شورای عالی آموزش و پرورش انجام خواهد شد.
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ایران در جلسات 857، 858، 864، 865،  برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی  موضوع: 
 ،1391/5/3  ،1390/12/16،1390/12/9 تاریخ   872 و   871  ،870  ،869  ،868  ،867  ،866
 1391/6/20 ،1391/6/13 ،1391/6/6 ،1391/5/31 ،1391/5/23 ،1391/5/16 ،1391/5/9
و 1391/6/28 به تصویب نهایی رسید و از تاریخ ابالغ الزم االجرا است و کلیه مصوبات و سیاست های 
قبلی در موارد مغایر با آن منسوخ و بالاثر و در سایر موارد براساس آن مورد بازنگری و اصالح قرار 

می گیرد.
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پیوست 
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1ــ مبانی برنامه درسی ملی1
تربیت  فلسفه   ایران؛  اسالمی  جمهوری  در  تربیت  فلسفه   از  برگرفته  ملی،  درسی  برنامه   مبانی 
رسمی و عمومی در جمهوری اسالمی ایران؛ سند ملی آموزش و پرورش و مطالعات کمیته  تخصصی 
کلیات است و بر داللت های مهم زیر که باید نگرش حاکم بر عناصر و مؤلفه های برنامه  درسی ملی را 

شکل دهد، تأکید می ورزد.
1/1ــ مبانی هستی شناختی

 مقصود از مبانی هستی شناختی، مهم ترین گزاره های توصیفی تبیینی درباره  حقیقت وجود و 
احکام کلی آن و نیز واقعیات جهان است که در مباحث جهان بینی اسالمی یا در حوزه  دانش فلسفه  

اسالمی، به طور مدلل و مبرهن مطرح شده یا مفروض قرار گرفته اند.
1/1/1ــ خداوند مبدأ و غایت هستی است؛

1/1/2ــ خداوند خالق جهان و مالک، مدبر و رّب حقیقی همه  موجودات عالم است؛
1/1/3ــ خداوند خیر بنیادین و بنیاد خیر است و همه  موجودات عالم را به سوی کمال شایسته  

آن ها هدایت می کند؛
1/1/4ــ هستی واقعیت دارد؛

1/1/5ــ نظام آفرینش از حیات، شعور، قانون مندی، هدف مندی و هماهنگی برخوردار است؛
 1/1/6ــ نظام آفرینش دارای مراتب شهود و غیب است و هر یک از این مراتب خود نیز دارای 

مراتبی است؛
در  کثرت  و  کثرت  در  )وحدت  دارد  کثرت وجود  در عین وحدت،  1/1/7ــ در جهان هستی 

وحدت(؛
1/1/8ــ نظام آفرینش وجودی مستقل نداشته، بلکه هویتی تعلقی به رب العالمین دارد؛

1/1/9ــ نظام آفرینش، صیرورتی پیوسته و به سوی خدا دارد؛

1ــ این بخش که در تهیه و تدوین پیشنهاد برنامه درسی ملی مورد استفاده کارشناسان قرار گرفته است به دلیل ماهیت غیر تصویبی آن، 
عیناً از نگاشت پنجم برنامه درسی ملی ارسالی از سوی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی آورده شده است.
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1/1/10ــ نظام آفرینش، »فعل« و »آیت« خداوند است؛
1/1/11ــ نظام آفرینش عرصه  تربیت انسان است و مربی آن پروردگار متعال است؛

1/1/12ــ حیات اخروی و همه واقعیت های آن در مقایسه با حیات دنیوی نامحدود، پایان ناپذیر 
و جاودان است؛

1/1/13ــ جهان طبیعت در حاِل شدن و دگرگونی و حرکت مداوم است؛
1/1/14ــ نظام آفرینش به طبیعت خالصه نمی شود؛

1/2ــ مبانی انسان شناختی
مراد از مبانی انسان شناختی، آن دسته از گزاره های توصیفی تبیینی مدّلل درباره  واقعیت وجود 
انسان است که از تعالیم اسالمی یا معارف اصیل اسالمی یا از مباحث مربوط به تربیت انسان در فلسفه  
تبیین و ترسیم  به لحاظ نقش محوری  باید آن ها را  النفس فلسفی( استخراج شده اند و  اسالمی )علم 
سیمای انسان در هر نظریه  فلسفی تربیت، سنگ بنای اصلی هرگونه توصیف و تبیینی از فلسفه  تربیت 

با رویکرد اسالمی دانست.
1/2/1ــ انسان موجودی است مرکب از جسم و روح که به یکدیگر تنیده شده و در تعامل با 

یکدیگر می باشند؛
1/2/2ــ حقیقت انسان، روح اوست و کمال و جاودانگی آدمی به کمال و بقای روح مربوط می شود؛

1/2/3ــ انسان فطرتی الهی دارد که قابل فعلیت یافتن و شکوفایی یا فراموش شدن است؛
1/2/4ــ انسان ها در نظام آفرینش از کرامت الهی و شأن یکسان برخوردار هستند؛

1/2/5ــ انسان موجودی صاحب اختیار در تعیین سرنوشت خویش است که می تواند مستقل 
از عواملی چون محیط و وراثت، هویت خویش را رقم بزند. انسان مجبور در اختیار و مختار در عمل 

است و براساس انتخاب خویش می تواند هویت خویش را تعریف کند؛
1/2/6ــ آفرینش انسان، هدف مند و در هماهنگی کامل با غایت هستی است؛

1/2/7ــ وجود انسان همواره در حال شدن، حرکت و دگرگونی است؛
1/2/8ــ انسان موجودی است که استعدادهای متنوع، قابل رشد و تعالی مداوم دارد؛
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1/2/9ــ انسان برحسب فطرت و آفرینش خویش، جویای همه  مراتب کمال )تا حد بی نهایت( است؛
1/2/10ــ انسان موجودی اجتماعی، تأثیرپذیر از جامعه و تأثیرگذار بر آن است ؛

1/2/11ــ هویت انسان، برایند نوع ارتباط او با خویشتن، خدا، خلق و خلقت است؛
1/2/12ــ انسان در تکوین و تحول هویت خود، نقش اساسی دارد؛

1/2/13ــ هویت آدمی دو وجه فردی و جمعی دارد که در انواع و جنبه های مختلف تحقق می یابد؛
اصلی  عناصر  مداوم،  عمل  و  اخالق  معرفت،  و  علم  باور،  و  ایمان  تعقل،  و  تفکر  1/2/14ــ 

شکل دهی و ارتقاء هویت  انسان می باشند؛
احسن  انتخاب  با  و  کند  درک  را  آن  می تواند  و  است  موقعیت  در  همواره  انسان  1/2/15ــ 

خویش موقعیت موجود را به سوی موقعیت مطلوب تغییر دهد؛
1/2/16ــ انسان برای توفیق در روند تحول و ارتقاء هویت خویش نیازمند هدایت الهی است؛

1/2/17ــ انسان موجودی مکلف است و نسبت به تکالیف خود، اصالتًا در برابر خداوند و به 
تبع آن در برابر دیگران مسئولیت دارد؛

1/2/18ــ سنت های الهی بر زندگی انسان حاکم است؛
1/2/19ــ انسان حیاتی بی پایان دارد و سرنوشت هر کس در حیات اخروی او، به انتخاب و 

هویت او در دنیا بستگی دارد؛
1/2/20ــ همه  انسان ها از حقوق ذاتی برابر برخوردارند؛

1/2/21ــ انسان ها ضمن این که طبیعت و فطرت مشترک دارند، دارای خصوصیات متفاوت 
جنسیتی، فردی، قومی و  فرهنگی می باشند؛

و  بیرونی  تهدیدهای  و  موانع  و  مخاطرات  انواع  معرض  در  است  موجودی  آدمی  1/2/22ــ 
درونی از قبیل نفس اماّره و دنیا؛

1/2/23ــ وجود انسان در برابر رب العالمین فقر محض است و هویتی تعلقی به او دارد؛
1/2/24ــ انسان از استعداد و توان نامحدودی برای رسیدن به مراتبی از عبودیت و حیات طیبه 

برخوردار است؛
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1/2/25ــ انسان در نظام آفرینش برای طی هر مرتبه از کمال، نیازمند به مربی است؛
نامتناهی  ظرفیت  از  برخوردار  و  تربیت پذیر  یادگیرنده،  است  موجودی  انسان  1/2/26ــ 

رشد یابندگی؛
1/2/27ــ انسان دارای ویژگی هایی چون حرص، بخل، عجله و… در نفس خود می باشد که این 

ویژگی ها می تواند با تربیت توحیدی زمینه ساز رشد و تعالی او شود؛
1/2/28ــ انسان به صورت مستمر و دائمی در معرض آزمایش و ابتال و مواجهه با دشواری ها و 
راحتی هاست و این خود زمینه ساز رشد و تعالی یا سقوط و انحطاط اوست که تجلی آن در قیامت است؛
1/2/29ــ خداوند، انسان را » بر فطرت پاک« آفریده است و کفر، شرک، نفاق و دیگر رذائل 
بر اثر نوع برخورد انسان با محیط، انتخاب نادرست و ارتباط غلط او با خود، خدا، خلق و خلقت بر 

وی عارض می شود؛
1/2/30ــ انسان دارای نیازهای گسترده و متنوعی )مادی، معنوی( است که باید در تربیت او 

به گونه ای منسجم و متعادل مورد توجه قرار گیرد؛
او  فطرت  با  آدمی  شخصیت  اگر  اوست.  تربیت  حاصل  )شاکله(  آدمی  شخصیت  1/2/31ــ 
هماهنگ و منطبق باشد، انسان متعادل است و اگر با فطرت او انطباق نداشته باشد، دارای شخصیتی 
نامتعادل است. هم چنین اگر با فطرت آدمی در تضاد و تقابل باشد، انسان از شخصیت آدمی خارج 

می شود و با حیوانات و پست تر از آن ها هم طراز می گردد؛
1/2/32ــ موانع اصلی حرکت متعالی انسان عبارت اند از: نفس اماره، دنیاطلبی و شیطان. 

1/3ــ مبانی معرفت شناختی
آدمی  شناخت  درباره   تبیینی  و  توصیفی  گزاره های  مهم ترین  شناختی  معرفت  مبانی  از  منظور 
و حدود و ثغور آن است که بنا بر سنت متعارف در مباحث فلسفی معاصر و با توجه به اهمیت بسیار 
انسان شناختی  مبانی عام  از  این عرصه  به  مبانی مربوط  تربیت،  تبیین فلسفه   عرصه  معرفت شناسی در 

متمایز گشته است. 
1/3/1ــ انسان در شناخت هستی و درک موقعیت خود و دیگران در آن توانایی دارد؛
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1/3/2ــ علم دارای اقسام حقیقی واقسام اعتباری است ؛
تجربه  قلب،  عقل،  عترت(،  و  )قرآن  و شامل وحی  است  متعدد  آدمی  منابع شناخت  1/3/3ــ 

)جامعه، تاریخ و طبیعت( است؛ 
1/3/4ــ انسان هم در مقام نظر و هم عمل، توانایی تعقل )عقل  ورزی( دارد؛

1/3/5ــ تعقل در شناخت حقیقت هستی وکسب سعادت جاوید نقش محوری دارد؛
1/3/6ــ علم در عین کشف واقع)از منظر معلوم(، محصول ابداع )از منظر عالم( است؛

1/3/7ــ معیار اعتبار علم، مطابقت با مراتب گوناگون واقعیت )نفس االمر( است؛
1/3/8ــ علم در عین ثبات )از منظر معلوم(، دارای ویژگی پویایی )از منظر عالم( است؛

1/3/9ــ شناخت آدمی با موانعی از قبیل پیروی از هوای نفس، التزام به عادات و سنت های 
غلط نیاکان، خودباختگی در برابر بزرگان و قدرت ها و نیز محدودیت هایی چون میزان ظرفیت و توان 

فرد و ناتوانی عقل نسبت به درک بخشی از حقایق هستی همراه است؛
1/3/10ــ علم انسان مراتب و سطوح مختلف دارد؛

1/3/11ــ ابزار شناخت و معرفت عبارت اند از: حواس، خیال، فکر، عقل، شهود و مکاشفه 
)قلب(. شایان ذکر است که در این میان، تفکر و تعقل نقش اساسی در شناخت حقیقت هستی و سعادت 

جاوید دارد؛
1/3/12ــ علم به مثابه  کشف فعل خدا، دینی است؛
1/3/13ــ تحصیل معرفت محدودیت زمانی ندارد.

1/4ــ مبانی ارزش شناختی
مقصود از مبانی ارزش شناختی گزاره هایی درباره  منابع، ویژگی ها و مصادیق ارزش ها در ارتباط 

با عرصه ها چهارگانه  خدا، خود، خلق و خلقت است.
منابع و ویژگی ارزش ها

1/4/1ــ دین )عقل و فطرت، قرآن و سنت( منبع همه  ارزش هاست و سایر ارزش ها از آن کسب 
اعتبار می کند؛
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1/4/2ــ ارزش های حقیقی)معتبر( مفاهیم و گزاره هایی اند که با تکیه بر واقعیت های مربوط به 
عمل آدمی و نتایج آن، ارزش گذاری شده اند؛

1/4/3ــ عمل و انتخاب آدمی همواره در پرتو ارزش گذاری او محقق می شود؛
1/4/4ــ ارزش ها دو دسته اند: ثابت )مطلق( و غیرثابت )مشروط و متغیر(؛

1/4/5ــ ارزش زیباشناختی هم ناظر به واقعیت های عینی است و هم وابسته به ادراک فرد؛
1/4/6ــ تأثیر کامل التزام به ارزش ها، تابع هم حسن فعلی و هم حسن فاعلی است؛

1/4/7ــ سلسله مراتب ارزش ها با غایت زندگی )حیات طیبه( ارتباط دارند؛ 
1/4/8ــ دست یابی به حیات طیبه تنها بر اساس انتخاب و التزام آزادانه و آگاهانه به نظام معیار که 

ارزش های مقبول دین حق است، امکان پذیر می باشد؛
1/4/9ــ تحقق حیات طیبه به گونه ای یکپارچه، همه  ابعاد فردی و جمعی زندگی انسان از جمله 

رعایت توازن و اعتدال را در همه  ابعاد شامل می شود؛
اهم مصادیق ارزش ها

الف( ارزش های مرتبط با خدا
1/4/10ــ توحید، قرب الی الله، عبودیت و حیات طیبه در رأس همه  ارزش هاست و مصداق 

حقیقی غایت زندگی انسان است؛
به  باور  و  ایمان  تعقل و حکمت/  تفکر،  پنج عنصر  ارزش ها در  1/4/11ــ محورهای اساسی 
مبدأ و معاد/ علم، معرفت و بصیرت/ کار مفید، مجاهدت و عمل صالح/ اخالق کریمه و فضائل نفسانی 

خالصه می شود و در این بین، عناصر تفکر و تعقل و ایمان به مبدأ و معاد، نقش بنیادی دارند؛
طهارت  و  عصمت  بیت  اهل  و  عترت  دوستی  کریم،  قرآن  به  عملی  التزام  و  ُانس  1/4/12ــ 
علیهم  السالم خاصه حضرت مهدی)عج( و اطاعت از آن بزرگواران از مهم ترین ارزش ها و راه های نیل 

به حیات طیبه است؛ 
1/4/13ــ توّلی و تبّری، امر به معروف و نهی از منکر از جمله راه های مهم در جهت نیل به 

حیات طیبه است؛
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انسان  ارزشی  هویت  کننده   تعیین  با خدا  ارتباط  در  الهی  ارزش های  به  توجه  1/4/14ــ 
است؛

1/4/15ــ عبادت آگاهانه و پرستش عاشقانه  خداوند متعال، نقش اساسی در رشد و تعالی انسان 
دارد.

ب( ارزش های مرتبط با خود )جسمی، روانی و روحی(
1/4/16ــ عمل مبتنی بر ایمان و تفکر؛

1/4/17ــ کسب روزی حالل؛
1/4/18ــ حفظ و ارتقاء سالمت و بهداشت فردی؛

1/4/19ــ برخورداری از حیا و عفت، آراستگی ظاهری و پوشیدن لباس مناسب؛
1/4/20ــ فعالیت و تالش و پرهیز از بطالت و بیکاری؛

1/4/21ــ پرهیز از اسراف و زیاده خواهی؛
1/4/22ــ حفظ عزت نفس و کرامت انسانی؛

1/4/23ــ خود یادگیری و خودسازی مستمر و مادام العمر؛
1/4/24ــ رعایت توازن بین درآمد و هزینه )قناعت( و صبر در امور؛

1/4/25ــ سعی و اهتمام در کسب، حفظ و تکمیل ارزش های اخالقی؛
1/4/26ــ پای بندی به احکام شرعی به ویژه انجام واجبات و ترک محرمات.

ج( ارزش های مرتبط با خلق)خانواده، جامعه و کشور، امت اسالمی و جامعه  جهانی(
ج.1( ارزش های مربوط به خانواده:

1/4/27ــ احترام، احسان و مهرورزی به والدین و اعضای خانواده؛
1/4/28ــ احترام و خدمت به بزرگساالن، محبت به خردساالن و توجه به نیاز و تربیت کودکان 

و رعایت حقوق آنان؛
1/4/29ــ مشورت و بهره گیری از تجارب بزرگ تران و سالخوردگان؛

1/4/30ــ توجه به حقوق همسر و فرزندان.
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ج.2( ارزش های مربوط به جامعه و کشور:
1/4/31ــ ترجیح منافع جمعی بر منافع فردی و منافع ملی بر منافع حزبی و گروهی؛

1/4/32ــ احترام به قانون و قانون مداری بر مبنای قانون اساسی؛
1/4/33ــ توجه به آزادی مسئوالنه و عدالت اجتماعی؛

1/4/34ــ همکاری، تعاون و مشارکت اجتماعی و احترام به آحاد جامعه؛
1/4/35ــ رأفت، احسان و خدمات عام المنفعه و ماندگار؛

اعتقادی،  فرهنگی،  مهم  عرصه های  در  مؤثر  از خدمات شخصیت های  پاسداشت  1/4/36ــ 
علمی و فناوری، ادبی، سیاسی، هنری و اجتماعی در تاریخ و تمدن ایران و اسالم؛

1/4/37ــ باور و التزام عملی به والیت فقیه به عنوان ادامه دهنده  راه انبیا؛
1/4/38ــ احترام به مظاهر ملی )پرچم، سرود ملی، زبان فارسی، جشن های ملی(؛

1/4/39ــ تعظیم شعائر اسالمی؛
انقالب  آرمان های  تحقق  در  و تالش  ایران  نظام جمهوری اسالمی  به  التزام عملی  1/4/40ــ 

اسالمی؛
1/4/41ــ وطن دوستی، ایثارگری، فداکاری و شهادت طلبی در جهت حفظ ارزش های الهی و 

کیان جمهوری اسالمی ایران؛
عرصه   در  ایران  معنوی  و  فرهنگی  و  اقتصادی  سیاسی،  علمی،  جایگاه  ارتقاء  1/4/42ــ 

بین الملل.
ج.3( ارزش های مربوط به امت اسالمی:
1/4/43ــ وحدت و همبستگی بین مسلمانان؛

1/4/44ــ دفاع از مسلمانان تحت ستم و کمک و یاری آنان در حّد توان؛
1/4/45ــ اهتمام و سعی و کوشش در جهت حّل معضالت و مشکالت مسلمانان؛

1/4/46ــ مشارکت فعال در همکاری با مسلمانان جهان در امور فرهنگی، سیاسی، اقتصادی 
و اجتماعی؛
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1/4/47ــ ارتقاء جایگاه امت اسالمی در کلیه عرصه ها در جهان به ویژه در عرصه های علمی، 
فّناوری، معنوی و اخالقی.

ج.4( ارزش های مربوط به جامعه  جهانی:
1/4/48ــ احترام به حقوق انسان ها در راستای تعمیم سعادت و ایجاد امید و آینده  ای روشن 

برای همه  انسان ها؛
1/4/49ــ مبارزه با استکبار جهانی و صهیونیزم بین الملل در جهت ایجاد صلح و عدالت در 

جهان؛
1/4/50ــ احترام به پیمان های معتبر جهانی؛

1/4/51ــ حضور فعال در عرصه های جهانی براساس حفظ عزت ملی و عدالت و مساوات در 
بین ملت ها؛

1/4/52ــ احترام به ادیان الهی و تقویت روابط انسانی با پیروان آن ها؛
در  معنوی  و  اخالقی  فضایل  و  عدالت  ویژه  به  اسالمی  ارزش های  مبانی  1/4/53ــ گسترش 

جهان؛
1/4/54ــ ترویج انتظار ظهور حضرت مهدی)عج( در جهت ایجاد حکومت عدل جهانی؛ 

حل مسائل  مسالمت آمیزدر  روش های  از  استفاده  و  گفت وگو  فرهنگ  گسترش  1/4/55ــ 
بین المللی مبتنی بر ارز ش های توحیدی؛

1/4/56ــ تالش در جهت حل مشکالت جهانی از قبیل روابط ظالمانه، فقر، بیماری و تبعیض.
د( ارزش های مربوط به خلقت:

د.1( طبیعت
1/4/57ــ رعایت موازین اخالقی و معنوی در ارتباط با طبیعت و محیط زیست؛

1/4/58ــ احساس مسئولیت  در برابر پدیده های خلقت و همکاری در حفاظت از زمین، گیاهان 
و جانوران )اعم از خشکی و دریا( و حفظ تعادل در آب و هوا؛

1/4/59ــ کمک به حفاظت و توسعه   زیست بوم شهری، روستایی و محیط طبیعی در جهت بقا 
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و ارتقاء کیفیت محیط و توسعه  پایدار )حفظ رودها، دریاچه ها، جنگل ها، تاالب ها، زیستگاه های حیات 
وحش، غارها، چشم اندازهای طبیعی و اکوسیستم های دریایی(؛

1/4/60ــ نگاه به طبیعت به عنوان مخلوقات و امانت الهی و کتاب معرفت؛
1/4/61ــ کشف قابلیت های طبیعت و بهره برداری عاقالنه و مسئوالنه از منابع و مواهب طبیعی؛

1/4/62ــ اعتقاد به برخورداری همه  مظاهر خلقت از مراتبی از حیات و شعور.
د.2( ماوراء طبیعت

1/4/63ــ عالقه به مراتب فوق طبیعت در هستی و برقراری ارتباط سازنده با آن؛
1/4/64ــ توجه به عالم غیب و مالئکه و تأثیرگذاری ایشان در زندگی انسان؛

1/4/65ــ توجه به استمرار و جاودانگی حیات انسان بعد از مرگ و تأثیر سازنده آن در زندگی 
انسان.

1/5ــ مبانی دین شناختی )بالمعنی االخص(
این دسته ازمبانی به مباحثی درباره  شأن و جایگاه دین اسالم و مقاصد تربیتی آن در ارتباط با 
برنامه  درسی اشاره دارد. بیان این گزاره ها از آن جهت ضروری است که آموزه های اسالم ناب محمدی 
ــ به عنوان دین حق ــ در همه  اجزا و عناصر برنامه  درسی از جمله مقاصد غایی تربیت انسان، طرز تلقی 
نسبت به متربی، محتوای برنامه  درسی، روش های یاددهی یادگیری، جایگاه معلم و مرّبی، مواد آموزشی 

و شیوه  ارزش یابی کاربرد دارد؛
احکام  نظام ها،  معارف،  عقاید،  از  منسجم  و  پیوسته  هم  به  است  مجموعه ای  اسالم  1/5/1ــ 
با خود، خدا، خلق و  ارتباط  انسان را در چهار عرصه   فردی و اجتماعی و ارزش های اخالقی که 

خلقت، حول محور ارتباط با خدا راهبری کرده و او را به سعادت جاویدان می رساند؛
1/5/2ــ اسالم، 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؛
1/5/3ــ اسالم دینی است جهانی، اجتماعی و همه جانبه نگر که بر اساس اجتهاد روش مند و پویا 
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برنامه  زندگی انسان را متناسب با شرایط زمان و مکان در همه  شرایط ترسیم می کند؛
1/5/4ــ اسالم به دنبال تربیت افرادی متفکر، مؤمن، عالم، عامل، مؤدب و دارای اخالق کریمه 

است؛
1/5/5ــ اسالم جهت هدایت فرد و جامعه در ابعاد عقالنی، معنوی، اجتماعی، عاطفی، اخالقی، 

اقتصادی، سیاسی، علمی و عملی، به دنبال تقویت روحیه  مسئولیت پذیری در برابر خدا است؛
1/5/6ــ اسالم به دنبال ایجاد جامعه ای پویا، مجاهد، مسئول و اثرگذار در زندگی بشریت است؛
الهی  فطرت  شکوفایی  و  رشد  جهت  زمینه سازی  اسالم،  در  حکومت  نهایی  مقصد  1/5/7ــ 
نیز گسترش عدالت و تشکیل تمدن اسالمی در راستای  به کمال فردی و  به منظور دست یابی  انسان 

ظهور و تشکیل دولت عدل جهانی است؛
1/5/8ــ اسالم معتقد است که مطالعه  جهان ماّدی و جهان معنوی باید توأمان صورت گیرد؛ زیرا 

این دو جهان از یکدیگر جدا نبوده و ارتباط تنگاتنگ و قانون مند با یکدیگر دارند؛
1/5/9ــ شناخت صحیح و جامع دین اسالم، مستلزم فهم مؤمنانه و روش مند قرآن کریم و تبیین 

عینی و علمی آن توسط حضرات معصومین علیهم  السالم است؛
1/5/10ــ در بینش اسالم هر انسانی مخلوق و متربی خداست و برای درک مراتبی از عبودیت 

الهی آفریده شده است؛
1/5/11ــ انسان ها در عین برخورداری از مشترکات اساسی، ظرفیت های متفاوت دارند و هر 

کس به اندازه  توان و وسع خویش مکلف است؛ 
مرزبندی های  از  فراتر  که  است  توحیدی  هویت  انسان،  هویتی  الیه   متعالی ترین  1/5/12ــ 

جنسیتی، قومی، نژادی، تاریخی، فرهنگی و اجتماعی می باشد؛ 
1/5/13ــ اسالم بر تنوع در روش های یاددهی ــ یادگیری )مشاهده  آیات، تدبر و تعمق، صحبت 
و گفت وگو، تجربه، تفکر فردی و جمعی، تهذیب نفس، داستان گویی، تأسی از اسوه های حسنه وغیره( 
یادگیری )خانواده، طبیعت، مسجد، مدرسه، محیط اجتماعی، محیط کار و غیره(  و تکثر در محیط 

تأکید دارد؛
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1/5/14ــ تهذیب نفس و تقوا موجب افزایش ظرفیت روحی و یادگیری انسان و دست یابی به 
توانمندی های معنوی می شود؛

1/5/15ــ خانواده، یکی از مهم ترین ارکان در تربیت فرزندان است و بر تعامل عاطفی والدین 
با فرزندان تأکید شده است؛

1/5/16ــ والدین مسئولیت تربیت فرزندان را بر عهده داشته و باید ضمن انتخاب محیط تربیتی 
مناسب برای فرزند خویش، بر فرایند تربیت نیز نظارت فعال نمایند؛

الگوی هدایت کننده   مثابه   به  و  تربیتی دارد  اهداف  1/5/17ــ مربی جایگاه محوری در تحقق 
متربی، ادامه دهنده  راه انبیا و تسهیل کننده  تحقق اهداف آن ها قلمداد می شود؛

1/5/18ــ انسان به صورت مستمر و دائمی در معرض آزمون الهی بوده و در مواجهه با سختی ها 
و دشواری ها تربیت می شود.

1/6ــ مبانی روان شناختی 
مبانی روان شناختی برنامه  درسی ملی عمدتًا برگرفته از گزارش تلفیق نتایج مطالعات نظری سند 
ملی آموزش و پرورش است و به طرح مهم ترین گزاره های کاربردی روان شناسی در برنامه ریزی درسی 

اشاره دارد؛
نظام های  خرده  از  متشکل  یکپارچه ای  و  پیوسته  هم  به  نظام  آدمی  شخصیت  1/6/1ــ 
ایمانی، اخالقی و تجارب عملکردی انسان است. این خرده نظام ها در تعامل  شناختی، عاطفی، 
با یکدیگر بوده و موجبات رشد شخصیت آدمی را فراهم می کند. رفتار آدمی محصول تعامل این 

خرده نظام هاست؛
1/6/2ــ خرده نظام شناختی مجموعه ای از فرایندهای هوشی و عقالنی است که محصول نهایی 

آن به شکل تصورات و تصدیقات در ذهن انسان تجّلی می یابد؛
1/6/3ــ فرایندهای شناختی، از عملکرد ساده  حواس پنج گانه  ظاهری آغاز شده و به دریافت و 

استنتاج پیچیده  انتزاعی و عقالنی می رسد؛
و  خلق وخو  صفات،  غرائز،  مثل  واسطه ای  نظام های  از  متشکل  عاطفی  نظام  خرده  1/6/4ــ 
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نفرت،  عصبانیت،  شوق،  محبت،  چون  احساساتی  شکل  در  و  است  اکتسابی  واکنشی  فرایندهای 
پرخاشگری، افسردگی و غیره خود را نشان می دهد؛

1/6/5ــ رشد اخالقی حاصل تعامل عوامل متعددی نظیر تفکر و تعقل، ایمان، علم و عمل، 
به ویژه تالش های خود سازی درونی است؛ 

1/6/6ــ رشد تفکر در متربیان مبتنی بر نظامی از منطق درونی است که از طریق سازماندهی و 
سازگاری متربی با تجارب جدید رشد می یابد؛

و  اراده  و  قلبی  باورهای  و  عاطفی  وابستگی  معرفت،  و  تفکر  حاصل  ایمانی  رشد  1/6/7ــ 
تصمیم گیری است؛

1/6/8ــ رفتار عبارت است از مطلق حرکت انسان که عمل، بخشی از آن است؛
زیستی،  علل  مانند  عواملی  و  علل  و  مبانی  بر  مبتنی  ارادی  و  آگاهانه  رفتار  عمل،  1/6/9ــ 

اجتماعی، فرهنگی و محیطی است؛
1/6/10ــ متربی از زمان تولد تا لحظه  مرگ در حال تغییر و دگرگونی است و در طول زندگی 
عملکردی  و  اخالقی  ایمانی،  عاطفی،  عقالنی،  شناختی،  تغییرات جسمی،  مختلف  مراحل  از  خود، 
عبور می کند. برنامه  درسی باید ضمن لحاظ کردن این تغییرات، فرایند رشد متربی را در ابعاد مختلف 

تسهیل بخشد؛
مختلف  دوره های  در  تربیت  و  تعلیم  اهداف  محدوده   و  متربیان  نیازهای  و  عالیق  1/6/11ــ 

تحصیلی متفاوت است؛
1/6/12ــ متربیان در جریان رشد، نیازمند راهنمایی و مشاوره اند؛

اساسی  نیازهای  دارای  و  دارند  تشابه  یکدیگر  با  فطری  نظر  از  چه  اگر  متربیان  1/6/13ــ 
مشترکی اند، اما تحت تأثیر وراثت، محیط و نتایج اعمال و رفتار از یکدیگر متفاوت می شوند؛

1/6/14ــ متربیان برای یادگیری هر موضوعی نیازمند رسیدن به سن رسش خاصی اند؛
به موقع، موجب تقویت زمینه  رشد متربیان خواهد  بیرونی  1/6/15ــ انگیزش های درونی و 

شد؛
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1/6/16ــ رشد، محصول تربیت است؛
1/6/17ــ تربیت، فرایندی تحولی است که در اثر تفکر، تعقل، شهود، ایمان، علم، عمل، تجربه 

و تقویت ملکات نفسانی به دست می آید؛
گوناگون  ابعاد  و  سطوح  مراتب،  دارای  و  است  انسان  تربیت   زمینه ساز  یادگیری،  1/6/18ــ 

است؛
1/6/19ــ رشد آدمی تابع سنن و قوانین جهان شمول می باشد که در خلقت انسان قرار داده 

شده است؛
1/6/20ــ رشد تکوینی آدمی نه صرفًا تابعی از محیط است و نه صرفًا امری زیستی است، بلکه 

متأثر از هر دو عامل است؛
1/6/21ــ انسان اساسًا طبیعتی فعال دارد، بدین لحاظ متربی در جریان تربیت، نیازمند مدیریتی 

فعال است. 
1/7ــ مبانی جامعه شناختی 

مبانی جامعه شناختی برنامه  درسی ملی عمدتًا برگرفته از مبانی جامعه شناختی مطالعات نظری سند 
ملی آموزش و پرورش است. این بخش به طرح گزاره هایی در ارتباط با کاربرد یافته های جامعه شناسی 

در برنامه ریزی درسی اشاره دارد؛
اندیشه ها،  از  متأثر  دارای روح جمعی  و  اعتباری(  )نه  1/7/1ــ جامعه »مرکب حقیقی« است 

انگیزه ها، عاطفه ها، رفتارها و خواسته های افراد است؛
1/7/2ــ انسان محکوم و تابع تغییرات اجتماعی نیست؛ بلکه در موقعیت خویش و در بحران های 
اجتماعی  تحوالت  مؤلفه های  در  تصرف  و  دخل  و  هدایت  جهت  الزم  توان  و  امکان  از  اجتماعی، 

برخوردار است؛
1/7/3ــ هم سویی و هماهنگی جامعه با نظام قانون مند هستی و سنت های الهی، موجب رشد و 

تعالی جامعه شده و دوام و تعالی آن را تضمین می کند؛
1/7/4ــ برنامه درسی به دنبال ایجاد رابطه  تعاملی با جامعه و استعالی فردی و اجتماعی است؛
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اهداف  از جمله  در جامعه  نامطلوب  هنجارهای  اصالح  و  افرادی جامعه پذیر  تربیت  1/7/5ــ 
برنامه های درسی است؛

1/7/6ــ برنامه  درسی ملی باید به ایجاد تعادل و توازن در جامعه و آگاه کردن متربیان در ایفای 
نقش مسئوالنه در جامعه کمک نماید؛

دارد،  مشترکی  فرهنگ  این که  بر  و عشایری( عالوه  روستایی  )شهری،  ایران  1/7/7ــ جامعه  
از خرده فرهنگ های مختلفی نیز تشکیل شده است، برنامه  درسی در برخورد با فرهنگ ملی و خرده 
متنوع  نیازهای  پاسخگوی  همچنین  کند،  ایفا  بخشی  تعالی  و  وحدت  گرا  فعال،  نقش  باید  فرهنگ ها 

اجتماعی باشد؛
1/7/8ــ نهاد تعلیم و تربیت، مهم ترین بخش فرهنگ است و با سایر نهادها در ارتباط متقابل 
می باشد و وظیفه دارد ضمن پاسخ گویی به نیازهای جامعه و مطالبات اجتماعی رسالت تربیتی خود را 

به درستی ایفا کند؛
 1/7/9ــ پیشگیری از بازتولید نابرابری های اجتماعی و گسترش عدالت در جامعه از رسالت های 

اساسی برنامه های درسی و تربیتی است؛
1/7/10ــ برنامه ها  درسی و تربیتی وظیفه دارند ضمن ایجاد تعامل منطقی با جامعه و اثرگذاری 
مثبت در الیه های مختلف آن، مسئولیت پذیری را در متربیان نهادینه کرده و از آن ها در مقابله با هرگونه 

هجوم هویتی و فرهنگی پاسداری کنند؛
1/7/11ــ اصالح و ارتقاء فرهنگ جامعه یکی از مهم ترین رسالت های برنامه  درسی است؛

1/7/12ــ نهاد خانواده شریک اصلی مدرسه در طراحی و اجرای برنامه  درسی است؛ خانواده 
مسئولیت پذیری خود را در تربیت فرزند باید پذیرا باشد و نقش خود را در این خصوص به خوبی ایفا 

نماید؛
1/7/13ــ مدرسه پس از خانواده زمینه ساز کسب نخستین تجربه اجتماعی از طریق فراهم کردن 

شرایط برای ارتباط مناسب متربیان با یکدیگر است؛
1/7/14ــ زمینه سازی برای کسب شایستگی ها توسط آحاد جامعه، عامل رشد اجتماعی است؛
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1/7/15ــ هم سویی جامعه با برنامه  درسی ملی موجبات توسعه و تعالی جامعه را فراهم می کند؛
پاسخ گویی  ضمن  دوسویه،  و  تعاملی  رابطه ا ی  در  باید  تربیتی  و  درسی  برنامه های  1/7/16ــ 
مسئوالنه به نیازهای نهادهای اجتماعی، از ظرفیت و امکانات این نهادها در جهت نیل به اهداف تربیتی 

استفاده کنند. 



 

  

 

 

 

 

 



 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

























































 هرٍری تر هثاًی ًظری تحَل تٌیادیي در آهَزش ٍ پرٍرش
 :فِ ترتیت در جوَْری اسالهی ایراىفلس

دس ربٔٔٝ اػال٣ٔ ا٤شاٖ ثٝ ؿى٣ّ ربْٔ،  ٞب٢ ٔذُِ ٚ ٔذٖٚ وٝ ثٝ تج٥٥ٗ چ٥ؼت٣، چشا٣٤ ٚ  چ٣ٍٍ٘ٛ تشث٥ت،ٔزٕٛٓٝ ا٢ اص ٌضاسٜ   

ٔتٙبػت ثب ِ٘بْ فىش٢ ٚ اسصؿ٣ ٔمجَٛ دس رٕٟٛس٢ اػال٣ٔ ا٤شاٖ ٣ٔ  ػبصٚاس، ثٝ ٞٓ پ٥ٛػتٝ ٚ ٔجت٣ٙ ثش ٔجب٣٘ اػبػ٣ ٔٔتجش ٚ

٘مؾ  "اػال٣ٔ ا٤شاٖ د٣ٞ رش٤بٖ تشث٥ت دس ربٔٔٝچٟبس چٛة ِ٘ش٢ والٖ ثشا٢ ٞذا٤ت ا٘ٛاّ تشث٥ت ٚ ػبٔبٖ"پشداصد تب ثٝ ٔخبثٝ 

 «.آفش٤ٗ ثبؿذ

 :چیستی ترتیت
 (1) هفاّین کلیذی

 در ّوِ اتؼاد هراتة حیات طیثِ تحقق 

 ثبٓج آٖ تحمك وٝ اػت سثٛث٣ ٥ٔٔبس ِ٘بْ اػبع ثش ٔشاتت، ٚ اثٔبد ٕٞٝ دس ثـش ص٘ذ٣ٌ ٌّٔٛة ٚهْ ٥ًجٝ ح٥بت .1

 .ؿذ خٛاٞذ اهلل ا٣ِ لشة ٣ٙٔ٤ ص٘ذ٣ٌ غب٤ت ثٝ دػت٥بث٣

 ٚ استمب حبكُ حم٥مت دس ثّىٝ، ٌشدد ٔحمك ٔشي اص پغ ٚ آخشت ٓبِٓ دس تٟٙب وٝ ٥٘ؼت اخش٢ٚ كشفبً أش٢ ٥ًجٝ ح٥بت .2

 ِ٘بْ حبو٥ٕت پز٤شؽ ثب وٝ اػت آٖ ثٝ ثخـ٥ذٖ ا٣ِٟ ٜكجغ ثب د٥٘ب، ٥ٕٞٗ دس آد٣ٔ ٔتٔبسف ٚ ًج٣ٔ٥ ح٥بت ٢اػتٔال

 رّٜٛ آٖ، ٔختّف ؿئٖٛ تٕبْ ٚ آد٣ٔ ص٘ذ٣ٌ ٚارتٕب٣ٓ فشد٢ اثٔبد ثش (اػالْ د٤ٗ ٔمجَٛ ٞب٢اسصؽ ٚ ٔجب٣٘) د٣ٙ٤ ٥ٔٔبس

 .ا٘ذتحمك لبثُ ٔحذٚد ٚ فب٣٘ د٥٘ب٢ ٥ٕٞٗ دس آٖ اص ا٢

 دس ٚ تتٕب٤ال ٚ ٓٛاًف ٔتٔبدَ ت٥ِٙٓ ٚ ًج٣ٔ٥ اػتٔذادٞب٢رب٘جٝ  ٕٞٝ سؿذ ٚ فٌشت ؿىٛفب٣٤ ثٝ ٥ًجٝ ح٥بت تحمك .3

 ِ٘بْ اػبع ثش حكبَ ا٢ربٔٔٝ ٔذاْٚ پ٥ـشفت ٚ ٥ٌش٢ؿىُ ساػتب٢ دس ربٔٔٝ افشاد ٤ٛٞت ٜپ٥ٛػت تٔب٣ِ ٚ تى٤ٛٗ ٘ت٥زٝ

 .ؿٛد٣ٔ ٔٙزشاهلل  ا٣ِ لشة ٔؼ٥ش دس د٣ٙ٤ ٥ٔٔبس

 ثّىٝ د٥٘بػت، دس د٤ٙذاس ا٘ؼبٖ ٞش ٔملٛد آٖ ثٝ دػت٥بث٣ تٟٙب ٘ٝ وٝ اػت دسربت ٚ ٔشاتت داسا٢ أش٢ ٥ًجٝ ح٥بت .4

 اص ثٔو٣ سٓب٤ت ٤ب ربٔٔٝ افشاد ًج٣ٔ٥ ٚ ص٤ؼت٣ ٥٘بصٞب٢ ٔتٔبدَ تأ٥ٔٗ ٥ِ٘ش ـ آٖ ٔمذٔبت٣ ٔشاتت ثشخ٣ ثٝ ٚكَٛ

 ٞٓ ٚ اػت ا٣ِٟ اد٤بٖ ٕٞٝ فشاٚاٖ تأو٥ذ ٔٛسد ثّىٝ ٚ ٔمجَٛ ٞٓ -ٓمال ْٕٓٛ لجَٛ ٔٛسد ل٣الاخ ٞب٢اسصؽ ٚ ٞٙزبسٞب

 ؿب٤ؼتٝ ص٘ذٌب٣٘ ّ٘ٛ ا٤ٗ ػ٢ٛ ثٝ ٔشدْٕٞٝ  دٓٛت ثب٤ذ ٚ تٛا٣ٖٔ ِزا. اػت ػ٥ّٓ ٓمُ داسا٢ ؿخقِ ٞش دسخٛاػت ٔٛسد

 .ٕ٘ٛد آغبص ٔمذٔبت٣ ٔشاتت ا٤ٗ اص سا ٥ًجٝ ح٥بت تحمك ثشا٢ تالؽ ٚ تذث٥ش ٚ

 ٚ داس٘ذ اكبِت دٚ ٞش وٝ اػت ارتٕب٣ٓ ٚ فشد٢ ثُٔذ دٚ داسا٢ أب و٣ّ ٚ ٤ىپبسچٝ ٔف٣ٟٔٛ ٥ًجٝ ح٥بت اػال٣ٔ ٍ٘شؽ دس .5

 ثٝ د٤ٍش٢ ثش سا ٤ى٣ ٤ب وبػت فشٚ د٤ٍش٢ ثٝ سا دٚ آٖ اص ٤ه ٥ٞچ ٥ًجٝ، ح٥بت تحمك رٟت تالؽ ٔمبْ دس تٛا٣ٕٖ٘ ِزا

 .داد حتشر٣ ٌّٔك ًٛس

 ٔتٔذد٢ ؿئٖٛدسثشداس٘ذٜ  ٤ىذ٤ٍش، اص آٟ٘ب ٘ؼج٣ اػتمالَ ٚ ا٘ؼبٖ ص٘ذ٣ٌ ٔختّف ٞب٢رٙجٝ ثٝ ٓٙب٤ت ثب ٥ًجٝ، ح٥بت .6

 ا٤ٗ اص ٤ه ٥ٞچ ثٝ ٔٙبػت تٛرٝ اص ٘جب٤ذ ٚ ػبص٘ذ٣ٔ ٔحمك سا ٔتىبُٔ ٚ پ٤ٛب ٔفْٟٛ ا٤ٗ ٞٓ، ثب تٔبُٔ ٚ استجبى دس وٝ اػت

 .ؿذ غبفُ ؿئٖٛ

 فشد٢ اثٔبد دس آد٣ٔؿب٤ؼتٝ  ص٘ذٌب٣٘ ٚرٜٛ ٕٞٝ سػذ٣ٔ ِ٘ش ثٝ وٝ- سا ٥ًجٝ ح٥بت ٌٛ٘بٌٖٛ ؿئٖٛ تٛا٣ٖٔ و٣ّ ًٛس ثٝ .7

 ٚ ثذ٣٘ ؿأٖ ؛ٚ اخالل٣ ٓجبد٢ آتمبد٢، ؿأٖ: ثشؿٕشد ؿشح ا٤ٗ ثٝ -ثش٥ٌش٘ذ دس د٣ٙ٤ ٥ٔٔبس ِ٘بْ ثشاػبع سا ارتٕب٣ٓ ٚ

 ٞش وٝ ؿٙبخت٣؛ ص٤جب٣٤ ٚ ٞٙش٢ ؿأٖ ٚ ا٢حشفٝ ٚ التلبد٢ ؿأٖ فٙبٚس٢؛ ٚ ٣ّٕٓ ؿأٖ ػ٥بػ٣؛ ٚ ارتٕب٣ٓ ؿأٖ ص٤ؼت٣؛

 ٟٔٓ تٝ٘ه أب) داس٘ذ -٥ًجٝ ح٥بت اخالل٣ ٚ ٓجبد٢ ؿأٖ آتمبد٢، ٔحٛس٤ت ثب اِجتٝ  -٥ًجٝ ح٥بت دس ٣ٕٟٔ رب٤ٍبٜ وذاْ

 ّ٘ٛ ا٤ٗ ارتٕب٣ٓ ثٔذ ثٝ دػت٥بث٣ دس ٞٓ ٚ ٥ًجٝ ح٥بت فشد٢ ثٔذ تحمك دس ٞٓ وٕبث٥ؾ، ٔختّف ؿئٖٛ ا٤ٗ وٝ اػت آٖ

 .ؿٛ٘ذ٣ٔ ٌشرّٜٛ ص٘ذٌب٣٘،



 سثٛث٣ ٥ٔٔبس ِ٘بْ ٚ خذاٚ٘ذ ثب ا٘ؼبٖ ؿخل٣ ٚ فشد٢ ًٝساة ٚ ص٘ذ٣ٌ فشد٢ ثُٔذ دس تٟٙب اػال٣ٔ ٍ٘شؽ دس ٥ًجٝ ح٥بت .8

 «ربٔٔٝ كبِح» ٔفْٟٛ دس وٝ اػت ص٘ذٌب٣٘ ّ٘ٛ ا٤ٗ ارتٕب٣ٓ ثٔذ ٥ًجٝ، ح٥بت ٟٔٓ د٤ٍش ثُٔذ ثّىٝ ،ؿٛد٣ٕ٘ كٝخال

 .٤بثذ٣ٔ تز٣ّ

 ِ٘بْ اخت٥بس٢ ٚ آٌبٞب٘ٝ اِتضاْ ٚ ا٘تخبة ثشا٢ ربٔٔٝ افشاد دس آٔبد٣ٌ ٚرٛد ثش ٥ًجٝ، ح٥بت ٔشاتت ٚ اثٔبد ٕٞٝ تحمك .9

 اػتٛاس ٔجٙب، ثشا٤ٗ د٤ٍشاٖ ٚ خٛد ٔٛل٥ٔت حاكال ٚدسن  رٟت الصْ ر٣ٕٔ ٚ فشد٢ ٞب٢ؿب٤ؼت٣ٍ وؼت ٚ اػال٣ٔ ٥ٔٔبس

 .اػت

 آٔبدٜ ٚ ػبص٢آٔبدٜ ٌٛ٘ٝ ا٤ٗ دس سا ٘مؾ ٟٕٔتش٤ٗ ٔتشث٥بٖ، ر٣ٕٔ ٚ فشد٢ ٤ٛٞت پ٥ٛػتٝ تٔب٣ِ ٚ تى٤ٛٗ ثشا٢ ػبص٢ص٥ٔٙٝ .10

 .داسد ثشٟٓذٜ اثٔبد ٚ ٔشاتت ٕٞٝ دس ٥ًجٝ ح٥بت اخت٥بس٢ ٚ آٌبٞب٘ٝ تحمك ثشا٢ ربٔٔٝ ٚ فشد ؿذٖ

 ٍ ًظام هؼیار اسالهیاختیاری  التسام آگاّاًِ ٍ اًتخاب 

 ثب ٔتٙبػت ٤ب ٚ (اػالْ)=  حك د٤ِٗ ٔٔتجش ٔٙبثْ اص ثشٌشفتٝ ٞب٢ اسصؽ ٚ ٔجب٣٘ اص ٔٙؼزٓ ا٢ ٔزٕٛٓٝ ِ٘بْ، ا٤ٗ اص ٔملٛد .1

 اص ٥ًجٝ ح٥بت اػبػ٣ تٕب٤ض ٚرٝ ص٘ذ٣ٌ ؿئٖٛ ٚ اثٔبد ٕٞٝ دس آٖ ٣ّٕٓ سٓب٤ت ٚ ٔزٕٛٓٝ ا٤ٗ پز٤شؽ وٝ آٟ٘بػت

 .ؿٛد٣ٔ ٔحؼٛة (ػىٛالس )= غ٥شد٣ٙ٤ سا٤ذ ص٘ذ٣ٌ

 ثٝ آٟ٘ب ٕٞٝ تٟٙب ٘ٝ وٝ اػت ا٘ؼبٖ ص٘ذ٣ٌ اثٔبد ٕٞٝ ثٝ ٘بُش ٞب اسصؽ اص ٔشاتج٣ ثشػّؼّٝ ٔـتُٕ ،اػال٣ٔ ٥ٔٔبس ِ٘بْ .2

 ِ٘بْ ا٤ٗ اػبػ٣ ٚ اخالل٣ ٞب٢اسصؽ اص ثشخ٣ پز٤شؽ ثّىٝ ٥٘ؼتٙذ، ٔشتجٝ ٚ حػي ٤ه دس تحمك ا٤ِٛٚت ٚ ا٥ٕٞت ِحبٍ

 ٘ؼجت ا٘ؼبٖ ٞش ٚرٛد دس فٔبَ ا٣ِٟ فٌشت ٚ ػبِٓ ٓمُ ص٤شا) ٥٘ؼت ٥٘ض حك د٤ِٗ ا٘تخبة ٚ ؿٙبخت ثٝ ٔتٛلف ٥ٔٔبسد٣ٙ٤

 (.وٙذ٣ٔ تأ٥٤ذ سا ٞب آٖ ٞٓ د٤ٗ ٞشچٙذ وٙذ، ٣ٔ حىٓ ٔؼتمُ ًٛس ثٝ ٞب اسصؽ ٌٛ٘ٝ ا٤ٗ ثٝ

 ائٕٝ ٚ (ف) اوشْ پ٥بٔجش ٣ٙٔ٤ آٖ ا٣ّٓ ٕ٘ٛ٘ٝ دس ٚ) وبُٔ ا٘ؼبٖ ٔلبد٤ك دس فشد٢ ِحبٍ ثٝ اػال٣ٔ ٥ٔٔبس ِ٘بْ .3

 أبٔت، ِ٘بْ سٞجش٢ ٚ ٔحٛس٤ت ثب اػال٣ٔ حكبَ ربٔٔٝ ٥٘ض ارتٕب٣ٓ، ثٔذ دس ٚ ٤بثذ٣ٔ ٣ّٕٓ ٚ ٣ٙ٥ٓ تز٣ّ ((ّ)ٔٔل٥ٔٛٗ

 .ثٛد خٛاٞذ اػال٣ٔ ٥ٔٔبس ِ٘بْ تحمك ِٟٔش

 -آٟ٘ب ثب ػبصٌبس ٤ب ٚ (اػالْ)=  حك اصد٤ٗ ثشآٔذٜ ٞب٢ اسصؽ  -اػال٣ٔ ٥ٔٔبس ِ٘بْ ثٝ ٘ؼجت ٣ّٕٓ تٟٔذ ٚ ٓمبئذ پز٤شؽ .4

 ٚ ٚسص٢ ٓمُ ؿٙبخت، تٛا٘ب٣٤ ثٝ تٛرٝ ثب ثب٤ذ -اػت ارتٕب٣ٓ ٚ فشد٢ اثٔبد ٕٞٝ دس ٥ًجٝ ح٥بت تحمك اك٣ّ ؿشى وٝ

 .پز٤شد كٛست اخت٥بس٢ ٚ آٌبٞب٘ٝ ؿىُ ثٝ ا٘ؼبٖ، اخت٥بس

 ُٛاٞش ثٝ ٘ؼجت ٣ّٕٓ تؼ٥ّٓ ٚ ُبٞش٢ ا٤ٕبٖ ٚ اػالْ اص ٔتفبٚت٣ ػٌٛح ،اػال٣ٔ ٥ٔٔبس ِ٘بْ اِتضاْ ٚ ا٘تخبة .5

 ٚارجبت) ل٣ٌٔ احىبْ سٓب٤ت ثٝ ٘ؼجت تل٥ٕٓ ٚ لّج٣ آتمبد ٚ ا٤ٕبٖ تب (فم٣ٟ هٛاثي ثب ُبٞش٢ ٔخبِفت ٘ذاؿتٗ)ؿش٣ٓ

 دس د٣ٙ٤ ٥ٔٔبس ِ٘بْ ٞب٢ اسصؽ ٚ حذٚد ٕٞٝ وبُٔ ٔشآبت ثٝ تٟٔذ ٚ لّج٣ ٤م٥ٗ ٚ ا٥ًٕٙبٖ ثبالتش ٔشتجٝ دس ٚ (ٚٔحشٔبت

 إٓبَ دس ٔىشٚٞبت نتش ٚ ٔؼتحجبت ا٘زبْ ثٝ تم٥ذ تب أٛس ا٤ٗ دس احت٥بى ٚ ،ن٘ب ؿجٟٝ ٔٛاسد ٔشآبت اص) سٚصٔشٜ ص٘ذ٣ٌ

 .٥ٌشدثش٣ٔ دس سا (ارتٕب٣ٓ ؿئٖٛ ٚ إٓبَ ٕٞٝ ثش د٣ٙ٤ ٥ٔٔبسٞب٢ حبو٥ٕت ثشا٢ الؽت ٚ اِتضاْ ٚ فشد٢

 اًبٓت ٚ پ٥ش٢ٚ ٚ تأػ٣ دس وٝ اػال٣ٔ ٥ٔٔبس ِ٘بْ ٞب٢ اسصؽ ثب ص٘ذ٣ٌ اثٔبد ٕٞٝ ػبصٌبس٢: اػال٥ٔٔ٣ٔبس ِ٘بْ ثب اٌ٘جبق .6

 ثب د٣ٙ٤ ادث٥بت دس آٖ اص ٚ ٤بثذ٣ٔ تزّـ٣ (ا٤ــبٖ ثـشحـك رب٘ـ٥ٙبٖ ٚ (ّ) ٔٔلْٛ أبٔبٖ ٚ (ف) پ٥بٔجش) وبُٔ ا٘ؼبٖ اص

 اسصؽ ثب ص٘ذ٣ٌ ٚ اخالق إٓبَ اٌ٘جبق حذٚد ٚ ٥ٔضاٖ ثشحؼت اػت؛ ٔتفبٚت دسربت٣ داسا٢ ٚ ؿٛد ٣ٔ ٤بد "تمٛا" تٔج٥ش

  -د٢ٛ٥٘ ٔٙبفْ وؼت ٤ب ا٣ِٟ سهب٢ رّت) آٖ ٚ ا٥ٍ٘ضٜ ٥٘ت ّ٘ٛ ِحبٍ ثٝ ػبصٌبس٢ ا٤ٗ و٥ف٥ت ٥٘ض ٚ ٥ٔٔبسد٣ٙ٤ ِ٘بْ ٞب٢

 .(آٖ ثب ٔخبِفت اخش٢ٚ  -د٢ٛ٥٘ ٓٛالت اص پش٥ٞض ٤ب ٚ د٣ٙ٤ ٥ٔٔبس ِ٘بْ ثب ٔٛافمت اخش٢ٚ

 ٍ خَیص َّیت تؼالی پیَستِ تکَیي 

 ٓٛأُ اص ٘ؼج٣ تأح٥شپز٤ش٢ ٚ ًج٣ٔ٥ اػتٔذادٞب٢ ٚ تتٕب٤ال ٚ ٓٛاًف اص ثشخٛسداس٢ ا٣ِٟ، فٌشت داؿتٗ ثب ا٘ؼبٖ .1

 ٔٛارٟٝ ٘حٜٛ ٚ (ٔٔشفت) ٔختّف ٞب٢ٔٛل٥ٔت ندس چ٣ٍٍ٘ٛ ٚ خ٤ٛؾ ٓمُ اص اػتفبدٜ ّ٘ٛ احش دس ٚساحت٣، ٚ ٔح٣ٌ٥



 ثُٔذ دٚ دس (پ٤ٛب) ػ٥بَ ٚ ٔـخق ٚال٥ٔت٣ تذس٤ذ ثٝ ،(ٚر٣ٕٔ فشد٢ ُٕٓ ٚ اسادٜ ثبٚس،ٌشا٤ؾ،) ٞب آٖ ثب اخت٥بس٢

 .ؿٛد٣ٔ ٤بد (لشآ٣٘ تٔج٥ش دس "ؿبوّٝ ") "٤ٛٞت "٘بْ ثب آٖ اص وٝ ٤بثذ٣ٔ ر٣ٕٔ ٚ فشد٢

 لبِت دس وٝ اٚػت ٚرٛد ثش ٔؤحش ٔٛاْ٘ ٚ ٓٛأُ اص ا٢ٔزٕٛٓٝ ثب آد٣ٔ اخت٥بس٢ تٔبُٔ ثشآ٤ٙذ و٣ّ ًٛسثٝ ٤ٛٞت .2

 دسٖٚ دس تذس٤ذ ثٝ آٟ٘ب تذس٤ز٣ آحبس ٚ (ٚر٣ٕٔ فشد٢) ٔذاْٚ إٓبَ تل٥ٕٕبت، ٞب،ٌشا٤ؾ ثبٚسٞب، ٞب،ث٥ٙؾ اص تشو٥ج٣

 .ٌشدد٣ٔ ٔتحَٛ ٔٙٛاَ ٥ٕٞٗ ثٝ ٚ ٥ٌشد٣ٔ ؿىُ فشد خٛد

 اص ٚ اٚػت خٛد تٛػي ٞب، ٟٔبست ٚ ٞب تٛإ٘ٙذ٢ ٚ كفبت ثشخ٣ اوتؼبة ٔحلَٛ ٟ٘ب٤ت، دس ا٘ؼبٖ ٞش ٔتٕب٤ض ٤ٛٞت .3

 دس – ؿخق تٛف٥ك ٚ ؽتال حبكُ چ٥ض، ٞش اص ث٥ؾ ثّىٝ ٥٘ؼت، ؿذٜ ت٥٥ٔٗ پ٥ؾ اص ٚ حبثت أش٢ تٟٙب ٘ٝ سٚ،ا٤ٗ

 ػ٥بػ٣ ٚ التلبد٢ فش٣ٍٙٞ، ِ٘بْ ٚ ص٘ذ٣ٌ ًج٣ٔ٥ ؿشا٤ي اص ٔتأحش حذٚد٢ تب اِجتٝ ٚ ا٣ِٟ ٓٙب٤بت ٚ اسادٜ پشتٛ

 اص ٌّٔك تبث٣ٔ كٛست ثٝ سا ٤ٛٞت تحَٛ ٚ تى٤ٛٗ سٚ٘ذ وٝ ٥٘ؼت پب٤ٝ آٖ ثٝ ٞشٌض تأح٥ش ا٤ٗ چٙذ ٞش. اػت  -ارتٕبّ

 .آٚسد دس ارتٕب٣ٓ ٚ ًج٣ٔ٥ ٔح٥ي ٚهْ

 ٔتأحش ٥ٓٗ دس  -وٝ ًٛس٢ ثٝ اػت، ٘بتٕبْ ٚ پ٤ٛب تذس٤ز٣، ٚال٥ٔت٣ ا٘ؼبٖ «٤ٛٞت»: ٤ٛٞت پ٥ٛػتٝ تٔب٣ِ ٚ تى٤ٛٗ .4

 ثب-( فشد خٛد ٘ٝآٌبٞب ا٘تخبة اص خبسد ٞب٢ ص٥ٔٙٝ ٚ ُّٓ) اخت٥بس اص ث٥شٖٚ ًج٣ٔ٥ ٚ ًج٣ٔ٥ ٔبٚساء ٓٛأُ اص ؿذٖ

 ثٝ د٥٘ب ا٤ٗ ص٘ذ٣ٌ ٣ً دس (ٞب آٖ تغ٥٥ش ٚ ،ندس ٘حٜٛ اص ٔتأحش ٚ) ٌٛ٘بٌٖٛ ٞب٢ٔٛل٥ٔت دس اؽ اخت٥بس٢ حوٛس

 .٤بثذ٣ٔ تذاْٚ اخش٢ٚ ح٥بت دس ٚ سػذ ٣ٔ تحَٛ ٚ تى٤ٛٗ

 ٚ ؿخق ٞش ارتٕب٣ٓ ٚ فشد٢ ص٘ذ٣ٌ فشدٔٙحلشثٝ رش٤بٖ ثٝ چ٥ض ٞش اص ث٥ؾ ر٣ٕٔ ٚ فشد٢ ٤ٛٞت تحَٛ ٚ تحمك .5

 وٝ ٕٞچٙبٖ اػت، ٚاثؼتٝ اٚ خٛد اخت٥بس٢ (ٚر٣ٕٔ فشد٢) إٓبَ ٚ اسادٜ ثبٚس، ٔٔشفت، ٘ت٥زٝ دس ٚ اٚ خشدٚسص٢ ٘حٜٛ

 خٛاٞذ سٚ٘ذٜپ٥ؾ تأح٥شات آ٤ٙذٜ دس ربٔٔٝ افشاد ٞب٢وٛؿؾ ٚ إٓبَ ثش ٥٘ض ر٣ٕٔ ٚ فشد٢ ٤ٛٞت تحَٛ ٚ تى٤ٛٗ

 ٔذاْٚ ًٛس ثٝ سا آٖ ٚ دٞذ ؿىُ خٛاٞذ٣ٔ وٝچٙبٖ سا خ٤ٛؾ ر٣ٕٔ ٚ فشد٢ ٤ٛٞت تٛا٘ذ٣ٔ ؿخق ٞش ِزا. داؿت

 .ػبصد ٔتحَٛ

 ا٤ٗ ثب ٔتٙبػت ٥ٔٔبس ِ٘بْ ثشاػبع ٚ (اهلل ا٣ِ لشة) ا٘ؼبٖ ص٘ذ٣ٌ حم٥م٣ غب٤ت رٟت دس اٌش ٤ٛٞت تحَٛ ٚ تغ٥٥ش .6

 ا٥ٔبَ ٚ ٓٛاًف ٔتٔبدَ ت٥ِٙٓ ٚ ًج٣ٔ٥ اػتٔذادٞب٢ ثٝربٖ ٕٞٝ سؿذ ٚ ا٣ِٟ فٌشت ؿىٛفب٣٤ ثب ؿٛد ا٘زبْ غب٤ت

 ا٤ٗ دس. ثٛد خٛاٞذ ّٔضْ (ٚارتٕب٣ٓ فشد٢ ثُٔذ دس) ٥ًجٝ ح٥بت تحمك ثشا٢ ٥٘بص ٔٛسد ٞب٢ ؿب٤ؼت٣ٍ وؼت ٚ ا٘ؼبٖ

 .ٌشفت ثٟشٜ سٚ٘ذ٢ چ٥ٙٗ ثشا٢ «اػال٣ٔ ٥ٔٔبس ِ٘بْ ثشاػبع ٤ٛٞتپ٥ٛػتٝ  تٔب٣ِ ٚ تى٤ٛٗ» اصتٔج٥ش تٛاٖ ٣ٔ كٛست

 خشدٚسص٢ ثشاػبع ٚ ثبؿذ داؿتٝ تشو٥ج٣ ٚر٣ٟ (ٌّٔٛة ٚرٝ دس) ثب٤ذ ٚ تٛا٘ذ ٣ٔ آد٣ٔ ٤ٛٞت: ٤ٛٞت ٞب٢ ٔؤِفٝ .7

 ر٣ٕٔ ٚ فشد٢ كبَ ُٕٓ ا٘تخـبة، ٚ اسادٜ ٚوــؾ، ٥ُٔ ٌـشا٤ؾ، ٚ ثـبٚس ث٥ٙـؾ، ٚ ؿٙـبخت اص ثشآ٤ٙذ٢ ثٝ اؽ

 ٞب ٟٔبست ٚ ٞب تٛإ٘ٙذ٢ ٚ كفـبت ٥ٌـش٢ ؿىُ ثٝ وٝ ثـشػـذ صٔـبٖ ٌـزس دس آٖ تذاْٚ ٚ ٔجبد٢ ثشا٤ٗ ٔجت٣ٙ

 فشد٢ ٤ٛٞت تٔب٣ِ ٚ تى٤ٛٗ ثٝ ٟ٘ـب٤ت دس ٚ (ٔٛل٥ٔت ٔذاْٚ ثٟجٛد ٚ ندس ثشا٢ الصْ ٚر٣ٕٔ فشد٢ ٞب٢ؿب٤ؼت٣ٍ)

 .ث٥ٙزبٔذ سثٛث٣ ٥ٔٔبس ِ٘بْ ثشاػبع ٚ ٤ىپبسچٝ كٛست٣ ثٝ ٚر٣ٕٔ

 ثٝ تٛرٝ ثب ٘جب٤ذ ٞشٌض أب ٌفت، ػخٗ ٤ٛٞت ٣ّٕٓ ٚ اساد٢ ٓبًف٣، ٔٔشفت٣، ٚرٜٛ اص حتؼبْ ثب تٛاٖ ٣ٔ چٙذ ٞش .8

 ثٝ سا ٓمال٥٘ت ٔجٙب٢( ٌّٔٛة ٚهْ دس) ٤ىذ٤ٍش ثب آٟ٘ب ت٥ٙذ٣ٌ دسٞٓ ٚ ٚرٜٛ ا٤ٗ ٕٞٝ دس خشدٚسص٢ ٔحٛس٢ ٘مؾ

 .فشٚوبػت ٚرٜٛ ا٤ٗ اص ٤ى٣ ثٝ سا ٤ٛٞت تٕب٣ٔ ٤ب داد اختلبف ٚرٜٛ ا٤ٗ اص ٤ى٣

 ٔفب٣ٕ٥ٞ ثٝ ٘بُش) خ٤ٛؾ اص فشد ؿخل٣ٜ ٚتزشثـ ٍ٘شؽ ٚ احؼبع ٚ ندس فشد٢ رٙجٝ ثٝ كشفبً سا ٤ٛٞت ٘جب٤ذ .9

 تم٥ُّ( ٔح٥ي ؿشا٤ي اص ٔتأحش كشفبً) ٘ؼج٣ ٚ ػ٥ّبَ وبٔالً ٚ ارتٕبّ ثٝ ٚاثؼتٝ أش٢ ٤ب (٥ِ٘شخٛدپٙذاس٢ سٚا٘ـٙبخت٣

 سا (اٚ ٚر٣ٕٔ فشد٢ اخت٥بس٢ ُٕٓ ٚ ٥ُٔ ثبٚس، ٔٔشفت، تشو٥ت اص ٘بؿ٣) ا٘ؼبٖ ٤ٛٞت ٚرٛد٢ ٚال٥ٔت ٚ د٥ٞٓ

 ٞش ٚرٛد ٚال٣ٔن اؿتشا ٚرٝ ٥٘ض ٚ د٤ٍشاٖ اص فشد ٞش( احؼبػ٣ ٤ب ر٣ٙٞ ٘ٝ) ٣ٙ٥ٓ تـخقٜ ٔب٤ـ وٝ و٥ٙٓ فشأٛؽ

 .اػت د٤ٍشاٖ ٞؼت٣ ثب فشد



 ُٕٓ ٚ ٔختّف ٞب٢ ٔٛل٥ٔت دس فشد حوٛس اص تأح٥شپز٤ش٢ ِحبٍ ثٝ آد٣ٔ ٤ٛٞت و٣ّ ًٛس ثٝ: ٤ٛٞت ٞب٢ال٤ٝ ٚ اثٔبد .10

 :ؿٛد ٣ٔ ر٣ٕٔ ٚ فشد٢رٙجٝ  ٤ب ثٔذ دٚ ؿبُٔ ا٘ؼبٖ، ٞش ر٣ٕٔ ٚ فشد٢

 ٚرٜٛ ثٝ ٘بُش ٤ٛٞت ر٣ِٕٔ ٚرٝ -ة .داسد اؿبسٜ ا٘ؼبٖ ٞش ٚرٛد فشد ٔٙحلشثٝ ٚ ؿخل٣ ٚرٝ ثٝ ٤ٛٞت فشد٢ِ رٙجٝ -اِف

 ل٣ٔٛ، ٣ّٔ، ٔزٞج٣، /د٣ٙ٤ ٤ٛٞت ا٘ؼب٣٘، ٤ٛٞت ٥ِ٘ش) ٔتٔذد٢ ٞب٢ال٤ٝ ؿبُٔ وٝ اػت د٤ٍشاٖ ثب فشد ؿخل٥ت نٔـتش

 .ؿٛد ٣ٔ (ٚخب٘ٛاد٣ٌ ا٢ حشفٝ رٙؼ٥ت٣،

 تحَٛ ٚ تى٤ٛٗ اػال٣ٔ ٥ٔٔبس ِ٘بْ ثشاػبع ٔتٔبدَ ٚ ٤ىپبسچٝ ٚ تشو٥ج٣ ًٛس ثٝ ثب٤ذ ٤ٛٞت ٞب٢ال٤ٝ ٚ اثٔبد ٕٞٝ .11

 .٤بثٙذ

 ضکل گیری جاهؼِ صالح اسالهی ٍ پیطرفت هذاٍم آى 

 سثٛث٣ ٥ٔٔبس ِ٘بْ ٚ خذاٚ٘ذ ثب ا٘ؼبٖ ؿخل٣ ٚ فشد٢ ساثٌٝ ٚ ص٘ذ٣ٌ فشد٢ ثُٔذ دس تٟٙب اػال٣ٔ ٍ٘شؽ دس ٥ًجٝ ح٥بت .1

 تز٣ّ «ربٔٔٝ كبِح» ٔفْٟٛ دس وٝ اػت ص٘ذٌب٣٘ ّ٘ٛ ا٤ٗ ارتٕب٣ٓ ثٔذ ٥ًجٝ، ح٥بت ٟٔٓ د٤ٍش ثُٔذ ثّىٝ ؿٛد٣ٕ٘ كٝخال

 .٤بثذ ٣ٔ

 ثش ٘ٝ ؿٛد٣ٔ اػتٛاس سهب ٚ تؼ٥ّٓ حبِت دس خذا ثٝ ٕ٘ٛدٖ س٢ٚ ثش وٝ اػت ارتٕب٣ٓ ،اػال٣ٔ ٍ٘شؽ دس ربٔٔٝ كبِح  .2

 ثش ٚ داسد اػتخذا٣ٔ س٤ٚىشد وٝلشاسداد٢،  سٚاثي ٤ب ػتٍٕشا٘ٝ ٚ ا٘تفب٣ٓ سٚاثي ٘ٝ ٚ ا٢ لج٥ّٝ ٤ب خ٤ٛـبٚ٘ذ٢ ٘ظاد٢، سٚاثي

 .اػت ٔتى٣ لشاسداد ًشف دٚ ٤ب ًشف ٤ه ٞب٢ٔٙفٔت

 ٚ تشع اص ٘بؿ٣) آ٥ٔض خـٛ٘ت «پ٥ٛ٘ذٞب» آ٤ذ،٣ٔ ؿٕبس ثٝ ٥ًجٝ ح٥بت ارتٕب٣ٓ ثٔذ تحمك ِٟٔش وٝ ربٔٔٝ كبِح دس .3

 ثٝ ربٔٔٝ آوب٢ ٥ٔبٖ استجبى ثّىٝ ٥٘ؼت( د٤ٍشاٖ اػتخذاْ ٤ب اػتخٕبس ٚ ػٛدٌشا٣٤ اص ٘بؿ٣) ا٘تفب٣ٓ ٤ب (اسٓبة ٚ تٟذ٤ذ

 ٌٔٔٛف (د٣ٙ٤ ٥ٔٔبس ِ٘بْ اص اخت٥بس٢ ٚ آٌبٞب٘ٝ پ٥ش٢ٚ) خذا اص اًبٓت ٚ ٔحجت ٔٔشفت، ،ٚ اخالل٣ ا٘ؼب٣٘ ٞب٢اسصؽ

 ٚ تى٤ٛٗ اػبع وٝ سثٛث٣ تٛح٥ذ ثش ٚ ؿٛد ٣ٔ ًشد ٘ظادپشػتب٘ٝ تٔلجبت ٚ ُبِٕب٘ٝ سٚاثي ا٢ربٔٔٝ چ٥ٙٗ دس. اػت

 .ٌشدد٣ٔ تأو٥ذ اػت ارتٕب٣ٓ سٚاثي ٌؼتشؽ

 ًبغٛت ػشپشػت٣ ثٝ ٘ذادٖ تٗ ٚ خذا ا٥ِٚب٢ ٚ خذاٚ٘ذ ٚال٤ت لجَٛ سثٛث٣، تٛح٥ذ پز٤شؽ: ٔذاْٚ پ٥ـشفت ٚ ٥ٌش٢ؿىُ .4

 اػت،( ٥ًجٝ ح٥بت تحمك) اهلل ا٣ِ لشة ثٝ ٚكَٛ ٥٘ض آٖ ٔٙتٟب٢ ٚ ا٘ذربٔٔٝ كبِح تـى٥ُ ٔجبد٢ اص (ا٣ِٟ غ٥ش حبو٥ٕت)

 هشٚس٢ ٚ ٕٔىٗ ،ربٔٔٝ كبِح دس (ٟٔٓ پ٥بٔذ٢ ٔٙضِٝ ثٝ ثّىٝ اك٣ّ ٞذف ٕٞچٖٛ ٘ٝ) لذست ٚ سفبٜ ثٝ دػت٥بث٣ ٞشچٙذ

 .اػت

 ،«پز٤ش٢ٔؼئ٥ِٛت»، «ا٘ؼبٖ وشأت» ،«لبٕ٘ٛ٘ٙذ٢» ،«ٔحٛس٢ٓذاِت» ،«ٌشا٣٤ٓمُ» ،«ٔذاس٢حم٥مت» تٛا٣ٖٔ .5

 افشاد ٥ٕٞـ٣ٍ اِتضاْ ؿه ث٣. دا٘ؼت ربٔٔٝ كبِح ٟٔٓ ٞب٢ٔؤِفٝ اص سا «ا٘ؼب٣٘ اخالق ٚ حمٛق سٓب٤ت» ٚ «ٟٔشٚسص٢»

 سا حكبَ ربٔٔٝ ٔذاْٚ پ٥ـشفت ص٥ٔٙٝ استجب٣ً، إٓبَ ٚ ر٣ٕٔ سٚاثي ٚ ارتٕب٣ٓ ػبختبسٞب٢ دس ٞبٔؤِفٝ ا٤ٗ ثٝ ربٔٔٝ

 .آٚسد٣ٔ فشاٞٓ

 دس اػال٣ٔ ٥ٔٔبس ِ٘بْ اخت٥بس٢ ٚ آٌبٞب٘ٝ اِتضاْ ٚ ا٘تخبة» ثب٤ذ سا آٖ ٔذاْٚ پ٥ـشفت ٚ ربٔٔٝ كبِح تـى٥ُ اك٣ّ ٔجٙب٢ .6

 .دا٘ؼت «ٞب ا٘ؼبٖ ٥ٔبٖ ر٣ٕٔ سٚاثي ٚ ارتٕب٣ٓ ص٘ذ٣ٌ ٓشكٝ

 ٍ دیگراى خَد ٍ هَقؼیتاصالح هذاٍم  درک 

ٜ پ٥ٛػت تٔبُٔ حبكُ وٝ اػت (د٤ٍشاٖ ٚ خٛد تٛػي) تغ٥٥ش٢ ٚ ندس لبثُ پ٤ٛب، ٔـخق، ٘ؼجت ٔٛل٥ٔت، اص ِٔٙٛس .1

 دس (ٚربٔٔٝ ًج٥ٔت خٛد،) ٞؼت٣ رٟبٖ اص ا٢ٌؼتشٜ ٚ خذاٚ٘ذ ثب -اخت٥بس داسا٢ ٚ آصاد آٌبٜ، ٓٙلش٢ٜ ٔٙضَ ثٝ -ا٘ؼبٖ

 ٚال٥ٔت ٚ رٟبٖ ٚ ا٘ؼبٖ ٤ٍٜبٖ سة ٓبِٓ، حمب٤ك ثشتش٤ٗ ٚ ٌّٔك حم٥مت وٝ خذا٣٤) اػت ٔتٔبَ خذاٚ٘ذ ٔحوش

 (.ثپشداصد حم٥مت ا٤ٗ ا٘ىبس ثٝ ٤ب ثبؿذ غبفُ اٚ اص ا٘ؼبٖ ٞشچٙذ ٞبػت؛ ٔٛل٥ٔت ٚ ٔٛرٛدات ٜٞٓ ثش ٔح٥ي اك٥ُ



ٔشتجٝ  ٔذاْٚ تغ٥٥ش ٔٛرت ػ٣٤ٛ اص ٔٛل٥ٔت ٓٙبكشٌٛ٘بٌٖٛ ثب ا٘ؼبٖ فٔبَ تٔبُٔ: ٔٛل٥ٔت ٔذاْٚ ثٟجٛد ٚ ندس .2

 ٞب٢ٔٛل٥ٔت ٔذاْٚ خّك ثٝ ػٛ، د٤ٍش اص ٚ ؿٛد٣ٔ فشد ٤ٛٞت پ٥ٛػتٝ تحَٛ ٚ تى٤ٛٗ ٘ت٥زٝ دس ٚ آد٣ٔ ٚرٛد٢

 .ا٘زبٔذ٣ٔ رذ٤ذ

 فشد٢ ُٕٓ ثب آٖ تغ٥٥ش ٚ( ٔٔبسف ٚ ّْٓٛ ا٘ٛاّ اوتؼبة ٚ ا٘ؼبٖ ٓمُ ٥٘ش٢ٚ ثش تى٥ٝ ثب) د٤ٍشاٖ ٚ خٛد ٔٛل٥ٔت دسن .3

 ٤ب كٔٛد رٟت دس ٚ ؿٛد ا٘زبْ ٘بدسػت ٤ب حكح٣ ًٛس ثٝ -ا٘ؼبٖ ٜاساد ٚ آصاد٢ ٤ٚظ٣ٌ ثٝ تٛرٝ ثب -تٛا٘ذ٣ٔ ر٣ٕٔ ٚ

 .ثبؿذ آد٣ٔ ػمٛى

 ا٘ؼبٖ، ر٣ٕٔ ٚ فشد٢ ٤ٛٞت ٜپ٥ٛػت تٔب٣ِ ٚ تى٤ٛٗ ٔٛرت پز٤شد ا٘زبْ ؿب٤ؼتٝ كٛست ثٝ ٔٛل٥ٔت ثب تٔبُٔ ا٤ٗ اٌش .4

 ٚ خ٤ٛؾ ٔٛل٥ٔت( دسػت)دسن » اص ثب٤ذ كٛست دسا٤ٗ. ؿذ خٛاٞذ ـ اهلل ا٣ِ لشة ـ ص٘ذ٣ٌ حم٥م٣ غب٤ت ثب ٔتٙبػت

 :اػت أش ػٝ تحمك ٔؼتّضْ وٝ ٌفت ػخٗ «آٖ ثٟجٛد ثشا٢ ٔذاْٚ ُٕٓ ٚ د٤ٍشاٖ

 (ٔٛل٥ٔتوٙٙذٜ حاكال ٚ ؿٙبػٙذٜ ٜٔٙضَ ثٝ) ٘فغ ثٝ آتٕبد ٚ خٛد ٔٔشفت 

 (ٔٛل٥ٔت فشا ثشتش حم٥مت) خذاٚ٘ذ ثٝ ثبٚس ٚ ٔٔشفت 

 (ٞؼت٣ ٔملذ ٚ ٔجذأ) ٔتٔبَ خذاٚ٘ذ ثب آٟ٘ب ث٥ٗ ٘ؼجت ثشلشاس٢ ٚ ٔٛل٥ٔت ٓٙبكش وـف  

 دس ٞؼت٣ ٔختّف ٓٙبكش ٚ خذاٚ٘ذ ثب ٘ؼجت) د٤ٍشاٖ ٚ خٛد ٚال٣ٔ ٔٛل٥ٔت ا٘ؼبٖ وٝ داسد أىبٖ حبَ، ٥ٓٗ دس .5

 غب٤ت ثب ٔتٙبػت) آٖ ٔٙبػت تغ٥٥ش دس ٤ب ٘جبؿذ ّٔتضْ ندس ا٤ٗ ِٛاصْ ثٝ ٘ىٙذ، ندس دسػت٣ ثٝ سا (تٔب٣ِ حك ٔحوش

 ٞٓ اص ٚ ٘بٔٛصٖٚ ؿى٣ّ ثٝ ٥٘ض ا٘ؼبٖ ٤ٛٞت فشم ا٤ٗ دس اػت ثذ٣ٟ٤ .٥٘بٚسد ُٕٓ ثٝ ؿب٤ؼتٝ تالؽ (ص٘ذ٣ٌ حم٥م٣

 .ؿذ خٛاٞذ ٔتحَٛ ص٘ذ٣ٌ حم٥م٣ غب٤ت اص دٚس٢ ٚ ػمٛى رٟت دس ٚ ٌشفت خٛاٞذ ؿىُ ٌؼ٥ختٝ

 (2)هفاّین کلیذی

 (ّواٌّگ هذاٍم ٍ تؼاهلی، حرکتی یکپارچِ ٍ) فرآیٌذ 

 ّ٘ٛ ا٤ٗ تأح٥شپز٤ش٢ ٚ ح٥بت ٣ً دس آد٣ٔ ٔذاْٚ ك٥شٚست ثٝ ٓٙب٤ت ثب سا، تشث٥ت ٔب٥ٞت ث٥بٖ ثٝ ٘بُش ٔفْٟٛ ٟٕٔتش٤ٗ .1

 .دا٘ؼت فشا٤ٙذ ٔفْٟٛ تٛا٣ٖٔ ارتٕب٣ٓ، ؿشا٤ي اص ك٥شٚست

 ٚ ا٘ؼزبْ داسا٢) ٤ىپبسچٝ ،(ربٔٔٝ افشاد ٞذا٤ت ثٝ ٌٔٔٛف) ٞذفٕٙذ تذس٤ز٣، ٔؼتٕش، ارتٕب٣ٓ ُٕٓ ثٝ ٘بُش فشا٤ٙذ .2

 ُٕٓ ا٤ٗ ٔٛهّٛ ٚ ٔخبًت) افشاد ٚرٛد٢ تحَٛ ٔشاحُ ثب ٔتٙبػت ثب٤ذ وٝ اػت، پز٤شاٌ٘ٔبف ٚ پ٤ٛب ،(دس٣٘ٚ ػبصٚاس٢

 ٔىبٖالا ٚحت٣ ارتٕب٣ٓ ص٘ذ٣ٌ اسوبٖ پـت٥جب٣٘ ثب ٔختّف، ا٘ٛاّ لبِت دس ٌٛ٘بٌٖٛ، ٓٛأُ تٛػي ٚ ؿٛد ًشاح٣ (ٞذفٕٙذ

 .پز٤شد كٛست ٔؤحش، ارتٕب٣ٓ ٓٛأُ د٤ٍش ثب ٕٞبًٞٙ كٛست ثٝ

 تؼاهل 

 ٚ ٔشث٥بٖ -فٔبَ لٌت دٚ ث٥ٗ تٔب٣ّٔ ثب٤ذ سا (ا٘ؼبٖ ٤ٛٞت اخت٥بس٢ تحَٛ ٚ تى٤ٛٗ ػبصص٥ٔٙٝ ُٕٓ) تشث٥ت فشا٤ٙذ .1

 .آٚسد ؿٕبس ثٝ -ٔتشث٥بٖ

 فٔبَ حوٛس اػت الصْ ،(ٔشث٥بٖ تأو٥ذ ٔٛسد هشٚس٢ أش) ٔٛاْ٘ ثشداؿتٗ ٚ ٔمتو٥بت ا٤زبد ثش ٜٚٓال فشآ٤ٙذ، ا٤ٗ دس .2

 داد، لشاس ٔالحِٝ ٔٛسد ػبص٢ص٥ٔٙٝ ا٤ٗ اص ٔٙبػت اػتفبدٜ ثشا٢ ا٤ـبٖ اخت٥بس٢ وٛؿؾ ٚ حشوت ا٤ٗ دس سا ٔتشث٥بٖ

 .ٕ٘ب٤ذ٣ٔ ا٤زبة تشث٥ت فشا٤ٙذ ٔٛفم٥ت ثشا٢ سا ٔشث٥بٖ ٚ ٔتشث٥بٖ دٚػ٤ٛٝ ُٕٓ أش ا٤ٗ وٝ

 ٍ٘بٜ دس ثّىٝ ٥٘ؼت؛ فشا٤ٙذ ا٤ٗ ػ٢ٛ دٚ ث٥ٗ تشاص ٞٓ ٚ افم٣ ساثٌٝ ٣ٓٛ٘ ٞشٌض فشا٤ٙذ ا٤ٗ دس تٔبُٔ اص ِٔٙٛس .3

 ٔمذٔبت ت٥ٟٕذ رٟت تالؽ ّ٘ٛ ٚ ِ٘ش ٔٛسد ٞب٢ؿب٤ؼت٣ٍ (ثبِفُٔ) تحمك ِ٘ش اص ٔتشث٥بٖ ثب ٔشث٥بٖ ،اػال٣ٔ

 .٘ذاس٘ذ لشاس حػي ٤ه دس آٟ٘ب، اوتؼبة

 ثش آٖ ٔٛاْ٘ سفْ ٚ ٔتشث٥بٖ سؿذ ٔمتو٥بت ٜؿب٤ؼت آٚسدٖ فشاٞٓ ثب ٔشث٥بٖ سا فشا٤ٙذ ا٤ٗ دس ٔحٛس٢ ٚ ٘خؼت ٌبْ .4

 .داس٘ذ٣ٔ



 ٤ـبء ٔب فٔبَ ِ٘ش، ٔٛسد ٘تب٤ذ ثٝ آٖ ٚكَٛ ٚ فشا٤ٙذ ا٤ٗ دس ٔشث٥بٖ آد٣ٔ، دس اخت٥بس ٚ اسادٜ خلٛك٥ت ثٝ ٓٙب٤ت ثب .5

 .ؿٛد ثشداؿتٝ ٔتشث٥بٖ تٛػي ثب٤ذ دٚػ٤ٛٝ، فشا٤ٙذ ا٤ٗ دس د٤ٍش٢ ٔحٛس٢ ٚ هشٚس٢ ٞب٢ ٌبْ ثّىٝ ٥٘ؼتٙذ،

 خٛاٞذ ٔتفبٚت تشث٥ت، ّ٘ٛ ٚ ٔتشث٥بٖ تٛا٘ب٣٤ ٚ سؿذ ٥ٔضاٖ ثٝ تٛرٝ ثب ،"تشاص ٘بٞٓ تٔبُٔ" ا٤ٗ ٚچ٣ٍٍ٘ٛ حػي اِجتٝ .6

 اص سا ٔتشث٥بٖ وٝ اػت تذس٤ز٣ ٚ پ٤ٛب حشوت٣ ٚالْ دس اػال٣ٔ تشث٥ت اػبػ٣ ٥ٌش٢رٟت» و٣ّ ًٛس ثٝ ٣ِٚ ثٛد

 .«ثخـذ ٣ٔ استمب ٤بث٣اػتمالَ ػ٢ٛ ثٝ ٚاثؼت٣ٍ

 (دفغ هَاًغ ایجاد هقتضیات ٍ رفغ ٍ) زهیٌِ سازی 

 ٔمتو٥بت ا٤زبد لبِت دس ٔشث٥بٖ، ػ٢ٛ اص ٕٓذ٢، ٚ ػٙز٥ذٜ ٕٞبًٞٙ، إٓبَ ٚ تذاث٥ش اص ا٢ٔزٕٛٓٝ ارشا٢ ٚ ًشاح٣ .1

 ثب٤ذ ٔتشث٥بٖ، آٌبٞب٘ٝ ٚ اخت٥بس٢ حشوت ِضْٚ ثٝ تٛرٝ ثب سا، ٔتشث٥بٖ ٤ٛٞت ؿب٤ؼتٝ تحَٛ ٚ تى٤ٛٗ ٔٛاْ٘ دفْ ٚ سفْ ٚ

 ثٝ تشث٥ت، فشا٤ٙذ ٔت٥ِٛبٖ ٚ ٔشث٥بٖ ػ٢ٛ اص وٝ ٌشفت ِ٘ش دس حشوت ا٤ٗ ثشا٢ ٔٙبػت ٔمذٔبت ت٥ٟٕذ ٣ٓٛ٘ تٟٙب

 فشا٤ٙذ اك٣ّ ٤ٚظ٣ٌ د٤ٍش سا ػبص٢ ص٥ٔٙٝ ثب٤ذ ِزا،. ا٘ذؿذٜ دادٜ تـخ٥ق (وبف٣ ٚ الصْ ؿشى ٘ٝ ٚ)الصْ  ص٥ٔٙٝ ٔٙضِٝ

 .آٚسد ؿٕبس ثٝ تشث٥ت

 ربٔٔٝ ٚ فشد ٚآٌبٞب٘ٝ اخت٥بس٢ حشوت ثشا٢ (آِذاد٢ ٓٛأُ ٚ ُّٓ ٚ ٔمتو٥بت ا٤زبد) ٥٘بص ٔٛسد ؿشا٤ي ٕ٘ٛدٖ فشاٞٓ .2

 ٤ب سفْ ثٝ ٌٔٔٛف ٥٘ض ػّج٣ ثُٔذ دس ػبص٢ص٥ٔٙٝ ا٤ٙىٝ چٝ اػت؛ ػبص٢ص٥ٔٙٝ ا٤زبث٣ رٙجٝ ٌّٔٛة، ٞذف ػ٢ٛ ثٝ

 .اػت اخت٥بس٢ ٚ آٌبٞب٘ٝ حشوت ا٤ٗ دس٣٘ٚ ٚ ث٥ش٣٘ٚ ٔٛاْ٘ دفْ

 تى٣ٙ٤ٛ آصاد٢ ٚرٛد اكُ ثب وٝ ثبؿذ كٛست٣ ثٝ ػّج٣ ٚ ا٤زبث٣ دٚ رٙجٝ ٞش دس ػبص٢ ص٥ٔٙٝ ٌٛ٘ٝ ا٤ٗ اػت الصْ .3

 .٘ىٙذ پ٥ذا ٔٙبفبت خ٤ٛؾ حشوبت ٚ إٓبَ دس اٚ اخت٥بس تحمك ِضْٚ ٚ ا٘ؼبٖ

  ( اختیاری تِ سَی کوال دّی حرکت آگاّاًِ ٍجْت)ّذایت 

 دس وٝ ثتٛا٘ذ ا٢ؿب٤ؼتٝ وٕبَ ّ٘ٛ ٞش ثٝ دػت٥بث٣ ٔؼ٥ش دس اػت ربٔٔٝ افشاد اخت٥بس٢ ٚ آٌبٞب٘ٝ حشوت د٣ٞرٟت .1

 .٥ٌشد لشاس آٖ ٔختّف ٔشاتت ٚ (اهلل ا٣ِ لشة) ا٘ؼبٖ ص٘ذ٣ٌ غب٤ت ساػتب٢

 آٖ سػ٥ذٖ ثٝ ًش٤ك دادٖ ٘ـبٖ ٚ حشوت ٔملذ سإٞٙب٣٤ِ) ًش٤ك اسائٝ ٚرٝ دٚ داسا٢ ٞذا٤ت اػال٣ٔ ٍ٘شؽ دس .2

 .اػت (ٔملـذ ثٝ سػ٥ذٖ ساٜ دس اخت٥بس٢ ٚ آٌبٞب٘ٝ حشوت ثشا٢ وٕه) ٌّٔٛة ثٝ سػـب٘ذٖ ٚ (ٔملذ

 ا٤ٗ تحمك وبُٔ ا٤ـبٖ، ثٝ تأػ٣ ٚ ٚال٤ت لجَٛ ِضْٚ ٚ ((ّ) ٔٔلْٛ أبٔبٖ ٚ (ف)پ٥بٔجش) وبُٔ ا٘ؼبٖ ثٝ تٛرٝ فّؼفٝ .3

 ٔشث٥بٖ ٔتشث٥بٖ تٛػي ٞذا٤ت أش دس ثٙبثشا٤ٗ. اػت آد٣ٔ تشث٥ت أش دس (ٌّٔٛة ثٝ سػب٘ذٖ ٚ ًش٤ك اسائٝ) ٚرٝ دٚ

 .٥ٌشد لشاس ٔالحِٝ ٔٛسد رٙجٝ دٚ ٞش ا٤ٗ ثب٤ذ ٣ٔ ٥٘ض

 هرتیاى 

 اص تٛر٣ٟ لبثُ ٔشاتت تحمك ٚ ر٣ٕٔ ٚ فشد٢ ٞب٢ؿب٤ؼت٣ٍ وؼت ِحبٍ ثٝ وٝ خ٥شخٛاٜ ٚ دِؼٛص سؿذ٤بفتٝ، ٘ؼجتبً افشاد    

 د٤ٍش افشاد ٚرٛد٢ تحَٛ ٚ سؿذ ثشا٢ ػبص٢ ص٥ٔٙٝ ٚ د٤ٍشاٖ ٞذا٤ت ثٝ وٕه ػ٥ٍٙٗ ٔؼئ٥ِٛت خ٤ٛؾ، ٚرٛد دس ٥ًجٝ ح٥بت

 .ا٘ذ ٌشفتٝ ٟٓذٜ ثش ربٔٔٝ كبِح ٔذاْٚ پ٥ـشفت ٚ ٥ٌش٢ؿىُ ساػتب٢ دس سا

 هترتیاى 

 ػ٢ٛ ثٝ اخت٥بس٢ ٚ آٌبٞب٘ٝ حشوت ثشا٢ ثبِمٜٛ تٛا٘ب٣٤ ٚ اػتٔذاد اص ٚ ا٘ذ تشث٥ت تٔب٣ّٔ فشا٤ٙذ اك٣ّ ٔخبًجبٖ وٝ افشاد٢   

 ثٝ ِزا ٘ذاس٘ذ، د٤ٍشاٖ ٚ خٛد ٔٛل٥ٔت ثٟجٛد ٚ ندس رٟت سا الصْ ٞب٢ ؿب٤ؼت٣ٍ حبهش حبَ دس ٣ِٚ ثشخٛسداس٘ذ، وٕبَ ٔشاتت

 .٥٘بصٔٙذ٘ذ خ٤ٛؾ ٤ٛٞت پ٥ٛػتٝ تٔب٣ِ ٚ تى٤ٛٗ ساػتب٢ دس ٚ ص٥ٔٙـٝ ا٤ٗ دس د٤ٍشاٖ ٔؼبٓذت ٚ سإٞٙب٣٤

 (ّوِ اتؼاد تحقق هراتة حیات طیثِ درترای ) آهادُ ضذى 

 ِ٘بْ اخت٥بس٢ ٚ آٌبٞب٘ٝ اِتضاْ ٚ ا٘تخبة ثشا٢ ربٔٔٝ افشاد دس آٔبد٣ٌ ٚرٛد ثش ٥ًجٝ، ح٥بت ٔشاتت ٚ اثٔبد ٕٞٝ تحمك .1

 ٔجٙب، ا٤ٗ ثش د٤ٍشاٖ ٚ خٛد ٔٛل٥ٔت اكالح ٚ ندس رٟت الصْ ر٣ٕٔ ٚ فشد٢ ٞب٢ ؿب٤ؼت٣ٍ وؼت ٚ اػال٣ٔ ٥ٔٔبس

 .اػت اػتٛاس



 ٚ ػبص٢ آٔبدٜ ٌٛ٘ٝ ا٤ٗ دس سا ٘مؾ ٟٕٔتش٤ٗ ٔتشث٥بٖ، ر٣ٕٔ ٚ فشد٢ ٤ٛٞت پ٥ٛػتٝ تٔب٣ِ ٚ تى٤ٛٗ ثشا٢ ػبص٢ص٥ٔٙٝ .2

 .داسد ثشٟٓذٜ اثٔبد ٚ ٔشاتت ٕٞٝ دس ٥ًجٝ ح٥بت اخت٥بس٢ ٚ آٌبٞب٘ٝ تحمك ثشا٢ ربٔٔٝ ٚ فشد ؿذٖ آٔبدٜ

 (دیگراى تْثَد هذاٍم هَقؼیت خَد ٍ ترای درک ٍ)  کسة ضایستگی ّای الزم 

 ٞب٢رٙجٝ ٕٞٝ ثٝ ٘بُش ر٣ِٕٔ ٚ فشد٢ ٞب٢ ٟٔبست ٚ ٞبتٛإ٘ٙذ٢ كفبت، اص تشو٥ج٣ ا٢ٔزٕٛٓٝ ٞبؿب٤ؼت٣ٍ اص ِٔٙٛس .1

 ثشا٢ ر٣ٕٔ ٚ فشد٢ ُٕٓ ٚ د٤ٍشاٖ ٚ خٛد ٔٛل٥ٔت ندس رٟت دس ٔتشث٥بٖ وٝ اػت، (ٚر٣ٕٔ فشد٢ اثٔبد دس) ٤ٛٞت

 .وٙٙذ «وؼت» سا ٞب ؿب٤ؼت٣ٍ ٌٛ٘ٝ ا٤ٗ ثب٤ذ ،اػال٣ٔ ٥ٔٔبس ِ٘بْ ثشاػبع آٖ ٔؼتٕش ثٟجٛد

-ص٥ٔٙٝ دس ا٤ـبٖ وٝ اػت تشث٥ت ٔؼتٕش فشا٤ٙذ ٣ً ٔتشث٥بٖ اخت٥بس٢ ٚ آٌبٞب٘ٝ ُٕٓ ثٝ ٘بُش ،«ؿب٤ؼت٣ٍ وؼت» ٔفِْٟٛ .2

 ر٣ِٕٔ ٚ فشد٢ ٤ٛٞتپ٥ٛػتٝ  تٔب٣ِ ٚ تى٤ٛٗ ثشا٢ ٔشث٥بٖ ػ٢ٛ اص ؿذٜ فشاٞٓ ٣ِّٕٓ ٚ اساد٢ ا٥ٍ٘ضؿ٣، ٔٔشفت٣، ٞب٢

 .دٞٙذ٣ٔ ا٘زبْ ربٔٔٝ كبِح پ٥ـشفت ٚ ٥ٌش٢ؿىُ ساػتب٢ دس خ٤ٛؾ

 :ٞبػت ٤ٚظ٣ٌ ا٤ٗ داسا٢ تشث٥ت فشا٤ٙذ دس ر٣ٕٔ ٚ فشد٢ ٞب٢ؿب٤ؼت٣ٍ وؼت سٚ٘ذ .3

 آٖ ٔذاْٚاكالح  ٚ ندس ثشا٢ اِجتٝ ٔٛل٥ٔت ٓٙبكش ثب تٔبُٔ دس ٚ ٔٛل٥ٔت؛ تأح٥ش تحت ٥ٌش٢ؿىُ) ٔحٛس ٔٛل٥ٔت 

 (ؿىُ ٞش ثٝ آٖ ثب ػبصٌبس٢ كشفبً ٘ٝ ٚ ٥ٔٔبس ِ٘بْ ثشاػبع

 ْٔٞب٢ ٟٔبست ٤ـب ُٕٓ اسادٜ، ٥ٔـُ، ٌـشا٤ؾ، ٔحن، دا٘ـؾ حـٛصٜ ثـٝ آٖ فـشٚوـبػتٗ اص پـش٥ٞـض) تـشو٥ج٣ ٚ رب 

 (ٚرٜٛ ا٤ٗ ثب ٍ٘ش تزض٤ٝ ٔٛارٝ اص ارتٙبة ٚ كشف ٣ّٕٓ

 (اػت ٔشث٣ ثشٟٓذٜ آٖ دس اك٣ّ ٘مؾ وٝ ػبص٢ص٥ٔٙٝ ثشخالف) ٔحٛس ٔتشث٣ 

 ْٚ(ربٔٔٝ كبِح پ٥ـشفت ٚ ٥ٌش٢ ؿىُ ٚ ٤ٛٞت تٔب٣ِ ٚ تى٤ٛٗ ٔؼتٕش سٚ٘ذ ثٝ تٛرٝ) ٔذا 

 ٝ٘(ٔتشث٥بٖ آٔبد٣ٌ ٚ سؿذ حػي ثب ٔتٙبػت) اساد٢ ٚ آٌبٞب 

 ٝاػال٣ٔ ٥ٔٔبس ثشِ٘بْ تى٥ 

 ا٢ٔشتجٝ ثٝ ٚكَٛ ثشا٢ سا آٟ٘ب ثب٤ذ ٔتشث٥بٖ وٝ ٞؼتٙذ ٞبٟٔبست ٚ ٞبتٛإ٘ٙذ٢ كفبت، اص دػتٝ آٖ :پب٤ٝ ٞب٢ؿب٤ؼت٣ٍ .4

 .وٙٙذ وؼت ٥ًجٝ ح٥بت تحمك ثشا٢ ربٔٔٝ افشاد ْٕٓٛ اصآٔبد٣ٌ ؿب٤ؼتٝ ٤ب الصْ

 آٔبد٣ٌ اص ا٘تِبس ٔٛسد حػي اص ثبالتش ػٌح٣ دس وٝ ٞبػتٟٔبست ٚ ٞبتٛإ٘ٙذ٢ كفبت، اص ٌشٜٚ آٖ :٤ٚظٜ ٞب٢ؿب٤ؼت٣ٍ .5

 ربٔٔٝ كبِح خبف ٥٘بصٞب٢ ٚ خٛد ٤بفتٝ ف٥ّٔت اػتٔذاد ٚ ٓاللٝ ثشحؼت افشاد ٚ اػت ٥ًجٝ ح٥بت تحمك رٟت ٍٕٞبٖ

 .وٙٙذ٣ٔ وؼت سا آٟ٘ب

 :تؼریف ترتیت
 ثٝ ِٔٙٛس ٞذا٤ت ِ٘بْ ٥ٔٔبس اػال٣ٔ ثش  ٔجت٣ٙ ٤ىپبسچٝ ٚ ثٌٛس  ،ٔتشث٥بٖ ٢ ٤ٛٞتتى٤ٛٗ ٚ تٔب٣ِ پ٥ٛػتٝػبص ص٥ٔٙٝ تٔب٣ّٔ فشآ٤ٙذ»

 «٢ اثٔبدح٥بت ٥ًجٝ دس ٕٞٝاخت٥بس٢ ٔشاتت  ثشا٢ تحمك آٌبٞب٘ٝ ٚ ا٤ـبٖ ثٝ ػ٢ٛ آٔبد٣ٌ

 ّای تؼریف ٍیژگی

 اخت٥بس٢ آٖ اِتضاْ آٌبٞب٘ٝ ٚ ا٘تخبة ٚ ِ٘بْ ٥ٔٔبس اػال٣ٔ ٚ تى٥ٝ ثش 

 (فٌشت ٚ  ح٥بت ٥ًجٝ، ،-ؿبوّٝ –ٞذا٤ت، ٤ٛٞت) ثٟشٜ ٔٙذ٢ اص ٔفب٥ٞٓ لشآ٣٘... 

 تبو٥ذ ثشتحمك ٔشاتت ح٥بت ٥ًجٝ دس ٕٞٝ اثٔبد ثٝ ٓٙٛاٖ ٔلذاق لشة ا٣ِ اهلل 

 ٖتٛرٝ ثٝ ٓٙلش آصاد٢ ٚ اخت٥بس ٔتشث٥ب 

   ٝتٔب٣ّٔ ثٛدٖ تشث٥ت دس ٥ٓٗ ٘مؾ ٔحٛس٢ ٔشث٥بٖ تٛرٝ ث 

 ٚ (ثب وٕه ربٔٔٝ) تٔب٣ِ پ٥ٛػتٝ آٖ تٛػي خٛد ا٘ؼبٖ تى٤ٛٗ ٚ تٛرٝ ٔحٛس٢ ثٝ ٤ٛٞت 

 ٚ تٕب٤الت تٛرٝ ثٝ ؿىٛفب٣٤ فٌشت ٕٞؼٛ ثب سؿذ ٕٞٝ رب٘جٝ اػتٔذادٞب٢ ًج٣ٔ٥ ٚ ت٥ِٙٓ ٔتٔبدَ ٓٛاًف  

 ٝدس ٕٞٝ اثٔبد تٛرٝ ثٝ ٘مؾ خبف رش٤بٖ تشث٥ت دس رٟت ا٤زبد آٔبد٣ٌ ثشا٢ تحمك ٔشاتت ح٥بت ٥ًج 



 اسوبٖ ارتٕب٣ٓ دس آٖ حش ٚٔٛ ٚ ٘مؾ ٓٛأُ ػ٥ٟٓ ٚ تبو٥ذ ثش ح٥ج ارتٕب٣ٓ تشث٥ت  

 (ٚ ٜثحشاٖ ٤ٛٞت، ٘مؾ سػبٖ ػىٛالس٤ؼٓ، وٓ تٛر٣ٟ ثٝ خب٘ٛادٜ،) ٞب٢ ف٣ّٔ ٚ تحٛالت آ٤ٙذٜ تٛرٝ ثٝ چبِؾ... 

 :چرایی ترتیت
 تحمك  ٔشاتت ح٥بت ٥ًجٝ دس ٕٞٝ اثٔبد (:ٔـتشن)غب٤ت 

 ٝاثٔبد اخت٥بس٢ ٔشاتت ح٥بت ٥ًجٝ دس ؿذٖ ٔتشث٥بٖ ثشا٢ تحمك آٌبٞب٘ٝ ٚآٔبدٜ (: اختلبك٣) ٘ت٥ز ٕٝٞ 

 آتال٢ ربٔٔٝ كبِح ثش اػبع ِ٘بْ ٥ٔٔبس  تٔب٣ِ پ٥ٛػتٝ ٤ٛٞت ٔتشث٥بٖ دس ساػتب٢ ؿىُ ٥ٌش٢ ٚ تى٤ٛٗ ٚ :ٞذف و٣ّ

 اػال٣ٔ

 ثٟجٛد ٔذاْٚ آٖ وؼت ؿب٤ؼت٣ٍ ٞب٢ الصْ رٟت دسن ٔٛل٥ٔت خٛد ٚ د٤ٍشاٖ ٚ: اٞذاف 

 :ترتیت چگًَگی
 :اصَل ػام ترتیت

 ٚ تذاث٥ش سثٛث٣ تى٥ٝ ثش استجبى ثب خذاٚ٘ذ 

 ا٤ِٛٚت تشث٥ت آتمبد٢ ٓجبد٢ ٚ اخالل٣ 

 ٓمُ ٚسص٢ 

 تذس٤ذ ٚ تٔب٣ِ ٔشتجت٣ 

 ْ٥ٔٔبس اػال٣ٔ اٌ٘جبق ثب ِ٘ب 

 ٚ َاستمب٢ وشأت  حف 

 ٚ ٔشث٥بٖ ٔشر٥ٔت ػٙذ٤ت 

  ٖحفَ ٚ استمب٢ آصاد٢ ٔتشث٥ب 

  َاكَٛاٌ٘ٔبف پز٤ش٢ هٕٗ حف 

 آتذاَ ٚ ٕٞٝ رب٘جٝ ٍ٘ش٢ 

 ٓذاِت تشث٥ت٣ 

 ِ٘بست پبػخٍٛئ٣ ٚ 

 ٝتٔبُٔ ٕٞٝ رب٘ج 

 هٕٗ پز٤شؽ وخشت ٚحذت ٌشا٣٤ 

 ٔـبسوت ٚ ٕٞب٣ٍٙٞ 

 آ٤ٙذٜ ٍ٘ش٢ 

 ًٙٞا٤شا٣٘ تٕذٖ اػال٣ٔ ٚ ٚ تٛرٝ ثٝ فش 

 تمذْ ٔلبِح تشث٥ت٣ 

 

 :اًَاع ترتیت

 آد٣ٔ ح٥بت ؿئٖٛ ٤ب ٞبح٥خ٥ت ثٝ تٛرٝ ثب -اِف
 ثب تٔبُٔ ٚ استجبى دس وٝ اػت ٔتٔذد٢ ٞب٢رٙجٝ ٚ ؿئٖٛ ٔەدسثشداس٘ذ أب اػت، و٣ّ ٚ ٤ىپبسچٝ ٔف٣ٟٔٛ اٌشچٝ ٥ًجٝ ح٥بت   

 ٚ اٞذاف ت٥٥ٔٗ ثش ٓالٜٚ ثب٤ذ داس٘ذ، ٘ؼج٣ اػتمالَ ؿئٖٛ ا٤ٗ وٝ آ٘زب اص. ػبص٘ذ٣ٔ ٔحمك سا ٔتىبُٔ ٚ پ٤ٛب ٔفْٟٛ ا٤ٗ ٕٞذ٤ٍش،

 ٥ٕٞٗ خلٛك٥بت ثٝ ٓٙب٤ت ثب ٥٘ض سا آٟ٘ب تحمك ٔٙبػت ٞب٢ص٥ٔٙٝ آٟ٘ب، اص ٤ه ٞش ثشا٢ (ٌّٔٛة ٞب٢ٚه٥ٔت) ٔـخق ا٘تِبسات٣

 :ٌشدد تمؼ٥ٓ ر٤ُ ا٘ٛاّ ثٝ ؿئٖٛ ا٤ٗ ثب ٔتٙبػت تٛا٘ذ٣ٔ تشث٥ت ثٙبثشا٤ٗ. وشد فشاٞٓ ٞبرٙجٝ

 ٓجبد٢ آتمبد٢، ؿأٖ تحمك ٔؼ٥ش دس ٔتشث٥بٖ ر٣ٕٔ ٚ فشد٢ ػبص٢آٔبدٜ ثٝ ٘بُش ؛اخالل٣ ٚ ٓجبد٢ آتمبد٢، تشث٥ت ٚ 

 ٥ًجٝ؛ ح٥بت اخالل٣

 ٥ًجٝ؛ ح٥بت ثذ٣٘ ٚ ص٤ؼت٣ ؿأٖ تحمك ٔؼ٥ش دس ٔتشث٥بٖ ر٣ٕٔ ٚ فشد٢ ػبص٢آٔبدٜ ثٝ ٘بُش ثذ٣٘؛ ٚ ص٤ؼت٣ تشث٥ت 

 ح٥بت ػ٥بػ٣ ٚ ارتٕب٣ٓ ؿأٖ تحمك ٔؼ٥ش دس ٔتشث٥بٖ ر٣ٕٔ ٚ فشد٢ ػبص٢آٔبدٜ ثٝ ٘بُش ػ٥بػ٣؛ ٚ ارتٕب٣ٓ تشث٥ت 

 ٥ًجٝ؛

 ح٥بت ا٢حشفٝ ٚ التلبد٢ ؿأٖ تحمك ٔؼ٥ش دس ٔتشث٥بٖ ر٣ٕٔ ٚ فشد٢ ػبص٢آٔبدٜ ثٝ ٘بُش ا٢؛حشفٝ ٚ التلبد٢ تشث٥ت 

 ٥ًجٝ؛

 ٥ًجٝ؛ ح٥بت فٙبٚسا٘ٝ ٚ ٣ّٕٓ ؿأٖ تحمك ٔؼ٥ش دس ٔتشث٥بٖ ر٣ٕٔ ٚ فشد٢ ػبص٢آٔبدٜ ثٝ ٘بُش فٙبٚس٢؛ ٚ ٣ّٕٓ تشث٥ت 



 ٞٙش٢ ٚ ص٤جب٣٤ ؿٙبخت٣ ؿأٖ تحمك ٔؼ٥ش دس ٔتشث٥بٖ ر٣ٕٔ ٚ فشد٢ ػبص٢ آٔبدٜ ثٝ ٘بُش ٞٙش٢؛ ٚ ؿٙبخت٣ ص٤جب٣٤ تشث٥ت 

 ٥ًجٝ؛ ح٥بت

 ٕٞٝ ثٝ تٛرٝ ثب- ٤ىپبسچٝ ًٛسثٝ ٔتشث٥بٖ ٤ٛٞت تٔب٣ِ ٚ تى٤ٛٗ ثٝ ٌٔٔٛف ؿذٜ، ٤بد ٞب٢ػبحت ٕٞٝ دس تشث٥ت ا٤ٙىٝ روش ؿب٤بٖ   

 ثب وٝ اػت آٖ ٔذاْٚ پ٥ـشفت ٚ حكبَ ربٔٔٝ تـى٥ُ رٟت دس ٚ -(آٖ تىشاس ٚ ُٕٓ اسادٜ، ٥ُٔ، ثبٚس، ٔٔشفت،) ٤ٛٞت اػبػ٣ ٓٙبكش

 اخت٥بس٢ ٚ آٌبٞب٘ٝ اِتضاْ ٚ ا٘تخبة اػبع ثش ـ آٖ پ٥ٛػتٝ ثٟجٛد ثشا٢ ر٣ٕٔ ٚ فشد٢ حكبَ ُٕٓ ٚ د٤ٍشاٖ ٚ خٛد ٔٛل٥ٔت دسن

 .٤بثذ٣ٔ تحمك -اػال٣ٔ ٥ٔٔبس ِ٘بْ

 ٚ خٛد ٔٛل٥ٔت ٔذاْٚ اكالح ٚ ندس رٟت الصْ ر٣ٕٔ ٚ فشد٢ ٞب٢ؿب٤ؼت٣ٍ اص ا٢ٔزٕٛٓٝ ٞب،ػبحت ٕٞٝ دس ثب٤ذ ٔتشث٥بٖ ِزا   

 دس ٚ ٤ٛٞت اػبػ٣ ٓٙبكش ٕٞٝ ثش ٔـتُٕ ٤ىپبسچٝ، ٚ تشو٥ج٣ ًٛسثٝ وٝ ٕ٘ب٤ٙذ وؼت سا اػال٣ٔ ٥ٔٔبس ِ٘بْ اػبع ثش د٤ٍشاٖ

 ثب ثب٤ذ ٘ؼج٣، تٕب٤ض هٕٗ ٌٛ٘بٌٖٛ، ٞب٢ػبحت دس تشث٥ت٣ الذأبت ٚ تذاث٥ش ٕٞچ٥ٙٗ، .ثبؿٙذ ربٔٔٝ كبِح ٞب٢ ٔؤِفٝ ٕٞٝ ساػتب٢

 تحمك دس آٖ ثٝ ٘ؼجت ٣ّٕٓ تٟٔذ ٚ ِ٘بْ ا٤ٗ ا٘تخبة ٔحٛس٢ ٘مؾ ِحبٍ ثٝ) اػال٣ٔ ٥ٔٔبس ِ٘بْ ٔحٛس٤ت ثب ٚ ثبؿٙذ ٔشتجي ٞٓ

. ؿٛ٘ذ ٕ٘ب٤بٖ ٕٞبًٞٙ ٚ ٔٙؼزٓ ا٢ٔزٕٛٓٝ لبِت دس (٥ًجٝ ح٥بت

 ؿَٕٛ ٘حٜٛ ٚ ٥ٔضاٖ ثٝ تٛرٝ ثب -ة

 ٣ٕٔٛٓ تشث٥ت اػبػ٣ ّ٘ٛ دٚ ثٝ ربٔٔٝ، افشاد ثٝ ٘ؼجت آٖ ؿَٕٛ ٥ٔضاٖ ثٝ تٛرٝ ثب سا تشث٥ت رش٤بٖ ثب٤ذ ٚ تٛا٣ٖٔ سػذِ٘ش٣ٔ ثٝ   

 :وشد تمؼ٥ٓ تخلل٣ تشث٥ت ٚ

 ٤ٛٞت، ،نٔـتش ٚرٜٛ ثش تأو٥ذ ثب ٔتشث٥بٖ ٤ٛٞت ٔذاِْٚ تٔب٣ِِ ٚ تى٤ٛٗ رٟت دس وٝ اػت تشث٥ت فشا٤ٙذ اص ثخـ٣: ٣ٕٔٛٓ تشث٥ت

 اثٔبد دس ٥ًجٝ ح٥بت تحمك ثشا٢) سا آٔبد٣ٌ اص ا٢ٔشتجٝ ٔتشث٥بٖ تب ؿٛد٣ٔ ا٘زبْ ا٤ـبٖ، نٔـتش ٚ فشد٢ ٞب٤ٚ٢ظ٣ٌ ٔالحِٝ هٕٗ

 .ثبؿذ ؿب٤ؼتٝ ٤ب الصْ ربٔٔٝ افشاد ْٕٓٛ ثشا٢ ٔشتجٝ، آٖ تحل٥ُ وٝ آٚس٘ذ دػت ثٝ (ارتٕب٣ٓ ٚ فشد٢

 تى٤ٛٗ ث٥ٙبد ثش ٔتشث٥بٖ ٤ٛٞتِ اختلبك٣ ٚرٜٛ پ٥ٛػتٝ تٔب٣ِ ٚ تى٤ٛٗ ساػتب٢ دس وٝ اػت تشث٥ت فشا٤ٙذ اص ثخـ٣: تخلل٣ تشث٥ت

 ثٝ (ٔختّف اثٔبد دس ٥ًجٝ ح٥بت ٔشاتت تحمك ثشا٢) سا آٔبد٣ٌ اص ا٢ٔشتجٝ ٔتشث٥بٖ تب ٌشدد٣ٔ ا٘زبْ ا٤ـبٖ ٤ٛٞت ٔـتشن ٚرٜٛ

 تٟٙب آٔبد٣ٌ، اص ٔشتجٝ آٖ ثٝ ٚكَٛ ،اػال٣ٔ ٥ٔٔبس ِ٘بْ اػبع ثش آٖ ٔذاْٚ پ٥ـشفت ٚ حكبَ ربٔٔٝ تـى٥ُ رٟت دس وٝ آٚس٘ذ دػت

. ثبؿذ ؿب٤ؼتٝ ٤ب الصْ ربٔٔٝ افشاد اص ثخـ٣ ثشا٢

 تشث٥ت ّ٘ٛ دٚ ٞش ثٝ ٥٘بصربٔٔٝ د٥ُِ ثٝ أب. آ٤ذؿٕبس٣ٔ ثٝ ٓمال٣٘ هشٚست٣ تخلل٣ ٚ ٣ٕٔٛٓ ّ٘ٛ دٚ ثٝ تشث٥ت فشا٤ٙذ تمؼ٥ٓ اِجتٝ

 ٚ سل٥ت سا تخلل٣ تشث٥ت ٚ ٣ٕٔٛٓ تشث٥ت ٘جب٤ذ داس٘ذ، ربٔٔٝ دس آٟ٘ب اص ٤ه ٞش وٝ ٣ٕٟٔ ٘مؾ ثٝ ِ٘ش ٚ تخلل٣ ٚ ٣ٕٔٛٓ

 ٌٛ٘ٝ ثٝ) آٚس٤ٓ حؼبة ثٝ تخلل٣ تشث٥ت ثٝ ٚسٚد ثشا٢ ًش٤م٣ ٚ ٔمذٔٝ كشفبً سا ٣ٕٔٛٓ تشث٥ت ٤ب ٚ ٕ٘بئ٥ٓ تّم٣ ٤ىذ٤ٍش رب٤ٍض٤ٗ

 ٔحؼٛة تخلل٣ تشث٥ت ثشا٢ ا٢ٔمذٔٝ ٚ ص٥ٔٙٝ تٟٙب ٚ ثبؿذ ٘ذاؿتٝ اسصؿ٣ ٚ ٔٛه٥ٓٛت خٛد خٛد٢ ثٝ ٣ٕٔٛٓ تشث٥ت وٝ ا٢

 ثّىٝ ؛(ٕ٘ٛد فشاٞٓ سا تخلل٣ تشث٥ت ثٝ ٚسٚد ت٥ٟٕذات ثب٤ذ ٚ تٛاٖ ٣ٔ -آٖ اخ٥ش ٔشحّٝ دس ٤ٚظٜ ثٝ-٣ٕٔٛٓ تشث٥ت دس ٞشچٙذ ٌشدد،

 دٚ ا٤ٗ اػت الصْ

 ص٘ذ٣ٌ و٥ف٥ت ثٟجٛد دس ٔؼتم٣ّ وبسوشد ٚ خبف ا٥ٕٞت آٟ٘ب اص ٤ه ٞش وٝ ثذا٥٘ٓ رش٤بٖ ٤ه اص ٔىُٕ ثخؾ دٚ سا تشث٥ت ّ٘ٛ

 ٔتشث٥بٖ ٤ٛٞت اختلبك٣ ٚ نٔـتشٞب٢ ال٤ٝ ٞٓ تب ثبؿٙذ ٞٓ ساػتب٢ دس ٚ ٕٞبًٞٙ ثب٤ذ ٚرٛد ا٤ٗ ثب ٣ِٚ داس٘ذ، ارتٕب٣ٓ ٚ فشد٢

 ثشاػبع ارتٕب٣ٓ ػبختبسٞب٣٤ ٚ سٚاثي ٞب، ٔؤِفٝ ٚ ٤بفتٝ ٤ٛٞت افشاد٢ ثب حكبَٜ ربْٔ ٞٓ ٚ ٤بثٙذ تٔب٣ِ ٚ سؿذ ٔتٛاصٖ كٛست٣ ثٝ

 ٔٛسد خٛد ٤ٚظٜ رب٤ٍبٜ ٚ ٘مؾ ثب ٔتٙبػت تخلل٣ تشث٥ت ٞٓ ٚ ٣ٕٔٛٓ تشث٥ت ٞٓ اػت الصْ ِزا. ٥ٌشد ؿىُ اػال٣ٔ ٥ٔٔبس ِ٘بْ

. ٌشدد ثشلشاس ٓٙبداس٢ساثٌٝ ْ آٟ٘ب ث٥ٗ حبَ ٥ٓٗ دس ٚ ٥ٌش٘ذ لشاس پـت٥جب٣٘ ٚ تٛرٝ

 ٔتشث٥بٖ حوٛس٘حٜٛ  ثٝ تٛرٝ ثب -د

 :اػت تمؼ٥ٓ لبثُ ص٤ش ّ٘ٛ دٚ ثٝ آٖ، دس ٔتشث٥بٖ حوٛس ٘حٜٛ ثٝ تٛرٝ ثب تشث٥ت فشا٤ٙذ  

 .٤بثٙذ حوٛس آٖ دس لب٣٘ٛ٘ هٛاثي حؼت ثش ثب٤ذ ٔتشث٥بٖ وٝ اػت تشث٥ت فشا٤ٙذ اص ثخـ٣: اِضا٣ٔ تشث٥ت

. اػت داًّٚجب٘ٝ آٖ دس ٔتشث٥بٖ ؿشوت وٝ اػت تشث٥ت فشا٤ٙذ اص ثخـ٣: اخت٥بس٢ تشث٥ت



 تٛا٣ٖٔ ثّىٝ وشد، ػبٔب٘ذ٣ٞ ٤ىذ٤ٍش ٔىُٕ ٚ رٟتٞٓ ًٛسثٝ ٔىبٖاال حت٣ سا اخت٥بس٢ ٚ اِضا٣ٔ تشث٥ت ّ٘ٛ دٚ ثب٤ذ تٟٙب ٘ٝ تٝاِت   

 ث٥ش٣٘ٚ اِضاْ اص پ٥ش٢ٚ ا٥ٍ٘ضٜ ثب ٘ٝ ٔتشث٥بٖ وٝ ٕ٘ٛد رزاة چٙبٖ سا تشث٥ت٣ ٞب٢فٔب٥ِت ٚ فوب اِضا٣ٔ، تشث٥ت دس ٔٙبػت ت٥ٟٕذات ثب

 ٚ ٘ـبى ٚ ؿٛق ثب (اِضا٣ٔ تشث٥ت ثش ٔتشتت) ؿخل٣ فٛائذ ٚ حٔلبَ ثٝ ٥ُ٘ ِٔٙٛس ثٝ ثّىٝ تخّف، ٔزبصات اص فشاس ثشا٢ ٚ (لب٣٘ٛ٘)

 ٤ٚظٜثٝ) داًّٚجب٘ٝ ٚ اخت٥بس٢ تشث٥ت٣ ٞب٢فٔب٥ِت ثشخ٣تٔج٥ٝ  ثب ا٤ٙىٝ ثش ٓالٜٚ. ٤بثٙذ حوٛس تشث٥ت ّ٘ٛ ا٤ٗ دس تى٥ّف احؼبع ثذٖٚ

 اِضا٣ٔ تشث٥ت ت٥ٙذٖ ٞٓ دس تشث٥ت٣، ٔؤػؼبت ٔٙذِ٘بْ ثش٘بٔٝ دس (رٛا٣٘ ٚ ٘ٛرٛا٣٘ٔشحّٝ  ثٝ ا٤ـبٖ سػ٥ذٖ ٚ ٔتشث٥بٖ سؿذ ثب ٕٞشاٜ

 آٖ دس حوٛس ثٝ ٘ؼجت اِضاْ ٥ٓٗ دس ٔتشث٥بٖ وٝ اِضا٣ٔ تشث٥ت اص ٣ٓٛ٘ ػبٔب٘ذ٣ٞ ٣ٙٔ٤) اػت أىب٘پز٤ش أش٢ ٥٘ض اخت٥بس٢ تشث٥ت ٚ

 ؿشوت ـ ٚاِذ٤ٗ حتشر٣ اػبع ثش ٤ب خ٤ٛؾ اػتٔذاد ٚ ٓاللٝ ثشحؼت ـ ا٘تخبث٣ ٤ب اخت٥بس٢ ًٛسثٝ ٚ آصادا٘ٝ ٞبثش٘بٔٝ ثشخ٣ دس ثتٛا٘ٙذ

. (ر٤ٛٙذ

 لب٣٘ٛ٘ آتجبس ٚ ػبصٔب٘ذ٣ٞ ّ٘ٛ ثٝ تٛرٝ ثب -د

-تل٥ٕٓ تٕشوض پز٤ش٢، اٌ٘ٔبف اٞذاف، ت٥٥ٔٗ ٔشرْ ٔب٘ٙذ ٞب٣٤ٔؤِفٝ ثٝ ٘بُش) ػبصٔب٘ذ٣ٞ ّ٘ٛ اػبع ثش سا تشث٥ت فشا٤ٙذ تٛا٣ٖٔ   

 وشد؛ تمؼ٥ٓ غ٥شسػ٣ٕ ٚ سػ٣ٕ ّ٘ٛ دٚ ثٝ لب٣٘ٛ٘، آتجبس ٚ (ٔىبٖ ٚ صٔب٘جٙذ٢ ٥ٌش٢،

 :سػٙذ٣ٔ ِ٘ش ثٝ ٔٙبػت غ٥شسػ٣ٕ ٚ سػ٣ٕ تشث٥ت ثشا٢ ر٤ُ تٔبس٤ف سػذ ٣ٔ ِ٘ش ثٝ   

 ٚ ػبختبس اٞذاف، ٚ ٔـخق ٔخبًجبٖ داسا٢) ؿذٜ ػبصٔب٘ذ٣ٞ لب٣٘ٛ٘، ؿىُ ثٝ وٝ اػت تشث٥ت فشا٤ٙذ اص ثخـ٣: سػ٣ٕ تشث٥ت

 ح٥بت ٔشاتت تحمك ثشا٢ ٔتشث٥بٖ ػبص٢آٔبدٜ رٟت دس -(ٔتشث٥بٖ خلٛك٥بت ثشحؼت) پز٤ش٢ اٌ٘ٔبف حفَ هٕٗ -(٥ٔٔٗ ثش٘بٔٝ

 ندس رٟت)الصْ  ٞب٢ؿب٤ؼت٣ٍ وؼت اص پغ ٚ ؿذٜ ارشا ٚ ًشاح٣ ربٔٔٝ، ٔتّٙٛ ٥٘بصٞب٢ ثب ٔتٙبػت ٔختّف، اثٔبد دس ٥ًجٝ

 ٔٛفم٥ت ثٝ ٘بُش أٖٝ ٌٛا٣ٞ) ٔٔتجش ٔذسن آٌب٢ ثٝ (اػال٥ٔٔ٣ٔبس ِ٘بْ اػبع ثش آٖ ٔذاْٚ اكالح ٚ د٤ٍشاٖ ٚ خٛد ٔٛل٥ٔت

 . ٘زبٔذا٣ٔ( ٞب ؿب٤ؼت٣ٍ ٌٛ٘ٝ ا٤ٗ وؼت دس ٔتشث٥بٖ

 ٔذاْٚ اكالح ٚ ٚد٤ٍشاٖ خٛد ٔٛل٥ٔت دسن رٟت الصْ ٞب٢ؿب٤ؼت٣ٍ ا٘ٛاّ آٖ دس وٝ اػت تشث٥ت فشا٤ٙذ اص ؿى٣ّ: غ٥شسػ٣ٕ تشث٥ت

 ػبصٔب٘ذ٣ٞ ثذٖٚ ٌٛ٘بٌٖٛ، اثٔبد دس ٥ًجٝ ح٥بت ٔشاتت تحمك ثشا٢ ٔتشث٥بٖ ػبص٢آٔبدٜ رٟت دس ،اػال٥ٔٔ٣ٔبس ِ٘بْ اػبع ثش آٖ

 ٚ ف٥ّٓ تٕبؿب٢ سٚص٘بٔٝ، ٚ وتبة ٌٔبِٔٝ خب٘ٛادٜ، رْٕ دس ٔب٘ٙذحوٛس) ٔتشث٥بٖ اخت٥بس٢ ٚ سٚصٔشٜ تزبسة ًش٤ك اص ٚ ٔـخق

 .ؿٛد٣ٔ وؼت (ٔزٞج٣ ٔحبفُ ٚ ٔؼبرذ دس ؿشوت ٞب،ا٘زٕٗ ٚ ٞبٌشٜٚ فٔب٥ِت دس ٔـبسوت ت٤ّٛض٤ٖٛ،

 اٞذاف دس آٟ٘ب ٕٞب٣ٍٙٞ ِضْٚ ٥٘ض ٚ و٣ّ ٞذف ٚ غب٤ت دس غ٥شسػ٣ٕ تشث٥ت ٚ سػ٣ٕ تشث٥ت ٚحذت ثٝ تٛرٝ ثب اػت ثذ٣ٟ٤  

 ا٤ٗ ثب٤ذ ـ اػال٥ٔٔ٣ٔبس ِ٘بْ اػبع ثش آٖ ٔذاْٚ اكالح ٚ د٤ٍشاٖ ٚ خٛد ٔٛل٥ٔت ندس رٟت الصْ ٞب٢ؿب٤ؼت٣ٍ وؼت ـ تفل٣ّ٥

 ٤بس٢ ٔـتشن اٞذاف ٚ غب٤ت تحمك دس سا ٤ىذ٤ٍش ٞٓ، ثب ػبص٘ذٜ تٔبُٔ هٕٗ وٝ ؿٛ٘ذ تّم٣ ٕٞؼٛ ٚ ٔىُٕ ثخؾ دٚ تشث٥ت ّ٘ٛ دٚ

. وٙٙذ

 ترتیت در هؤثر ٍ سْین (اجتواػی) ػَاهل

 ا٤ٗ ٔٛفم٥ت ٔتشث٥بٖ، ٚ ٔشث٥بٖ ٥ًف دٚ تٔب٣ّٔ ٚ فٔبَ حوٛس ثش افضٖٚ ارتٕب٣ٓ، ٣ّٕٓ ٔفْٟٛ ثٝ تشث٥ت وب٥ٔبث٣ ٚ تحمك دس  

 ٔذاْٚ پ٥ـشفت ٚ ٥ٌش٢ ؿىُ ٚ ربٔٔٝ افشاد ٕٞٝ ٤ٛٞت پ٥ٛػتٝ تٔب٣ِ ٚ تى٤ٛٗ رٟت ٔٙبػت ػبص٢ص٥ٔٙٝ ِٔٙٛس ثٝ ٌؼتشدٜ، فشا٤ٙذ

 ارتٕب٣ٓ ٓٛأُ ٚ ٞب ٟ٘بد ثشخ٣ٔذاخّٝ  اص وٝ ٕٞبٌ٘ٛس اػت؛ ٔتٔذد٢ ارتٕب٣ٓ ٓٛأُ پـت٥جب٣٘ ٚ ٔـبسوت اص ٘بٌض٤ش ،حكبَ ربٔٔٝ

 ٚ ٔؼتم٥ٓ ًٛسثٝ ارتٕب٣ٓ ٟ٘بدٞب٢ ٚ ٞبػبصٔبٖ اص ثشخ٣ ٥ٔبٖ، ا٤ٗ دس د٤ٍش، ػخٗ ثٝ. ؿٛد ٣ٔ ٔتأحش آٟ٘ب ٔٙف٣ ٤ب ٔخجت ّٕٓىشد ٚ

 ٔٙف٣ ٤ب ٔخجت تأح٥ش تشث٥ت فشا٤ٙذ ٔٛفم٥ت ثش غ٥شٔؼتم٥ٓ كٛست ثٝ د٤ٍش ثشخ٣ ٚ وٙٙذ٣ٔ ٔذاخّٝ تشث٥ت رش٤بٖ دس ٕٓذ٢ ٚ اساد٢

 .ٌزاس٘ذ٣ٔ

 وٝ وشد تمؼ٥ٓ و٣ّ دػتٝ دٚ ثٝ سا ارتٕب٣ٓ ٓٛأُ ا٤ٗ تشث٥ت، فشا٤ٙذ دس تأح٥شٌزاس٢ ٚ ٔذاخّٝ ٥ٔضاٖ اػبع ثش تٛا٣ٖٔ ٔزّٕٛ، دس

 :تشث٥ت دس ٔؤحش ٓٛأُ ٚ تشث٥ت دس ػ٥ٟٓ ٓٛأُ اص ا٘ذ ٓجبست

 ٤ٛٞتٜ پ٥ٛػت تٔب٣ِ ٚ تى٤ٛٗ ػ٢ٛ ثٝ افشاد ٞذا٤ت ثشا٢ ٔٙبػت ػبص٢ص٥ٔٙٝ ٣ٙٔ٤) تشث٥ت٣ ٞب٢فٔب٥ِت ا٘زبْ -ػ٥ٟٓ ٓٛأُ      

 دس تشث٥ت فشا٤ٙذ اك٣ّ ٓٛأُ آٟ٘ب ِزا،. اػت ؿذٜ ٌشفتٝ ِ٘ش دس كش٤حبً ارتٕب٣ٓ ٓٛأُ دػتٝ ا٤ٗ وبسوشدٞب٢ فٟشػت دس (خ٤ٛؾ



 ٔؤػؼبت٣) ا٘ذدادٜ لشاس خٛد ػبصٔب٣٘ سػبِت ٚ اك٣ّ وبسوشد سا تشث٥ت آٟ٘ب، اص ثشخ٣ ٓٛأُ، ا٤ٗ ث٥ٗ دس .ؿٛ٘ذ٣ٔ ٔحؼٛة ارتٕبّ

 ػٌٛح دس تشث٥ت٣ فٔب٥ِت ا٘زبْ آٟ٘ب، فٔب٥ِت تذاْٚ ٚ تأػ٥غ اص ارتٕبّ اك٣ّ غشم وٝ ٥ّٕٓٝ حٛصٜ ٚ دا٘ـٍبٜ ٔذسػٝ،: ٔب٘ٙذ

 ثب ارتٕب٣ٓ ٟ٘بدٞب٣٤ تشث٥ت، ٓٛأُ اص د٤ٍش ثٔو٣ أب ؛(ؿٛد ٔتشتت آٟ٘ب ثشُٕٓ ٥٘ض د٤ٍش٢ فش٣ٓ پ٥بٔذٞب٢ آ٘ىٝ ِٚٛ اػت؛ ٔتفبٚت

 ٚ تٛا٘ٙذ٣ٔ خٛد، ٞب٢ُشف٥ت ٚ أىب٘بت ثٝ تٛرٝ ثب وٝ (فش٣ٍٙٞ ٟ٘بدٞب٢ د٤ٍش ٚ ٔؼزذ سػب٘ٝ، خب٘ٛادٜ، ٥ِ٘ش) ٔتٔذد٘ذ وبسوشدٞب٢

 .٥ٌش٘ذ ثشٟٓذٜ تشث٥ت فشا٤ٙذ دس ٥٘ض سا ٔؤحش٢ ٘مؾ ثب٤ذ، ثّىٝ

 ػجت ثٝ أب آ٤ذ؛٣ٕ٘ ؿٕبس ثٝ ارتٕب٣ٓ ٓٛأُ اص دػتٝ ا٤ٗ وبسوشدٞب٢ٜ صٔش اص تشث٥ت، أش دس ٔؼتم٥ٜٓ ٔذاخُ -ٔؤحش ٓٛأُ     

 تأح٥شپز٤ش٢ د٥ُِ ثٝ ٤ب ارتٕبّ، آحبد ثشا٢ ٌٛ٘بٌٖٛ اثٔبد دس ٥ًجٝ ح٥بت تحمك ٔمذٔبت د٤ٍش ٕ٘ٛدٖ فشاٞٓ دس اػبػ٣ ٘مؾ ا٤فب٢

 ٔٛفم٥ت ٚ تشث٥ت فشا٤ٙذ تحمك چ٣ٍٍ٘ٛ دس ،(ث٥ش٣٘ٚ ٔح٥يٜ ٘ـبٖ ثٝ) ارتٕب٣ٓ ٓٛأُ ا٤ٗ اص تشث٥ت فشآ٤ٙذ ٚ ٔتشث٥بٖ ٚ ٔشث٥بٖ ُٕٓ

 فٔبَ غ٥شسػ٣ٕ ٤ب سػ٣ٕ ٌشٟٚٞب٢ ٚ ٞبثٍٙبٜ ػبصٔبٟ٘ب، ٟ٘بدٞب، اص ٚػ٣ٔ٥ ٥ًف تشث٥ت، فشا٤ٙذ ثش ٔؤحش ارتٕب٣ٓ ٓٛأُ. احشٌزاس٘ذ آٖ

 :اص ا٘ذ ٓجبست آٟ٘ب اٞٓ وٝ ٥ٌش٘ذ٣ٔ ثش دس سا ربٔٔٝ دس

 ٞبػبصٔبٖٜ ٞٓ ٚ لوبئ٥ٝ لٜٛ ٔمٙٙٝ،ٜ لٛ ،(ٔزش٤ٜٝ لٛ) دِٚت سٞجش٢،: ؿبُٔ ،(ػ٥بػ٣ ِ٘بْ ٚ حىٛٔت) ػ٥بػت ٟ٘بد ٚ 

 ؛(ا٘تِب٣ٔ ٚ ِ٘ب٣ٔ لٛا٢ ؿبُٔ) آٟ٘ب تبثْ ٟ٘بدٞب٢

 ٞب٢ ٚتـىُ ٔؤػؼبت د٤ٍش ٚ ٔؼبرذ ٔزٞج٣، ٔجّغبٖ ٚ سٚحب٥ٖ٘ٛ د٣ٙ٤، ّْٓٛ ٞب٢ حٛصٜ ٚ ٔزٞج٣ ٔشارْ) د٤ٗ ٟ٘بد 

 ؛(ٔزٞج٣ ٚ د٣ٙ٤

 نپبس ٚ ٞبفشٍٞٙؼتبٖ پظٚٞـ٣، ـ ٣ّٕٓ ٔؤػؼبت ٚ دا٘ـٍبٟٞب) فٙبٚس٢ ٚ پظٚٞؾ ّٓٓ، ت٥ِٛذ ٟ٘بد ؿبُٔ فشًٞٙ ٟ٘بد-

 ٚ وتت) ٔىتٛة ٞب٢سػب٘ٝ ؿبُٔ سػب٘ٝ، ٟ٘بد ٚ (فشٍٞٙؼشاٞب ٚ ٞب ٔٛصٜ ٞٙش٢، ٔشاوض) ٞٙش ٟ٘بد ،(فٙبٚس٢ ٚ ّٓٓ ٞب٢

 ؛(استجبًبت ٚ ٓبتالاى ٤ٛ٘ٗ ٞب٢فٙبٚس٢) ٔزبص٢ ٞب٢سػب٘ٝ ٚ (ت٤ّٛض٤ٖٛ ٚ ساد٤ٛ) ؿ٥ٙذاس٢ ـ د٤ذاس٢ٜ سػبٖ ،(٘ـش٤بت

 ثؼتٍبٖ؛ خب٘ٛادٜ، آوب٢ د٤ٍش ٚ ٔبدس ٚ پذس ؿبُٔ خب٘ٛادٜ، ٟ٘بد 

 ْٖٔ؛ٕٞؼبالٖ ٚ ٕٞؼب٤ٍبٖ دٚػتبٖ، ؿبُٔ ٔح٣ّ،ٜ ٞبدرب 

 (ؿٛ٘ذ ٣ٔ اداسٜ ٚ ا٘ـذ ٤بفتـٝ ػـبٔـبٖ -دِٚت ػ٢ٛ اص حٕب٤ت ٣ٓٛ٘ ثب ِٚٛ -دِٚت٣ غ٥ش ؿىُ ثٝ وٝ) ٔذ٣٘ ٟ٘بدٞب٢، 

 فش٣ٍٙٞ؛ ٚ ػ٥بػ٣ ٔزٞج٣، ٣ّٕٓ، كٙف٣، ٞب٢تـىُ ٚ ٞبػبصٔبٖ د٤ٍش ٚ ٞب اتحبد٤ٝ ٞب، ا٘زٕٗ احضاة، ؿٛساٞب، ؿبُٔ

 ٚخذٔبت؛ تزبست كٙٔت، وـبٚسص٢، ٞب٢ ثخؾ ؿبُٔ التلبد، ٟ٘بد 

 افشاد حب٣ٔ ٟ٘بدٞب٢ ٚ ثٟض٤ؼت٣ ػبصٔبٖ ٞب،ٚدٞذاس٢ ٞبؿٟشداس٢ ؿبُٔ ارتٕب٣ٓ، سفبٜ ٚ ٣ٕٔٛٓ خذٔبت تأ٥ٔٗ ٟ٘بد 

 إِٙفٔٝ؛ ٓبْ ٚ خ٥ش٤ٝ ٟ٘بدٞب٢ ٚ ث٥ٕٝ ٔؤػؼبت ٔحشْٚ،

 ا٣ٕٙ٤ ٚ ص٤ؼت ٔح٥ي حفَ ػبِٓ، تفش٤حبت ٚ ٚسصؽ دسٔبٖ، ٚ ثٟذاؿت ٞب٢ ثخؾ ؿبُٔ تٙذسػت٣، ٚ ٔتػال ٟ٘بد . 

 ػ٥ٟٓ ٓٛأُ تالؽ ثب فٔب٥ِتـبٖ وٝ داد ػبٔبٖ ا٢ٌٛ٘ٝ ثٝ ٥٘ض سا تشث٥ت دس ٔٛحش ارتٕب٣ٓ ٓٛأُ ًشاح٣ ثب٤ذ ٚ تٛا٣ٖٔ اِجتٝ    

 أب. وٙٙذ ٤بس٢ سا تشث٥ت فشا٤ٙذ دس ػ٥ٟٓ ٓٛأُ ًش٤ك ا٤ٗ ثٝ ٚ ٌشدد ثشخٛسداس تشث٥ت٣ آحبس اص ٔؼتم٥ٓ غ٥ش ًٛسثٝ حت٣ ٚ ؿٛد ٕٞؼٛ

 ٞٓ ارتٕب٣ٓ، ٟ٘بدٞب٢ ٚ ٔؤػؼبت ا٤ٗ وبسٌضاساٖ ٚ ػ٥بػتٍزاساٖ وٝ اػت آٖ تشث٥ت ثش ٔؤحش ارتٕب٣ٓ ٓٛأُٜ ٜٞٓ دسثبس ٟٜٔٓ ٘ىت

 ٟٕٔتش٤ٜٗ ٔٙضَ ثٝ آٖ ثٛدٖ و٥ّذ٢ ٚ ارتٕبّٜ ٓشف دس تشث٥ت فشا٤ٙذٜ ٤ٚظ رب٤ٍبٜ ٚ ٘مؾ ثٝ ٘ؼجت ٓمال٣٘ ٚ ٔٛرٝ ئٝ دال٤ُاسا ثب

 خٛد، خبف وبوشدٞب٢ دس ارتٕب٣ٓ ٟ٘بدٞب٢ ٔٛفم٥ت ٌٛ٘ٝ ٞش وٝ ثشػٙذ ثبٚس ا٤ٗ ثٝ ٞٓ ٚ ؿٛ٘ذ لبْ٘ ٥ًجٝ، ح٥بت تحمكٜ ص٥ٔٗ

 ػ٢ٛ ٚ ػٕت دادٖ ٚ ٤ىذ٤ٍش ثبٜ ػبص٘ذ تٔبُٔ ٚ ٔـبسوت ثب تشث٥ت، ثش ٔؤحش ٓٛأُ كٛست، ا٤ٗ دس. ا٘ذ تشث٥ت فشا٤ٙذ تٛف٥ك ٔؼتّضْ

 ٚ ٔٛاْ٘ سفْ رٟت تالؽ ثب ٚ آٔذ خٛاٞٙذ تشث٥ت دس ػ٥ٟٓ ٓٛأُ اص رب٘جٕٝٞٝ حٕب٤ت ٚ پـت٥جب٣٘ ثٝ خٛد، فٔب٥ِتٟب٢ ثٝ تشث٥ت٣

 ت٥ٟٕذ ثشا٢ ارتٕب٣ٓ ٟ٘بدٞب٢ ػب٤ش ٚ خٛد ٔٛفم٥ت ثبٓج ٔؼتم٥ٓ غ٥ش ًٛسثٝ تشث٥ت، فشا٤ٙذ تٛف٥كِ ٔؼ٥ش دس ٔٛرٛد ٞب٢ٔحذٚد٤ت

 ِ٘بست ٚ ثخـٙبٔٝ كذٚس ثٝ ٥٘بص ثذٖٚ) ًج٣ٔ٥ ًٛسثٝ تشث٥ت٣ حٔلبَ تشت٥ت، ا٤ٗ ثٝ. ؿذ خٛاٞٙذ ٥ًجٝ ح٥بت تحمك ٔمذٔبت د٤ٍش

 فشا٤ٙذ ثٝ وٕه ٚ ٌشفت خٛاٞٙذ لشاس ِ٘ش ٔٛسد النْ ٟٕٔتش٤ٜٗ ٔٙضَ ثٝ ارتٕب٣ٓ، ٞب٢س٤ض٢ثش٘بٔٝ ٚ ٞبػ٥بػتٍزاس٢ دس (لب٣٘ٛ٘

 اص ٤ى٣ تشث٥ت،



. ؿذ خٛاٞذ ٔحؼٛة تشث٥ت ثش ٔؤحش ارتٕب٣ٓ ٓٛأُٜ ٞٓ فٔب٥ِت ا٤ِٛٚتٟب٢ ت٥٥ٔٗ ثشا٢ ٥ٔٔبسٞب ٟٕٔتش٤ٗ

 ترتیت فرایٌذ ارکاى

 آٟ٘ب ثب٤ذ وٝ اػت ثشرؼتٝ ٚ ٟٔٓ چٙبٖ فشا٤ٙذ ا٤ٜٗ ؿب٤ؼت تحمك سٚ٘ذ دس ٔٛحش ٚ ػ٥ٟٓ ارتٕب٣ٓ ٓٛأُ اص ثشخ٣ رب٤ٍبٜ ٚ ٘مؾ   

 ِزا وشد، ٌٔبِجٝ آٟ٘ب اص ؿب٤ؼتٝ، ؿىُ ثٝ سا تشث٥ت فشا٤ٙذ تحمك اك٣ّ ٔؼئ٥ِٛت ٚ آٚسد ؿٕبسثٝ تشث٥ت (اك٣ّ ٓٛأُ=) اسوبٖ رضء سا

 ٚ پـت٥جب٣٘ ثب تٟٙب فشا٤ٙذ، ا٤ٜٗ ؿب٤ؼت تحمك وٝ اػت تشث٥ت فشا٤ٙذ دس ٔؤحش ٚ ػ٥ٟٓ ارتٕب٣ٓ ٓبُٔ ٞش تشث٥ت، سوٗ اص ٔملٛد

 .ثبؿذ پز٤شأىبٖ ٓبُٔ آٖ فٔبَ ٔـبسوت

 تل٤ٛش ثشاػبع ـ ٥ًجٝ ح٥بت تحمك ثشا٢ الصْ ٔمذٔبت ت٥ٟٕذ دس ثب٤ذ ارتٕب٣ٓ ٔختّف ٓٛأُ وٝ رب٤ٍب٣ٞ ٚ ٘مؾ ثٝ تٛرٝ ثب  

 پـت٥جب٣٘ ٚ ٔـبسوت ٔؼتّضْ وٝ تشث٥ت فشا٤ٙذ ا٥ٕٞت ٚ ٌؼتشد٣ٌ ثٝ ٓٙب٤ت ثب ٥٘ض ٚ ثبؿٙذ داؿتٝ ٟٓذٜ ثش ـ اػال٣ٜٔ ربْٔ ٌّٔٛة

 ثؼ٥بس ٚ اػبػ٣ ٓبُٔ چٟبس ٥ٔبٖ، ا٤ٗ اص و٣ّ ًٛسثٝ تٛا٣ٔٓ٥٘ اػت، فشا٤ٙذ ا٤ٗ ثش ٔؤحش ٚ ػ٥ٟٓ ٔختّف ٓٛأُ ػ٢ٛ اص تٛر٣ٟ لبثُ

 :و٥ٙٓ تّم٣ ٔٔبكش اػال٣ٜٔ ربْٔ دس تشث٥ت اسوبٖ سا ٟٔٓ

 خب٘ٛادٜ-1

 حىٛٔت-2

 سػب٘ٝ -3

 غ٥شدِٚت٣ ػبصٔبٟ٘ب٢ ٚ ٟ٘بدٞب-4

 

 ػوَهی در جوَْری اسالهی ایراى فلسفِ ترتیت رسوی ٍ
ٔزٕٛٓٝ ا٢ اص ٌضاسٜ ٞب٢ ٔذُِ ٚ ٔذٖٚ وٝ  تج٥٥ٗ  چ٥ؼت٣ ، چشا٣٤  ٚ چ٣ٍٍ٘ٛ تشث٥ت سػ٣ٕ ٚ ٣ٕٔٛٓ سا ٔجت٣ٙ ثش فّؼفٝ    

اِتضاْ  اكالح  ا٤ٗ ثخؾ ٟٔٓ اص رش٤بٖ تشث٥ت ثب تٛرٝ ٚ ٥ٌشد تب  ٞذا٤ت، رٟت د٣ٞ ٚاػال٣ٔ ا٤شاٖ ثش ٟٓذٜ ٣ٔتشث٥ت دس رٕٟٛس٢ 

.   ثٝ چ٥ٙٗ ٔزٕٛٓٝ ا٢ كٛست پز٤شد

 :تثییي چیستی
 تٔش٤ف تشث٥ت سػ٣ٕ ٚ ٣ٕٔٛٓ:  

 :ثخـ٣ اص رش٤بٖ تشث٥ت وٝ»

ٔـبسوت فٔبَ د٤ٍش اسوبٖ  اِضا٣ٔ دس ٔذسػٝ ثب ٔحٛس٤ت دِٚت اػال٣ٔ ٚد٣ٞ ؿذٜ، لب٣٘ٛ٘، ٓبدال٘ٝ، ٍٕٞب٣٘  ٚ ثٝ ؿىُ ػبصٔبٖ -1

 .پز٤شدكٛست ٣ٔ -ٟ٘بدٞب٢ غ٥شدِٚت٣ ٞب ٚ ػبصٔبٖ سػب٘ٝ ٚ خب٘ٛادٜ، -تشث٥ت

  ( -ثٝ ٤ٚظٜ ٤ٛٞت رٙؼ٥ت٣)ثٝ ٚرٜٛ اختلبك٣ ٤ٛٞت ٔتشث٥بٖ  ٕٞشاٜ ثب تٛرٝ  ( -ا٘ؼب٣٘، اػال٣ٔ ، ا٤شا٣٘)ثش ٚرٜٛ ٔـتشن -2

 .تبو٥ذ داسد

خب٘ٛاد٣ٌ ٚ ارتٕب٣ٓ سا ثٝ  ا٢ اص آٔبد٣ٌ ثشا٢ تحمك ح٥بت ٥ًجٝ دس اثٔبد ٌٛ٘بٌٖٛ فشد٢،دس پ٣ آٖ اػت تب ٔتشث٥بٖ، ٔشتجٝ -3

 .  «دػت آٚس٘ذ وٝ تحل٥ُ آٖ ٔشتجٝ، ثشا٢ ْٕٓٛ افشاد ربٔٔٝ الصْ ٤ب ؿب٤ؼتٝ ثبؿذ

 :تثییي چرایی
 :ٞذف و٣ّ تشث٥ت سػ٣ٕ ٚ ٣ٕٔٛٓ

ثٝ خلٛف ٤ٛٞت )ٕٞشاٜ ثب تٛرٝ ثٝ ٚرٜٛ اختلبك٣ ٤ٛٞت -ٔتشث٥بٖ ( ا٘ؼب٣٘، اػال٣ٔ، ا٤شا٣٘)تى٤ٛٗ ٚ تٔب٣ِ ٤ٛٞت ٔـتشن »      

آتال٢ ٔذاْٚ آٖ ثشاػبع ِ٘بْ ٥ٔٔبس اػال٣ٔ وٝ اص  دس ساػتب٢ ؿىُ ٥ٌش٢ ربٔٔٝ كبِح ٚ -ا٤ـبٖ ثلٛست٣ ٤ىپبسچٝ(  رٙؼ٥ت٣

 .«٣ٔ ٥ٌشدًش٤ك وؼت ؿب٤ؼت٣ٍ ٞب٢ الصْ كٛست 

 :تثییي چگًَگی
 اصَل حاکن تر ترتیت رسوی ٍ ػوَهی



 اٌ٘جبق ثب  ِ٘بْ ٥ٔٔبس د٣ٙ٤ 

 ٓذاِت تشث٥ت٣ 

  ٚحذت ٣ّٔ ٚ ا٘ؼزبْ ارتٕب٣ٓ 

 تّٙٛ ٚوخشت 

 خشد ٚسص٢ 

  ٖحفَ ٚ استمبءآصاد٢ ٔتشث٥ب 

 ٖػٙذ٤ت ؿب٤ؼت٣ٍ ٔحٛس ٔشث٥ب 

 ٔـبسوت 

 رب٘جٝ ٍ٘ش٢ ٕٝٞ 

  ْ٤ىپبسچ٣ٍ ٚ ا٘ؼزب 

 وشأت 

 پ٤ٛب٣٤ 

 اػتٕشاس ٚ پ٥ٛػت٣ٍ 

 پبػخ٣٤ٍٛ 

 ُٔتٔب 

 تمذْ ٔلبِح تشث٥ت٣ 

 

 هطلَب ػوَهی ٍ رسوی ترتیت تحقق ترای الزم تستر ؛حصالُ هذرس

 ٚ سٚاثي ٚ افشاد اص ا٢ ٔزٕٛٓٝ ثش ٔـتُٕ) ا٢ ٤بفتٝ ػبصٔبٖ ارتٕب٣ٓ ٔح٥ي ٔذسػٝ ،اػال٣ٜٔ ربْٔ دس تشث٥تٜ ثشفّؼف ثٙب   

 ثٝ ٚكَٛ ثشا٢ ٔتشث٥بٖ وٝ( ارتٕـب٣ٓ خب٘ٛاد٣ٌ، فشد٢،)الصْ  ٞب٢ؿب٤ؼت٣ٍ اص ا٢ ٔزٕٛٓٝ وؼت ثشا٢ اػت (ِٔٙٓ ػبختبسٞب٢

 .آٚس٘ذ دػت ثٝ سا ٞب آٖ ثب٤ذ ارتٕب٣ٓ ٚ خـب٘ٛاد٣ٌ فـشد٢، اثٔـبدٜ ٞٓ دس ٥ًجٝ ح٥بت تحمك رٟت آٔبد٣ٌ اص ا٢ٔشتجٝ

ٜ خب٘ٛاد دسوٙبس ٤ٔٙـ٣. اػـت حكبَٜ ٔذسع ٥٘بصٔٙذ حكبَٜ ربْٔ تحمك ٚ ر٣ٕٔ ثٔذ دس ٥ًجٝ ح٥بت اص ثشخٛسداس٢ ًٛسو٣ّ ثٝ   

 ـ اػال٣ٔ د٤ذٌبٜ دس تشث٥ت رش٤بٖ غب٤ـت ثٝ ٓٙب٤ت ثب ِزا. اػت ٚاثؼتٝ ٥٘ض حكبَٜ ٔذسع ٚرٛد ثٝ حكبَٜ ربْٜٔ تٛػْ ٚ ثمب ،حكبَ

 ٓمال٣٘ اكُ ثٝ تٛرٝ ثب ٥٘ض ٚ ٚارتٕب٣ٓ خب٘ٛاد٣ٌ فشد٢، ٓـبدٕٞٝ اة دس ٥ًجـٝ ح٥بت ٔشاتت تحمك ثشا٢ ٔتشث٥بٖ ؿذٖ آٔبدٜ ٣ٙٔ٤

 ػبٔبٖ ارتٕب٣ٜٓ ص٥ٔٗ ٚالْ دس وٝ ا٢،ٔذسػٝ ص٘ذ٣ٌ ٚ ٔذسػٝ خلٛف، ثٝ ٚ تشث٥ت٣ فوبٞب٢ اػت اِضاْ -ٞذف ٚ ٚػ٥ّٝ ث٥ٗ تٙبػت

 ح٥بت ثخؾ تز٣ّ وبٖٜ٘ٛ ٔخبة ثٝ تب ثبؿذ ثشخٛسداس ٥ًجٝ ح٥بت ر٣ٕٔ ٞب٤ٚ٢ظ٣ٌ اص اػت، ٥ًجٝ ح٥بت تحمـك ثـشا٢ ا٢ ٤بفتٝ

 .آٚسد فشاٞٓ ٔتشث٥بٖٜ ٞٓ ثشا٢ سا ص٘ذٌب٣٘ ّ٘ٛ ا٤ٜٗ تزشة أىبٖ ٥ًجـٝ،

 حصال هذرسِ ّای ٍیژگی

 ٥ًجٝ ح٥بت ٚال٣ٔ اَؿىبَ ٚ تزبسة ػبص٢ ػبدٜ •

 آ٘بٖ ا٥ِٚـب٢ ٚ ٔتشث٥ـبٖ خبًش ا٥ٙٔت ثٝ تٛرٝ ٚ ٔتشث٥بٖ سؿذ ٔخُ ٓٛأُ ٚ ٓٙبكش اص ٔىبٖاال حت٣ پبال٤ؾ •

 اثٔبدٜ ٞٓ دس ٔتشث٥بٖ سؿذ٢ ؿشا٤ي ثب ػبص٢ ٔتٙبػت •

 (ا٘ؼب٣٘ ح٥بت ٔختّف ٞب٢رٙجٝ ثٝ ٔتٛاصٖ تٛرٝ) تٔبدَ •

 ٔتشث٥بٖ ارتٕب٣ٓ ٚ فشد٢ ٤ٚظٜ ؿشا٤ي ثٝ تٛرٝ ٚ پز٤ش٢ اٌ٘ٔبف •

 احؼبٖ ٚ ٓذاِت حبو٥ٕت •

 ٚث٥ش٣٘ٚ دس٣٘ٚ ثٔذ دٚ دس تٔبٖٚ ٚ ٕٞىبس٢ •

 خب٘ٛادٜ ٚ ٔذسػٝ ث٥ٗ ٚح٥ك ٘ؼجت ثشلشاس٢ •

 

 ًظری ساحت تؼلین ٍ ترتیت زیستی ٍ تذًیالگَی  
 حذٍد ٍ قلورٍ( الف

 ثٟذاؿت سٓب٤ت ٚ ػالٔت استمب٢ ٚ حفَ ثٝ ٘بُش وٝ اػت ٣ٕٔٛٓ ٚ سػ٣ٕ تشث٥ت رش٤بٖ اص ثخـ٣ ثذ٣٘ ٚ ص٤ؼت٣ تشث٥ت ػبحت   

 ٔح٥ي اص حفبُت ث٥ٕبس٢، ٚ هٔف ٓٛأُ ثب ٔجبسصٜ سٚا٣٘، ٚ رؼ٣ٕ لٛا٢ تم٤ٛت د٤ٍشاٖ، ٚ خٛد لجبَ دس ٔتشث٥بٖ سٚا٣٘ ٚ رؼ٣ٕ

 :دٞذ ٣ٔ پٛؿؾ سا ص٤ش ٔٛاسد (رؼ٣ٕ ػالٔت تأ٥ٔٗ ٚ ثذ٣٘ لٛا٢ پشٚسؽ) ػبحت ا٤ٗ لّٕشٚ. اػت ًج٥ٔت ثٝ احتشاْ ٚ ص٤ؼت



 اػتفبدٜ ػالٔت، ٚ سفبٜ اص ثشخٛسداس٢ ص٘ذ٣ٌ، دس ؿبداث٣ حفَ اػبػ٣، ٥٘بصٞب٢ تأ٥ٔٗ) ارتٕب٣ٓ ٚ فشد٢ ػالٔت رٙؼ٣، تشث٥ت  

 ص٤ؼت لّٕشٚٞب٢ ٔح٣ٌ٥، ص٤ؼت ثٟذاؿت ،(فشد٢ آساػت٣ٍ ٚ پبو٥ض٣ٌ ٚ سٚح ٚ رؼٓ اص ٔشالجت فشاغت، اٚلبت ٚ ػبِٓ تفش٤حبت اص

 ٚ ٞب ٓبدت ٤بد٥ٌش٢ ٚ ٔلشف ٚ ت٥ِٛذ كح٥ح اٍِٛٞب٢ اص آٌب٣ٞ ؿٟش٢، ثْٛ ص٤ؼت حفَ لجبَ دس ٔؼئ٥ِٛت احؼبع) ؿٟش٢ ثْٛ

 ١ٕٞ ٚالْ دس(. آٖ ثشا٢ ؿذٖ لبئُ احتشاْ ٚ ًج٥ٔت ؿٙبخت) ًج٣ٔ٥ ٔٙبثْ ٚ( ؿٟش٢ ٔح٥ي ػالٔت ٚ پبو٥ض٣ٌ حفَ دس ٞب ٌشا٤ؾ

. داسد اؿبسٜ آٖ وبُٔ ٚرٝ دس ٥ًجٝ ح٥بت اص ٔغفَٛ ٚ ٟٔٓ ٞب٣٤ رٙجٝ ثٝ ٔٛاسد ا٤ٗ

 رٍیکرد( ب

 رٟت ا٤ٗ دس وٝ تٛه٥ح ا٤ٗ ثب ثذٖ، ٚ سٚح ٔؼتٕش تٔبُٔ: اص اػت ٓجبست ثذ٣٘ ٚ ص٤ؼت٣ تشث٥ت ػبحت ٥ٌش٢ رٟت تش٤ٗ ٟٔٓ   

 وٝ ٔٔٙب ا٤ٗ ثٝ ،(اِجمب ٜسٚحب٣٘ ٚ اِحذٚث ٜرؼٕب٣٘ ِ٘ش١٤) اػت ٞؼت٣ اكُِ دس ٚ ٥ٕٓك ث٥ٙبد٤ٗ، ا٢ ساثٌٝ ثذٖ ٚ سٚح ساث١ٌ ٥ٌش٢

 ا٤ٗ دس ػالٔت ٔفْٟٛ فىش٢، فوب٢ چ٥ٙٗ دس. ؿٛد ٣ٔ وبُٔ خٛد رٛٞش ٚ رات دس ٚرٛد، اؿتذاد٢ حشوت پب١٤ ثش رؼٕب٣٘ ٔبد٠

 ٥٘ض تشث٥ت اص ػبحت ا٤ٗ س٤ٚىشد وٝ ٌفت تٛاٖ ٣ٔ سٚ ا٤ٗ اص.٤ـٛد ْ ؿبُٔ ٥٘ض سا سٚا٣٘ اثٔبد ٚ ٤بثذ ٣ٔ تش٢ ٌؼتشدٜ ٔٔٙب٢ ػبحت

. اػت تّف٥م٣ ٚ ٍ٘ش وُ ٍ٘ب٣ٞ

 اصَل( ج

 ٝٔتشث٥بٖ ثذ٣٘ ٚ ص٤ؼت٣ تشث٥ت ثٝ ٔؼتٕش ٚ ٕٞبًٞٙ تٛر  

 ٝ٘تب٤ذ وشدٖ ِحبٍ خٌشٞب، اسص٤بث٣ رٟت ٔتشث٥بٖ تٛػي(. هشٚس٢ ٞب٢ تٛإ٘ٙذ٢) پب٤ٝ ٞب٢ ؿب٤ؼت٣ٍ وؼت ثٝ تٛر 

  آٖ ثٟجٛد ثشا٢ ُٕٓ ٚ ثذ٣٘ ٚ ص٤ؼت٣ ص١ٙ٥ٔ دس خٛد ٔٛل٥ٔت فٟٓ ٚ دسن ٚ آٟ٘ب ثبِم٠ٛ

 ٜوٝ سٚد ٣ٔ ا٘تِبس ا٤ٗ ٣ٕٔٛٓ ٚ سػ٣ٕ تشث٥ت اص ِزا ؛اػت ٌٔشح ؿذت ثٝ رٟب٣٘ رٛأْ دس پشخٌش سفتبسٞب٢ ثحج أشٚص 

 ٔٛارٝ آٟ٘ب ثب داس٢ خ٤ٛـتٗ ٚ آٌب٣ٞ اسص٤بث٣ ثب ٚ وٙٙذ ٔشالجت آ٘بٖ ص٘ذ٣ٌ خٌشػبص ٞب٢ فشكت ثب ٔٛارٟٝ دس سا ٔتشث٥بٖ

 .اػت كبِح رب١ٔٔ رذ٢ّ تٛرٝ ٔٛسد تمٛا اسصؽ ٚ اػت تأو٥ذ ٔٛسد اػال٣ٔ اخالق دس ٔٛهّٛ ا٤ٗ. ؿٛ٘ذ

 ٝص٤ؼت٣ تشث٥ت دس ٔتشث٥بٖ سؿذ ٢ٛٙٔٔ ٚ ٔح٣ٌ٥ ارتٕب٣ٓ، ص٤ؼت٣، سٚا٣٘، رؼٕب٣٘، اثٔبد ثٝ ٔتٔبدَ ٚ ٕٞبًٞٙ تٛر ٚ 

  آٟ٘ب ثذ٣٘

 ٍٝ٘بٜ) ا٣ِٟ آ٤بت اص ا٢ آ٤ٝ ٔخبث١ ثٝ ص٤ؼت ٔح٥ي ثٝ احتشاْ ٣ٙٔ٤ ٔح٥ي، ثب ػبِٓ ساث١ٌ ا٤زبد ؿب٤ؼت٣ٍ وؼت ثٝ تٛر 

 ح٥بت و٥ف٣ ػٌح آتال٢ ثشا٢( ا٢ ٚػ٥ّٝ ٍ٘بٜ) آٖ ٞب٢ُشف٥ت اص اخالل٣ ٚ ٔٔمَٛ ٔٙذ٢ ثٟشٜ حبَ، ٥ٓٗ دس ٚ( ا٢آ٤ٝ

 ثـش٢؛

 ٝٔتشث٥بٖ؛ دس ًج٥ٔت ٚ ٞب ا٘ؼبٖ اص آٓ خذاٚ٘ذ، ٞب٢ آفش٤ذٜ ثٝ ٘ؼجت پز٤ش٢ ٔؼئ٥ِٛت ٚ تٟٔذ سٚح١٥ ا٤زبد ثٝ تٛر 

 ٝٔتشث٥بٖ؛ رٙؼ٣ ٞب٢تفبٚت ثٝ تٛرٝ ثب رٙؼ٣ تشث٥ت ثٝ تٛر  

 ٝٔتشث٥بٖ ثذ٣٘ تشث٥ت ٚ ػالٔت ص١ٙ٥ٔ دس ٔؤحش ٚ ػ٥ٟٓ ٓٛأُ ٚ ٟ٘بدٞب ١ٕٞ تٔبُٔ ٚ ٔـبسوت ثٝ تٛر 

 ٝٔتشث٥بٖ؛ ثشا٢ خب٘ٛاد٣ٌ ص٘ذ٣ٌ ص٤ؼت٣ اثٔبد ثب ٔشتجي پب٤ٝ، ٞب٢ ؿب٤ؼت٣ٍ وؼت ٔٙبػت ص١ٙ٥ٔ ا٤زبد ثٝ تٛر 

 ٜ٣ٔ سا ٔٛهّٛ ا٤ٗ. اػت ٣ٕٔٛٓ ٚ سػ٣ٕ تشث٥ت ٞب٢ ِ٘بْ تٛرٝ ٔٛسد ٔٛهٛٓبت اص ثخـ٣ ص٘ذ٣ٌ ٞب٢ ٟٔبست أشٚص 

 آٖ اص ٔشالجت ٚ رؼٕب٣٘ ػالٔت ثُٔذ ثش ٘بُش ٞب٢ ٟٔبست ثش ا٤ٙزب دس. داد لشاس ِ٘ش ٔٛسد تشث٥ت ٞب٢ ػبحت ١ٕٞ دس تٛاٖ

 ؿٛد؛ ٣ٔ تأو٥ذ

 ٝػبص٢ ص٥ٔٙٝ ثٝ تٛرٝ حبَ دس ٥ٓٗ ٚ ثذ٣٘ ٍٕٞب٣٘ تشث٥ت دسػٌح الصْ ٞب٢ ؿب٤ؼت٣ٍ وؼت ثشا٢ ػبص٢ ص٥ٔٙٝ ثٝ تٛر 

 لٟشٔب٣٘؛ ػٌٛح دس ثذ٣٘، تشث٥ت ث٤ٛظٜ الصْ، ٞب٢ ؿب٤ؼت٣ٍ وؼت ثشا٢

 ٝتشث٥ت ٚ ػالٔت حٛص٠ دس ٤ٚظٜ ٚ پب٤ٝ ٞب٢ ؿب٤ؼت٣ٍ وؼت ػبص٢ ص٥ٔٙٝ ثشا٢ غ٥شسػ٣ٕ تشث٥ت ٞب٢ ُشف٥ت ثٝ تٛر 

. ثذ٣٘

 



 ّای تحَل آفریيچرخص

 التوبئبت ثش ٔجت٣ٙ ِ٘بْ تشث٥ت٣ اػتمشاس ؿذ ٌٔشح ٣ٕٔٛٓ ٚ سػ٣ٕ تشث٥ت فّؼفٝ ٚ تشث٥ت فّؼفٝ هشٚست دس وٝ ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ    

 كٛست پشٚسؽ ٚ آٔٛصؽ ٔٛرٛد ِ٘بْ ٞب٢ ِٔٛفٝ ٚ تٕب٣ٔ اثٔبد دس ث٥ٙبد٤ٗ تغ٥٥شات وٝ اػت آٖ ٔؼتّضْ ا٤شا٣٘ -اػال٣ٔ ربٔٔٝ

 آ٘ىٝ ٚرٛد ثب اػال٣ٔ، ا٘مالة پ٥شٚص٢ اص پغ ِ٘بْ ا٤ٗ فشآ٤ٙذٞب٢ ٚ ػبختبس دس ؿذٜ ا٤زبد تغ٥٥شات ٚ اكالحبت اػت ثذ٣ٟ٤. پز٤شد

 فمذاٖ ٚ ا٘مالة پ٥شٚص٢ اص پغ ارشا٣٤ ٔـىالت رّٕٝ اص ٔختّف دال٤ُ ثٝ أب آٔذ ٣ٔ ؿٕبسٜة ا٢ػبص٘ذٜ حشوت خٛد صٔبٖ دس

 ا٘مالة تشث٥ت٣ فش٣ٍٙٞ ٞب٢آسٔبٖ تحمك ثٝ ٔٙزش اػت ٘تٛا٘ؼتٝ ا٤شا٣٘ -اػال٣ٔ ٞب٢ ٤ٚظ٣ٌ ثب تشث٥ت٣ ِ٘بْ ثشا٢ ٔذٖٚ فّؼفٝ

 سا ٔٙذ٢ِ٘بْ تح٣ِٛ ٞب٢حشوت ٔٔمَٛ صٔب٣٘ ثبصٜ ٤ه دس ٣ٕٔٛٓ ٚ سػ٣ٕ تشث٥ت ِ٘بْ وٝ اػت ٔمتو٣ اػبع ا٤ٗ ثش. ؿٛد اػال٣ٔ

 .ٕ٘ب٤ذ آغبص ث٥ٙبد٤ٗ تغ٥٥ش ساػتب٢ دس

 ٌٔبِٔبت ٞب٢ ٤بفتٝ اػبع ثش وٝ اػت ٣ِٕٙٔ ٚ ٕٞبًٞٙ تغ٥٥شات ؿبُٔ ٣ٕٔٛٓ ٚ سػ٣ٕ تشث٥ت ِ٘بْ دس ث٥ٙبد٤ٗ تحٛالت    

 ػ٥ٟٓ ٓٛأُ ٚ اسوبٖ ّٕٓىشد ٚ ٣ٕٔٛٓ ٚ سػ٣ٕ تشث٥ت ِ٘بْ ث٥شٖٚ ٚ دسٖٚ سٚاثي ٚ ٞب فشآ٤ٙذ ٚ ٞب ِٔٛفٝ ٓٙبكش، تٕب٣ٔ ثب٤ذ ِ٘ش٢

 ٚهْ ػٕت ثٝ ٔٛرٛد ٚهْ اص ٞب چشخؾ" ٓٙٛاٖ تحت ا٤ٙزب دس آٟ٘ب اص وٝ ِٔٙٓ تغ٥٥شات ػّؼّٝ ا٤ٗ. ٥ٌشد ثش دس سا ٔٛحش ٚ

 ٞب٢ پظٚٞؾ ٘تب٤ذ ثٝ تٛرٝ ثب ػٛ د٤ٍش اص ٚ اػت ِ٘ش٢ ٌٔبِٔبت ٞب٢ ٤بفتٝ ثش ٔجت٣ٙ ػ٣٤ٛ اص ؿٛد، ٣ٔ ثشدٜ ٘بْ "ٌّٔٛة

 ًشاح٣ پشٚسؽ ٚ آٔٛصؽ ِ٘بْ ٞب٢ِٔٛفٝ ٚ ٔح٣ٌ٥ ٌٔبِٔبت و٥ٕتٝ دس پشٚسؽ ٚ آٔٛصؽ ٣ّٔ ػٙذ دس ؿذٜ ا٘زبْ تح٣ّ٥ّ -تٛك٥ف٣

 .اػت ؿذٜ تذ٤ٚٗ ٚ

 وٝ اػت ٟ٘بد٢ ثٝ آٔٛصؿ٣ كشفبً وبسوشد ثب ف٣ّٔ ٟ٘بد تجذ٤ُ ٌّٔٛة، ٚهْ ثٝ ٔٛرٛد ٚهْ اص ٞبچشخؾ تش٤ٗ ٟٔٓ اػبع ا٤ٗ ثش    

 تٕبْ دس ٥ًجٝ ح٥بت تحمك رٟت آٔبد٣ٌ اص لج٣ِٛ لبثُ ٜتتٔش ثٝ آ٤ٙذٜ ٘ؼُ دػت٥بث٣ ثشا٢ ػبص٢ ثؼتش"آٖ اك٣ّ سػبِت ٚ ٥ُٚفٝ

 :اص ٓجبستٙذ ٞب چشخؾ ا٤ٗ اٞٓ ثبؿذ، ٣ٔ "اثٔبد

 ا٘ؼب٣٘ ػشٔب٤ٝ ِٔٛذ ٚ ارتٕب٣ٓ  -فش٣ٍٙٞ ٟ٘بد٢ ثٝ آٔٛصؿ٣ ٟ٘بد٢ اص  

 پز٤ش٢ ٔؼئ٥ِٛت ٚ ٔذاس٢ ٓمال٣٘ اسصؽ ،(تمٛا)ثب٣٘ خ٤ٛـتٗ ثٝ ٔحذٚد٤ت، ا٤زبد ٚ ث٥ش٣٘ٚ وٙتشَ اص 

 ٔٛحش ٚ ػ٥ٟٓ ٓٛأُ ٚ اسوبٖ پز٤ش٢ ٔؼئ٥ِٛت ٚ ٔـبسوت ثٝ تشث٥ت، دس ٢اٍ٘بس ا٘حلبس٢ اص 

 اػال٣ٔ ٥ٔٔبس ِ٘بْ چبسچٛة دس تىخش ٚ تّٙٛ پز٤شؽ ثٝ ا٘جٜٛ، ت٥ِٛذ ٚ ٍ٘ش٢ ٤ىؼبٖ اص 

 تشث٥ت ٞب٢ ػبحت ٚ اثٔبد تٕبْ دس ا٘ؼبٖ ٤ٛٞت ثٝ تّف٥م٣ ٚ ٍ٘ش ٤ىپبسچٝ ٍ٘بٜ ثٝ تفى٥ى٣ ٚ ا٢ تزض٤ٝ ٍ٘بٜ اص 

 تشث٥ت٣ ٞب٢ٔح٥ي دس فٔبَ ٔتشث٣ ثٝ دسع والع دس ٔٙفُٔ آٔٛص دا٘ؾ اص  

 ٌش٣ٞٚ ٚ فٔبَ خالق، ٞب٢سٚؽ ثٝ ٘بپز٤ش اٌ٘ٔبف ٚ فشد٢ ،خـه ٞب٢سٚؽ اص  

 ثخؾ تٔب٣ِ ٚ ر٣ٕٔ ا٢سفبلتٝ ثٝ صا تٙؾ ٚ فشد٢ ٞب٢ سلبثت اص  

 ٞب٢ تشث٥ت ػبحت تٕبْ دس ٞب ؿب٤ؼت٣ٍ وؼت ثٝ ٔحٛس٢، حبفِٝ ٚ اًالٓبت ا٘جبؿت اص 

 آٟ٘ب تغ٥٥ش ٘بٔؼبٓذ ٚ ؿشا٤ي ثشاثش دس ٔمبٚٔت ٚ ٤بث٣ ٤ٛٞت ثٝ ٔح٣ٌ٥، ؿشا٤ي ثب ػبصٌبس٢ اص 

-چشخؾ ا٤ٗ اص ثشخ٣ دٞذ٣ٔ ٘ـبٖ سا ٞبچشخؾ تحمك ٣ّٕٓ ٚ ارشا٣٤ ٔؼ٥ش ٣ٕٔٛٓ ٚ سػ٣ٕ تشث٥ت ٞب٢ص٤شِ٘بْ وٝ آ٘زب اص    

 :اص ٓجبستٙذ ٞبِ٘بْ ص٤ش اص ٤ه ٞش دس اػبػ٣ ٞب٢

 هذیریت ٍ ترتیتی راّثری ًظام زیر

 اػال٣ٔ ٥ٔٔبس ِ٘بْ ثش ٔجت٣ٙ تشث٥ت٣ ساٞجش٢ ثٝ وٙتش٣ِ ٚ اداس٢ ٔذ٤ش٤ت اص  

 ر٣ٕٔ ثشخشد ٔجت٣ٙ پز٤ش٢ ٔؼئ٥ِٛت ٚ ر٣٤ٛٔـبسوت ثٝ تٕشوضٌشا٣٤ اص 

 ٍ٘ش آ٤ٙذٜ ٚ ساٞجشد٢ ٞب٢س٤ض٢ ثش٘بٔٝ ثٝ پشاوٙذٜ ٚ ٔٛسد٢ ٞب٢س٤ض٢ ثش٘بٔٝ اص  

 اػال٣ٔ ٥ٔٔبس ِ٘بْ اػبع ثش ٞب پ٥بٔذ ٚ فشا٤ٙذٞب ثش تبو٥ذ ثٝ ارشا٣٤ ٞب٢ حٛصٜ دس ا٢ رض٤شٜ ٍ٘بٜ حبو٥ٕت اص 

 ٔذ٤ش٤ت دس ػبالس٢ ؿب٤ؼتٝ ثٝ اداس٢ هٛاثي اػبع ثش ٔذ٤شاٖ ا٢ػ٥ّمٝ ا٘تلبة اص 

 درسی ترًاهِ ًظام زیر



 ٞب ؿب٤ؼت٣ٍ وؼت ثشا٢ تشث٥ت ٞب٢ ػبحت ثش ٔجت٣ٙ دسػ٣ ثش٘بٔٝ ثٝ ٔحٛس ٔٛهّٛ دسػ٣ ثش٘بٔٝ اص 

 تٕبْ دس تشث٥ت دس ػ٥ٟٓ ٚ ٓٛأُ اسوبٖ ٔٛحش ٔـبسوت ثش ٔتى٣ دسػ٣ س٤ض٢ ثش٘بٔٝ ثٝ ٔتٕشوض وبٔالً دسػ٣ س٤ض٢ ثش٘بٔٝ اص 

 ػٌٛح

 (  ٔخّخ٣ ػبختبس) چٙذٚر٣ٟ دسػ٣ ثش٘بٔٝ ثٝ ٚر٣ٟ ته دسػ٣ ثش٘بٔٝ اص

 ِ٘بْ ثشٚ٘ذاد ػٌح ٚ ٔحلَٛ ػٌح دس ٞبؿب٤ؼت٣ٍ تحمك) ٔحٛس پ٥بٔذ دسػ٣ ثش٘بٔٝ ثٝ ٔحٛس ٘ت٥زٝ دسػ٣ ثش٘بٔٝ اص ٚ 

 (ربٔٔٝ ػٌح دس آٖ پ٥بٔذ

 ٔٔٙب دسن ٚ ٚسص٢ ا٘ذ٤ـٝ ثٝ دػت٥بث٣ فشآ٤ٙذ ثٝ ٔٛهٛٓبت ٤بد٥ٌش٢ اص 

 ٤ىپبسچٝ دسػ٣ ثش٘بٔٝ ثٝ پشٚسؿ٣ ٚ آٔٛصؿ٣ ٞب٢ثش٘بٔٝ رذاػبص٢ اص 

 اًساًی هٌاتغ تأهیي ٍ هؼلن ترتیت زیرًظام

 ٔتّٙٛ تشث٥ت٣ ٞب٢تفشف دٞٙذٜ ػبصٔبٖ ٚ تشث٥ت٣ اػٜٛ ٚ ٔشث٣ ٓٙٛاٖ ثٝ ّٔٔٓ ثٝ دا٘ؾ دٞٙذٜ ا٘تمبَ ٓٙٛاٖثٝ ّٔٔٓ اص 

 ٔتشث٥بٖ ٥ًجٝ ح٥بت ٔشاتت استمبء ٚ اح٥ب ثشا٢

 دسػ٣ س٤ض٢ ثش٘بٔٝ فشآ٤ٙذ دس ػبص تل٥ٕٓ ّٔٔٓ ثٝ دسػ٣ ثش٘بٔٝ تل٥ٕٕبت ٔزش٢ ٓٙٛاٖٜة ّٔٔٓ اص 

 فشدٜة ٔٙحلش ا٢حشفٝ ٤ٛٞت ثٝ آ٘بٖ دػت٥بث٣ ثشا٢ ٌٔٙٔف ٞب٣٤ ثش٘بٔٝ ثٝ ٔشث٥بٖ تشث٥ت دس ثؼتٝ ٚ كّت ٞب٢ ثش٘بٔٝ اص 

 اػال٣ٔ ٥ٔٔبس ِ٘بْ ثش ٔجت٣ٙ آٖ تٛػٔٝ ٚ

 وبسآٔذ٢ ٥ٔضاٖ اػبع سة ٔشث٥ٍش٢ دسرٝ كذٚس ٚ ّٕٓىشد اسص٤بث٣ ثٝ ٔشث٥بٖ ا٢حشفٝ ػٌح خٛدثخٛد٢ استمبء اص ٚ 

 احشثخـ٣

 ػٌٛح دس تزشث٥بت ا٘تمبَ ٚ ٣ّٕٓ ر٣٤ٛ ٔـبسوت ثٝ( ٔذسػٝ فوب٢ دس ٔشث٥بٖ ٔحلٛسٕ٘ٛدٖ) ثؼتٝ ػبصٔب٣٘ فشًٞٙ اص 

 (ا٣ِّّٕ ث٥ٗ ٚ ٣ّٔ ٔح٣ّ، ٔذسػٝ،) ٔختّف

 تشث٥ت٣ ٚ ٣ّٕٓ ؿخل٥ت٣ ٓٙٛاٖ ثٝ ّٔٔٓ ثٝ اداس٢ وبسٔٙذ ٓٙٛاٖ ثٝ ّٔٔٓ ثٝ ٍ٘بٜ اص 

 هالی هٌاتغ تخصیص ٍ تأهیي ًظام زیر 

 ٔٙبثْ تأ٥ٔٗ دس ٔـبسوت ثٝ ٔٙبثْ تأ٥ٔٗ دس ا٘حلبس اص  

 ٘ت٥زٝ ٚ ٔذاسػتب٘ذٜ ثٝ ٔحٛس ٟ٘بدٜ ٚ ٔذاس ٓشهٝ اص ٔلبسف ٚ ٔٙبثْ ث٥ٟٙٝ ػ٥بػتٍزاس٢ ٚ ٔذ٤ش٤ت ثٝ ٔٙبثْ وشد ٞض٤ٙٝ اص 

  ٔحٛس

 آٖ ٓبدال٘ٝ تٛص٤ْ ٚ ٔٙبثْ تّٙٛ ثٝ ٔٙبثْ ٤ىؼبٖ تٛص٤ْ اص  

 ا٘ؼب٣٘ ٔٙبثْ ِٔٛذ ٚ ا٢ ػشٔب٤ٝ دػتٍبٜ ثٝ ٔلشف٣ دػتٍب٣ٞ ٔخبثٝ ثٝ ٣ٕٔٛٓ ٚ سػ٣ٕ تشث٥ت ِ٘بْ ثٝ ٍ٘بٜ اص 

 خشد اص پغ حؼبثشػ٣ ثٝ ر٤حؼبث٣ تٛػي ٞض٤ٙٝ ثش ِ٘بست سٚؽ دس تغ٥٥ش اص 

 فٌاٍری ٍ تجْیسات فضا، زیرًظام

 ٤بد٥ٌش٢ ٞب٢ ٔٛل٥ٔت ػبٔب٘ذ٣ٞ ثٝ دسع والع تأ٥ٔٗ اص  

 ٤بد٥ٌش٢ ٚ تشث٥ت٣ ٞب٢ٔح٥ي ثٝ ثخـ٣ تّٙٛ ثٝ دسع والع دس ٤بد٥ٌش٢ ا٘حلبس اص  

 تشث٥ت٣ ٞب٢ ٔزتْٕ ػبخت ٚ تشث٥ت ثٝ فشآ٤ٙذ٢ ٍ٘بٜ ثٝ ٔذاسع ف٥ض٤ى٣ فوب٢ ثٝ تفى٥ى٣ ٍ٘بٜ اص 

 ا٤شا٣٘ اػال٣ٔ ٕٔٔبس٢ ثٝ ٚاسدات٣ ٚ ٤ٛٞت ث٣ ٕٔٔبس٢ اص  

 ٔحّٝ تشث٥ت٣ ٚوبٖ٘ٛ كبِح ٔذسػٝ ٤ٛٞت ثب ٔذاسػ٣ ثٝ ٞب فٙبٚس٢ ٚ أىب٘بت فبلذ ٚ ٤ٛٞت ث٣ ٔذاسع اص 

 اِحف ٔذسػٝ اثٔبد ٕ٘ٛدٖ ِحبٍ ثب ت٣ٕ٥ ًشاح٣ ثٝ ف٣ٙ ٟٔٙذػ٥ٗ تٛػي ٔذاسع ًشاح٣ اص 

 اػال٣ٔ ٥ٔٔبس ِ٘بْ ثب ٔتٙبػت ٤ٛ٘ٗ ٞب٢ فٙبٚس٢ اص ٞٛؿٕٙذا٘ٝ اػتفبدٜ ثٝ ٞب فٙبٚس٢ ثٝ اثضاس٢ ٍ٘بٜ اص 

 ارزضیاتی ٍ پژٍّص ًظام زیر

 ِ٘بْ ٞب٢چبِؾ ثب ػبص٘ذٜ ٔٛارٟٝ ثشا٢ ٍ٘شا٘ٝ وُ ٚ ٍ٘ش آ٤ٙذٜ ٍ٘بٜ ثٝ ٍ٘شرض٣٤ ٍ٘بٜ اص  



 پظٚٞؾ ٞب٢ سٚؽ دس وخشت ٚ تّٙٛ ثٝ پظٚٞؾ دس و٣ٕ ٞب٢سٚؽ ثش تٕشوض اص  

 ٕ٘ٛدٖ ٥ّٕٓبت٣ ساػتب٢ دس آفش٤ٗ تحَٛ ٚ ٘ٛآٚسا٘ٝ ٔٙذ، ِ٘بْ ٞب٢ پظٚٞؾ ثٝ پشاوٙذٜ ٚ ٔٛسد٢ تٛك٥ف٣، ٞب٢ پظٚٞؾ اص 

 ٣ٕٔٛٓ ٚ سػ٣ٕ تشث٥ت ِ٘بْ وشدٞب٢ وبس ٚ اٞذاف

 تشث٥ت أش دس ٔٛحش ٚ ػ٥ٟٓ طٚٞـ٣ ٔشاوضح ّٕٓىشد ٤ىپبسچ٣ٍ ٚ ٚحذت ثٝ پظٚٞـ٣ ٔشاوض رذا٣٤ ٚ پشاوٙذ٣ٌ اص 

 پظٚٞـ٣ ٞب٢فشكت ا٤زبد ثٝ والٖ ػٌٛح دس ا٢ حشفٝ پظٚٞـٍشاٖ ٚ سػ٣ٕ ٔشاوض ثٝ پظٚٞـ٣ ٞب٢ فشكت تخل٥ق اص ٚ 

 ػٌٛح تٕب٣ٔ دس پظٚٞؾ ؿذٖ ػبس٢ ٚ ربس٢

 ٞب پظٚٞؾ ٘تب٤ذ اص ٥ٌش٢ثٟشٜ ٚ ِ٘بست ٔذ٤ش٤ت، ثٝ پظٚٞؾ أش دس ٌش٢ تلذ٢ اص 

  تـخ٥ل٣ ٔذاس، ُٕٓ ٥ٌش٢ رٟت ثٝ پظٚٞؾ ثشا٢ پظٚٞؾ ٚ تشث٥ت٣ ٞب٢پظٚٞؾ دس ِ٘ش٢ ٚ آوبد٥ٔه س٤ٚىشد اص ٚ 

 وبسثؼت٣ ٚ ػبص تل٥ٕٓ دسٔب٣٘،

 


