
 

 آيا جزوه را از سايت ما دانلود كرده ايد؟

 PNUEB كتابخانه الكترونيكي

 پيام نوري ها بشتابيد

:  PNUEB مزاياي عضويت در كتابخانه

 خالصه درس و جزوه رايگان و نامحدوددانلود 

 حل المسائل و راهنما رايگان و نامحدوددانلود 

 جواب با  دروس مختلف پيام نوركتابچه نمونه سواالتدانلود 

www.PNUEB.com



 

 كتابچه نمونه سواالت چيست:

 دارد براي اولين بار در ايران توانسته است كتابچه نمونه سواالت تمام دروس پيام نور افتخارسايت ما 

حتي االمكان با  كه هر يك حاوي تمامي آزمون هاي برگزار شده پيام نور (تمامي نيمسالهاي موجود

 ) را در يك فايل به نام كتابچه جمع آوري كند و هر ترم نيز آن را آپديت نمايد.جواب

 مراحل ساخت يك كتابچه نمونه سوال
 (براي آشنايي با زحمت بسيار زياد توليد آن در هر ترم) :

 چسباندن نيمسالهاي – پيدا كردن يك درس در نيمسالهاي مختلف و چسباندن به كتابچه همان درس – چسباندن سوال و جواب – سرچ بر اساس كد درس –دسته بندي فايلها 

  وارد كردن اطالعات تك تك نيمسالها در سايت - آپلود كتابچه و خيلي موارد ديگر..–مختلف يك درس به يكديگر 

   با توجه به تغييرات كدهاي درسي دانشگاه استثنائات زيادي در ساخت كتابچه بوجود مي آيد كه كار ساخت كتابچه را بسيار پيچيده مي كند .همچنين

www.PNUEB.com 
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درس درسشناسنامه شناسنامه درسشناسنامه درسشناسنامه

آموزش و پرورشآموزش و پرورش
راهنمايی تحصيلی و متوسطهراهنمايی تحصيلی و متوسطه– – ابتدايی ابتدايی 

احداحدهه واحدواحدسهسه
رشته علوم تربيتیرشته علوم تربيتی
::تهيه و تنظيمتهيه و تنظيم

عبدالحسين تفضلی مقدمعبدالحسين تفضلی مقدم
مرکز مشهدمرکز مشهد
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ب :نام كتاب م
و ل تحص اهنماي ، ابتداي هاي ه شدو و پ آموزش و پرورش دوره هاي ابتدايي ، راهنمايي تحصيلي و آموزشو

متوسطه

احمد صافي : مولف 
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نظامهاي از يك ورش پ و آموزش نظام كشوري ه در هر كشوري نظام آموزش و پرورش يكي از نظامهايدر
رسالت اين نظام ، عالوه بر انتقال. مهم اجتماعي است 

ميراث فرهنگي و تجارت بشري به نسل جديد ، ايجاد 
ا ف ا ا ش گ ا اخ ش طل ا تغييرات مطلوب در شناختها ، نگرشها و در نهايت رفتارغ

.كودكان با نوجوانان و جوانان است جو و وجو ب و
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ت كل ا ش زش آ لذا آموزش محور پرورش است و كلمه تربيت لذا
كلمه ي جامعي است كه مورد تاييد )پرورش( يي)پرورش( ور ي ج ي

. استعلماي تعليم و تربيت
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و است تربيت محور و پايه آموزش ، تربيتی محافل در  در محافل تربيتی ، آموزش پايه و محور تربيت است و

ا اف ت زش آ ا ا ا ال  رسالت اساسـی موسسـات آموزشـی ، تربيت افراد در

 ابعاد بدنی ، عقالنی ، عاطفی ، اخالقی و اجتماعـی است.
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ا ان ا ف ا ا ش اف ا ا ل ن براي نيل به اين اهداف در هر كشوري ، سرمايه هاي فراواني براي ا

مقطع سه در جوانان و نوجوانان ، كودكان پرورش و آموزش و پرورش كودكان ، نوجوانان و جوانان در سه مقطعآموزش

.  ابتدايي ، راهنمايي تحصيلي و متوسطه هزينه مي شود  و ي زي و و ي ي يي ر يي ب
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شناخت مستلزم ، آموزشی مراکز در بودن موثر و کردن کار زم شيوه ی   وز ز  ر ر  ن  ر بو و ن و  ر ر  يو 

و آموزان دانش ويژگيهای ، پرورشی و آموزشی اصول ، هدفها ، اصول آموزشی و پرورشی ، ويژگيهای دانش آموزان و هدفها

و پرورش و آموزش روشهای درس های برنامه ، معلمان ، برنامه های درسی روشهای آموزشی و پرورشی ومعلمان

است تحصيل های دوره از يک هر بر حاک .  سياستهای حاکم بر هر يک از دوره های تحصيلی است سياستهای www*p
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كلياتي درباره نظام آموزش و پرورش
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: :اهداف

ديدگاه-1 از تربيت مفهوم با دانشجويان آشنايی آشنايی دانشجويان با مفهوم تربيت از ديدگاه -1
آموزش و پرورش

نظا2 تحليل و تجزيه برای دانشجويان تواناي توانايی دانشجويان برای تجزيه و تحليل نظام -2
آموزش و 

آ ا ک کا ا پرورش اهميت و کارکرد های آنش
آشنايی دانشجويان با اصول و ساختار نظام -3

آموزش و پرورش
کشور

www*p
nu

eb
*co

m



تربيت پرورش(تعريف )آموزشو )آموزش و پرورش(تعريف تربيت

.آموزش در لغت به معني ، دانش آموختن و ياد دادن است 

پرورش نيز به معني پروراندن پروردن و آداب و اخالق به

www*p. كسي آموختن است 
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و تربيت و تعليـم با متـرداف تربيت مفهوم با فرهنگ در فرهنگ با مفهوم تربيت متـرداف با تعليـم و تربيت و در

يمآموزش و پرورش است و سابقه طوالني دارد واژه تعليم ژ و ر ي و ب و پرورش و وزش

آمده است ، جز واژه هايEducationو تربيت كه برابر بر بر ربي ژو و جز

.  جديد است و در حقيقت به همان معني تربيت است 
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آموزش يا تعليم به آمـوزش ها و مهارتهـاي خاص

اطالق مي شود مانند آموزش رياضي و پرورش يا  

.تربيت به آموزشهاي ديني و اخالقي گفته مي شود 

رآموزش تنهـا وسيله اي است كه در مدرسـه بـراي ب ر ر ي و وز

.پرورش افراد در اختيار است ت ر ختي در د فر پرورش
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را پرورش و آموزش کلمه دو بزرگ رامربيان پرورش و آموزش کلمه دو بزرگ مربيان  مربيان بزرگ دو کلمه آموزش و پرورش را مربيان بزرگ دو کلمه آموزش و پرورش را
در يک مفهوم يعنی تربيت به کار می در يک مفهوم يعنی تربيت به کار می 

آموزش تنها وسيله ای است که در مدرسه آموزش تنها وسيله ای است که در مدرسه ..برندبرند
است اختيار در افراد پرورش استبرای اختيار در افراد پرورش ..برای ر  ي ر  ر  ی پرورش  ر بر ي ر  ر  ی پرورش  ..بر
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تربيت تربيتتعاريف ربيتعاريف ربيري  ري 

اجتماعی اخالقی و معنوی بعد در است فرد هدايت اجتماعیتربيت اخالقی و معنوی بعد در است فرد هدايت تربيت  تربيت هدايت فرد است در بعد معنوی و اخالقی  اجتماعی تربيت هدايت فرد است در بعد معنوی و اخالقی  اجتماعی
..عاطفی و عقالنیعاطفی و عقالنی

اندن ث به اندن پ از ت ا ت عبا بيت اندنت ث به اندن پ از ت ا ت عبا بيت ت  تربيت عبارت است از پروراندن و به ثمر رساندن تربيت عبارت است از پروراندن و به ثمر رساندن
استعدادها و موهبتهای جسمانی و روانی که طبيعت انسانی استعدادها و موهبتهای جسمانی و روانی که طبيعت انسانی 

آنهاست مالک و آنهاستواجد مالک و ..واجد و مالک آنهاستواجد و مالک آنهاستواجد
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آن كاركردهاي و اهميت پرورش، آموزشو نظام آموزش و پرورش ، اهميت و كاركردهاي آن نظام

پرورش آموزشو نظام تعريف نظام آموزش و پرورشتعريف

.نظام در لغت به معني آراستن و نظم دادن است آ

نظام آموزش و پرورش به نظامـي گفته مي شود 

كه الگوي كلي نهادها ، موسسـات و سازمانهـاي 

. رسمي جامعه  است 
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وظايف انتقال فرهنگ و شكوفا سازي آن ، پرورش فرد و 

. تربيت نيروي انساني ماهر و متخصص را بر عهده دارد 

اهميت نظام آموزش و پرورش و كاركردهاي آن 

فتن گ نه است دادن حيات حق مانند شحق و پ www*pآموزش و پرورش حق مانند حق حيات ، دادني است نه گرفتني آموزشو
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آموزش و پرورش يك سرمايه گزاري بلند 
و شود م پديدا عم ا د كه ت ا مدت است كه در سراسر عمر پديدار مي شود و مدت
مفراهم آوردن مناسب آن براي همگان كوتاهي

. نشود
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گير وقت و پيچيده امری آدم پرورش و آموزش و پرورش آدمی امری پيچيده و وقت گير آموزش
سرمايه گذار بيشتر ، و پر دامنه است که
برنامه ها نظام يافته و همکاری نهادهای ف

طلبد می را جامعه .گوناگون ب ی  ون ج ر    .و
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مردم پرورش و آموزش به پرداختن دولتها مردمهمه پرورش و آموزش به پرداختن دولتها همه دولتها پرداختن به آموزش و پرورش مردم همه دولتها پرداختن به آموزش و پرورش مردم همه
خود را در شمار وظايف اساسی و حتی خود را در شمار وظايف اساسی و حتی 

اجباری کردن آن تعهدات سنگينی در قانونهای اجباری کردن آن تعهدات سنگينی در قانونهای گگ
گنجانند می خود وبنيادی گنجاننداساسی می خود وبنيادی ..اساسی ج ی  و  ی  ي جی وب ی  و  ی  ي ..ی وب
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را عه جا هر رشد ه های شاخ از رايک عه جا هر رشد ه های شاخ از يکی از شاخصهای مهم رشد هر جامعه را يکی از شاخصهای مهم رشد هر جامعه را يک
مموسعت دامنه وظايفی  می دانند که نظام وسعت دامنه وظايفی  می دانند که نظام 

..آموزش و پرورش آن به عهده گرفته استآموزش و پرورش آن به عهده گرفته است
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گير وقت پيچيده امری دم آ پرورش و گيرآموزش وقت پيچيده امری دم آ پرورش و آموزش و پرورش آ دمی امری پيچيده وقت گير آموزش و پرورش آ دمی امری پيچيده وقت گير آموزش
و پر دامنه است که سرمايه گذاری بيشتر و پر دامنه است که سرمايه گذاری بيشتر 
برنامه های نظم يافته و همکاری نهادهای برنامه های نظم يافته و همکاری نهادهای 

طلبد می را جامعه طلبدگوناگون می را جامعه ..گوناگون ب ی  ون ج ر  بو ی  ون ج ر  ..و
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كاركردهاي نظام آموزش و پرورش 

يكاركردهاي نظام آموزش و پرورش بايد پاسخــگويــي  وي پ ي ب پرورش و وزش م ي ر ر

زنيازهاي معنوي و مادر جامعه باشد و بتواند نيــازهـاي ي و ب و ب ر و و ز ي

سياسي–فـردي  و اجتمـاعي و رشد و توسعه فرهنگي 

.و اقتصادي جامعه را ممكن كند
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: كاركردهاي آشكار آموزش و پرورش متعدند از جمله 

) جامعه پذيري (اجتماعي كردن افراد- 2انتقال فرهنگ      -1

جوانان-3 و نوجوانان ، كودكان كيفيت رشد پرورشو پرورش و رشد كيفيت كودكان ، نوجوانان و جوانان 3

تربيت و تامين نيروي انساني جامعه-4
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انتقال انتخاب فرهنگ انتقال از ر انتقالنظ انتخاب فرهنگ انتقال از ر نظ  منظور از انتقال فرهنگ انتخاب و انتقال منظور از انتقال فرهنگ انتخاب و انتقال
دانستنی ها سنتها و ارزشها زبان مذهب دانستنی ها سنتها و ارزشها زبان مذهب 
هنر مهارتها و تجارب بشری و غيره از هنر مهارتها و تجارب بشری و غيره از 

ت ا گ د ل ن ه ل تن ا گ د ل ن ه ل ..نسلی به نسل ديگر استنسلی به نسل ديگر استن
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پذيزی پذيزیجامعه يزیجامعه يزیج پ ج پ

و فرهنگ رسوم و آداب گرايشها ارزشها وانتقال فرهنگ رسوم و آداب گرايشها ارزشها انتقال ارزشها گرايشها آداب و رسوم فرهنگی و انتقال ارزشها گرايشها آداب و رسوم فرهنگی و انتقال
اجتماعی به نسل جديد تا هر فرد به انسانی اجتماعی به نسل جديد تا هر فرد به انسانی 

اجتماعی تبديل گردد و به ايفای نقشهای قادر اجتماعی تبديل گردد و به ايفای نقشهای قادر گگ
..شودشود ..وو
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کودکان کيفيت رشد و کودکانپرورش کيفيت رشد و نپرورش و ي  ي نپرورش و ر  و ي  ي پرورش و ر 

ر کش هر رش پر زش آ رنظا کش هر رش پر زش آ نظام آموزش و پرورش هر کشور نظام آموزش و پرورش هر کشور نظا
پمهمترين و موثر ترين نظام پرورش ورشد مهمترين و موثر ترين نظام پرورش ورشد  پم م
..شخصيت کودکان نوجوانان و جوانان استشخصيت کودکان نوجوانان و جوانان است
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انسانی نيروی انسانیتربيت نيروی یتربيت يروی  یربي  يروی  ربي 

به ختلف ح ط در نير اين بهتربيت ختلف ح ط در نير اين تربيت اين نيرو در سطوح مختلف و به تربيت اين نيرو در سطوح مختلف و به تربيت
تناسب نياز جامعه در بخشهای کشاورزی تناسب نياز جامعه در بخشهای کشاورزی 

صنعت و خدمات از وظايف مهم نظام صنعت و خدمات از وظايف مهم نظام 
ت ا ش زش تآ ا ش زش ..آموزش و پرورش ا ستآموزش و پرورش ا ستآ

www*p
nu

eb
*co

m



ا ا د ش زش آ نظام آموزشي و پرورشي در ايراننظا

آموزش و پرورش به سبــك جديد در ايران با تاسيس مدرسه دارلفنون

سال شامل1228در و شد م اداره اي اروپ ك سب به كه شد از آغ آغـــاز شد كه به سبـك اروپــايي اداره مي شد و شامل1228در سال

.دوره هاي متوسط و عالي بود
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سال در علوم وزارت تشکيل با آن دنبال به دنبال آن با تشکيل وزارت علوم در سال به
مشروطه و سپس آغاز حکومت1232 پ

مدارس متعددی در سطـح ابتــدايی و 
ه ت تانها شه ان ته د طه متــوسطه در تهران وشهرستانها توسعه ت

www*p.يافت
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نظام آموزش و پرورش جمهوري اسالمي ايران 

، شورايعالي انقالب فرهنگي در مصوبه پنجاه و نهمين 1364در پايان 

جلسه خود به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش شورايي را با عنوان  

شوراي تغيير بنيادي نظام آموزش و پرورش ، مامور انجام بررسي هاي 

كرد پرورش و آموزش نظام بنيادي طرح ارائه و www*p. الزم و ارائه طرح بنيادي نظام آموزش و پرورش كردالزم
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اين شورا پس از تشكيـل جلسـه هاي متعدد و بازديد از موسســـات

كليات طرح انجام سر ، جهان كشورهاي از بعضي پرورش و آموزش و پرورش بعضي از كشورهاي جهان ، سر انجام طرح كلياتآموزش

نظام آموزش و پرورش جمهوري اسالمي ايران را تهيه كرد و در سال

. به شورايعالي انقالب فرهنگي ارائه داد  1367 
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:در طرح مذبور درباره مباحث ذيل بررسي شده است 

مباني تعليم و تربيت اسالمي - 1

اهداف كلي تعليم و تربيت اسالحي - 2

اصول حاكم بر نظام آموزش و پرورش-3

اركان-4 ، اساسي هاي دوره پرورششامل و آموزش نظام ساختار ساختار نظام آموزش و پرورش شامل دوره هاي اساسي ، اركان 4

ارشاد و متوسطه فراد گير
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برنامه ريزي ادامه كار طراحي آموزش و پرورش 

طرح اجـراي درباره نظر تبـادل و مبحث از پس شورا ايـن شورا پس از مبحث و تبـادل نظر درباره اجـراي طرح ايـن

كليات نظام آموزش و پرورش با هفت كميسيون ، به شرح

: ذيل موافقت كرد  
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كميسيون آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني 

تحصيل راهنماي دوره كميسيون دوره راهنمايي تحصيليكميسيون

كميسيون دوره متوسطه فراگير و فني و حرفه اي 

كميسيون تامين و تربيت نيروي انساني 

كميسيون نظام اداري و تشكيالتي 

كميسيون برنامه ريزي توسعهنا

يكميسيون فعاليتهاي تربيتي ربي ي ه ي يون ي
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متوسطه آموزش جديد متوسطهطرح آموزش جديد وطرح وزش  ي  ورح ج وزش  ي  رح ج

خرداد خرداددر اعضای13691369در از ه اعضایگر از ه گر گروهی از اعضای گروهی از اعضای 13691369در خرداددر خرداد
پشورای تغيير نظام آموزش و پرورش به شورای تغيير نظام آموزش و پرورش به  پم م

دستور وزير وقت طرحی به عنوان طرح دستور وزير وقت طرحی به عنوان طرح 
دند ک ه ت طه ت زش آ د د دندنظا ک ه ت طه ت زش آ د د ..نظام جديد آموزش متوسطه تهيه کردندنظام جديد آموزش متوسطه تهيه کردندنظا
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ناهداف كلي آموزش و پرورش جمهوري اسالمي ايران  ير ي هوري پرورشج وزشو ي

:  از جمله . يكي از مسائل مهم تربيتي ، مشخص كردن هدفهاي تربيتي است 

كند-1 م تعيين را شاگرد و معلم بخشهاي و فعاليتها و تجربيات جهت .  جهت تجربيات و فعاليتها و بخشهاي معلم و شاگرد را تعيين مي كند 1

. موجب پيشرفت دائمي مي باشد-2
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گروههاي-3 و افراد هاي كوشش شناختن هماهنگ هماهنگ شناختن كوشش هاي افراد و گروههاي3

مختلف شاگردان و معلمان 

ترغيب معلمان و شاگردان به شركت در فعاليت هاي متنوع تربيتي - 4

. پايه و اساس ارزيابي پيشرفت شاگردان هستند - 5
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ا ت ا ل ا ن ا ط ش ش آ ا : هدفهاي آموزش و پرورش سطوحي دارند ، از جمله عبارتند از ف

) آرماني (هدفهاي نهايي -

زش آ قا مقاصر آموزشي-

يهدفهاي كلي آموزشي - وز ي ه

هدفهاي دروه هاي تحصيلي -

هدفهاي يك درس در يك گروه -

هدفهاي يك واحد تدريس -
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بعضي از صاحبنظران هدفهاي تربيتي را از ديدگاه شناختي ، 

. عاطفي و رواني حركتي نيز مورد بحث قرار داده اند 

مطالعات گسترده اي درباره اهداف 1361تا  1359در سالهاي 

آ آموزش و پرورش در شورايعالي آموزش و پرورش  ا نجــام آ

است شده تاكيده و است .گرفته www*p.گرفته است و تاكيده شده است
nu
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*co

m



كه براي وصول به هدف نهايي تعليم و تربيت هدفهاي زمينه ساز 

اش نظ ل ا ا ل .ذيل بايد همواره در عمل مدنظر باشدذ

تعليم و تربيت فرد ارتباط با مبدا آفرينش)الف

خويشتن)ب با تباط ا د د ف بيت ت و تعليم تعليم و تربيت فرد در ارتباط با خويشتن)ب

تعليم و تربيت فرد در ارتباط با جامعه خود)ج

تعليم و تربيت فرد در ارتباط با عالم طبيعت ) د
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ش ش آ كل اف اهداف كلي آموزش و پرورشا

قا)الف ا اف ا اهداف اعتقادي)الف

اهداف اخالقي ) ب
اهداف علمي آموزشي)ج

اهداف فرهنگي هنري)د ري) ي ر
اهداف اجتماعي ) هـ
زيست)و اهداف اهداف زيستي)و
اهداف سياسي ) ز

ا) اقت اف ا اهداف اقتصادي)ح
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اعتقادی اعتقادیاهداف یاهداف ی   

خداشناسی و شناسی خداشناسیخود و شناسی خود خود شناسی و خداشناسیخود شناسی و خداشناسی
تقويت ايمانتقويت ايمان

ن ا خ طلق اک زش نذ ا خ طلق اک زش ذ پذيزش حاکميت مطلق خداوندپذيزش حاکميت مطلق خداوند
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اخالقی اخالقیاهداف یاهداف ی   

نفس نفستهذيب تهذيب تهذيب نفستهذيب نفس
تعبد الهیتعبد الهی

ف ا فا ا ا اعتماد به نفساعتماد به نفس
کرامت اخالقیکرامت اخالقی
پرورش عواطف انسانیپرورش عواطف انسانی
انظباط و انظباطنظم و نظم نظم و انظباطنظم و انظباط
مبارزه با بيکارگیمبارزه با بيکارگی
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آموزشی علمی آموزشیاهداف علمی یاهداف وز ی  ی  وز ی   
تفکر و تعقل تفکرتحقيق و تعقل تحقيق ر ل و  ريق  ل و  يق 
تعليم تعلم و تربيتتعليم تعلم و تربيت
استعدادها استعدادهاهدايت هدايت هدايت استعدادهاهدايت استعدادها
شناخت جهانشناخت جهان

فا خط ان ز فات خط ان ز ت ترويج زبان و خط فارسیترويج زبان و خط فارسی
توسعه علوم و فنونتوسعه علوم و فنون
کتابخوانیکتابخوانی
مشارکت و همکاریمشارکت و همکاری
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فرهنگی فرهنگیاهداف یاهداف ر ی  ر  
هنری استعدادهای هنریشناخت استعدادهای شناخت ری ی  ری  ی   
زيباييهای جهانزيباييهای جهان
اسالم اسالمهنر هنر هنر اسالمیهنر اسالمی
حفظ ميراث فرهنگیحفظ ميراث فرهنگی

فا فااد اد ادب فارسیادب فارسی
احتراز از رسوم منحطاحتراز از رسوم منحط

آ آگ گ فرهنگ و آداب وسنن اسالمی ايرانیفرهنگ و آداب وسنن اسالمی ايرانی
تاريخ و فرهنگ و تمدن اسالمتاريخ و فرهنگ و تمدن اسالم
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اجتماعی اجتماعیاهداف یاهداف ج ی  ج  

مقدسات از مقدساتپاسداری از پاسداری پاسداری از مقدساتپاسداری از مقدسات
تحقق به قسط اسالمیتحقق به قسط اسالمی

ال ا گ الا ا گ ا تعاون و همبستگی اسالمیتعاون و همبستگی اسالمی
امر به معروف و نهی از منکرامر به معروف و نهی از منکر
نظمنظم
قانون به قانوناحترام به احترام احترام به قانوناحترام به قانونwww*p
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پذيزی پذيزیمسئوليت مسئوليت مسئوليت پذيزیمسئوليت پذيزی
تولی وتبریتولی وتبری

اکا اکاف ف فداکاریفداکاری
سعه صدر وتحملسعه صدر وتحمل
احترام به شخصيت افراداحترام به شخصيت افراد
سوء تبليغات برابر در سوءمقاومت تبليغات برابر در مقاومت وء ي  ب ر برابر  وءو  ي  ب ر برابر  www*pو 
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زيستی زيستیاهداف یاهداف ی زي  زي

روانی و جسمی سالمت روانیتامين و جسمی سالمت تامين تامين سالمت جسمی و روانیتامين سالمت جسمی و روانی
رعايت بهداشت عمومیرعايت بهداشت عمومی

ن ت نت ت ت توجه به تربيت بدنیتوجه به تربيت بدنی
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سياسی سياسیاهداف یاهداف ي ی  ي  

فقيه واليت اصل اساس بر سياسی بينش فقيهارتقای واليت اصل اساس بر سياسی بينش ارتقای ارتقای بينش سياسی بر اساس اصل واليت فقيهارتقای بينش سياسی بر اساس اصل واليت فقيه
اتحاد اسالمیاتحاد اسالمی

کش ا قالل کشا ا قالل ا استقالل همه جانبه کشوراستقالل همه جانبه کشور
حفظ کيان اسالمحفظ کيان اسالم
بينش سياسی نسبت به ايران و جهانبينش سياسی نسبت به ايران و جهان
جهانی استکبار ترفندهای جهانیشناخت استکبار ترفندهای شناخت ی ر جه ب ی ا ه ر ی  ر جه ب ی ا ه ر  www*p
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اقتصادی اقتصادیاهداف یاهداف ی   
اجتماعی توسعه ورشد اقتصادی اجتماعیرشد توسعه ورشد اقتصادی رشد ی ج و  ی ور  یر  ج و  ی ور  ر 
قداست کار و معاش حاللقداست کار و معاش حالل
بخش بخشمهارت مهارت مهارت بخشیمهارت بخشی
قناعت و پرهيز از اسرافقناعت و پرهيز از اسراف

ان از تگ د انانفاق از تگ د انفاق انفاق و دستگری از محرومانانفاق و دستگری از محرومان
مشاغل مولدمشاغل مولد
مبارزه با بهره کشی اقتصادیمبارزه با بهره کشی اقتصادی
منابع اقتصادی کشورمنابع اقتصادی کشور
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اصول حاكم بر نظام آموزش و پرورش ايران 

محور قرار دادن قرآن و سنت معصومين :اصل اول

تقدم تزكيه بر تعليم :اصل چهارم

همگاني بودن تعليم و تربيت :اصل دهم

اجباري بودن آموزش و پرورش عمومي   :اصل يازدهم
www*p
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توزيع عادالنه امكانات  : اصل سيزدهم 

رعايت مقتضيات محيط   : اصل چهاردهم 

توجه به مراحل رشد و بلوغ    : اصل شانزدهم 

هماهنگي بين سطوح و انواع آموزشها   :اصل نوزدهم

ارزش خاص رشته هاي تحصيلي    :اصل بيست و يكم  م ي و بي يل ي ي صر رزش
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اا ارزشهاي كار و فعاليتهاي بدني    :اصل بيست و دوم

پرورش توان تفكر و ابتكار    : اصل بيست و سوم 

هدايت تحصيلي : اصل سي و دوم 
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ساختار نظام آموزش و پرورش ايران 

ش افق ات تق ان ا زش آ .در ساختار آموزش ايران تقسيمات افقي و عمودي ديده مي شود اختا

ممنظور از تقسيمات عمودي نظام آموزشي ، دوره ها و مراحل مختلف تحصيلي 

است كه از نظر زمان معموال به طور متوالي پشت سر عم قرار مي گيرد 

wمتوسط و عالي –آموزش و پرورش عمومي –مانند دوره پيش دبستاتي 
ww*p
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ل ا ا ش آ نظا ا تق ا منظور از تقسيمات عمودي نظام آموزشي ، دوره ها و مراحل نظ

يمختلف تحصيلي است  كه از نظر زمان معموال به طور متوالي  و ور ب و ن ز ر ز ي ي

آموزش –پشت سرهم قرار مي گيرند مانند دوره پيش دبستاني 

متوسطه و عالي –و پرورش عمومي 
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منظور از  تقسيمات افقي تقسيماتي است كه هر 
يمرحله از نظر انواع شاخه ها و رشته هاي  ر و ع و ر ز ر

اين امر بيشتر در دوره .تخصصي مشخص مي كند
ميگيرد انجام .متوسطه . متوسطه انجام ميگيرد
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آن تغييرات و ايران پرورش و آموزش آنساختار تغييرات و ايران پرورش و آموزش نساختار يير  ن و  ير وزش و پرورش  نر  يير  ن و  ير وزش و پرورش  ر 

از پرورش و آموزش ازساختار پرورش و آموزش 13451345تاتا12901290ساختار 13451345تاتا12901290ساختار آموزش و پرورش ازساختار آموزش و پرورش از
 13701370تا تا   13451345ساختار آموزش و پرورش از ساختار آموزش و پرورش از

از ش زش آ ازاختا ش زش آ کن1370137013711371اختا کنتا تا تا کنونتا کنون  13711371--13701370ساختار آموزش و پرورش ازساختار آموزش و پرورش از
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ها ه نا ع تن از ل ت له ه افق ات تقسيمات افقی هر مرحله تحصيلی از تنوع برنامه ها و تق
محتوای تحصيلــی ناشی می شود و صورت گوناگونـــی

ت ا يکديگ ض ع ه تحصيالت نظ از و د دا .موازی دارد و از نظــر تحصيالت هم عرض يکديگر استمواز
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شاخه ها و رشته هاي متعدد نظري ، فني حرفه 
ا ط ش آ ا اخ انش ا اي و كاردانش در ساختار آموزش متوسطه ، يا ا

ورشته هاي تكميلي در دوره كارداني و  ي ر ور ر ي ي ي ر
كارشناسي ، نمونه هايي از تقسيمات افقي 

. هستندهستند
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افق و عمودی ساختار در بيشتر مشترک جنبه مشترک بيشتر در ساختار عمودی و افقی جنبه
و جنبه تمايز و تفاوت اغلب در تقسيمات 

. داخلی هر يک از اين ابعاد وجود دارد 
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آموزش و پرورش دوره پيش دبستاني 
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: :اهداف

پرورش-1 و آموزش اهميت و تعاريف با آشنايی آشنايی با تعاريف و اهميت آموزش و پرورش -1
دوره پيش دبستانی 

دبستان2 پيش دوره کودکان ويژگيهای با آشناي آشنايی با ويژگيهای کودکان دوره پيش دبستانی -2
يادگيری اهداف ، اصول و ويژگيهای مربيان پيش -3

دبستانیتان
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يآموزش و پرورش دوره پيش دبستاني  ب پيش ور پرورش وزشو
دبستاني پيش دوره پرورش و آموزش تعريف آموزش و پرورش دوره پيش دبستانيتعريف

دوره پيش دبستاني دوره اي است كه به تناسب امكانات و متقضيات 

يابند م ش و پ آن د ششساله تا سه كودكان كشو . هر كشور ، كودكان سه تا شش ساله در آن پرورش مي يابند ه www*p
nu

eb
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m



آموزش و پـرورش دوره پيش دبستــاني در جهان ، در مراكــزي

انه ا ان ك ك اغ االن خ خانه انن ا نا با ناحهايي مانند خانه خــردساالن ، باغ كودكـان ، مدرس مادرانه ا

كودكستان ، مراكز اينگونه ايران در گيرد مي انجام كودكان باغچه كودكان انجام مي گيرد در ايران اينگونه مراكز ، كودكستان باغچه

.و آمادگي نام دارد ر م ي www*pو
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اهميت آموزش و پرورش در دوره پيش دبستاني 

برخي از كارشناسان تعليم و تربيت تاكيد دارند كه آموزشهاي قبل

از دبستان ، كودكان را براي ورود به دبستان آماده مي كند و در 

كودكان بيان قدرت و اساسي مفاهيم ايجاد و لغوي خزانه توسعه خزانه لغوي و ايجاد مفاهيم اساسي و قدرت بيان كودكان توسعه

.    موثر است

www*p
nu

eb
*co

m



به همين دليل تعداد زيادي از كشورهاي توسعه 
توسعه ، آموزش پيش دبستاني يافته و در حال
همگاني قلمداد آموزش و پرورشجزئي از نظام م ز ي پرورشجز و يوزش

. كرده اند
www*p
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است امر اين نيز کودک روانشناس مطالعات روانشناسی کودک نيز اين امر است مطالعات
که سالهای بين سه تا شش سالگی  مرحله 

شکل گيری شخصيت تربيت حواس  و تربيتگ
است .تخيل . يل 

www*p
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كت ح و م ج شد گوياي شد نظ از كودك ه دو اهميت دوره كودكي از نظر رشد گويايي ، رشد جسمي و حركتي اهميت

ماجتماعي ، رشد شناختــي و اخالقي و سرانجــام –رشد عاطفي

. رشد خالقيت است 
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آنکه از پيش کودکان که است معتقد فروبل معتقد است که کودکان پيش از آنکه فروبل
مخلوقـاتی اثر پذيــر باشند افرادی مبتکر ، 

. خالق و مبدع هستند
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تاريخچه ظهور  و تكوين دوره پيش دبستاني 

روسو ، بيشترين اهميـت را در دوره پيش دبستـاني ، براي فعاليت 

. جسمي و تندرستي قائل بود 

او معتقد بود كه آموزش و پرورش كودك بايد كمتر گفتاري و بيشتر

www*p.حسي و تجربي باشد
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فروبل ، مربي آلماني ، را پايه گذار كودكستان مي دانند كه در سال 

در يك شهر كوچك آلمان ، مدرسه اي بــراي كودكان سه تـا  1837

.  هشت سال داير كرد كه كيندرگارتن يا كودكستان نام گرفت 

www*p
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تاسيس اين دوره در ايران با نام كودكستان به حدود هشتاد 

مرحوم باغچه بان در 1303سال پيش مي رسد ، كه در سال

سال د و اطفال ه باغچ كودكستان يز از1307تب شي د در شيــراز  1307تبريز كودكستان باغچـه اطفال و در سال

.كودكستان ديگري داير كرد رد ير د ري دي ن www*pود
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به تصويب شورايعالي1312آيين نامه كودكستان ها در سال

ال ف تا ا ن ا كان ك ن ن ف معارف رسيد و سنين كودكان اين دوره چهار تا هفت سال ا

شد سال.اعالم فرهنگ1344در وزارت اداري تشكيالت در ، ، در تشكيالت اداري وزارت فرهنگ 1344در سال.اعالم شد

. اداره مستقلي براي اداره امور كودكستان ها پديد آمد  ي پ ن و ور ر ي بر ي www*pر
nu
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زش آ نظا ن ل ا ان عن ه ا تان ك در دوره كودكستانها به عنوان اولين دوره نظام آموزشي ك

شد داير مختلفي نامهاي با كه شد ،:مطرح آمادگي دوره دوره آمادگي ، :مطرح شد كه با نامهاي مختلفي داير شد

يدوره آمادگي يكماهه و دو ماهه ، مهدهاي كودك و دوره 

.پيش دبستاني 
www*p

nu
eb

*co
m



تاسيس اين دوره در ايران با نام كودكستان به حدود هشتاد 

مرحوم باغچه بان در 1303سال پيش مي رسد ، كه در سال

سال د و اطفال ه باغچ كودكستان يز از1307تب شي د در شيــراز  1307تبريز كودكستان باغچـه اطفال و در سال

.كودكستان ديگري داير كرد رد ير د ري دي ن www*pود
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به تصويب شورايعالي1312آيين نامه كودكستانها  در سال

معارف رسيـد و سنيـن كودكان اين دوره چهـار تا هفت سال 

سال د و شد هنگ1344اعالم ف ت وزا اي ادا تشكيالت د ، در تشكيالت اداراي وزارت فرهنگ1344اعالم شد و در سال

. ، اداره مستقلي براي اداره امور كودكستانها پديد آمد  د پديد ه ود ور ر د ي بر ي ر www*pد
nu
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دوره كودكستانها به عنوان اولين دوره نظام آموزشي مطرح

دوره آمادگي ، دوره آمادگي: شد كه با نامهاي مختلفي داير شد 

. يك ماهه و دو ماهه ، مهدهاي كودك و دوره پيش دبستاني 

www*p
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: انواع مهدهاي كودك به قرار زير است 

مهدي هاي خصوصي -1

مهدهاي وابسته به موسسات دولتي - 2

مهدي هاي كودك كارگري - 3

ش4 ش آ لق ا مهدهاي كودك متعلق به آموزش و پرورش-4

يمهدهاي كودك مجتمع هاي حمايتي سازمان بهزيستي -5 بهزي ن ز ي ي ي ع ج و ي ه

www*p
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ايران پرورش و آموزش نظام طرح در دبستانی پيش ايراندوره پرورش و آموزش نظام طرح در دبستانی پيش ندوره ير وزش و پرورش  م  رح  ر  ی  ب نور پيش  ير وزش و پرورش  م  رح  ر  ی  ب ور پيش 

سال سالدر گسترش13681368در و تاسيس اهميت گسترشبر و تاسيس اهميت بر بر اهميت تاسيس و گسترش بر اهميت تاسيس و گسترش   13681368در سالدر سال
دوره پيش دبستانی تاکيد شده و به عنوان اولين دوره پيش دبستانی تاکيد شده و به عنوان اولين 

مرحله آموزش و پرورش عمومی اعالم شده مرحله آموزش و پرورش عمومی اعالم شده 
....استاست
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) پنج تا شش سال (ويژگي هاي كودكان دوره پيش دبستاني 

اعم ويژگي هاي بدني)الف

. كودك در فعاليتهاي خود همه بدن را به كار مي گيرد - 1

.هماهنگيهاي چشم و دست بتدريج آغاز مي شود - 2

ن3 ذ طاف ان ن ا ان تخ ا .استخوانها نرم و انعطاف پذيرند-3

يقلب كودك نسبت به سالهاي قبل سريعتر رشد مي كند -4 ر ر ري بل ي ه ب ب و ب
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عاطفي– اهم ويژگي هاي شناختي)ب ي)ب ي ي ويژ يم
. كنجكاو و جستجوگرند - 1

. به مرحله هوش عملي نزديكترند - 2

.حركات آنها به طور انفرادي انجام مي گيرد-3

مدارند-4 خود خواه خود اي اندازه تا .تا اندازه اي خود خواه خود مدارند-4

.به حركات نمايشي عالقه مندند-5
www*p

nu
eb

*co
m



. رغبتهاي ثابتي ندارند - 6

. به محبت نيازمندند - 7

آ .شوق به يادگيري منظم به تدريج پديد مي آيد-8

پردازند-9 مي رقابت به همساالن با و مندند عالقه وجودذ براز .به .به براز وجودذ عالقه مندند و با همساالن به رقابت مي پردازند9 www*p
nu
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اهداف آموزش و پرورش دوره پيش دبستاني 

وبشورايعالي آموزش و پرورش در آيين نامه كودكستانها مصوب  ه و يين ر پرورش و وزش ي ي ور

، هدف اساسي اين دوره را فراهم كردن محيط و فرصتهايي 1349

براي پرورش قواي جسماني ، عقالني و عاطفي كودكان تعيين 

www*p.كرده است
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رشد11 به رشدکمک به کمک کمک به رشدکمک به رشد1.1.
پرورش قوای جسمیپرورش قوای جسمی2.2.

ا ا ا اش ا ا ش پرورش استعدادهاپرورش استعدادها3.3.
آماده سازیآماده سازی4.4.
زمينه برای آموزش بهترزمينه برای آموزش بهتر5.5.
درآمد66 کم های خانواده به درآمدکمک کم های خانواده به کمک رآ6.6. م  ی  ه ه وا رآ ب  م  ی  ه ه وا www*p ب 
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به تصويب  1373پيشنهاد شد و در سال  1367اين اهداف در سال 

رسيد و در سه حيطه شناختي ، عاطفي و رواني و حركتي به شرح

شد اعالم :ذيل :ذيل اعالم شد

اهداف شناختي)الف

ياد و ادن مشاهده محيط پيرامون خود - 1

www*pآموزش اطالعات بهداشتي و ايمني - 2
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اهداف عاطفي ) ب

تقويت عالقه آمدن به مدرسه-1

عالقه مند كردن طفل به خواندن و شمردن و نقاشي كردن - 2

عالقه مند كردن طفل به گوش دادن و سخن گفتن - 3

طل4 ن ا آن ا ا اطف ل نت ا ا www*pياد دادن كنترل عواطف و ابراز آنها به نحو مطلوب -4
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حركتي  –اهداف رواني ) ج

پرورش تن و حفظ سالمت جسمي و رواني كودك -1

ايجاد عادات بهداشتي و ايمني - 2

پرورش دقت ، كنجكاوي و خالقيت - 3

ان4 گ ا كا ش پرورش روح همكاري با ديگران-4

ريايجاد زمينه شكوفايي و  رشد استعارهاي هنري -5 ي ر ر و يي و ي ز يج
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اصول آموزش و پرورش دوره پيش دبستاني 

تعليم علماي توافق مورد و شده مطالعه عام قاعده يك را اصل را يك قاعده عام ، مطالعه شده و مورد توافق علماي تعليم اصل

.و تربيت و راهنماي عمل تربيتي به سوي هدفها تعريف كرده اند 

. كه به چند مورد آن تاكيده شده است 

www*p
nu

eb
*co

m



است مقدم آموزش بر .پرورش .پرورش بر  آموزش مقدم است

. رواني كودك توجه شود –به تغذيه سالمت تن و بهداشت-

. به تفاوت هاي فردي كودكان توجه شود -

. به پرورش حواس مختلف كودك توجه گردد -

ه ت ت شخ ت ت ك ك ه ان ه ه ش رشد همه جانبه كودك و تربيت شخصيت وي مورد توجه -

.مربيان باشد ب ن ربي
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ويژگي هاي مربيان دوره پيش دبستاني 

گشاد بايد كودك زبان پس فتاد كارت و سر كودك با چونكه با كودك سر و كارت فتاد                پس زبان كودكي بايد گشادچونكه

مربيان اين دوره بايد از بهترين و زبده ترين معلمان عالقه مند به -1

.  كار باشند 

www*p. بايد روحيه اي شاد داشته باشند - 2
nu

eb
*co

m



غزالی دمحم غزالیامام دمحم ی::امام ز یم دمحم  ز ::م دمحم 

رفتار به آنها چشم و است قوی تقليد حس اطفال رفتاردر به آنها چشم و است قوی تقليد حس اطفال در  در اطفال حس تقليد قوی است و چشم آنها به رفتار در اطفال حس تقليد قوی است و چشم آنها به رفتار
هر چه نيکو داند هر چه نيکو داند . . آموزگار  و گوش آنها بر گفتار اوستآموزگار  و گوش آنها بر گفتار اوست

ناپسند نيز آنان دارد ناپسند را چه وهر دانند نيکو نيز ناپسندآنها نيز آنان دارد ناپسند را چه وهر دانند نيکو نيز آنها نيز نيکو دانند وهر چه را ناپسند دارد آنان نيز ناپسند آنها نيز نيکو دانند وهر چه را ناپسند دارد آنان نيز ناپسند آنها
..شمارندشمارند
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پر تحمل و صبور باشند و حتي االمكان از بين بانوان انتخاب گردند - 3

دوره خاص مربي گري را ابتدا در سطح كارداني و سپس كارشناسي -4

نند .بگذارنندبگذا

.براي آنان مزاياي كافي در نظر گرفته شود-5 ي
www*p
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آموزش و پرورش دوره ابتدايي 

www*p
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: :اهداف

دانش-1 ويژگيهای و اهميت و تعاريف با آشنايی آشنايی با تعاريف و اهميت و ويژگيهای دانش -1
آموزان دوره ابتدايی 

دوره2 معلمان ويژگيهای و اهداف با آشناي آشنايی با اهداف و ويژگيهای معلمان دوره -2
ابتدايی 

ش3 زش آ ا ش گ ا يادگيری روشهای آموزش و پرورش دوره -3
ابتدايی 

www*pآشنايی با برنامه درسی دوره ابتدايی -4
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تعريف آموزش و پرورش دوره ابتداييآ

در اصل مربوط به ساختار 1290در قانون اساسي معارف مصوب

بلدي مكاتب و دهكده مكاتب ، ايران پرورش و قبل)شهري(آموزش قبل) شهري(آموزش و پرورش ايران ، مكاتب دهكده و مكاتب بلدي 

از دوره متوسطه و عالي به عنوان اولين دوره تحصيالت رسمي ، 

تعليمات اجباري« كه نامهايي از قبيل . يعني ابتدايي مطرح شده است 

و در آموزش عمومي را دارد كه مخصوص كودكان» آموزش همگاني « 

تن ال تا شش .سنين شش تا ده سال هستندن
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ابتداي دوره پرورش و آموزش :اهميت آموزش و پرورش دوره ابتدايياهميت

مهمترين دوره تحصيلي در تمام نظامهاي آموزش و پرورش جهان 

زيرا شكل گيري شخصيت و رشد همه جانبه .دوره ابتدايي است

است بيشت ه دو اين www*p. در اين دوره بيشتر است د
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مند بهره وپرورش آموزش از دارد حق کس مندهر بهره وپرورش آموزش از دارد حق کس هر  هر کس حق دارد از آموزش وپرورش بهره مند هر کس حق دارد از آموزش وپرورش بهره مند
..گرددگردد

به مربوط که حدودی تا اقل ال وپرورش بهآموزش مربوط که حدودی تا اقل ال وپرورش آموزش  ربو ب ی   و ل   ربو ب وزش وپرورش ال  ی   و ل   وزش وپرورش ال 
..تعليمات ابتدايی و اساسی است بايد رايگان باشدتعليمات ابتدايی و اساسی است بايد رايگان باشد
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قانون و اجباری تعليمات قانون معارف اساسی قانون قانوندر و اجباری تعليمات قانون معارف اساسی قانون در  در قانون اساسی معارف قانون تعليمات اجباری و قانون در قانون اساسی معارف قانون تعليمات اجباری و قانون
اساسی جمهوری اسالمی ايران بر عمومی بودن اجباری اساسی جمهوری اسالمی ايران بر عمومی بودن اجباری 
فراهم و است شده تاکيد دوره اين شدن رايگان و فراهمبودن و است شده تاکيد دوره اين شدن رايگان و بودن و رايگان شدن اين دوره تاکيد شده است  و فراهم بودن و رايگان شدن اين دوره تاکيد شده است  و فراهم بودن

کردن شرايط تحصيل در اين دوره از وظايف دولت بر کردن شرايط تحصيل در اين دوره از وظايف دولت بر 
است شده استشمرده شده ..شمرده شده استشمرده شده استشمرده
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ابتدايی دوره گذراندن ابتدايیالزام دوره گذراندن الزام الزام گذراندن دوره ابتدايیالزام گذراندن دوره ابتدايی
سرمايه گذاری مناسبسرمايه گذاری مناسب

ک ف کک ف ک بهبود کيفی و کمیبهبود کيفی و کمی
زمينه موفقيت دانش آموززمينه موفقيت دانش آموز
کاهش افت تحصيلیکاهش افت تحصيلی

www*p
nu

eb
*co

m



تواتا نا اغلب تا دهد م امکان ابتداي تواتادوره نا اغلب تا دهد م امکان ابتداي دوره ابتدايی امکان می دهد تا اغلب نا تواتا دوره ابتدايی امکان می دهد تا اغلب نا تواتا دوره
ييهايی يادگيری به شکل مشکالتی در خواندن ييهايی يادگيری به شکل مشکالتی در خواندن 

.  .  نوشتن و حساب کردن ظاهر شودنوشتن و حساب کردن ظاهر شودظظ

www*p
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دوره ابتدايي در رشد مفاهيم و معناي اموري كه كودك در زندگي و 

ا نقش ا ا آ اا ت ا در دوره ابتدايي .زمره با آن سركار دارد نقش مهمي بر عهده دارد

رامكان مي دهد تا اغلب نا تواناييهاي يادگيري با شكل مشكالتي در  ي ل ب يري ي ي ييه و ب ي ن

. خواندن ، نوشتن و حساب كردن ظاهر شود 
www*p
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ابتداي دوره آموزان دانش هاي :ويژگي هاي دانش آموزان دوره ابتداييويژگ

در اين دوره . دوره سوم كودكي از حدود شش تا يازده سالگي است 

شخصيت كودك سازمان يافته تر و پيچيده تر مي شود و از نظر جسمي

آيد م وجود به او د جمع ات تغيي اجتماع و ذهن تواناييهاي . و تواناييهاي ذهني و اجتماعي تغييرات جمعي در او به وجود مي آيد و www*p
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ريناهم ويژگي هاي آنها از نظر بدني و ذهني و رواني است كه مهمترين  ه ت ي رو و ي ذه و ي بد ر ز ه ي ه ي ويژ هم

: آنها از نظر بدني 

. تكميل هماهنگي چشم و دست - 1

رشد ماهيچه هاي كوچك-2

ان3 پ از ان دخت شد عت شدن بيشت بيشتر شدن سرعت رشد دختران از پسران-3

غعالئم بلوغ-4 م
www*p
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ان ل ت ن ذ نظ : و از نظر ذهني و تحول رواني از

آگاهانه-1 طور به تقليد انجام انجام تقليد به طور آگاهانه1
خودمياني بيني و خودمداري كودك - 2
داشتن احساس مالكيت-3
ينزديك شدن او از تخيل به واقعيت-4 ي ز ي ز
جهت دار شدن كنجكاوي كودك - 5
اطف6 ا ث ش ا آ اشت داشتن آرامش و ثبات عاطفي-6
رسيدن به مرحله نظر محسوس - 7

داشتن حافظه نيرومند - 8
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تاريخچه ظهور و تكوين دوره ابتدايي 

با گسترش دامنه دانش ها و مهارتهاي بشر ، فرهنگ و تمدن ، افزايش 

جمعيت و تراكم نفوس در شرها ، كم كم دخالت آگاهانه در جريان انتقال

فرهنگ و تمدن به كودكان و نوجوانان ضروري شمرده شد و ضمن 

كه دارد متفاوتي شكلهاي كه شد اجرا نيز عمدي غير تربيت به توجه به تربيت غير عمدي نيز اجرا شد كه شكلهاي متفاوتي دارد كه توجه

خانه ، مسجد ، مكتب ، مدرسه :در ايران مهمترين آنها عبارتند از
www*p
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خانهخانه

خانواده از تربيت و تعليم خانوادهشروع از تربيت و تعليم شروع شروع  تعليم و تربيت از خانوادهشروع  تعليم و تربيت از خانواده
غير امری بودنغير امری بودن

ال گ ا ا القش گ ا ا قش نقش اعضای بزرگسالنقش اعضای بزرگسال
آموزش حرفهایآموزش حرفهای
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ججمسجدمسجد

اسالم صدر در مسجد اسالماهميت صدر در مسجد اهميت اهميت مسجد در صدر اسالماهميت مسجد در صدر اسالم
مسجد محل پرستشمسجد محل پرستش

ال الا ا ترويج دين اسالمترويج دين اسالم
مرکز اجتماع مسلمانانمرکز اجتماع مسلمانان
تعليم مبانی اسالمتعليم مبانی اسالم

www*p
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ببمکتبمکتب

نوشتن و خواندن و الفبا نوشتنآموزش و خواندن و الفبا آموزش آموزش الفبا و خواندن و نوشتنآموزش الفبا و خواندن و نوشتن
آموزش ابتدايی و همگانی آزادآموزش ابتدايی و همگانی آزاد

ال ف ا الشش ف ا شش شش تا هفت سالشش تا هفت سال
مبارزه با بی سوادیمبارزه با بی سوادی
تقويت فرهنگیتقويت فرهنگی
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ررمدرسهمدرسه
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دينيه علوم دينيهمدارس علوم يمدارس ي وم  يرس  ي وم  رس 

دولت بودجه و دولتنظارت بودجه و نظارت نظارت و بودجه دولتنظارت و بودجه دولت
ارتباط نزديک عملکردیارتباط نزديک عملکردی

ا آ ث ل ذاک گا اا آ ث ل ذاک گا ا پايگاه مذاکره علمی و تدريس و بحث آزادپايگاه مذاکره علمی و تدريس و بحث آزاد
امير کبيرامير کبير  --نخستين مدرسه ايراننخستين مدرسه ايران
بيهقيه و سعديهبيهقيه و سعديه
علميه های علميهحوزه های حوزه ي ی  يوزه ه ی  www*pوزه ه
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جديد سبک به ابتدايی جديدمدارس سبک به ابتدايی يمدارس ب ج يی ب  ب يرس  ب ج يی ب  ب رس 

در علوم وزارت درتاسيس علوم وزارت 12721272تاسيس 12721272تاسيس وزارت علوم درتاسيس وزارت علوم در
مشروطهمشروطه

ا ا ک ال ا ک ل تحصيل کرده های خارجتحصيل کرده های خارج
 مدرسهمدرسه  295295      12981298--12971297سال سال
دارالمعلمين و دار المعلماتدارالمعلمين و دار المعلمات
مقدماتی مقدماتیدانشسرای دانشسرای ی رای  یا رای  www*pا
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اساسی قانون پنج اساسیماده قانون پنج یماده ون  ج  ی پ ون  ج   پ

هفت سن از را خود اطفال است مکلف کس هفتهر سن از را خود اطفال است مکلف کس هر کس مکلف است اطفال خود را از سن هفت هر کس مکلف است اطفال خود را از سن هفت هر
.  .  سالگی به تحصيل معلومات ابتداييه وا داردسالگی به تحصيل معلومات ابتداييه وا دارد
..اعم از اينکه در خانه باشد يا در مدرسهاعم از اينکه در خانه باشد يا در مدرسه

www*p
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پنج اکان ک ابتداي ره د ل ط ن اکن پنجه اکان ک ابتداي ره د ل ط ن اکن هم اکنون طول دوره ابتدايی کماکان پنج هم اکنون طول دوره ابتدايی کماکان پنج ه
سال است و درباره مدت اين دوره تفاوت سال است و درباره مدت اين دوره تفاوت 

..ديدگاه بين مسئوالن وجود داردديدگاه بين مسئوالن وجود دارد
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اهداف دوره ابتدايي 

، اهداف  1367بر اساس طرح نظام آموزش و پرورش ايران در سال 

روان و عاطف ، شناخت حيطه سه در ابتداي از–دوره حركت حركتي از دوره ابتدايي در سه حيطه شناختي ، عاطفي و رواني 

طرف كميسيون پيش دبستاني و دبستاني به نمونه اي از هر كدام 

. اشاره مي كنيم 
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ابتدايی دوره اول پايه ابتدايیاهداف دوره اول پايه يیاهداف ب ور  ول  ي  يی پ ب ور  ول  ي   پ
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اهداف شناختي ) الف

آموزش اطالعات مقدماتي ، بهداشتي و ايمني 
آشنا و كردن استدالل و نوشتن و خواندن و خواندن و نوشتن و استدالل كردن و آشنا و

 كردن با قوانين و هنجارهاي اجتماعي
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عاطفی)ب اهداف ی) ب  

کردن عالقه و مدرسه به آمدن انگيره تقويت انگيره آمدن به مدرسه و عالقه کردن تقويت
کودک به خواندن و يادگيری و احترام گذاشتن 

به بزرگساالنگ
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حركتي  –اهداف رواني)ج

پرورش تن و روان و حفظ سالمت 
جسمي و رواني و شكوفايي و رشد 
نماز عمل آموزش ي www*pاستعدادهنري ، آموزش عملي نماز استعدادهن
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. بايد به عالقه كودك به يادگيري توجه كرد - 1

بايد به تقويت كنجكاوي در كودك پرداخت-2

گيرد-3 قرار توجه مورد اساسي مفاهيم آموزش .بايد . بايد آموزش مفاهيم اساسي مورد توجه قرار گيرد3

.بايد زمينه اي براي شكوفايي عاليق و استعداد هاي كوچك فراهم ساخت-4
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. بايد به پرورش استعداد و ذوق هنري كودك توجه نمود -5

. بايد كودك را به مقدمات زبان فارسي آشنا كرد - 6

. بايد نكات بهداشتي و ايمني را به كودك آموخت - 7
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اهداف پايه های دوم تا پنجم  اهداف پايه های دوم تا پنجم  فف
ا ت اا ت دوره ابتدايیدوره ابتدايیا
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شناختی شناختیاهداف یاهداف ی   

خلقت رموز خلقتآموزش رموز آموزش آموزش رموز خلقتآموزش رموز خلقت
ياد دادن قرآن مجيدياد دادن قرآن مجيد

ا اا ا واجبات دينیواجبات دينی
اطالعات بهداشتی و ايمنیاطالعات بهداشتی و ايمنی
تقويت حس کنجکاویتقويت حس کنجکاوی
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پيامبران زندگی با پيامبرانآشنايی زندگی با آشنايی آشنايی با زندگی پيامبرانآشنايی با زندگی پيامبران
آشنايی با قوانين و هنجارهای اجتماعیآشنايی با قوانين و هنجارهای اجتماعی

ش شآ آ آموزش هنریآموزش هنری
 آموزش مطالبی که به درک موقعيت دانش آموزان از لحاظ آموزش مطالبی که به درک موقعيت دانش آموزان از لحاظ

..زمان و مکان کمک کندزمان و مکان کمک کند
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عاطفی عاطفیاهداف یاهداف ی   

بزرگساالن به بزرگساالناحترام به احترام احترام به بزرگساالناحترام به بزرگساالن
عالقه مند کردن به نظمعالقه مند کردن به نظم

طال ک طالالق ک الق عالقه مند کردن به مطالعهعالقه مند کردن به مطالعه
عالقه مند کردن به تعاونعالقه مند کردن به تعاون
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روانی روانیاهداف حرکتیحرکتی--اهداف ی  ی  رو ی رو یر ر

ايمنی و بهداشتی ايمنیعادات و بهداشتی عادات عادات بهداشتی و ايمنیعادات بهداشتی و ايمنی
غادت به تعاونغادت به تعاون

ا ل ش اآ ل ش آ آموزش عملی نمازآموزش عملی نماز
تقويت مهارتهاتقويت مهارتها
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ابتدايی دوره پرورش و آموزش ابتدايیاصول دوره پرورش و آموزش يیاصول ب ور  وزش و پرورش  يیول  ب ور  وزش و پرورش  ول 

دبستانی13731373مصوبهمصوبه و دبستانی پيش دوره دبستانیکميسيون و دبستانی پيش دوره ::کميسيون کميسيون دوره پيش دبستانی و دبستانیکميسيون دوره پيش دبستانی و دبستانی13731373مصوبهمصوبه::
اصول آموزش و پرورش هفت تا ده ساله هااصول آموزش و پرورش هفت تا ده ساله ها

ک ک ق کال ک ق ال عالئق کودکعالئق کودک1.1.
تقويت کنجکاویتقويت کنجکاوی2.2.
شناخت علمی محيطشناخت علمی محيط3.3.
اساسی44 مفاهيم اساسیآموزش مفاهيم آموزش آموزش مفاهيم اساسیآموزش مفاهيم اساسی4.4.
شکوفايی استعدادهاشکوفايی استعدادها5.5.
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هنری ذوق هنریپرورش ذوق پرورش پرورش ذوق هنریپرورش ذوق هنری
مقدمات زبان و ادبيات فارسیمقدمات زبان و ادبيات فارسی

ا الق ا ل ا اف الق ا ل ا ف فضائل اخالقی دبيرانفضائل اخالقی دبيران
همکاری آموزشگاه و  خانوادههمکاری آموزشگاه و  خانواده
تحول جسمانی و روانیتحول جسمانی و روانی
بدنی بدنیتربيت تربيت تربيت بدنیتربيت بدنی
پرورش اجتماعیپرورش اجتماعی
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ويژگيهاي معلمان دوره ابتدايي 

: معلمان اين دوره بايد از ويژگيهاي به شرح ذيل برخوردار باشند 

. از سالمت تن روان برخوردار باشند - 1

. كودكان و عالم كودكي را  دوست داشته باشند - 2

اشن3 آشنا ل ف www*p.به رموز و حرفه معلمي آشنا باشند-3
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باشد4 داشته هماهنگ فنون و علوم فت پيش با . با پيشرفت علوم و فنون هماهنگي داشته باشد -4

.با مراحل رشد كودك هماهنگ باشد-5

. با امكانات اجرايي قابل حصول ، هماهنگي داشته باشد - 6

. با روشهاي آموزشي متناسب اين دوره هماهنگ باشد - 7

www*p. متناسب با نيازهاي زندگي كودك و جامعه باشد -8
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کودک زندگی نيازهای با کودکتناسب زندگی نيازهای با تناسب تناسب با نيازهای زندگی کودکتناسب با نيازهای زندگی کودک
شرايط محلی و مقتضيات منطقهایشرايط محلی و مقتضيات منطقهای

گ ف ا ا ا ش گا ف ا ا ا ش ا ارزشهای اجتماعی و فرهنگیارزشهای اجتماعی و فرهنگی
ارتباط منطقی محتوای مواد درسیارتباط منطقی محتوای مواد درسی
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جهان کشورهای در هفتگی درس جهانساعات کشورهای در هفتگی درس نساعات ی جه ور ر  ی  رس  ن  ی جه ور ر  ی  رس   

ابتداي آموزش ساعات کل ابتدايميانگين آموزش ساعات کل 2424//88ميانگين 2424/ / 88ميانگين کل ساعات آموزش ابتدايیميانگين کل ساعات آموزش ابتدايی  
ساعت در هفتهساعت در هفته

 ساعت در اروپای مرکزیساعت در اروپای مرکزی  2020حداقل حداقل
انگ انگاکث ه2626اکث اش ا کش ت ها اش ا کش ت ا  ساعت در کشورهای حاشيه ساعت در کشورهای حاشيه 2626حداکثرميانگين حداکثرميانگين

صحرای افريقاصحرای افريقا
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برنامه درسي دوره ابتدايي 

برنامه درسي مجموعه قواعد و ضوابطي است كه به مجموعه عوامل 

. وعناصر مرتبط با يادگيري منطق و سازمان مي دهد 

كه برنامه هاي درسي اين دوره با توجه به اصول ذيل تهيه 

شود مي :اجرا :اجرا مي  شود

. با هدفهاي آموزش و پرورش اين دوره هماهنگ باشد -1
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.با مدت تحصيل تناسب داشته باشد-2

باشد-3 پذير انعطاف كاف قدر به .به قدر كافي انعطاف پذير باشد-3

.با پيشرفت علوم و فنون هماهنگي داشته باشد-4

. با مراحل رشد كودك هماهنگ باشد - 5

. با امكانات اجرايي قابل حصول ، هماهنگي داشته باشد - 6

اش نگ ا ا نا ش آ ا ش ا . با روشهاي آموزشي متناسب اين دوره هماهنگ باشد -7

. متناسب با نيازهاي زندگي كودك و جامعه باشد-8 ب ج و و ي ز ي ز ي ب ب
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است درس جلسه هشتصد دبستانها درس ساالنه استساعات درس جلسه هشتصد دبستانها درس ساالنه ساعات ساعات ساالنه درس دبستانها هشتصد جلسه درس استساعات ساالنه درس دبستانها هشتصد جلسه درس است..
 طبق دستورالعمل وزارت آموزش و پرورش بر اساس طبق دستورالعمل وزارت آموزش و پرورش بر اساس

دد گ آغاز ل ا از يل ت ال ل ددبه گ آغاز ل ا از يل ت ال ل مصوبه مجلس سال تحصيلی از اول مهر آغاز می گردد و مصوبه مجلس سال تحصيلی از اول مهر آغاز می گردد و به
..تا پايان خرداد ادامه داردتا پايان خرداد ادامه دارد

ا ت ا ا آ ش ا ال ط ت ت اا ت ا ا آ ش ا ال ط ت ت ا  با توجه به تعطيالت رسمی دانش آموزان دوره ابتدايی در با توجه به تعطيالت رسمی دانش آموزان دوره ابتدايی در
..جلسه درس رسمی دارندجلسه درس رسمی دارند  3232سال سال 
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كتابهاي درسي دوره ابتدايي 

 ، تحصيلي مختلف هاي دوره درسي موارد از يك هر براي معموال

 كتابهاي انتشار و چاپ ، تاليف . شود مي نوشته درسي هاي كتاب

سازمان در امر اينواستپرورشوآموزش وزارتوظايفازدرسي

برابروگيردميانجامپرورشوآموزشريزيبرنامهوپژوهش  برابر و گيرد ميانجامپرورشوآموزش ريزيبرنامهوپژوهش

 . شود منتشرپرورشوآموزششورايعاليتاييدبابايدمقررات
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ابتداي ه دو ش و پ و وزش آ روشهاي آموزش و پرورش دوره ابتداييوشهاي

 تربيت و تدريس فنون و  روشها ، پرورش و آموزش فرآيند در

.داردمهميجايگاه

اشااااش  است عبارت تدريسروشوكاريهردادنانجامراهاستعبارتروش

ايمنطقوباقاعدهمنظماهاز ائهب مجموعه«آموزشوشوا  مجموعه « آموزشروشوارائهبرايمنطقيوباقاعده،منظمراهاز

بير توجه با تربيتي هدفهايبهرسيدنبرايمعلم كهاستمنطقي»تدابير يمكتنطقيتد يدنبر يبر توجبتربيتيهدفه
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به شرايط و امكانات اتخاذ مي كند كه روشهاي مختلفي را  

صاحبنظران مطرح كرده اند مانند روش سخنراني ،  

ش ا ن ال ل ا ث ا خ ا ش ض توضيحي ، پرسش و پاسخ مباحثه با حل مساله ، نمايشي ،  ت

ش ا آز عل دش گ ه شنا ا ن ا تك .  حفظ و تكرار ، نمايشنامه ، گردش علمي آزمايشي فظ www*p
nu
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شيوه هاي تربيت اسالمي 

قربيرويزيريوزب موفق آنان تربيتدرتوانندميزيرهايشيوهازاستفادهبامعلمان و

 : شوند

 : وضعيت موعظه ، شخصيت تكريم ، محبت روش  الگويي روش

www*p.نفسمحاسبهوتوبه ، تزكيه،تنبيهوتشويق
nu

eb
*co

m



هدفها به هدفهاتوجه به توجه ه هوج ب  وج ب 
توجه به تفاوتهای فردیتوجه به تفاوتهای فردی
روشها پذيری روشهاانعطاف پذيری انعطاف انعطاف پذيری روشهاانعطاف پذيری روشها
مشارکت دانش آموزمشارکت دانش آموز

ز دآ خ زش زآ دآ خ زش آ آموزش خودآموزیآموزش خودآموزی
نقش معلمنقش معلم
نقش والديننقش والدين
الگو پذيزی دانش آموزانالگو پذيزی دانش آموزان
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آموزش و پرورش دوره راهنمايي تحصيلي 

www*p
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: :اهداف

دانش-1 ويژگيهای و اهميت و تعاريف با آشنايی آشنايی با تعاريف و اهميت و ويژگيهای دانش -1
آموزان 

تحصيل راهنماي دوره راهنمايی تحصيلیدوره
آشنــايی با برنــامه درسی و ويژگيهای معلمان -2

دوره
راهنمايی تحصيلی 

آشنايی با خدمات راهنمايی دوره راهنمايی -3
یتحصيلی ي
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تعريف آموزش و پرورش دوره راهنمايي تحصيلي 

مرحله و شود مي آغاز ابتدايي دوره از پس تحصيلي راهنمايي دوره

 تا يازده سني گروه معموال . رود مي شمار به عمومي تعليمات دوم

www*p.كنندميتحصيل دورهايندرسالهسيزده
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تحصيليراهنماييدورهنامبهعموميتعليماتدوممرحلهنامگذاريعلت تحصيلي راهنماييدورهنامبهعموميتعليماتدوممرحلهنامگذاريعلت

شاشا شآ  به توجه لزوموپرورشوآموزش درراهنماييمفهومشدنوارد

استعدادهاست از صحيح برداري بهره شرايط كردن فراهم و فردي تفاوتهاي

w . گيرد قرار توجه مورد بايد رسمي تعليمات سطوح همه در كه
ww*p
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  رشته تحصيلی مناسبرشته تحصيلی مناسبانتخابانتخاب
از موارد مهمی است که بايد از موارد مهمی است که بايد 

شت آ ه شتا آ ه در اين دوره به آن بيشتر در اين دوره به آن بيشتر ا
د ش ه دت ش ه ..توجه شودتوجه شودت
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راهنمايی دوره آموزان دانش های راهنمايیويژگی دوره آموزان دانش های يی ويژگی ور ر ن  وز ش  ی  ی  يی ويژ ور ر ن  وز ش  ی  ی  ويژ

رشد آهنگ شدن رشدسريعتر آهنگ شدن سريعتر سريعتر شدن آهنگ رشدسريعتر شدن آهنگ رشد
 گذر از مرخله تفکر انضمامی و ورود به مرحله تفکر گذر از مرخله تفکر انضمامی و ورود به مرحله تفکر

انتزاعیانتزاعیانتزاعانتزاع
بلوغ جنسیبلوغ جنسی
ويژگيهای اخالقی و اعتقادی مثلويژگيهای اخالقی و اعتقادی مثل::
یتشخص طلبیتشخص طلبی یص ص
جستجو درباره معنی حياتجستجو درباره معنی حياتwww*p

nu
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*co
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عاطفی عاطفیويژگيهای یويژگيهای ی  يه یويژ ی  يه ويژ

محبت به محبتتمايل به تمايل تمايل به محبتتمايل به محبت
پويايی عواطفپويايی عواطف

ا ااف اف افتخار جويیافتخار جويی
پرخاشگریپرخاشگری
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اجتماعی اجتماعیويژگيهای یويژگيهای ج ی  يه یويژ ج ی  يه ويژ

محيط با فعال محيطبرخورد با فعال برخورد برخورد فعال با محيطبرخورد فعال با محيط
کاهش وابستگی به خانوادهکاهش وابستگی به خانواده

ا ااث اث تاثير دوستانتاثير دوستان
گروه گرايیگروه گرايی
 استقالل جويی و تشخص طلبی استقالل جويی و تشخص طلبی

www*p
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است الزامی زير نکات به استتوجه الزامی زير نکات به ی توجه ز ی وج ب  زير  ز وج ب  زير 

جسمی رشد آهنگ شدن جسمیسريعتر رشد آهنگ شدن سريعتر سريعتر شدن آهنگ رشد جسمیسريعتر شدن آهنگ رشد جسمی
توجه به ورود نوجوان به مرحله تفکر انتزاعیتوجه به ورود نوجوان به مرحله تفکر انتزاعی

غ غل ل توجه به بلوغ جنسیتوجه به بلوغ جنسی
توجه به ويژگيهای اخالقی و اعتقادی نوجوانانتوجه به ويژگيهای اخالقی و اعتقادی نوجوانان
توجه به ويژگيهای اجتماعیتوجه به ويژگيهای اجتماعی
عاطفی ويژگيهای به عاطفیتوجه ويژگيهای به توجه توجه به ويژگيهای عاطفیتوجه به ويژگيهای عاطفیwww*p
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اهميت دوره راهنمايي تحصيلي

يم ،عاطفي اعتقادي ، اخالقي،شناختي،بدنينظر ازنوجوانانويژگيهاياهم يرزوجوويژ يييب

 : از اجتماعي و

 بدن تعادل و تناسب در تغيير و جسمي رشد آهنگ شدن سريعتر-

 انتزاعيتفكرمرحلهبهورودوانضماميتفكرمرحلهازگذر-

روانوجسمعاليمظهوروجنسبلوغ- روانيوجسمي عاليمظهوروجنسيبلوغ
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تاريخچه ظهور و تكوين دوره راهنمايي 

رريبروبزوري آغاز كشور سراسردرمعنيبرنامهواهدافبا1350سالازدورهاين زورر

 اول سال در ابتدايي پنجساله دوره التحصيالن فارغ بار اولين و شد

 .دادند ادامه خود تحصيالت به و كرده نام ثبت تحصيلي راهنمايي دوره

www*p
nu

eb
*co

m



 آموزان دانش تعداد ، پرورش و آموزش وزارت رسمي آمار طبق

 هزار 250 حدود،1351-1350تحصيلي سالدرراهنمايياولسال

وميليون5بهنزديكتعداداين77-78سالدرواستبودهنفر  و ميليون 5 بهنزديكتعداداين7877 سالدرواستبودهنفر

.استرسيده دورهايندرنفرهزار300
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اهداف دوره راهنمايي تحصيلي 

1346 مصوب تحصيلي راهنمايي ساله سه دوره تحصيلي برنامه در

 : است شده تعيين ذيل شرح به ، دوره اين اهداف
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1-آموزان دانش معنوی و اخالقی فضايل پرورش 1- پرورش فضايل اخالقی و معنوی دانش آموزان

تفک2 ا ش ت نظ ا ا ه ک ک 2- کمک به ايجاد نظم و تربيت و پرورش عادت و تفکر
ساله ابتدايی علمی دوره پنج

افزايش تجارب و معلومــات عمومــي -   33
در اجتماع دانــش آموزان براي بهزيستن عي

www*p
nu

eb
*co

m



بويص هاي رشتـه در  آموزاندانشفرديهايرغبت وهااستعدادتشخيص-4 يير نشر يرروز

تحصيلي رشته انتخاب بـراي آنان راهنمايــي و اي حرفه و فني ، نظري

شناختي حيطه دو در تحصيلي راهنمايي دوره پرورش و آموزش اهداف

 1347 سال در پرورشيوآموزشنظامتغييــرشــورايدرعاطفــيو

تشدهتعيين ا www*p.استشدهتعيين
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اصول آموزش و پرورش دوره راهنمايي تحصيلي

شده تصويب ذيل شرح به 1374 آبان در دوره اين مشي خط و اصول

 : است

شنا1 اانشخ اآ ت اآگاتفا  از آگاهـي و تفاوتهــادركوآمــوزاندانشخودشناسـيبهكمك-1

روانيوجهانيتحوالت يو يوجه رو

 مستلزم كه آنها حل و شدن رو به رو روشهاي و مشكالت شناخت- 2

 . است مشاوره و راهنمايي خدمات ارائه
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 خود زندگي اداره خويشتن به متكي براي آموزان دانش به كمك- 3

 اجتماعي پذيرش و پرورش براي آموزان دانش به كمك- 4

 اجتماعي پذيرش و پرورش براي آموزان دانش به كمك- 5
www*p

nu
eb

*co
m



اختصاصي و عمومي استعدادهاي پرورش و تحصيلي هدايت - 6

 جامعه حرف و مشاغل با آشنايي- 7

 نوجوانان عالقه به توجه و تحقيق آموختن- 8
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ده ماده دوم دهفصل ماده دوم وم      فصل وم      ل  ل 
ايران اسالمی جمهوری پرورش و آموزش نظام ايراناليحه اسالمی جمهوری پرورش و آموزش نظام اليحه ن ير ی  هوری  وزش و پرورش ج م  نالي  ير ی  هوری  وزش و پرورش ج م  الي 
هدايت دانش آموز از مرحله کودکی به نوجوانیهدايت دانش آموز از مرحله کودکی به نوجوانی
ها تواناي هاشناخت تواناي شناخت شناخت توانايی هاشناخت توانايی ها
شکوفايی استعدادهاشکوفايی استعدادها

ت شخ تشد شخ شد رشد شخصيترشد شخصيت
خودشناسیخودشناسی
باورهای دينیباورهای دينی
......
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مشيها وخط مشيهااصول وخط يهاصول يهول و  ول و 

خودشناسی به خودشناسیکمک به کمک کمک به خودشناسیکمک به خودشناسی
کمک در حل مشکالتکمک در حل مشکالت

ش کا ا شق کا ا ق تقويت اتکا به خويشتنتقويت اتکا به خويشتن
مقدمات شناخت علمير محيطمقدمات شناخت علمير محيط
پرورش اجتماعیپرورش اجتماعی
تحصيلی تحصيلیهدايت هدايت هدايت تحصيلیهدايت تحصيلی
پرورش استعدادهاپرورش استعدادها
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فراغت اوقات از صحيح گيری فراغتبهره اوقات از صحيح گيری بهره بهره گيری صحيح از اوقات فراغتبهره گيری صحيح از اوقات فراغت
هماهنگی بين خانه و مدرسههماهنگی بين خانه و مدرسه

ا ا ا ا اکا ا ا ا کا همکاری بين مدارس و سازمانهاهمکاری بين مدارس و سازمانها
همگانی بودن تحصيل در اين دورههمگانی بودن تحصيل در اين دوره
توجه به عالقه نوجوانان به يادگيریتوجه به عالقه نوجوانان به يادگيری
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ويژگيهاي معلمان دوره راهنمايي تحصيلي 

خويشتن بنده كند دگر سز          من به حرفي آموخت كه كس آن هر

 اختصاصي و عمومي صالحيتهاي  اجر و بايد دوره اين معلمان- 1

ااناالگاشنتقلااشن ل ات ق  قرار متعلمانبرايمناسبيالگويوباشندمتقيجملهازباشندمي

يروير آموزان دانشرفتارتغييرويادگيري و دهييادفرآينددروگيرند يريويير رييروي نشر وز

 . باشند موثر
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اانالاا2 لاطفث اانا اشنخ  باشند برخوردار روانيتعادلوعاطفيثبات و جسمانيسالمتازبايد-2

ييريميولب هيچگاه و ارفاقگاه،بكندبايدسختگيري گاهمعلم:سعديقولبهكه قبب يچور

 . ندهد دست از را اعتدال

مشكالت كاهش در و باشند آنان تربيت و نوجوانان با كار به مند عالقه- 3

www*p.باشدتواناآنها
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 ويژگيهاي و باشد آشنا مشاوره فنون و راهنمايي روشهاي با- 4

 . بشناسد را آموزان دانش

افااشلطتض5 اناا هاي برنامه و اهدافازوباشدمسلطتدريسموردموضوعبه-5

بعورين .باشدمطلعدورهاين

 .باشند داشته آراسته وظاهري باشند خودسنجي به مند عالقه- 6
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ونونافالطونافالطون

کنيد درک مرا سفارشهای و وصايا معلمين گروه کنيدای درک مرا سفارشهای و وصايا معلمين گروه ای ای گروه معلمين وصايا و سفارشهای مرا درک کنيدای گروه معلمين وصايا و سفارشهای مرا درک کنيد..
روش شما با شاگردان روشی مستقيم و معتدل باشدروش شما با شاگردان روشی مستقيم و معتدل باشد

آ ا ک ا کا ا ط ف اط آاف ا ک ا کا ا ط ف اط اف  افراط و تفريط را بکار نبريد و به خدايی که ادب و آيين و افراط و تفريط را بکار نبريد و به خدايی که ادب و آيين و
دانش را آفريده شما را سوگند ميدهم که از حدود خود دانش را آفريده شما را سوگند ميدهم که از حدود خود 

نکن ز ا نکنت ز ا ..تجاوز نکنيدتجاوز نکنيدت
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سعدی سعدینظر ینظر یر  ر 

را اعتدال وهيچگاه ارفاق گاه کند سختگيری بايد گاه رامعلم اعتدال وهيچگاه ارفاق گاه کند سختگيری بايد گاه معلم  معلم گاه بايد سختگيری کند گاه ارفاق وهيچگاه اعتدال را معلم گاه بايد سختگيری کند گاه ارفاق وهيچگاه اعتدال را
..از دست ندهداز دست ندهد

ت ا نه ا که ز گ ت ا ه ن تشت ا نه ا که ز گ ت ا ه ن شت درشتی و نرمی بهم در به است         چو رگ زن که جراح و مرهم نه استدرشتی و نرمی بهم در به است         چو رگ زن که جراح و مرهم نه است  
درشتی نگيرد خردمند پيش              نه سستی که نازل کند قدر خويش  درشتی نگيرد خردمند پيش              نه سستی که نازل کند قدر خويش        
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ارزش زان آ دانش به که ت ا فق ارزشعل زان آ دانش به که ت ا فق معلمی موفق است که به دانش آموزان ارزش معلمی موفق است که به دانش آموزان ارزش عل
دهد و آنان را در شناخت و کاهش دهد و آنان را در شناخت و کاهش 

مشکالت خود بويژه مشکالت تحصيلی مشکالت خود بويژه مشکالت تحصيلی 
دهد دهدا ..ياری دهدياری دهدا
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معلم موفقيت معلمعوامل موفقيت معوامل ي  و ل  مو ي  و ل  و

پرورش و مشاوره راهنمايی روشهای و فنون با پرورشآشنايی و مشاوره راهنمايی روشهای و فنون با آشنايی  آشنايی با فنون و روشهای راهنمايی مشاوره و پرورش آشنايی با فنون و روشهای راهنمايی مشاوره و پرورش
استعدادهااستعدادها

زان آ دانش ای يژگي با زانآشناي آ دانش ای يژگي با آشناي آشنايی با ويژگيهای دانش آموزانآشنايی با ويژگيهای دانش آموزان
تسلط بر موضوع مورد تدريستسلط بر موضوع مورد تدريس
اطالع از اهداف و برنامه های دوره راهنمايی تحصيلیاطالع از اهداف و برنامه های دوره راهنمايی تحصيلی
شآشنايی با فنون صحيح سنجشآشنايی با فنون صحيح سنجش يح ون شيی يح ون يی
ظاهر آراسته و اداره مناسب کالسظاهر آراسته و اداره مناسب کالسwww*p
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دبيران تامين و تربيت دبيرانراههای تامين و تربيت نراههای بير ين  ربي و  ی  ه نر بير ين  ربي و  ی  ه ر

معلم تربيت معلممراکز تربيت مراکز تربيت معلممراکز تربيت معلممراکز
تدريس مواردی چونتدريس مواردی چون::

طط دروس رشته مربوطهدروس رشته مربوطه
دروس عمومیدروس عمومی
علوم تربيتیعلوم تربيتی
مشاورهمشاوره
روانشناسی تربيتیروانشناسی تربيتی
تدريس تدريسروشهای روشهای ريس ی  ه ريسرو ی  ه رو
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برنامه درسي دوره راهنمايي تحصيلي 

هاي برنامه به نسبت دوره اين برنامه ، راهنمايي دوره هدفهاي تناسب به

 : زيرا “ دهد مي نشان را بيشتري پذيري انعطاف و تنوع گذشته

 شده تقسيم عمليونظريمتعادلقسمتهاي بهدرسيمادههربرنامه-1

ت ايتاا زاندانشختلفق دشتعادلتنانهآ ا www*p .يابد پرورش متعادليومتناسبنحوبهآموزاندانشمختلفقوايتااست
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يبروي آموزان دانش عقليوبدنيرشدبهتوجه با درسيبرنامهمحتويات-2 يربوجبر نشيوب وز

 . است گرديده تنظيم

 است شده ادغام يكديگر در دارند هم با نزديك ارتباط كه درسي مواد- 3

طبيعي علوموشيمي،فيزيكمانند

درسماننداستيافتهتوسعهآموزاندانشتجاربوفعاليتدامنه-4  درس مانند استيافتهتوسعهآموزاندانش تجاربوفعاليتدامنه4

فنوحرفه

 مبذول موسيقي و سازي مجموعه ، نقاشي قبيل از هنري فعاليتهاي- 5

 . است گرديده
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فن و حرفه فنشناخت و حرفه نشناخت ر و  ن  ر و   

تاکيد مورد تاکيداصول مورد ::اصول اصول مورد تاکيداصول مورد تاکيد::
همراهی آموزش و عملهمراهی آموزش و عمل

ل ا ا ا گا کا ا فا لا ا ا ا گا کا ا فا ا  استفاده از کارگاه و مزرعه و ابزار و وسايل سمعی و استفاده از کارگاه و مزرعه و ابزار و وسايل سمعی و
بصریبصری

44  ساعت در هفتهساعت در هفته
خدمات  صنعت و کشاورزیخدمات  صنعت و کشاورزیwww*p
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كتابهاي درسي دوره راهنمايي تحصيلي 

 شده منتشر و تاليفمصوببرنامهاساس بردورهايندرسيكتابهاي
يرربجمورزو پنجم سال با تحصيليپايههردركتاب حجموتعدادنظرازواست يپ جمبي پ

 قانون و ضوابط به توجه با درس هر كه دارد زيادي تفاوت ابتدايي

ش ناخخاشآ ا .دارندراخودبهخصوص ساعتپرورشوآموزش
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از همواره هفتگی سن در ساعات در30ميزان ساعت ساعت در  30ميزان ساعات در سن هفتگی همواره از
ساعت در هفته در پايه های مختلف دوره  36هفته تا 

است بوده نوسان در .راهنمايی در نوسان بوده استراهنمايی

از طه ت ل ا ا ت35تا28ا ا ساعت تعيين  35تا28اين امر در دوره اول متوسطه از
.شده است 
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و زبان درس به هفتگی درسی ساعات درصد ترين وباال زبان درس به هفتگی درسی ساعات درصد ترين باال  باال ترين درصد ساعات درسی هفتگی به درس زبان و باال ترين درصد ساعات درسی هفتگی به درس زبان و
..ادبيات فارسی  سپس به رياضی اختصاص يافته استادبيات فارسی  سپس به رياضی اختصاص يافته است

ت ا شد ته کا فن فه اعات تاز ا شد ته کا فن فه اعات از از ساعات حرفه و فن کاسته شده استاز ساعات حرفه و فن کاسته شده است..
برنامه ريزی درسی همواره متمرکز طراحی شده استبرنامه ريزی درسی همواره متمرکز طراحی شده است..
 در مواد درسی و محتوا تفاوت چشمگيری  بين دختران و در مواد درسی و محتوا تفاوت چشمگيری  بين دختران و

..پسران ديده نمی شودپسران ديده نمی شود
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روشهاي آموزش و پرورش دوره راهنمايي تحصيلي

 نشانه و دارد خاصينقشعمليروش، پرورشوآموزشقلمرودر

 تدريس امر پيشرفت تا كنيم مي استفده آنها از كه است كارهايي مجموع

پيشرفت و يادگيري به ذيل موارد به توجه كه بايد مطلبوب جهتي تربيت و

ش آا www*p:كندمي كمكآموزدانشتحصيلي
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شش1 طافاشآ اشذان .باشدپذيرانعطافبايد پرورشآموزشروش-1

يليو(ويليوزبر كه است عنواني فعالشيوه(شودتاكيدفعال شيوهازاستفادهبر-2 و

 . ) شود مي اطالق آموزش تدريس روش از متعددي هاي شيوه بر

 . شود تقويت آموزان دانش رغبت و انگيزه بايد- 3

www*p.كندتسهيلراعملوعلمهمراهيبايد-4
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 . شوديادگيريبهآنهاعالقه افزايشموجببايد-5

دانجامآموزدانشومعلمعملوذهنتعاملبايد6 گي  . گيرد انجامآموزدانشومعلمعملي وذهنيتعاملبايد-6

 از ، آموزاندانشرفتارتغييرو موثريادگيريبراي-7

 . شود استفاده تنبيه و تشويق مناسب روشهاي
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خدمات راهنمايي در دوره راهنمايي تحصيلي 

 : اينكه در فرد به است منطقي كمك ، راهنمايي

.بشناسدراخودهاياستعداد-

كندمتعادلمنظماخويشحاالتوفتا .كندمتعادلمنظم راخويشحاالتورفتار-

م . بگيردتصميمبتواندتحصيلي رشتهيادروسانتخابدر-

 . شود تربيت پسنديده و آزاد رقابت براي -
www*p
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 . شود زندگي مختلف امور در خود مسائل و مشكالت حل به قادر-

 اجتماعي و شغلي ، تحصيلي زندگي و خود خصوصيات بين-

.كندبرقرار راممكنتوافقحداكثر
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از استفاده که است آن از حاکی راهنمايی تعريف و ازمفهوم استفاده که است آن از حاکی راهنمايی تعريف و مفهوم  مفهوم و تعريف راهنمايی حاکی از آن است که استفاده از مفهوم و تعريف راهنمايی حاکی از آن است که استفاده از
..اين خدمت در همه دوره های تحصيلی ضرورت دارداين خدمت در همه دوره های تحصيلی ضرورت دارد

يل ت يت ض د اين د انان ن های يژگ ا يلزي ت يت ض د اين د انان ن های يژگ ا زي  زيرا ويژگی های نوجوانان در اين دوره وضعيت تحصيلی زيرا ويژگی های نوجوانان در اين دوره وضعيت تحصيلی
و رفتاری آنان و اهدافی که بر دوره راهنمايی تحصيلی و رفتاری آنان و اهدافی که بر دوره راهنمايی تحصيلی 

ميکند تاکيد را ضرورت اين است ميکندمترتب تاکيد را ضرورت اين است ..مترتب است  اين ضرورت را تاکيد ميکندمترتب است  اين ضرورت را تاکيد ميکندمترتب

www*p
nu

eb
*co

m



از تفاده ازا تفاده رانا رانشا ايشا راهن دارس ايدر راهن دارس در در مدارس راهنمايی در مدارس راهنمايی مشاورانمشاوراناستفاده ازاستفاده از
متوقف گرديد که در اسناد متوقف گرديد که در اسناد   13591359در سالدر سال

ومدارک آموزش و پرورش داليل اين امر ومدارک آموزش و پرورش داليل اين امر 
د ش ن د دد ش ن د ..ديده نمی شودديده نمی شودد
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آموزش و پرورش دوره متوسطه 
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: :اهداف

دانش-1 های ويژگی و اهميت و تعاريف با آشنايی آشنايی با تعاريف و اهميت و ويژگی های دانش -1
آموزان 

متوسطه دوره متوسطهدوره
آشنايی با طرح جديد آموزش دوره متوسطه -2
آشنايی با ساختار دوره های متوسطه ، پيش -3

دانشگاهی و کاردانی پيوسته و برنامه درسی هر 
www*pيک از دوره ها
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تعريف آموزش و پرورش دوره متوسطه 

 به تخصصي غير و )عمومي( پايه آموزش انتقال دوره متوسطه دوره

كودكي ميان انتقال دورههمچنينواستتخصصيوعاليآموزشدوره

باشدمانتقالدورهجهتسهازكهجوانو www*p.باشدميانتقاليدورهجهتسهازكهجوانيو
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يوزشزل آموزش به تخصصيغيروهمگاني،عموميآموزشازانتقال-1 وزشبييرويو

تخدانشگاه  تخصصيودانشگاهي

 زندگيوكارمحيطبهآموزشيمحيطازانتقال-2

www*p بلوغ و جواني و كودكي ميان دوره از انتقال- 3
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مصوب معارف اساس قانون مصوبدر معارف اساس قانون 12901290در 12901290در قانون اساسی معارف مصوبدر قانون اساسی معارف مصوب  
مدارس متوسطه به عنوان مدارسی که بعد از مدارس متوسطه به عنوان مدارسی که بعد از 

دوره ابتدايی  و قبل ازمدارس عالی تشکيل می دوره ابتدايی  و قبل ازمدارس عالی تشکيل می 
است شده مطرح استشود شده مطرح سنينشود با دوره سنيناين با دوره اين رح   رح  و  ين ..و  ور ب  ين ين  ور ب  ين 

..چهارده تا هفده و هجده سالگی مقارن استچهارده تا هفده و هجده سالگی مقارن است
www*p

nu
eb

*co
m



در متنوع درس های برنامه متوسطه دوره دردر متنوع درس های برنامه متوسطه دوره در دوره متوسطه برنامه های درسی متنوع در در دوره متوسطه برنامه های درسی متنوع در در
شاخه ها و رشته های تحصيلی تقسيم شده و در شاخه ها و رشته های تحصيلی تقسيم شده و در 

نتيجه فرصتهای مناسب برای انتخاب درس و نتيجه فرصتهای مناسب برای انتخاب درس و 
معلومات عالقه استعداد براساس تحصيلی معلوماترشته عالقه استعداد براساس تحصيلی و رشته س    ی بر ي و ر  س    ی بر ي ر 

..پايه و نيازهای آينده بهتر فراهم ميشودپايه و نيازهای آينده بهتر فراهم ميشود
www*p
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بندی بندیجمع یجمع ع ب یج ع ب ج

آن در که ت ا رهای د طه ت ره آند در که ت ا رهای د طه ت ره دوره متوسطه دورهای است که در آن دوره متوسطه دورهای است که در آن د
چچدانش آموزان گروه سنی چهارده تا هفده دانش آموزان گروه سنی چهارده تا هفده 

ساله تحصيل می کنند و به دليل تنوع ساله تحصيل می کنند و به دليل تنوع 
ل ت ها شته دد ت ها ه لنا ت ها شته دد ت ها ه برنامه ها و تعدد رشته های تحصيلی برنامه ها و تعدد رشته های تحصيلی نا

..فرصت انتخاب دارندفرصت انتخاب دارند ر رر www*pر
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: اهميت آموزش و پرورش دوره متوسطه 

 و نوجوانان اختصاصي استعدادهاي اعظم قسمت متوسطه دوره در

 به و رسد مي اعال حد به آنان يادگيري قدرت كند مي بروز جوانان

اانل ش اا ت اا اانناقت  اين از رسند ميمعنويواقتصادياجتماعيارزشهاياندكمرحله

ييوعررو كيفيت و عملكردبهمستقيمادورهايندر خللونارسايينوعهررو يوربيورينرلور ي

 . داشت خواهد بسزايي تاثير ) عالي و عمومي ( آموزشي حلقه دو هر
www*p

nu
eb

*co
m



: ويژگي هاي دانش آموزان دوره متوسطه 

 : برد نام را ذيل موارد توان مي نمونه عنوان به

 اختصاصي استعدادهاي بروز- 1

لشانش2 گقشا ا يادگيري قدرت رسيدنوهوشكاملرشد و جسمانيسريعرشد-2

خوداعالءحدبه www*pوب
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اافت3 اق ت شا ا شگذاااگ ا ارزشگذاري و سياسياموربهگرايشواجتماعيقواعدبهيافتندست-3

علمي وهنريوفرهنگياموربه يورب يوريور

 بين تفـــاوت وجود درك و جنســي و شرعــي بلـــوغ به رسيـــدن- 4

 دختران و پسران

www*pانتزاعيتفكرمرحلهبهورود-5
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66--زندگی جدی مسايل درباره زندگیتفکر جدی مسايل درباره تفکر 66تفکر درباره مسايل جدی زندگیتفکر درباره مسايل جدی زندگی
77--اتمام وابستگی شديد به والديناتمام وابستگی شديد به والدين

ا88 ا ا ا ا ق اا ا ا ا ا ق ا 88--دستيابی به قواعد اجتماعی پايداردستيابی به قواعد اجتماعی پايدار
99--گرايش به امور سياسیگرايش به امور سياسی
1010--ارزشگذاری به امور فرهنگی هنری و علمیارزشگذاری به امور فرهنگی هنری و علمی
1111--گذاری تاثير توانايی گذاریاحساس تاثير توانايی احساس 1111احساس توانايی تاثير گذاریاحساس توانايی تاثير گذاری
1212--بلوغ جنسی و شرعیبلوغ جنسی و شرعی
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1313--دختران و پسران بين دخترانتفاوت و پسران بين تفاوت 1313ن ر ن و  ر نو بين پ ر ن و  ر و بين پ
1414--تفکر انتزاعیتفکر انتزاعی
1515مجدد سنجش و مجددقضاوت سنجش و قضاوت 1515--قضاوت و سنجش مجددقضاوت و سنجش مجدد
1616--گسترش آرزوهاگسترش آرزوها

ا1717 فاقت د اتشد فاقت د تشد 1717--تشديد رفاقتهاتشديد رفاقتها
1818--گرايشات اخالقی و مذهبیگرايشات اخالقی و مذهبی

ط طگ گ 1919--سازگاری با محيطسازگاری با محيط
2020--تمايل به آراستگیتمايل به آراستگی
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تاريخچه ظهور و تكوين آموزش و پرورش دوره تحصيلي

 به متوسطه مدرسه سرآغاز بايد 1228 سال در را دارلفنون تاسيس

متوسطه دوره تحصيل محل 1313 سال در . دانست ايران در جديد سبك

 . نهادند دبير را دوره اين مدرس و دبيرستان را

www*p : از بود عبارت متوسطه آموزشي ساختار 1354- 1353 سال در
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نظري- يا عموم اقتصاد:شاخه هاي رشته فرهنگ–اجتماع–شامل فرهنگاجتماعي شامل رشته هاي اقتصاد :شاخه عمومي يا نظري 

و ادب ، علوم تجربي و رياضي و فيزيك

شامل رشته هاي متنوعي به عنوان آموزش عمومي ، فني  :شاخه جامع -

.... بازگاني و 

ل شا ا ف فن زشاخ كشا ا خ ن خش www*pسه بخش صنعت ، خدمات ، كشاورزي :شاخه فني و حرفه اي شامل
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چهار ها شاخه اين از يک هر در تحصيل چهارمدت ها شاخه اين از يک هر در تحصيل مدت  مدت تحصيل در هر يک از اين شاخه ها چهار مدت تحصيل در هر يک از اين شاخه ها چهار
..سال بودسال بود

 دانش آموزان دوره متوسطه معموال سال اول دانش آموزان دوره متوسطه معموال سال اول
شده ذکر تحصيل های شاخه در را شدهمتوسطه ذکر تحصيل های شاخه در را متوسطه را در شاخه های تحصيلی ذکر شده متوسطه را در شاخه های تحصيلی ذکر شده متوسطه
می گذراندند و پس از سال اول متوسطه در می گذراندند و پس از سال اول متوسطه در 

يکی از رشته های تحصيلی به مدت سه سال يکی از رشته های تحصيلی به مدت سه سال 
کردند می کردندتحصيل می ..تحصيل ر ی  ريل  ی  ..يل 
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: طرح جديد آموزش دوره متوسطه 

 انتقال طرح « نام به طرحي پرورش و آموزش وزارت 1369 سال در

 شواي به تصويبوبررسيبرايوتهيه را»متوسطهآموزشبه

هنگانقالب دپيشنهادف ك .كرد پيشنهادفرهنگيانقالب

:جديد طرحمزايايازايگزيده

 دانشگاهي پيش و متوسطه دوره كردن واحدي و  نيمسالي- 1
www*p
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22--ودانش کار شاخه ودانشتشکيل کار شاخه تشکيل 22تشکيل شاخه کار ودانشتشکيل شاخه کار ودانش
33--  کوتاه شدن دوره آموزش عمومیکوتاه شدن دوره آموزش عمومی

شگا44 ا ش شگاش ا ش ش 44--پيش بينی دوره پيش دانشگاهیپيش بينی دوره پيش دانشگاهی
55--ارزش دادن به آموخته های خارج از مدرسهارزش دادن به آموخته های خارج از مدرسه
66--  آسانتر شدن تغيير رشته تحصيلیآسانتر شدن تغيير رشته تحصيلی
77--عالئق و استعدادها به عالئقتوجه و استعدادها به توجه 77ق ال ه و  ا قوج ب ا ال ه و  ا www*pوج ب ا
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اولويت اولويتداليل ويداليل و وياليل  و اليل 

دانشگاه به عموم آموزش از انتقال دانشگاهدوره به عموم آموزش از انتقال دوره انتقال از آموزش عمومی به دانشگاهیدوره انتقال از آموزش عمومی به دانشگاهیدوره
 سرعت در افزايش تقاضا برای آموزش سرعت در افزايش تقاضا برای آموزش

متوسطهمتوسطه
طه ت زش آ ها ا نا دد ت د طها ت زش آ ها ا نا دد ت د ا موارد متعدد نارسايی های آموزش متوسطهموارد متعدد نارسايی های آموزش متوسطه
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متوسطه آموزش های متوسطهنارسايی آموزش های ونارسايی وزش  ی  يی  ور وزش  ی  يی  ر

دانشگاهی تحصيالت از مانده عقب داوطلبان دانشگاهیافزايش تحصيالت از مانده عقب داوطلبان افزايش افزايش داوطلبان عقب مانده از تحصيالت دانشگاهیافزايش داوطلبان عقب مانده از تحصيالت دانشگاهی
جو نادرست حاکم بر جامعهجو نادرست حاکم بر جامعه

ا ا ا ش آ شگذا اا ا ا ش آ شگذا ا عدم ارزشگذاری بر آموزشهای خارج از مدرسهعدم ارزشگذاری بر آموزشهای خارج از مدرسه
عدم انعطاف پذيریعدم انعطاف پذيری
نا مناسب بودن بافت و محتوای ذرسینا مناسب بودن بافت و محتوای ذرسی
ای وحرفه فنی آموزش در مشکالتی منابع ایاتالف وحرفه فنی آموزش در مشکالتی منابع اتالف ر ای ی و وزش  ر آ ی  ال بع  ال  ر ایا ی و وزش  ر آ ی  ال بع  ال  www*pا
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ازکسب است عبارت متوسطه دوره تربيت ازکسبهدفهای است عبارت متوسطه دوره تربيت هدفهای  هدفهای تربيتی دوره متوسطه عبارت است ازکسب هدفهای تربيتی دوره متوسطه عبارت است ازکسب
عادتها و مهارتهای الزم برای مطالعه و کار  آشنايی عادتها و مهارتهای الزم برای مطالعه و کار  آشنايی 

ت ا دن ک ان دن ک فک ث ا ش تا ا دن ک ان دن ک فک ث ا ش با روشهای موثر فکر کردن و بيان کردن رعايت با روشهای موثر فکر کردن و بيان کردن رعايت ا
اصول بهداشت و سازگاری شخصی و اجتماعی دارا اصول بهداشت و سازگاری شخصی و اجتماعی دارا 

شدن نظر مساعد  و  قدر شناسی در فرصتهای شدن نظر مساعد  و  قدر شناسی در فرصتهای 
www*pععمختلف و تدوين يک فلسفه جامع از زندگیمختلف و تدوين يک فلسفه جامع از زندگی
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ها شاخه از يک هر هااهداف شاخه از يک هر ز  اهداف ر ي  ز    ر ي   

11--نظری متوسطه شاخه نظریهدف متوسطه شاخه هدف 11هدف شاخه متوسطه نظریهدف شاخه متوسطه نظری
اعتالی سطح فرهنگ و دانش عمومی و شناخت بهتر استعداد اعتالی سطح فرهنگ و دانش عمومی و شناخت بهتر استعداد 
هدايت ای ب ب نا ينه ز اد اي زان آ دانش هدايتعالقه ای ب ب نا ينه ز اد اي زان آ دانش و عالقه دانش آموزان و ايجاد زمينه مناسب برای هدايت و عالقه دانش آموزان و ايجاد زمينه مناسب برای هدايت عالقه

آنان به سمت اشتغال مفيد و احراز آمادگی نسبی برای ادامه آنان به سمت اشتغال مفيد و احراز آمادگی نسبی برای ادامه 
دانشگاه تر عال دانشگاهتحصيالت تر عال ..تحصيالت عالی تر دانشگاهیتحصيالت عالی تر دانشگاهیتحصيالت
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:ايحرفهو فنيمتوسطهشاخههدف-2 يرويو

ادامه براي آمادگي احراز و مفيد اشتغال سمت به آموزان دانش هدايت

علمي –كاربردي تر عالي تحصيالت 

:)آموزشيمهارتهاي( كارودانششاخههدف-3

سرپرستوكاراستاد،ماهروماهرنيمهسطوحانساننيرويتربيت سرپرست و كار استاد،ماهروماهرنيمهسطوحانسانينيرويتربيت

خدماتوكشاورزي ، صنعتبخشهاينيازمورد
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ههدف4 :دانشگاهپيشدو :دانشگاهيپيشدورههدف-4

 تر عالي تحصيالتبهورودبرايآموزاندانشدرنسبتآمادگيايجاد

: ) پيوسته( كارداني دوره هدف- 5

 ) مربي و سرپرست ، تكنسين ( مياني هاي رده انساني نيروي تربيت 

www*p . است كشورفرهنگواجتماعي،اقتصاديمختلفبخشهايبراي
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: ساختار دوره هاي متوسطه ، پيش دانشگاهي و كارداني پيوسته 

 : نظري متوسطه شاخه

 چهار و است متوسطهدورهآموزشيساختار جزبزرگترينشاخهاين

كاضشته ز اتف انعلاد علتعلان علوم و تجربي علوم،انسانيعلوموادبيات –فيزيك– رياضيرشته

.گيرد مي بردررااسالميمعارف
www*p
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 : اي حرفه و فني متوسطه شاخه

 . است كشاورزي و خدمات ، صنعت زمينه سه شامل شاخه اين

:دانشوكارشاخه :دانشوكارشاخه

www*p است خدمات و دامپروي و كشاورزي ، صنعت زمينه سه داراي شاخه اين
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: دوره پيش دانشگاهي 

علوم رياضي ، علوم تجربي :رشته هاي تحصيلي اين دوره عبارتند از

هنر و انسان علوم انساني و هنرعلوم
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ي تق آخرين يل تح گرايش از ر ينظ تق آخرين يل تح گرايش از ر نظ  منظور از گرايش تحصيلی آخرين تقسيم منظور از گرايش تحصيلی آخرين تقسيم
بندی ساختار دوره متوسطه است و بندی ساختار دوره متوسطه است و 

کوچکترين جزء از رشته های تحصيلی   کوچکترين جزء از رشته های تحصيلی   
..می باشدمی باشداشداشد

www*p
nu

eb
*co

m



پيوسته کاردانی و:دوره فنی شاخه که آموزان دانش دانش آموزان که شاخه فنی و : دوره کاردانی پيوسته
حرفه ای را انتخاب می کنند می توانند طبق ضوابط دوره 

پيوسته کاردانی سال(پنجساله دو و متوسطه سال سه سه سال متوسطه و دو سال (پنجساله کاردانی پيوسته
. را بگذرانند ) کاردانی

www*p
nu

eb
*co

m



ويژگي هاي دبيران دوره متوسطه

 خود هاي توانايي شناخت در توانايي-

نلخگ .كندعملخود،گويدميچههر-

ير . باشند داشتهمهارتآموزاندانشهايتواناهائيشناختدر- نشيو روز به
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-در آموزان دانش نيازهای موافق و باشد خالق و مبتکر - مبتکر و خالق باشد و موافق نيازهای دانش آموزان در
. سر بدهد 

- باروشهای اداره کالس آشنايی داشته و از نظر مديريت
اشن اشته الز ا ا کال . کالس  و کالسداری مهارت الزم داشته باشند کال

www*p
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پياژه پياژهژان ژژان ن پي ژژ ن پي ژ

و آموزش وبازسازی اصالح طرح وزيباترين آموزش وبازسازی اصالح طرح زيباترين  زيباترين طرح اصالح وبازسازی آموزش و زيباترين طرح اصالح وبازسازی آموزش و
پرورش در صورتی که معلم به تعداد کافی و پرورش در صورتی که معلم به تعداد کافی و 
با کيفيت مطلوب در اختيار نباشد با شکست با کيفيت مطلوب در اختيار نباشد با شکست 

شد خواهد شدروبرو خواهد ..روبرو و  و روبرو  ..روبرو 
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ماهر و موفق خوب معلم يک ماهرويژگيهای و موفق خوب معلم يک رويژگيهای ق و  و وب  م  ی ي  يه رويژ ق و  و وب  م  ی ي  يه ويژ

سنجی خود به دادن سنجیاهميت خود به دادن اهميت اهميت دادن به خود سنجیاهميت دادن به خود سنجی
عمل به آنچه ميگويدعمل به آنچه ميگويد

ا آ ش ا ا ل قا ااش آ ش ا ا ل قا اش دوست داشتن متقابل او و دانش آموزاندوست داشتن متقابل او و دانش آموزان
شناخت همه دانش آموزانشناخت همه دانش آموزان
تن صدای مناسبتن صدای مناسب
وخالقيت وخالقيتابتکار ابتکار ابتکار وخالقيتابتکار وخالقيت
تناسب در صحبت کردنتناسب در صحبت کردن
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آموزان دانش نياز با موافق آموزانتدريس دانش نياز با موافق تدريس تدريس موافق با نياز دانش آموزانتدريس موافق با نياز دانش آموزان
استفاده از استعداد خوداستفاده از استعداد خود

ا شآ ا ا اش شآ ا ا ش توجه به رشد همه جانبه دانشآموزانتوجه به رشد همه جانبه دانشآموزان
نگاشتن تجربياتنگاشتن تجربيات
داشتن دفتر يادداشتداشتن دفتر يادداشت
کالس اداره روش با کالسآشنايی اداره روش با آشنايی آشنايی با روش اداره کالسآشنايی با روش اداره کالس
ارائه مطالب به نحوی صميمانهارائه مطالب به نحوی صميمانه
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ححتصحيح تکاليف دانش آموزانتصحيح تکاليف دانش آموزان
مشارکت فعال در گروههای آموزشیمشارکت فعال در گروههای آموزشی
بهره گيری از نمودارها و تصاويربهره گيری از نمودارها و تصاوير

ا اا ا رعايت ادبرعايت ادب
آموزش روش صحيح مطالعهآموزش روش صحيح مطالعه
عصبانيت از عصبانيتپرهيز از پرهيز پرهيز از عصبانيتپرهيز از عصبانيت
پرهيز از روشهای نادرست تنبيهپرهيز از روشهای نادرست تنبيه
بياستفاده از روشهای مناسب تشويق و تنبيهاستفاده از روشهای مناسب تشويق و تنبيه و ويق ب ی ه رو بيز و ويق ب ی ه رو ز
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ديگران راهنمايی و ياری از ديگراناستفاده راهنمايی و ياری از استفاده ن ر ي يی  ری و ر ز ي ن  ر ي يی  ری و ر ز ي  
ارتباط با خانواده دانش آموزانارتباط با خانواده دانش آموزان
جذاب سواالت جذابطرح سواالت طرح طرح سواالت جذابطرح سواالت جذاب
به فعاليت واداشتن دانش آموزانبه فعاليت واداشتن دانش آموزان

د دن ک د ه ه دت دن ک د ه ه ت توجه به دوره کردن دروستوجه به دوره کردن دروس
عدم اسلرت در کتابهای درسیعدم اسلرت در کتابهای درسی
پرهيز از تبعيضپرهيز از تبعيض
پرهيز از تاخيرپرهيز از تاخير
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آموزان دانش کالسی اعمال به آموزانتوجه دانش کالسی اعمال به توجه ن وز ش  ی  ل  نوج ب  وز ش  ی  ل  وج ب 
عالقه به کارعالقه به کار
روشها در روشهاتنوع در تنوع تنوع در روشهاتنوع در روشها
اعتقاد به الگو بودن شخصيت معلماعتقاد به الگو بودن شخصيت معلم

زش آ ک ک زش آ ل ا اد از تفاد زشا آ ک ک زش آ ل ا اد از تفاد ا استفاده از مواد و وسايل آموزشی و کمک آموزشیاستفاده از مواد و وسايل آموزشی و کمک آموزشی
ايجاد رقابت سالمايجاد رقابت سالم

آ آط ط برقراری انضباط آزادانهبرقراری انضباط آزادانه
اجرای فعاليت های گروهی کالسیاجرای فعاليت های گروهی کالسی

www*p
nu

eb
*co

m



دوره اين دبيران تامين و دورهتربيت اين دبيران تامين و ورتربيت ين  ن  بير ين  ورربي و  ين  ن  بير ين  ربي و 

معلم تربيت معلمدانشگاههای تربيت دانشگاههای دانشگاههای تربيت معلمدانشگاههای تربيت معلم
دانشکده های روانشناسی و علوم تربيتیدانشکده های روانشناسی و علوم تربيتی

ال ا ا آ شگا الا ا ا آ شگا ا دانشگاه آزاد اسالمیدانشگاه آزاد اسالمی
مراکز عالی ضمن خدمت فرهنگيانمراکز عالی ضمن خدمت فرهنگيان
دوره آموزش قبل از خدمتدوره آموزش قبل از خدمت
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: برنامه هاي درسي دوره متوسطه 

 دوره و دوره اين درس هاي برنامه ، متوسطه دوره جديد طرح در

 ، اختصاصي ،مشترك،عموميدورس صورتبهدانشگاهيپيش

ي تپودمانهايواختيا جهايآموختهبهتوجهومها سهازخا مد  مدرسه از خارج هايآموختهبهتوجهومهارتپودمانهايواختياري

.استشدهارائه
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: برنامه درسي دوره پيش دانشگاهي 

 دانشگاهي پيش دوره نام به اي دوره متوسطه دوره اتمام از پس

.استشدهبينيپيش

شداهداف :دانشگاهپ :دانشگاهي پيشدورهاهداف-
دبيرستانتخصصيدورسآموزشيتعميق-1 www*pدبيرستانتخصصي دورسآموزشيتعميق1
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 تحصيل ادامه جهت الزم آمادگي و مناسب هاي زمينه آوردن فراهم- 2

 عالي آموزش هاي دوره در

استعداد با مطابقعاليآموزشهايدوره بهآموزاندانشهدايت-3

آنهاعالقهو آنهاعالقهو

معرفت افزايش و خالقيتشكوفاييبرايمناسبزمينهآوردنفراهم-4

 آموزان دانش فرهنگي و علمي
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55--تحصيل هدايت امکانات کردن فراهم منظور تحصيلبه هدايت امکانات کردن فراهم منظور به 55-- به منظور فراهم کردن امکانات هدايت تحصيلی به منظور فراهم کردن امکانات هدايت تحصيلی
بهتر سعی شده است دروس سال اول بجز يک يا دو بهتر سعی شده است دروس سال اول بجز يک يا دو 
فته گ نظ د ک شت ها شته ا ت ا ان فتهن گ نظ د ک شت ها شته ا ت ا ان عنوان برای تمام رشته ها مشترک در نظر گرفته عنوان برای تمام رشته ها مشترک در نظر گرفته ن
شود تا دانش آموزان گرايش خود را با توجه به شود تا دانش آموزان گرايش خود را با توجه به 

..عالئقشان انتخاب کنندعالئقشان انتخاب کنند
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66--تنظيم و سال سه بين درس های واحد تقسيم تنظيمدر و سال سه بين درس های واحد تقسيم در 66-- در تقسيم واحد های درسی بين سه سال و تنظيم در تقسيم واحد های درسی بين سه سال و تنظيم
جدول ساعات هفتگی سعی بر اين بوده است که جدول ساعات هفتگی سعی بر اين بوده است که 
هفتگ ات ا ق ف د ا ه ه ت ا هفتگال ات ا ق ف د ا ه ه ت ا عالوه بر رعايت همه موارد فوق ساعات هفتگی عالوه بر رعايت همه موارد فوق ساعات هفتگی ال

ساعت تجاوز نکند تا برنامه ريزی ساعت تجاوز نکند تا برنامه ريزی   3636دروس از دروس از 
..اجرايی مدارس دچار مشکل نشوداجرايی مدارس دچار مشکل نشودلل
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درسی های درسیبرنامه های یبرنامه ر ی  یبر  ر ی  بر 

اين درس های برنامه متوسطه دوره جديد طرح ايندر درس های برنامه متوسطه دوره جديد طرح در  در طرح جديد دوره متوسطه برنامه های درسی اين در طرح جديد دوره متوسطه برنامه های درسی اين
دوره و دوره پيش دانشگاهی به صورت عمومی دوره و دوره پيش دانشگاهی به صورت عمومی 

ت ا ا ان د ا اخت ا اخت ک تشت ا ا ان د ا اخت ا اخت ک مشترک اختصاصی و اختياری و پودمانهای مهارت مشترک اختصاصی و اختياری و پودمانهای مهارت شت
و توجه به آموخته های خارج از مدرسه ارائه شده و توجه به آموخته های خارج از مدرسه ارائه شده 

..استاست
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ريريتعاريفتعاريف
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عمومی عمومیدروس یدروس و یروس  و روس 

ارتقای برای آنها آموختن که است ارتقایدروس برای آنها آموختن که است دروسی است که آموختن آنها برای ارتقای دروسی است که آموختن آنها برای ارتقای دروس
سطح علمی اجتماعی اقتصادی فرهنگی سياسی سطح علمی اجتماعی اقتصادی فرهنگی سياسی 

هر فارغ التحصيل دوره متوسطه ضرورت هر فارغ التحصيل دوره متوسطه ضرورت 
دوره آموزش های شاخه تمام در و دورهدارد آموزش های شاخه تمام در و ور دارد وزش  ی  م   ر  ور ر و  وزش  ی  م   ر  ر و 

..متوسطه مشترک استمتوسطه مشترک است
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مشترک مشترکدروس ردروس رروس  روس 

ها رشته همه برای که است دروس از هاگروه رشته همه برای که است دروس از گروهی از دروس است که برای همه رشته ها  گروهی از دروس است که برای همه رشته ها  گروه
و گرايشهای مختلف آن شاخه آموختن آن و گرايشهای مختلف آن شاخه آموختن آن 

..الزامی استالزامی است
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اختصاصی اختصاصیدروس یدروس یروس  روس 

پايه آنها گذراندن با آموز دانش که است پايهدروس آنها گذراندن با آموز دانش که است دروسی است که دانش آموز با گذراندن آنها پايه دروسی است که دانش آموز با گذراندن آنها پايه دروس
علمی يا عملی مناسب برای ورود به بازار کار علمی يا عملی مناسب برای ورود به بازار کار 

و اشتغال يا ادامه تحصيل در سطح سطوح و اشتغال يا ادامه تحصيل در سطح سطوح 
کند می کسب خاص رشته يک تردر کندعالی می کسب خاص رشته يک تردر ..عالی ی  ب  ص   ر ي ر  ر ی ی  ب  ص   ر ي ر  ر ..ی 
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اختياری اختياریدروس ریدروس ي ریروس  ي روس 

مشترک دروس يا اختصاص دروس از مشترکتعدادی دروس يا اختصاص دروس از تعدادی از دروس اختصاصی يا دروس مشترک تعدادی از دروس اختصاصی يا دروس مشترک تعدادی
داخل و خارج از برنامه درسی گرايش يا رشته داخل و خارج از برنامه درسی گرايش يا رشته 

مربوطه است که دانش آموز آنها را بر حسب مربوطه است که دانش آموز آنها را بر حسب 
کند می انتخاب خود استعداد و کندعالقه می انتخاب خود استعداد و ی عالقه ب  و  ی  و   ب  و  .. و  
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مهارت مهارتپودمانهای رپودمانهای ه ی  ه رپو ه ی  ه پو

حرفه مهارتهای آنها طريق از که است حرفهدروس مهارتهای آنها طريق از که است دروسی است که از طريق آنها مهارتهای حرفه دروسی است که از طريق آنها مهارتهای حرفه دروس
ای مورد نياز برای اشتغال به کار مفيد به ای مورد نياز برای اشتغال به کار مفيد به 

آ آظ ..صورت نظری و عملی آموزش داده می شودصورت نظری و عملی آموزش داده می شودظ
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مدرسه از خارج های مدرسهآموخته از خارج های رآموخته ز  رج  ی  رو  ز  رج  ی  و 

که است عمل و نظری های آموخته کهمجموعه است عمل و نظری های آموخته مجموعه آموخته های نظری و عملی است که مجموعه آموخته های نظری و عملی است که مجموعه
هر فرد بدون الزام به حضور به کالسهای هر فرد بدون الزام به حضور به کالسهای 

متعارف ميتواند مورد آزمون قرار گرفته و متعارف ميتواند مورد آزمون قرار گرفته و گگ
شود تعيين آن اساس بر آنها تحصيلی شودارزش تعيين آن اساس بر آنها تحصيلی ..ارزش و يين  ن  س  ه بر  ی  ي ورزش  يين  ن  س  ه بر  ی  ي .  .  رزش 
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پرورشی پرورشیفعاليتهای یفعاليتهای ی پرور ه یي ی پرور ه ي

و دين باورهای تعميق منظور به که است وفعاليتهاي دين باورهای تعميق منظور به که است فعاليتهاي  فعاليتهايی است که به منظور تعميق باورهای دينی و فعاليتهايی است که به منظور تعميق باورهای دينی و
رشد اخالقی وتقويت مهارتهای زندگی فردی و رشد اخالقی وتقويت مهارتهای زندگی فردی و 

زان آ دانش الئق داد ت ا ه ه ت ا ا ت زانا آ دانش الئق داد ت ا ه ه ت ا ا ت اجتماعی و با توجه به استعداد و عالئق دانش آموزان اجتماعی و با توجه به استعداد و عالئق دانش آموزان ا
مطابق با آيين نامه ها و ضوابط مربوط در کليه مطابق با آيين نامه ها و ضوابط مربوط در کليه 

ل ظ لط ظ ..رشته ها به طور نظری و عملی ارائه می شودرشته ها به طور نظری و عملی ارائه می شودط
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است واحدی سالی نظام بر مبتنی متوسطه دوره در استآموزش واحدی سالی نظام بر مبتنی متوسطه دوره در آموزش در دوره متوسطه مبتنی بر نظام سالی واحدی است آموزش در دوره متوسطه مبتنی بر نظام سالی واحدی است آموزش
::که دارای ويژگيهای ذيل استکه دارای ويژگيهای ذيل است

د ه ته پي زش دآ ه ته پي زش آ آموزش پيوسته هر درسآموزش پيوسته هر درس
ارزشيابی به صورت پايه ای در سال اولارزشيابی به صورت پايه ای در سال اول
ارزشيابی مستقل در سالهای اول و دومارزشيابی مستقل در سالهای اول و دوم
وزشطول دوره آموزش سه سالطول دوره آموزش سه سال ور وزشو ور و
 تعداد واحدهای مورد نياز برای اخذ ديپلم متوسطه حداقل تعداد واحدهای مورد نياز برای اخذ ديپلم متوسطه حداقل

است9696 استواحد واحد ..واحد استواحد است9696
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و ادبيات فيزيک رياض رشته چهار مشترک ودروس ادبيات فيزيک رياض رشته چهار مشترک دروس  دروس مشترک چهار رشته رياضی فيزيک ادبيات و دروس مشترک چهار رشته رياضی فيزيک ادبيات و
علوم انسانی علوم تجربی و علوم و معارف اسالمی علوم انسانی علوم تجربی و علوم و معارف اسالمی 

د دد ا5252د ال د شت د ن ا که ت ا د اا ال د شت د ن ا که ت ا د ا واحد است که اين دروس بيشتر در سالهای واحد است که اين دروس بيشتر در سالهای 5252حدودحدود
دروس اختصاصی در هر دروس اختصاصی در هر . . اول و دوم ارائه ميشوداول و دوم ارائه ميشود

واحد است که بيشتر در سال سوم واحد است که بيشتر در سال سوم 4444رشته حدودرشته حدود
www*p..ارائه ميشودارائه ميشود

nu
eb

*co
m



دانش و کار متوسطه شاخه مهارتی های رشته کليه دانشدر و کار متوسطه شاخه مهارتی های رشته کليه 4949در  4949در کليه رشته های مهارتی شاخه متوسطه کار و دانش در کليه رشته های مهارتی شاخه متوسطه کار و دانش  
واحد به واحد به   4747واحد  به دروس عمومی الزامی و انتخابی  و واحد  به دروس عمومی الزامی و انتخابی  و 

های رشته نياز با متناسب پايه تخصصی مهارتی هایدروس رشته نياز با متناسب پايه تخصصی مهارتی دروس مهارتی تخصصی پايه متناسب با نياز رشته های دروس مهارتی تخصصی پايه متناسب با نياز رشته های دروس
مهارتی اختصاص دارد که دانش آموز با گذراندن آنها و مهارتی اختصاص دارد که دانش آموز با گذراندن آنها و 
به موفق مربوطه مهارت های گواهينامه يا گواهينامه بهکسب موفق مربوطه مهارت های گواهينامه يا گواهينامه کسب گواهينامه يا گواهينامه های مهارت مربوطه موفق به کسب گواهينامه يا گواهينامه های مهارت مربوطه موفق به کسب
..اخذ ديپلم کار دانش در رشته مهارتی مربوطه خواهد شداخذ ديپلم کار دانش در رشته مهارتی مربوطه خواهد شد
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:برنامه دوره پيش دانشگاهي ي پيش ور م بر

واحد24دانشگاهيپيشدورههايواحدتعداد   واحد 24 دانشگاهيپيشدورههايواحدتعداد
. است

مصوبمتوسطهآموزشنظامجديدطرحدر•   مصوب متوسطهآموزشنظامجديدطرحدر•
  نام به دورهاي متوسطه دوره اتمام از پس 1369

تشنشانشگاهش ا www*p  .است شدهبينيپيشدانشگاهيپيش  دوره
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دوره دورهاهداف وراهداف ور   

تخصصی دروس آموزش تخصصیتعميق دروس آموزش تعميق تعميق آموزش دروس تخصصیتعميق آموزش دروس تخصصی
ايجاد زمينه برای ادامه تحصيلايجاد زمينه برای ادامه تحصيل

ا آ ش ا اا آ ش ا ا هدايت دانش آموزانهدايت دانش آموزان
شکوفايی خالقيت دانش آموزانشکوفايی خالقيت دانش آموزان
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: اصول حاكم بر برنامه هاي درسي 

 انعطاف قابليت- 1

 جبراني هاي آموزش ارائه- 2

 بيشترعمقبادبيرستاندوره اختصاصيدروسارائه-3

تقويتوخالقيتشكوفاييمنظوربهاختياريواجباريدروسارائه-4  تقويت و خالقيت شكوفاييمنظوربهاختياري واجباريدروسارائه4

فرهنگيوعلمي
www*p

nu
eb

*co
m



دانشگاهی پيش های دانشگاهیرشته پيش های یرشته ی پيش  یر  ی پيش  ر 

رياضی رياضیعلوم علوم علوم رياضیعلوم رياضی
علوم تجربیعلوم تجربی

ا ا ال ا ل علوم انسانیعلوم انسانی
هنرهنر
علوم و معارف اسالمیعلوم و معارف اسالمی
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دانشگاهی پيش دوره دانشگاهیبرنامه پيش دوره یبرنامه ور پيش  یبر  ور پيش  بر 
2424تعداد واحدهاتعداد واحدها..الفالف وو
تقسيم بندی واحدهای درسیتقسيم بندی واحدهای درسی..بب
واحدواحد88دروس عمومیدروس عمومی
 واحدواحد  1616دروس تخصصی دروس تخصصی
دروس اختياریدروس اختياری
دروس عمومی عبارتند ازدروس عمومی عبارتند از..جج
 واحدواحد  22معارف اسالمی معارف اسالمی
زبان فارسی دو واحدزبان فارسی دو واحد
 واحدواحد  44زبان خارجه زبان خارجه
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: راهنمايي و مشاوره در دوره متوسطه 

 ، يادگيري در اختالل تحصيلي مشكالت داراي دوره اين آموزان دانش

تكاليف انجام عدموتنبلي،ذهنيماندگيعقب،مردودي،تحصيلترك

مشاورهوراهنماييخدماتازاستفادهضرورتمويدكهباشندميدرسي  مشاوره و راهنماييخدماتازاستفادهضرورت مويدكهباشندميدرسي

 .باشدميدورهايندررا

 و آموزش نظام تغيير شوراي طرف از مشاوره و راهنمايي كميسيون

 . آمد وجود به پرورش
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فرهنگي در آموزش و  –نقش نهادهاي اجتماعي
س شمدا پرورش مدارس  پ
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: :اهداف

مدرسه-1 مربيان و اولياء انجمن ساختار با آشنايی آشنايی با ساختار انجمن اولياء و مربيان مدرسه -1
آشنايی با کانون پرورش فکری کودکان و -2

نوجواناننوجوانان
تربيتی –آشنايی با کانونهای فرهنگی -3
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انجمن اولياء و مربيان مدرسه 
تعريف انجمن و انجمن اولياء و مربيان مدرسه 

 تحقق منظور به كه است اي يافته سازمان گروههاي از يكي انجمن

 گيرد مي انجام دواطلبانه آن در عضويت كه شود مي معيني هدفهاي

www*p.استرسميهمباافرادروابطو
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 مربيــان و اوليــاء انجام ، پرورش و آموزش مهم هاي انجمن از يكي

لا ااانتخئاتش ل اانشا آ آموزان دانش اوليايازاستمنتخبيهيئت از تشكيلكهاستمدرسه

نو اهداف تحقق زمينهدرصميمتوتفاهمبا كهمدرسههمانمربيانو يريومبرنربي قز

 . كند مي همكاري و فعاليت آن نامه آيين طبق و انجمن
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اهميت و ضرورت تشكيل انجمن اوليا و مربيان مدرسه

آدمي شخصيت تكوين و رشد در موثر كانون اولين خانواده كه آنجا از

نه انت تثاز عضالنانت  عضالني ، جسمانيتربيتدرموثررسمي سازمانمهمترينمدرسهو

ييي . است جوانانونوجوانان،كودكاناجتماعيو،اخالقي،عاظفي
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ر دونهاد اين تربيتيروشهايومحتوا،اهدافدرهماهنگيبرقراري ر يروووريبر وينربي

ارتباط ، امر اين تحققبرايمناسبراهنمايازيكي.داردضرورت

 .  است مدرسه و خانه
www*p
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تاريخچه ظهور و تكوين انجمن اوليا و مربيان 

 تشكيل اي نامه آيين تصويب با ، 1326 سال در فرهنگ شورايعالي

ن زشاهاهخانهان اتاكآ اق  دارد قرار تاكيدموردآموزشيواحدهردر رامدرسهوخانهانجمن

.كرد تعيينآنبرايوظايفيو ي رييري
www*p
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 و آموزش شورايعالي1377مصوبمدارساجرايينامهآييندر

مربيانواولياءانجمنراآموزشيواحدهراركانازيكيپرورش مربيان و اولياءانجمنراآموزشيواحد هراركانازيكيپرورش

 . است شده مشخصانجمنهااينوظايف وكليهدفوكردهذكر

www*p
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وزير مقام قائم به مرکزی انجمن م وزير مسئوليت م  زی ب  ر ن  ج ي  و
آموزش و پرورش است که مدير عامل 

ت ا .انجمن استان
www*p
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اهداف انجمن اوليا و مربيان مركزي 

اسالممعارفبهمربيانومادرانوپدركردنآگاه  اسالميمعارفبهمربيان و مادرانوپدركردنآگاه

 مربيان واولياءبينصميميرابطه تحكيموتقويت،ايجاد-

 جانبه همه مشاركت براي مردمي امكانات جذب-
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اهداف انجمن اوليا و مربيان مدارس 

پرورش و آموزش بهتر چه هر بهبود جهت در همكاري و ياري ،  تالش ، تفكر- 1

 مدرسه مربيان وآموزاندانشاوليايبينالزم پيوندهايتحكيموايجاد-2

يتزديبهر ، بهداشتي امور درمشاركتوآموزاندانش اوليايامكاناتازمنديبهره-3 ي شو ند تووز يوردرر بهد

 مدرسه پرورشي و آموزشي

 توسعه و نمازخانه و كتابخانه و آزمايشات و كارگاه به مدارس تجهيز- 4

ا ااااخت ل زاانشا آ آموزاندانشاولياي همياريبامدرسهساختمان
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برنامه و فعاليتها 

 آموزان دانش پرورش و آموزش به كمك و انجمن اهداف تحقق براي

:ازعبارتندانجمن فعاليتهايمحور،مدارس

زش1 ادهآ هاخان هاخانوادهآموزش-1

خانوادهمشاوره مراكزگسترشوتاسيس-2

 ها خانواده مطالعه براي مناسب كتابهاي و پيوند نشريه انتشار- 3
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راههاي توسعه كيفي و كمي انجمن اوليا و مربيان 

 مدرسه و خانه نهاد دو آموزان دانش پرورش و آموزش فرآيند در

:كهشودميپيشنهاد،دارندسازندهنقشي
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-معتقد مادران و پدران توانمنديهای به مدرسه مديران - مديران مدرسه به توانمنديهای پدران و مادران معتقد
. باشند 

- اوليای مدرسه بايد از انجام کار گروهی به وسيله دانش
کنن ا ه زا . آموزان در مدرسه حمايت کنندآ
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كنند شركت مدرسه آموزشي هاي دوره در است الزم مادران و پدران

 . دهند افزايش مدرسه اولياي با را خود ارتباط بايد والدين

باشد برقرار مدارساوليايومادرانوپدران بينجانبهدومشاركتبايد پ
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كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 

 ايجاد آن كلي هدف كه رسد مي 1344 سال به كانون تاسيس سابقه

 نوجوانان و كودكان ذوقي و فكري پرورش و رشد جهت الزم امكانات

 تعليم نظام و ارزشهااساسبرايشاناستعدادهايشكوفاييبهكمكو

استاسالمتربيتو www*p.استاسالميتربيتو
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خدمــات وفعاليتهـاي كانـون پــرورش فكــري 
نـوجـوانــان و كودكــان و نـوجـوانــانكودكــان

 ، شده ياد تشكيالتبرمبتنيووظايف،اهدافاساسبركانون

استكردهتاسيسراذيلشرحبهمختلفيمراكز .استكردهتاسيسرا ذيلشرحبهمختلفيمراكز

سازنده سرگرميهايتوليدمركز-1

 ايران زبان كانون- 2
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 هنريآفرينشهايمركزيو ادبيآفرينشهايمركز-3

كز4 كانوننجومم كانوننجوممركز-4

كانونانتشاراتوهاكتابخانه-5

 مراكز ساير- 6
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تـربيتـــي –كانــون فرهنگــي 

:  از است عبارت تربيتي –فرهنگي كانون هاي فعاليت محور

 هنري و فرهنگي مسابقات برگزاري-

آموزاندانشمناسبفيلمهاينمايشوتوليد،تهيه-

كانونهايكتابخانهگسترشوتاسيس- www*pكانونهايكتابخانهگسترشوتاسيس
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 آموزاندانشوادبي،هنريمختلفهايگروهتشكيل-

 تحصيلي و اجتماعي مسائل در شنود و گفت كالسهاي تشكيل-

تقويتي كالسهاي تشكيل-

غيرهوعربي انگليسيزبانهايآموزش-آ
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نظارت و هدايت و سازمانده ، ريزی برنامه ريزی ، سازماندهی و هدايت و نظارت برنامه
بر فعاليتهای کانونهای فرهنگی تربيتی در 

وزارت آموزش و پرورش بر عهده اداره کل آ
است هنری و فرهنگی .امور ری  ی و  ر .ور 
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گروه و پويايي گروهي در كالس و مدرسه
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: :اهداف

آن-1 ويژگيهای و گروه تعريف و مفهوم با آشنايی آشنايی با مفهوم و تعريف گروه و ويژگيهای آن -1
يادگيری مفهوم پويايی گروه -2
ا3 گ ا ان ف ت تشخ انا ت توانايی تشخيص و تعريف انواع گروه در مدارس -3
آشنايی با اهداف و وظايف شورای دانش آموزان -4

در مدارس 
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تعريف گروه و ويژگي هاي آن

 از جمعــي و جمعيت ، انجمـــن جماعت ، معني به لغوي نظر از گروه

 . است مردم

 كه است افراد ازبيشتريانفردوتركيب گروه:گويدميشاوماروين

پذيرندمتاثيرهمازوگذارندمتاثيرهمبرودارندتعاملهمبا www*p . پذيرند مي تاثيرهمازوگذارندميتاثير همبرودارندتعاملهمبا
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ويژگي هاي گروه

: مثال كارت رايت : براي گروه ويژگيهاي متعددي ذكر شده است 

: زندر به چند ويژگي اشاره مي كند از جمله 

.تعامل فراواني دارند-

كنند- م معرف عضو عنوان به را .خود را به عنوان عضو معرفي مي كنندخود

. از طرف ديگران نيز به عنوان عضو معرفي مي شوند -
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 . هستند سهيم دارند مشتركي منافع كه هنجارهايي در-

 . هستند محيط به نسبت احدي و روش با عمل به اقدام به متمايل-

.استدهندهپاداش عامليآنانبرايگروه-
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گــروه انــواع گــروهانــواع

يگروههاي اوليه و ثانويه ، كوچك و بزرگ ، رسمــي و غيـــر رسمـــي  ر ر ي و ي ر بزر و وچ وي و ي و ي ه رو

گروههـــاي اوليـه ، گروههــايي هستند كه روابط صميمي و نزديك و 

روياروي بين اعضا وجود دارد مانند خانواده 
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اساس بر که هستنــد گروههـــايی ، ثانويه هــای گـروه  گـروه هــای ثانويه ، گروههـــايی هستنــد که بر اساس
قراردادها و ضرورتهای اجتماعی تشکيل می شوند و 

هستند اداری و رسمی معموال رسمی و اداری هستندمعموال

آ ضا ا ا ت که تن ا گ ک ک ا گ  گروههای کوچک ، گروههايی هستند که تعداد اعضای آن
.کمتر از دوازده نفر است 
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بزرگ بزرگگروههای ی بزرگروههای ه ی بزررو ه رو

تعريفتعريف

مثالهامثالهاwww*p
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طبق که هستند گروههای ، رسم گروههای رسمی ، گروههای هستند که طبق گروههای
قواعد خاص نقش ها و وظايف اعضا را تعيين 

.  می کنند و معموال اساسنامه دارند 
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که هستند گروههای ، رسم غير گروههای غير رسمی ، گروههای هستند که گروههای
دليل تماسهای مکرر و بدون اساسنامه و به

.استفاده از تجارب مشترک به وجود می آيندآ
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پويايي گروه و فوايد كار گروهي در مدرسه

 فعاليت و تالش ، حركت معني به و دارد قرار ايستا برابر در پويا كلمه

 . است گروه يك در
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در پيوسته و اوقات همه که است امری گروه پوياي  پويايی گروه امری است که همه اوقات و پيوسته در
تمام گروهها رخ می دهد و گروه به طور مداوم در 
که ت ا ل ا ت ل ا د دادن ا ان کت حال حرکت ، انجام دادن و در حامل تعامل است که ال
در امر آموزش و پرورش بر پويايی گروهی تاکيد 

می شود
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گ كا ا فوايد كار گروهي در مدرسهف

.شودميايجادرقابتگروهيكاربا-1

.دارندشركتآموزاندانشازبيشتريتعداد-2 .دارندشركتآموزان دانشازبيشتريتعداد2

.دارند فعاليتگروهاعضايتمام-3

 يابد مي توسعه آموزان دانش گفتاري و شنيداري مهارتهاي- 4

 درسي كتاب مشكالت كاهش- 5

ت6 اناناف ت آنانخالق آنانخالقيتهايبرندبرايمناسبيفرصت-6
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گــروه كالســـي 

نيس روانشناختي گروهيكنيزواجتماعيگروههايازسازمانيك،كالس يزز ه يرو يروييزوج رو

 است آموزان دانش زندگي در گروهها ترين اهميت پر از يكي از و است

 ، هـــدف تحقــق دنبال به زيرا دانست كار گروه يك را آن توان مي كه

www*p .استفعاليتمهمترينكالسدرتازهمطالبيادگيري
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انــواع گــروه در مــدارس
 همكالس ، همسن گروههايمانندمتفاوتنددارندكههدفيلحاظبهگروهها

 : جمله از متعددگروههامتوسطهوراهنماييمدارسدرمحلههمو
 ورزشي گروههاي-
ييرو نظاميورزميهايگروه- يورز
 ورزشي و علمي هاي گروه-

وه يهايگ هن هنريهايگروه-
 مذهبي و اعتقادي – سياسي هاي گروه-
احمر هالل– اجتماعيهايگروه-
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اهداف و وظايف شوراي دانش آموزان در مدارس 

آمده چنين آموزان دانش شوراي از هدف 1377 سال مصوب نامه آيين در

 : است
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مسائل به مربوط امر در آموزان دانش مشارکت منظور به  به منظور مشارکت دانش آموزان در امر مربوط به مسائل
آموزشی و انضباطی و ايجاد ارتباط صحيح و مستقيم بين 
آموزان دانش شورای ، مدرسه اوليای و آموزان دانش آموزان و اوليای مدرسه ، شورای دانش آموزان دانش

. تشکيل می شود 
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:وظايف عمده اين شورا عبارت است از

 وظايف از بخشي آموزان دانش مشاركت چگونگي درباره بررسي-
پرورشيوآموزشي پرورشيوآموزشي

 مدارس در مذهبي و ملي مناسبتهاي اجراي در همكاري-
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-کتابخانه امور اداره و ديواری نشريه اداره - اداره نشريه ديواری و اداره امور کتابخانه

ازخانه ن ا ا ا از ن گزا کا - همکاری در برگزاری نماز جماعت و اداره نمازخانه

- تشکيل و اداره تعاونی دانش آموزان در مدارس

- همکاری در امور انتظامی و بهداشتی مدارس
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بعبعمنابعمنابع
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اهميت و ضرورت گسترش مراکز پيش از دبستاناهميت و ضرورت گسترش مراکز پيش از دبستان
زاد آقا د زادا آقا د ا احمد آقا زادهاحمد آقا زاده

روانشناسی جوانان ونوجوانانروانشناسی جوانان ونوجوانان
سيد احمد احمدیسيد احمد احمدی
ربياصول و فنون راهنمايی و مشاوره در تعليم و تربيتاصول و فنون راهنمايی و مشاوره در تعليم و تربيت و يم ر ور و يی ر ون و ربيو و يم ر ور و يی ر ون و و
يوسف اردبيلیيوسف اردبيلی
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اسالم تربيت به دوباره اسالمنگاه تربيت به دوباره نگاهی دوباره به تربيت اسالمینگاهی دوباره به تربيت اسالمینگاه
خسرو باقریخسرو باقری
روانشناسی و دانش آموزش وپرورشروانشناسی و دانش آموزش وپرورش
پياژه ژانپياژه ژان
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اسالم و تعليم وتربيتاسالم و تعليم وتربيت
حجت باقر دمحم حجتسيد باقر دمحم سيد سيد دمحم باقر حجتیسيد دمحم باقر حجتی
راهنمايی و مشاوره تحصيلیراهنمايی و مشاوره تحصيلی
سيد مهدی حسينیسيد مهدی حسينی
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ابتداي های دوره درس های برنامه تحول ابتدايسير های دوره درس های برنامه تحول سير تحول برنامه های درسی دوره های ابتدايی سير تحول برنامه های درسی دوره های ابتدايی سير
و راهنمايی تحصيلیو راهنمايی تحصيلی

جميله حسينی روح االمينیجميله حسينی روح االمينی
کتا طل ا کتاژگ طل ا ژگ ويژگيهای مطلوب کتاب درسیويژگيهای مطلوب کتاب درسی

خلخالی خلخالیمرتضی یمرتضی ی  یر ی  www*pر
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وآموزش و پرورش ابتدايی راهنمايی و متوسطهآموزش و پرورش ابتدايی راهنمايی و متوسطه و يی ر يی پرورش و ووزش و يی ر يی پرورش و وزش
عذرا دبيری اصفهانیعذرا دبيری اصفهانی

ا اا ا دنيای نوجواندنيای نوجوان
یدمحم رضا شريفیدمحم رضا شريفی ري ر یدمحم ري ر www*pدمحم
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آموزش مراکز وعلم تربيت آموزشرسالت مراکز وعلم تربيت رسالت تربيتی وعلمی مراکز آموزشیرسالت تربيتی وعلمی مراکز آموزشیرسالت
علی شريعت مداریعلی شريعت مداری
مبانی روان شناختی تربيتمبانی روان شناختی تربيت
علی اکبر شعاری نژادعلی اکبر شعاری نژاد
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پرورش و آموزس پرورشمهارتهای و آموزس مهارتهای مهارتهای آموزسی و پرورشیمهارتهای آموزسی و پرورشی
حسن شعبانیحسن شعبانی
راهنمايی و مشاوره کودکراهنمايی و مشاوره کودک
آبادی شفيع آبادیعبدهللا شفيع عبدهللا عبدهللا شفيع آبادیعبدهللا شفيع آبادی
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آن مراحل و وتربيت آنتعليم مراحل و وتربيت تعليم وتربيت و مراحل آنتعليم وتربيت و مراحل آنتعليم
غالمحسين شکوهیغالمحسين شکوهی
تعليم وتربيت اسالمیتعليم وتربيت اسالمی
محسن شکوهی يکتامحسن شکوهی يکتا
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ايران پرورش و آموزش وقوانين ايرانسازمان پرورش و آموزش وقوانين سازمان سازمان وقوانين آموزش و پرورش ايرانسازمان وقوانين آموزش و پرورش ايران
احمد صافیاحمد صافی
تاريخ و فرهنگ ايرانتاريخ و فرهنگ ايران
صديق صديقعيس عيس عيسی صديقعيسی صديق
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تدريس روشهای و فنون تدريسکليات روشهای و فنون کليات فنون و روشهای تدريسکليات فنون و روشهای تدريسکليات
امان هللا صفویامان هللا صفوی
مقدمات مديريت آموزشیمقدمات مديريت آموزشی
علی عالقه بندعلی عالقه بند
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فرهنگ پرورش و آموزش و فرهنگفرهنگ پرورش و آموزش و فرهنگ و آموزش و پرورش فرهنگیفرهنگ و آموزش و پرورش فرهنگیفرهنگ
علی دمحم کاردانعلی دمحم کاردان
آموزش دوره متوسطهآموزش دوره متوسطه
جوزف کاالهالجوزف کاالهال  - - کالرک لئوناردکالرک لئونارد
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تربيت تربيتروانشناس روانشناسی تربيتیروانشناسی تربيتیروانشناس
رضا کرمی نوریرضا کرمی نوری- - عليرضا مرادیعليرضا مرادی
گزارش ارزشيابی از نظام جديد متوسطهگزارش ارزشيابی از نظام جديد متوسطه
عليرضا کيامنشعليرضا کيامنش
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تطبيق پرورش و تطبيقآموزش پرورش و آموزش و پرورش تطبيقیآموزش و پرورش تطبيقیآموزش
کوی لوتانکوی لوتان
آموزش و پرورش تطبيقیآموزش و پرورش تطبيقی
دمحم مشايخیدمحم مشايخی
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پرورش و آموزش پرورشمسائل و آموزش مسائل آموزش و پرورشمسائل آموزش و پرورشمسائل
دمحم طاهر معيریدمحم طاهر معيری
 بررسی نگرش والدين مربيان و دانشجويان در بررسی نگرش والدين مربيان و دانشجويان در

تا از ش ش زش تاآ از ش ش زش مورد آموزش و پرورش پيش از دبستانمورد آموزش و پرورش پيش از دبستانآ
مفيدی مفيدیفرخنده یفرخنده ي یر  ي www*pر 
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درس ريزی درسبرنامه ريزی عمل::برنامه عملراهنمای راهنمای راهنمای عملراهنمای عمل::برنامه ريزی درسیبرنامه ريزی درسی
حسن ملکیحسن ملکی
رفتار و روابط در سازمان ومديريترفتار و روابط در سازمان ومديريت
سيد دمحم مير کمالیسيد دمحم مير کمالی
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پرورش و پرورشآموزش و متوسطه::آموزش و راهنمايی ابتدايی مقطع متوسطهسه و راهنمايی ابتدايی مقطع سه سه مقطع ابتدايی راهنمايی و متوسطهسه مقطع ابتدايی راهنمايی و متوسطه::آموزش و پرورشآموزش و پرورش
دمحمحسين بروحدمحمحسين بروح--دمحم تقی نديمیدمحم تقی نديمی

الش ال الشش ال ش هشت سال تالشهشت سال تالش
عبدالحسين نفيسیعبدالحسين نفيسی
 نگاهی به فلسفه آموزش وپرورش نگاهی به فلسفه آموزش وپرورش
زاده نقيب عبدالحسين زادهمير نقيب عبدالحسين مير ه يب زا ين  ا ب هير  يب زا ين  ا ب www*pير 
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