اﻫﺪاف دوره اﺑﺘﺪاﻳﻲ
ﺟﻠﺴﻪ  647ﺗﺎرﻳﺦ  1379/2/29ـ ﺷﻤﺎره اﺑﻼغ  120/901ﺗﺎرﻳﺦ 1379/3/16

در راﺳﺘﺎي رﺳﺎﻟﺖ و ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﺟﻬﺖدﻫﻲ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺮ ﭘﺎﻳـﻪ ﺗﻌـﺎﻟﻴﻢ و دﺳـﺘﻮرات دﻳـﻦ
ﻣﺒﻴﻦ اﺳﻼم ،اﻫﺪاف دوره اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣـﻲﺷـﻮد .ﻣـﺪﻳﺮان ،ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﻳـﺰان و ﻫﻤـﻪ اﻓـﺮادي ﻛـﻪ در ﺗﻌﻠـﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴـﺖ
داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﻘﺸﻲ ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ ،ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي اﻣﻮر ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ و اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪاي اﻗـﺪام
1
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺎﭘﺎﻳﺎن دوره ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻋﺘﻘﺎدي:
1ـ اﺻﻮل دﻳﻦ را ﻣﻲداﻧﺪ و ﺑﻪ آن ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ.
2ـ ﺧﺪاوﻧﺪ را دوﺳﺖ دارد و او را ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻳﺎور و ﻛﻤﻚ ﻣﻲداﻧﺪ.
3ـ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺒﻴﺎي اوﻟﻮاﻟﻌﺰم ﺑﻪ وﻳﮋه ﻧﺒﻲ اﻛﺮم )ص( و ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ ﺗﺎ ﺣﺪودي آﺷﻨﺎﺳﺖ و آﻧﺎن را دوﺳﺖ دارد.
4ـ ﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎي ﻣﻌﺎد آﺷﻨﺎﺳﺖ و ﻣﻲداﻧﺪ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن در ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﺪ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ اﺳﺖ.
5ـ ﺑﻪ اوﻟﻴﺎي دﻳﻦ ،ﺑﺰرﮔﺎن و ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻫﺎي اﺳﻼﻣﻲ اﺣﺘﺮام ﻣﻲﮔﺬارد.
6ـ ﻣﻌﻨﺎي ﺗﻮﻟﻲ و ﺗﺒﺮي را ﻣﻲداﻧﺪ.
7ـ ﻗﺮآن را از رو ﻣﻲﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﺳﻮرهﻫﺎ آﺷﻨﺎﻳﻲ داﺷﺘﻪ و از ﺣﻔﻆ ﻣﻲﺧﻮاﻧﺪ.
8ـ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﻌﻀﻲ از اﺣﺎدﻳﺚ ﺳﺎده را ﻣﻲداﻧﺪ.
9ـ ﻧﻤﺎز را ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﻣﻲﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﺎ اﺣﻜﺎم ﺿﺮوري ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻤﺎز و روزه آﺷﻨﺎ اﺳﺖ.
10ـ ﻧﻤﺎزﻫﺎي واﺟﺐ را ﺑﺎ رﻏﺒﺖ ﻣﻲﺧﻮاﻧﺪ) .ﺑﺮاي دﺧﺘﺮان(
11ـ اﻓﺮاد ﻣﺤﺮم و ﻧﺎﻣﺤﺮم را ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻲدﻫﺪ و اﺣﻜﺎم ﻣﺮﺑﻮط را رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
12ـ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ و ﺗﻘﻠﻴﺪ آﺷﻨﺎ اﺳﺖ و اﺣﻜﺎم را در ﺣﺪ ﺿﺮورت ﻣﻲداﻧﺪ و ﺑﻪآن ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ) .ﺑﺮاي
دﺧﺘﺮان(
13ـ ﺑﺎ ﺣﻼل و ﺣﺮام آﺷﻨﺎ اﺳﺖ و اﺣﻜﺎم ﻣﺮﺑﻮط را در ﺣﺪ ﺿﺮورت رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
14ـ ﻣﻌﻨﺎي اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﻲ از ﻣﻨﻜﺮ را ﻣﻲداﻧﺪ.
15ـ ﺑﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦ در راه ﺧﺪا و ﺷﻬﺪا اﺣﺘﺮام ﻣﻲﮔﺬارد.
16ـ زﻣﺎن ﻫﺎ و ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﻣﻘﺪس و ﻣﻬﻢ را ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﺪ.
17ـ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در ﻣﺴﺠﺪ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ و آداب آن را ﻣﻲداﻧﺪ.
اﺧﻼﻗﻲ:
1ـ راﺳﺘﮕﻮ و اﻣﻴﻦ اﺳﺖ.
2ـ ﻣﺆدب و ﻣﻬﺮﺑﺎن اﺳﺖ.
3ـ ﺑﻪ ﻋﻬﺪ ﺧﻮد ﭘﺎﻳﺒﻨﺪ اﺳﺖ.
4ـ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺣﻴﺎ و ﻋﻔﺖ در او آﺷﻜﺎر اﺳﺖ.
5ـ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺑﺰرگ ﺗﺮﻫﺎ را وﻇﻴﻔﻪ ﺧﻮد ﻣﻲداﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮات آن ﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
6ـ از واﻟﺪﻳﻦ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
7ـ ﺷﺠﺎع و ﺻﺒﻮراﺳﺖ.
8ـ ﺗﻤﻴﺰ اﺳﺖ و ﭘﺎﻛﻴﺰﮔﻲ را دوﺳﺖ دارد.
9ـ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺷﺨﺼﻲ روزاﻧﻪ ﺧﻮد را ﺷﺨﺼﺎً اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﺪ.
10ـ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﭘﺸﺘﻜﺎر دارد و ﺗﻼش ﻣﻲﻛﻨﺪ.
11ـ ﭘﻮﺷﺶ اﺳﻼﻣﻲ را دوﺳﺖ دارد و آن را رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
12ـ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ و ﺑﺎزيﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮﻣﻲﻛﻨﺪ.
13ـ اﻣﻴﺪوار و ﺑﺎ ﻧﺸﺎط اﺳﺖ و از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﻧﻤﻲﻫﺮاﺳﺪ.
14ـ ﻇﺎﻫﺮي آراﺳﺘﻪ دارد.
15ـ ﺧﻄﺎ و اﺷﺘﺒﺎه دﻳﮕﺮان را در ﻣﻮرد ﺧﻮد ﻣﻲﺑﺨﺸﺪ.
16ـ ﺑﺮاي رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﺎ دﻳﮕﺮان دﻟﻴﻞ دارد.
17ـ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﻳﮕﺮان از ﻛﻠﻤﺎت ﻣﺤﺒﺖآﻣﻴﺰ و دوﺳﺘﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﺪ.
18ـ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎي ﺧﻮد دوﺳﺘﺎﻧﺶ را ﺑﻪ زﺣﻤﺖ ﻧﻤﻲاﻧﺪازد.
19ـ ﺑﻪ ﻫﻤﻜﻼﺳﺎن و ﻫﻤﺴﺎﻻن ﺧﻮد در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
1ـ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل  12و  13ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮاي اﻗﻠﻴﺖﻫﺎي دﻳﻨﻲ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ.



20ـ در ﺑﺮاﺑﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺧﻮد ﭘﻮزش ﺧﻮاﺳﺘﻪ و رﻓﺘﺎر ﺧﻮد را اﺻﻼح ﻣﻲﻛﻨﺪ.
21ـ ﻧﻈﻢ و اﻧﻀﺒﺎط را در ﺧﺎﻧﻪ ،ﻣﺪرﺳﻪ و اﺟﺘﻤﺎع رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ﻋﻠﻤﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ:
1ـ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎ ﻛﻨﺠﻜﺎو اﺳﺖ.
2ـ در ﻓﻜﺮ ﻛﺮدن ،ﺷﻨﻴﺪن ،ﮔﻔﺘﻦ و ﺑﻴﺎن ﻣﻘﺼﻮد ،ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ و ﺣﺴﺎب ﻛﺮدن ﻣﻬﺎرت ﻛﺎﻓﻲ دارد.
3ـ ﺑﺎ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ آﺷﻨﺎﻳﻲ دارد و ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ازﻛﺘﺎب و روزﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ.
4ـ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ و ارزش اﻃﻼﻋﺎت و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ در زﻧﺪﮔﻲ آﮔﺎه اﺳﺖ.
5ـ ارزش ﻋﻠﻢ را در اﻧﺠﺎم درﺳﺖ ﻛﺎرﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪي ﻣﻲداﻧﺪ.
6ـ ﻣﻬﺎرتﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻛﺴﺐ ﻛﺮده اﺳﺖ.
7ـ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺧﻮد ﺗﺎ ﺣﺪودي آﺷﻨﺎﺳﺖ.
8ـ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺘﺎب ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ اﺳﺖ.
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﻨﺮي:
1ـ ﺑﻪ زﻳﺒﺎﻳﻲﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺗﻮﺟﻪ دارد و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ آن را دوﺳﺖ دارد.
2ـ در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي ﻫﻨﺮي از زﻳﺒﺎﻳﻲ در ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻟﮕﻮ ﻣﻲﮔﻴﺮد.
3ـ از ﻣﺸﺎﻫﺪه آﺛﺎر ﻫﻨﺮي ﻟﺬت ﻣﻲﺑﺮد.
4ـ ذوق و ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻫﻨﺮي ﺧﻮد را در اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ.
5ـ ﺳﻨﺖﻫﺎ ،ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎ و آﺛﺎر ﻣﻮزون را دوﺳﺖ دارد.
6ـ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻲ از آﺛﺎر ﻣﻌﺮوف ﻫﻨﺮي آﺷﻨﺎ اﺳﺖ.
7ـ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن اﺷﻌﺎر و ﻗﺼﻪﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ اﺳﺖ.
8ـ ﺑﺮﺧﻲ از آداب ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﻼﻣﻲ ـ اﻳﺮاﻧﻲ را ﻣﻲداﻧﺪ و ﺑﺮاي آن ﻫﺎ ارزش ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ.
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ:
1ـ وﻇﺎﻳﻒ ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ،دوﺳﺘﺎن و ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﺎن ﻣﻲداﻧﺪ.
2ـ اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد را دوﺳﺖ ﻣﻲدارد و در اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
3ـ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻤﻴﻦ و اوﻟﻴﺎي ﻣﺪرﺳﻪ اﺣﺘﺮام ﻣﻲﮔﺬارد.
4ـ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺧﻮد ﻗﺎﻧﻊ اﺳﺖ و ﺣﻘﻮق دﻳﮕﺮان را رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
5ـ ﺑﺮاي ﺑﻪ دﺳﺖآوردن ﺣﻖ ﺧﻮد از راهﻫﺎي درﺳﺖ ﺗﻼش ﻣﻲﻛﻨﺪ.
6ـ ﻫﻤﻜﻼﺳﻲﻫﺎي ﺧﻮد را دوﺳﺖ دارد و ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
7ـ ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ دﻳﮕﺮان را دوﺳﺖ دارد.
8ـ در ﺑﺎزيﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﮔﺮوﻫﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
9ـ ﻣﻘﺮرات ﻣﺪرﺳﻪ را ﻣﻲداﻧﺪ و ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
10ـ ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ.
11ـ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﻋﻬﺪه او ﻣﻲﮔﺬارﻧﺪ ،ﭘﺎﻳﺒﻨﺪ اﺳﺖ.
12ـ ﻧﻈﺮات اﺻﻼﺣﻲ دﻳﮕﺮان را در ﻣﻮرد ﺧﻮد ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد.
13ـ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت دﻳﮕﺮان را ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺗﺬﻛﺮ ﻣﻲدﻫﺪ.
14ـ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪﻣﺖ دﻳﮕﺮان ﻗﺪرﺷﻨﺎس اﺳﺖ و از آن ﻫﺎ ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
15ـ آداب ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ را رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
16ـ ﺧﺪﻣﺖ ﻛﺮدن ﺑﻪ ﻣﻴﻬﻦ و ﻣﺮدم ﺧﻮد را دوﺳﺖ دارد.
زﻳﺴﺘﻲ:
1ـ از ﺣﻮاس ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﺪ.
2ـ در ﻧﺸﺴﺘﻦ و راه رﻓﺘﻦ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻮاي ﺑﺪﻧﻲ ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
3ـ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
4ـ در ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻛﻮﺷﺎ اﺳﺖ.
5ـ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎ و ﺑﺎزيﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎي ﺟﺴﻤﻲ ﺧﻮﻳﺶ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲدﻫﺪ.
6ـ ﻧﻜﺎت اﻳﻤﻨﻲ را ﻣﻲداﻧﺪ و رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
7ـ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻣﺮاض را درك ﻣﻲﻛﻨﺪ.
8ـ در ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺧﻮد و دﻳﮕﺮان ﺗﻼش ﻣﻲﻛﻨﺪ.


ﺳﻴﺎﺳﻲ:
1ـ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان را ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﺪ ،ﺑﻪ ﭘﺮﭼﻢ ﻛﺸﻮر اﺣﺘﺮام ﻣﻲﮔﺬارد و ﺳﺮود ﻣﻠﻲ را از ﺣﻔﻆ ﻣﻲﺧﻮاﻧﺪ.
2ـ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﻲﺑﻨﻴﺎن ﮔﺬارﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان آﺷﻨﺎ اﺳﺖ و از او ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﻲ ﻳﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ.
3ـ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺘﻘﻼل و آزادي را در ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ درك ﻣﻲﻛﻨﺪ.
4ـ ﺑﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ دﻳﻨﻲ و وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ اﺳﺖ.
5ـ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را دوﺳﺖ دارد و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻮر آﻧﺎن ﺑﻲﺗﻔﺎوت ﻧﻴﺴﺖ.
6ـ اﻗﻮام ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺮاﻧﻲ را ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﺪ و ﺑﺎ آﻧﺎن اﺣﺴﺎس ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
7ـ اﻓﺮاد ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮاه و ﺣﻖﻃﻠﺐ را دوﺳﺖ دارد.
8ـ ﺳﺮان ﻛﻔﺎر و ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺻﺪر اﺳﻼم را ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﺪ و ﺑﺎ اﻋﻤﺎل آن ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ )ص(و ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ آﺷﻨﺎ اﺳﺖ.
9ـ ﺳﺮان ﻛﻔﺎر و ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻣﻌﺎﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﻼم را در زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﺪ.
10ـ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم وﺣﺪت و اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻲ آﺷﻨﺎ اﺳﺖ.
اﻗﺘﺼﺎدي:
1ـ ﻛﺎرﻛﺮدن را دوﺳﺖ دارد و ﺑﻪ اﻓﺮادي ﻛﻪ ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﻔﻴﺪ دارﻧﺪ اﺣﺘﺮام ﻣﻲﮔﺬارد.
2ـ وﺳﺎﻳﻞ ﺧﻮد را ﺗﻤﻴﺰ و ﺳﺎﻟﻢ ﻧﮕﻪ ﻣﻲدارد.
3ـ ﺗﻦﭘﺮوري ،ﺑﻴﻜﺎري و راﺣﺖﻃﻠﺒﻲ را از ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻜﺴﺖ ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻲداﻧﺪ.
4ـ در ﺣﻔﻆ اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺛﺮوت ﻣﻠﻲ ﻣﻲﻛﻮﺷﺪ و در اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻫﺎ درﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
5ـ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺧﻮد و دﻳﮕﺮان را ﺗﻤﻴﺰ ﻣﻲدﻫﺪ و ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ دﻳﮕﺮان اﺣﺘﺮام ﻣﻲﮔﺬارد.
6ـ ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﺣﺮَف ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد را ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﺪ.
7ـ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮﻟﻴﺪات داﺧﻠﻲ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ اﺳﺖ.
ﻣﻮﺿﻮع :اﻫﺪاف دوره اﺑﺘﺪاﻳﻲ در ﺷﺸﺼﺪ و ﭼﻬﻞ و ﻫﻔﺘﻤﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرايﻋﺎﻟﻲ آﻣﻮزش و ﭘـﺮورش ﺗـﺎرﻳﺦ  79/2/29ﺑـﻪ ﺗﺼـﻮﻳﺐ
رﺳﻴﺪ .ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد.

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦
اﻫﺪاف دوره راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
ﺟﻠﺴﻪ  647ﺗﺎرﻳﺦ 1379/2/ 29ـ ﺷﻤﺎره اﺑﻼغ  120/902ﺗﺎرﻳﺦ 1379/3/16

در راﺳﺘﺎي رﺳﺎﻟﺖ و ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﺟﻬﺖدﻫﻲ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺮ ﭘﺎﻳـﻪ ﺗﻌـﺎﻟﻴﻢ و دﺳـﺘﻮرات دﻳـﻦ
ﻣﺒﻴﻦ اﺳﻼم ،اﻫﺪاف دوره راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد .ﻣﺪﻳﺮان ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳـﺰان و ﻫﻤـﻪ اﻓـﺮادي ﻛـﻪ در ﺗﻌﻠـﻴﻢ و
ﺗﺮﺑﻴﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﻘﺸﻲ ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ ،ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي اﻣﻮر ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ و اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪاي
1
اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺎﭘﺎﻳﺎن دوره ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻋﺘﻘﺎدي:
1ـ اﺻﻮل دﻳﻦ را ﺑﺎور دارد و ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي آن ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
2ـ ﺧﺪا را ﺑﻪ دﻟﻴﻞ رﺑﻮﺑﻴﺖ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﻲداﻧﺪ.
3ـ ﺑﺎ اﻧﺒﻴﺎ و اﺋﻤﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ)ع( آﺷﻨﺎﻳﻲ دارد و ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ زﻧﺪﮔﻲ آن ﻫﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ.
4ـ ﺑﺎ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ آﺷﻨﺎﻳﻲدارد و راﺑﻄﻪ آن را ﺑﺎ اﻣﺎﻣﺖ ﻣﻲداﻧﺪ.
5ـ ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﺗﻮﻟﻲ وﺗﺒﺮي ﺗﻮﺟﻪ دارد.
6ـ ﺑﺎ اوﻟﻴﺎ دﻳﻦ ،ﺑﺰرﮔﺎن و ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻫﺎي اﺳﻼﻣﻲ آﺷﻨﺎﻳﻲ دارد و ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ زﻧﺪﮔﻲ آن ﻫﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ.
7ـ ﺑﻪ ﻗﻴﺎﻣﺖ و ﺣﺴﺎب درآن روز را ﺑﺎوردارد و ﺧﻮد را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎﻟﺶ در ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻲداﻧﺪ.
8ـ ﻧﻤﺎز را ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ راه ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺪا ﻣﻲداﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎزﻫﺎي ﭘﻨﺞﮔﺎﻧﻪ ﻋﺎدت ﻛﺮده اﺳﺖ.
9ـ ﻗﺮآن را ﺻﺤﻴﺢ ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻲ از ﻗﺼﺺ آن آﺷﻨﺎﺳﺖ.
10ـ ﺑﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪر اﺳﻼم آﺷﻨﺎ اﺳﺖ و ﺑﻪ آن ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ.
11ـ ﻓﺮوع دﻳﻦ را ﻣﻲداﻧﺪ.
1ـ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل  12و 13ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮاي اﻗﻠﻴﺖ ﻫﺎي دﻳﻨﻲ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ.



12ـ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ از رﺳﺎﻟﻪ ﻋﻤﻠﻴﻪ ﺧﺎص ﺳﻨﻴﻦ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ.
13ـ اﺣﻜﺎم ﺗﻘﻠﻴﺪ را ﻣﻲداﻧﺪ و ﻣﺮﺟﻌﻲ ﺑﺮاي ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده اﺳﺖ.
14ـ اﺣﻜﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﺮم و ﻧﺎﻣﺤﺮم رارﻋﺎﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
15ـ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﻲ از ﻣﻨﻜﺮ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ.
16ـ ﻣﻌﻨﺎي ﺟﻬﺎد و ﺷﻬﺎدت را ﻣﻲداﻧﺪ و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در ﺻﺤﻨﻪﻫﺎي دﻓﺎع از دﻳﻦ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ.
17ـ زﻣﺎن ﻫﺎ و ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﻣﻘﺪس را ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﺪ و ﺑﻪ وﻇﻴﻔﻪ ﺧﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
18ـ در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎ رﻏﺒﺖ ﺣﻀﻮر ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ و در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻋﺒﺎدي ،ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ آن ﺷﺮﻛﺖ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ دارد.
اﺧﻼﻗﻲ:
1ـ راﺳﺘﮕﻮ ،اﻣﺎﻧﺖدار و راز ﻧﮕﻪ دار اﺳﺖ.
2ـ ﺑﻪ ارزﺷﻬﺎي اﺧﻼﻗﻲ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ.
3ـ ﺑﻪ ارزﺷﻬﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻴﻬﺎي ﺧﻮد آﮔﺎه اﺳﺖ و ﺳﻌﻲ در ﭘﺮورش آن ﻫﺎ دارد.
4ـ دﺧﺘﺮي ﻋﻔﻴﻒ و ﺑﺎ ﺣﻴﺎ و ﭘﺴﺮي ﺷﺠﺎع و ﻏﻴﻮر اﺳﺖ.
5ـ اﻃﺎﻋﺖ از واﻟﺪﻳﻦ را وﻇﻴﻔﻪ ﻣﻲداﻧﺪ.
6ـ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎي ﺧﻮدﺷﺨﺼﺎً اﻗﺪام ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﺧﻮد را از ﻣﺸﻮرت دﻳﮕﺮان ﺑﻲﻧﻴﺎز ﻧﻤﻲداﻧﺪ.
7ـ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ دﻳﮕﺮان را ارج ﻣﻲﻧﻬﺪ و ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﻼش ﻣﻲﻛﻨﺪ.
8ـ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻛﻨﺪ و در رﻓﻊ ﺿﻌﻒﻫﺎي آن ﻫﺎ ﻣﻲﻛﻮﺷﺪ.
9ـ از ﻟﺒﺎس ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﻼﻣﻲ -اﻳﺮاﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﺪ.
10ـ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮﻣﻲﻛﻨﺪ.
11ـ وﺿﻊ ﻇﺎﻫﺮي ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮازﻳﻦ دﻳﻨﻲ و اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺮﺗﺐ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
12ـ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻋﻔﻮﻛﺮدن دﻳﮕﺮان در او ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ.
13ـ ﺑﺎ دﻗﺖ در اﻋﻤﺎل ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان زﻣﻴﻨﻪ اﺷﺘﺒﺎه و ﺧﻄﺎي آن ﻫﺎ را در ﻣﻮرد ﺧﻮد از ﺑﻴﻦ ﻣﻲﺑﺮد.
14ـ رﻋﺎﻳﺖ اﺣﺘﺮام دﻳﮕﺮان را در ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﻻزم ﻣﻲداﻧﺪ و ﺑﺎ ﺟﻤﻼت اﺣﺘﺮامآﻣﻴﺰ ﺳﺨﻦ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ.
15ـ ﻛﺎري از دﻳﮕﺮان ﺧﻮاﺳﺘﻦ را ﻣﮕﺮ در ﺻﻮرت ﻧﺎﭼﺎري اﻣﺮي ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﻣﻲداﻧﺪ.
16ـ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻛﺸﻮر ﺧﻮد و ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻧﺶ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲدﻫﺪ و ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ ﻣﻠﻲ را ﺑﺎ ارزش ﻣﻲداﻧﺪ.
17ـ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺰرگ ﺗﺮﻫﺎ را ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮد و دﻳﮕﺮان ﻻزم ﻣﻲداﻧﺪ.
18ـ ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻞ ﻓﻜﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
19ـ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎد از ﺧﻮد و دﻳﮕﺮان اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲدﻫﺪ.
20ـ ﺧﻮب را از ﺑﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻲدﻫﺪ و ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ دارد.
21ـ رﻓﺘﺎري ﻣﺘﻌﺎدل دارد و ﺳﻌﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد ﺗﺴﻠﻂ ﻳﺎﺑﺪ.
22ـ ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻈﻢ و اﻧﻀﺒﺎط ﻋﺎدت ﻛﺮده اﺳﺖ.
23ـ رﻋﺎﻳﺖ ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﻫﻤﻪ ﻻزم ﻣﻲداﻧﺪ.
ﻋﻠﻤﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ:
1ـ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ،ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺣﺴﺎس اﺳﺖ و ارﺗﺒﺎط آن ﻫﺎ را درك ﻣﻲﻛﻨﺪ.
2ـ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را در ﺣﻮزهﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﻃﺒﻴﻌﻲ ،اﻧﺴﺎﻧﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺴﺐﻛـﺮده و ﺑـﻪ ﻧﻘـﺶ ﻋﻠـﻮم و ﻛـﺎرﺑﺮد آن ﻫـﺎ در
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﮔﺎه اﺳﺖ.
3ـ ﺑﺎ زﺑﺎن و ادب ﻓﺎرﺳﻲ ﻣﺄﻧﻮس اﺳﺖ و در ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﻬﺎرتﻫﺎي زﺑﺎﻧﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﻮن ﺳﺎده ادﺑﻲ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ دارد.
4ـ ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﭘﺎﻳﻪ را در رﻳﺎﺿﻴﺎت ﻣﻲداﻧﺪ و ﺑﺎ ﻧﻘﺶ و ﻛﺎرﺑﺮد آن در زﻧﺪﮔﻲ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻠﻮم آﺷﻨﺎ اﺳﺖ.
5ـ ﺑﺎ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﻲ ﺑﺮاي ﻓﻬﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﻗﺮآن و اﺣﺎدﻳﺚ و ادﻋﻴﻪ و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ ﺗﺎ ﺣﺪودي آﺷﻨﺎ اﺳﺖ.
6ـ ﺑﺎ ﻳﻚ زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﻪ در ﺣﺪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﻜﺎﻟﻤﻪ ﺳﺎده و روزﻣﺮه آﺷﻨﺎﻳﻲ دارد.
7ـ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ از رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ.
8ـ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد و ﻣﺸﺎﻏﻞ آن را ﺗﺎ ﺣﺪي ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﺪ و ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻬﺎرت ﻛﺎﻓﻲ دارد.
9ـ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮد ﻋﻠﻢ در ﺑﻬﺒﻮد روش ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﻛﺎر آﮔﺎه اﺳﺖ.
10ـ روﺣﻴﻪ ﻋﻠﻤﻲ ،ﻗﺪرت اﺳﺘﺪﻻل و ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي و ﺧﻼق دارد.
11ـ ﻧﺤﻮه ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺧﻮد را ﻣﻲﻓﻬﻤﺪ.
12ـ ﺷﻴﻮه ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻘﻴﻖ را ﻣﻲداﻧﺪ.
13ـ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﺮ و ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ اﺳﺖ و ﺑﺎ روش ﺗﺤﻘﻴﻖ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻋﻤﻠﻲ دارد.



ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﻨﺮي:
1ـ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي ﺧﻮد آﺷﻨﺎ اﺳﺖ و ﺳﻌﻲ در ﭘﺮورش آن ﻫﺎ دارد.
2ـ اﺑﻌﺎد زﻳﺒﺎﻳﻲ را در ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت اﻟﻬﻲ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
3ـ از ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺑﺮرﺳﻲ آﺛﺎر ﻫﻨﺮي ﻟﺬت ﻣﻲﺑﺮد.
4ـ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي ﻫﻨﺮي ﺧﻮد آﺷﻨﺎ اﺳﺖ و ﺳﻌﻲ در ﭘﺮورش آن ﻫﺎ دارد.
5ـ از ﺗﺠﺎرب و دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ دﻳﮕﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﺪ و از ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻛﻮرﻛﻮراﻧﻪ اﺟﺘﻨﺎب ﻣﻲورزد.
6ـ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻲ از ﻫﻨﺮﻫﺎي اﺳﻼﻣﻲ و اﻳﺮاﻧﻲ آﺷﻨﺎ اﺳﺖ.
7ـ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺘﻮن ادﺑﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ اﺳﺖ.
8ـ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ و آداب و ﺳﻨﻦ ﻣﻄﻠﻮب ﺟﺎﻣﻌﻪ آﺷﻨﺎ اﺳﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻫﺎ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
9ـ آﺛﺎر ﻫﻨﺮي و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮات آن ﻫﺎ در رﺷﺪ اﻧﺴﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ:
1ـ وﻇﺎﻳﻒ ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ،دوﺳﺘﺎن و ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﺎن رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
2ـ ﻧﻈﺮات اﺻﻼﺣﻲ دﻳﮕﺮان را در ﻣﻮرد ﺧﻮد ﺟﻮﻳﺎ ﻣﻲﺷﻮد و از آن ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﺪ.
3ـ ﺑﺮاي ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻖ ﺧﻮد و دﻳﮕﺮان ﺗﻼش ﻣﻲﻛﻨﺪ.
4ـ در اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎ از دﻳﮕﺮان ﻛﻤﻚ ﻣﻲﮔﻴﺮد و ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﻧﻴﺰ ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
5ـ در ﻛﺎرﻫﺎي ﮔﺮوﻫﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻘﺶ رﻫﺒﺮي و وﻇﺎﻳﻒ اﻋﻀﺎ واﻗﻒ اﺳﺖ.
6ـ ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﻼش ﻣﻲﻛﻨﺪ و از ﻣﻮﻓﻘﻴﺖﻫﺎي دﻳﮕﺮان ﻧﻴﺰ ﺷﺎد ﻣﻲﺷﻮد.
7ـ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮن واﻗﻒ اﺳﺖ و رﻋﺎﻳﺖ آن را ﻣﻔﻴﺪ و ﺿﺮوري ﻣﻲداﻧﺪ.
8ـ ﺑﻪ وﻇﺎﻳﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎي ﺧﻮد آﮔﺎه و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﻫﺎ ﭘﺎﻳﺒﻨﺪ اﺳﺖ.
9ـ ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲدﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﻴﻮه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺬﻛﺮ ﻣﻲدﻫﺪ.
10ـ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد را در ﺻﺤﻨﻪﻫﺎي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ارج ﻣﻲﻧﻬﺪ.
11ـ ﺑﺎ ﻣﻌﻨﻲ اﻳﺜﺎر آﺷﻨﺎ اﺳﺖ و در ﻣﻮﻗﻊ ﻟﺰوم از ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ.
12ـ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪﻣﺖ دﻳﮕﺮان ﻗﺪرﺷﻨﺎس اﺳﺖ و از آن ﻫﺎ ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
13ـ ﻧﻘﺶ زن و ﻣﺮد را در ﺧﺎﻧﻮاده و اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻲداﻧﺪ.
14ـ ﺧﺪﻣﺖ ﻛﺮدن ﺑﻪ ﻣﺮدم و ﻣﻴﻬﻦ را وﻇﻴﻔﻪ ﻣﻲداﻧﺪ.
زﻳﺴﺘﻲ:
1ـ ﻛﺎرﻛﺮد و وﻇﺎﻳﻒ اﻋﻀﺎي ﺑﺪن را ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﺪ و ﺗﻨﺎﺳﺐ آن ﻫﺎ را ﺣﻔﻆ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
2ـ ﺑﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ آﺷﻨﺎ اﺳﺖ و آن را رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
3ـ در ﺣﻔﻆ و اﺣﻴﺎي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻛﻮﺷﺶ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
4ـ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺧﻮد ورزش ﻣﻲﻛﻨﺪ و در رﺷﺘﻪ ورزﺷﻲ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد داراي ﻣﻬﺎرت ﻧﺴﺒﻲ اﺳﺖ.
5ـ ﺑﺎ ﻛﻤﻚﻫﺎي اوﻟﻴﻪ آﺷﻨﺎﻳﻲ دارد و ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ از آن ﻫﺎ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﺰوم اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ.
6ـ ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎريزا را ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﺪ و راه ﻫﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از آن ﻫﺎ را ﻣﻲداﻧﺪ.
7ـ ﻧﻘﺶ ﺗﻐﺬﻳﻪ را در ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺪن ﻣﻲداﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ﺳﻴﺎﺳﻲ:
1ـ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ در ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ را ﻣﻲداﻧﺪ.
2ـ ﺗﻔﺎوت ﺣﻜﻮﻣﺖ دﻳﻨﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ را ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻜﻮﻣﺖﻫﺎ ﻣﻲداﻧﺪ.
3ـ ﺑﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﻴﺎﺳﻲ اﻳﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ و ﻣﺒﺎرزات ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻨﻴﺎن ﮔﺬار ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ آﺷﻨﺎﻳﻲ دارد.
4ـ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﻬﺎن ﺣﺴﺎس اﺳﺖ.
5ـ راهﻫﺎي ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼل ،آزادي و ﻋﺪم واﺑﺴﺘﮕﻲ را ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﺪ.
6ـ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﺷﻴﻮه ﻣﺒﺎرزه ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان و اﺋﻤﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ)ع( در دﻓﺎع از ﺣﻖ ،آﺷﻨﺎ اﺳﺖ.
7ـ داراي روﺣﻴﻪ ﺳﻠﺤﺸﻮري و دﻓﺎع از ﻛﻴﺎن ﻛﺸﻮر اﺳﻼﻣﻲ اﺳﺖ.
8ـ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﻧﻘﺶ آراي ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ آﺷﻨﺎ اﺳﺖ.
9ـ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت دﺷﻤﻨﺎن ﻣﻴﻬﻦ اﺳﻼﻣﻲ از ﺧﻮدﻫﻮﺷﻴﺎري ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ.
10ـ اﻫﻤﻴﺖ وﺣﺪت و اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻲ را درك ﻣﻲﻛﻨﺪ.
11ـ ﻧﻘﺶ ﻣﺮدم و دﻳﻦ را در ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﻲداﻧﺪ.



اﻗﺘﺼﺎدي:
1ـ ارزش ﻛﺎر را ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ ﻓﺮدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻲداﻧﺪ.
2ـ در ﺣﻔﻆ وﺳﺎﻳﻞ ﺧﻮد ﻣﻲﻛﻮﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﺮﻣﻴﻢ آن ﻫﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده را از آﻧﻬﺎ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
3ـ اﻫﻤﻴﺖ آﻣﺎدﮔﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﭘﺮﻫﻴﺰ از راﺣﺖﻃﻠﺒﻲ را در ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻲداﻧﺪ.
4ـ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻠﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﺧﻮد ﺣﺴﺎس اﺳﺖ.
5ـ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ دﻳﮕﺮان را ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻲﺷﻤﺎرد و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ آن ﺣﺴﺎس اﺳﺖ.
6ـ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﺣﺮَف در زﻧﺪﮔﻲ ﻓﺮدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ آﮔﺎه اﺳﺖ.
7ـ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺸﻮر و ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد را ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﺪ و ﻧﻘﺶ آن را در رﻓﺎه ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲداﻧﺪ.
8ـ اﺣﻜﺎم اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﻼم را ﻣﻲداﻧﺪ و درﺣﺪ وﻇﻴﻔﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﭘﺎﻳﺒﻨﺪ اﺳﺖ.
9ـ ﺑﺮاي ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﻮﻟﻴﺪات داﺧﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻫﺎ را ﺑﺮ ﻛﺎﻻﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﺎرﺟﻲ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲدﻫﺪ.
10ـ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ اﺳﺖ.
ﻣﻮﺿﻮع :اﻫﺪاف دوره راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در ﺷﺸﺼﺪ و ﭼﻬﻞ و ﻫﻔﺘﻤﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرايﻋﺎﻟﻲ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺗﺎرﻳﺦ  79/2/29ﺑﻪ
ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪ .ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد.

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦

اﻫﺪاف دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ
ﺟﻠﺴﻪ  647ﺗﺎرﻳﺦ  1379/2/29ـ ﺷﻤﺎره اﺑﻼغ 120/903ﺗﺎرﻳﺦ 1379/3/16

در راﺳﺘﺎي رﺳﺎﻟﺖ و ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﺟﻬﺖدﻫﻲ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺮ ﭘﺎﻳـﻪ ﺗﻌـﺎﻟﻴﻢ و دﺳـﺘﻮرات دﻳـﻦ
ﻣﺒﻴﻦ اﺳﻼم ،اﻫﺪاف دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد .ﻣـﺪﻳﺮان ،ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﻳـﺰان و ﻫﻤـﻪ اﻓـﺮادي ﻛـﻪ در ﺗﻌﻠـﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴـﺖ
داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﻘﺸﻲ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ ،ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي اﻣﻮر ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ و اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪاي اﻗـﺪام
1
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن دوره ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻋﺘﻘﺎدي:
1ـ ﺑﻪ اﺻﻮل اﻋﺘﻘﺎدي و ﻣﺒﺎﻧﻲ دﻳﻨﻲ و اﺣﻜﺎم اﺳﻼﻣﻲ ﭘﺎﻳﺒﻨﺪ اﺳﺖ.
2ـ ﺑﺎ ﺳﻴﺮ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ادﻳﺎن آﺷﻨﺎ اﺳﺖ و از اﺻﻮل اﻋﺘﻘﺎدي ﺧﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻل دﻓﺎع ﻣﻲﻛﻨﺪ.
3ـ در ﻛﺎرﻫﺎ ﺑﺎ اﺗﻜﺎل ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ او ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
4ـ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺒﻴﺎ و اﺋﻤﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ)ع( آﺷﻨﺎ اﺳﺖ و رﻓﺘﺎرآﻧﺎن را اﻟﮕﻮ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ.
5ـ ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﻮﻟﻲ و ﺗﺒﺮي آﺷﻨﺎﻳﻲ دارد و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ آن از ﺧﻮد ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ.
6ـ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ را ﻳﻚ اﺻﻞ ﻗﻄﻌﻲ اﺳﻼم ﻣﻲداﻧﺪ و ﻗﺪرت ﺗﺒﻴﻴﻦ و اﺳﺘﺪﻻل در ﻣﻮرد آن را دارد.
7ـ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﻲ اوﻟﻴﺎي دﻳﻦ ،ﺑﺰرﮔﺎن و ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻫﺎي اﺳـﻼﻣﻲ آﺷـﻨﺎ اﺳـﺖ و از ﺗﺠـﺎرب آن ﻫـﺎ در زﻧـﺪﮔﻲﺧـﻮد ﺑﻬـﺮه
ﻣﻲﺟﻮﻳﺪ.
8ـ ﻧﻤﺎز را ﺳﺘﻮن دﻳﻦ داﻧﺴﺘﻪ و ﻧﻤﺎز را اول وﻗﺖ ﻣﻲﺧﻮاﻧﺪ.
9ـ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻗﺮآن ﺗﻼوت ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و ﺗﻔﺎﺳﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ آﻳﺎت آﺷﻨﺎ اﺳﺖ.
10ـ از رﺳﺎﻟﻪ ﻋﻤﻠﻴﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﺪ.
11ـ ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﻲ دﻧﻴﻮي و اﺧﺮوي ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻣﻲﻛﻨﺪ.
12ـ اﻧﺠﺎم آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﻜﻠﻴﻒ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ را وﻇﻴﻔﻪ ﻣﻲداﻧﺪ.
13ـ آﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﺎﻫﻲ از ﻣﻨﻜﺮ اﺳﺖ.
14ـ روﺣﻴﻪ ﺟﻬﺎدﮔﺮي دارد و ﺷﻬﺎدت را ﺳﻌﺎدت ﻣﻲداﻧﺪ.
15ـ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﺴﺘﺤﺒﺎت رﻏﺒﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ و از ﻣﻜﺮوه ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
16ـ ﺣﻀﻮر در ﻣﺴﺠﺪ و ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺤﺎﻓﻞ و ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را وﻇﻴﻔﻪ دﻳﻨﻲ ﻣﻲداﻧﺪ.

1ـ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل  12و  13ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮاي اﻗﻠﻴﺖ ﻫﺎي دﻳﻨﻲ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ.



اﺧﻼﻗﻲ:
1ـ از ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﻨﺎه و ﻟﻐﺰش دوري ﻣﻲﺟﻮﻳﺪ.
2ـ ارزﺷﻬﺎ و ﺿﺪارزﺷﻬﺎ را ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻲدﻫﺪ و ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺪاري از ارزﺷﻬﺎ ﭘﺎﻳﺒﻨﺪ اﺳﺖ.
3ـ از ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﻪ درﺳﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﺪ.
4ـ در رﻓﺘﺎر و ﮔﻔﺘﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﺣﻴﺎ و ﻋﻔﺖ ﭘﺎﻳﺒﻨﺪ اﺳﺖ.
5ـ اﻃﺎﻋﺖ از واﻟﺪﻳﻦ را وﻇﻴﻔﻪ ﺧﻮد ﻣﻲداﻧﺪ و دﻳﮕﺮان را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ از آن ﻫﺎ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
6ـ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻣﻲﻛﻨﺪ.
7ـ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﺧﻴﺮ را در راه ﺧﺪا ﻋﺒﺎدت ﻣﻲﺷﻤﺎرد.
8ـ اﻓﻜﺎر و اﻋﻤﺎل ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ را در ﺷﺄن ﺧﻮد ﻧﻤﻲداﻧﺪ و از اﻧﺠﺎم آن ﺧﻮدداري ﻣﻲﻛﻨﺪ.
9ـ از ﻟﺒﺎس ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﻼﻣﻲ و اﻳﺮاﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﺪ.
10ـ ﺑﺎ دوراﻧﺪﻳﺸﻲ آﻳﻨﺪه ﺑﻬﺘﺮي ﻣﻲﺳﺎزد.
11ـ ﻣﻮازﻳﻦ دﻳﻦ و اﺟﺘﻤﺎع را در آراﺳﺘﮕﻲ ﻇﺎﻫﺮي رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮوﻳﺞ آن اﻫﺘﻤﺎم دارد.
12ـ دﻳﮕﺮان را ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻴﻬﺎﻳﺸﺎن ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﺪ و ﻋﻴﺐﺟﻮﻳﻲ را ﻳﻚ ﺿﺪ ارزش ﻣﻲداﻧﺪ.
13ـ اﻧﺘﻘﺎدﭘﺬﻳﺮي و ﻧﻘﺪ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺣﺴﻦﻧﻴﺖ را ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ و زﻣﻴﻨﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﻲداﻧﺪ.
14ـ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان را ﺑﺮﻛﻤﻚ ﺧﻮاﺳﺘﻦ از آن ﻫﺎ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲدﻫﺪ و در ﺗﺮوﻳﺞ روﺣﻴﻪ اﻗﺪام ﺷﺨﺼﻲ ﻣﻲﻛﻮﺷﺪ.
15ـ ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻛﺸﻮر و راﺣﺘﻲ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻧﺶ ﺗﻼش ﻣﻲﻛﻨﺪ و آﺳﺎﻳﺶ و اﻣﻨﻴﺖ ﻣﺮدم را ﻧﺘﻴﺠﻪ وﺣﺪت و ﻳﻜﭙـﺎرﭼﮕﻲ
ﻣﻲداﻧﺪ.
16ـ رﻓﺘﺎر و اﻋﻤﺎل ﺧﻮد را ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻋﻘﻞ و ﻓﻜﺮ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﻛﻨﺪ.
17ـ رﻓﺘﺎري ﻣﺘﻌﺎدل دارد و ﺑﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد ﻣﺴﻠﻂ اﺳﺖ.
18ـ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات را رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ و در ﺗﺮوﻳﺞ آن ﻣﻲﻛﻮﺷﺪ.
ﻋﻠﻤﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ:
1ـ ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎي ﺳﺎده ﻋﻠﻤﻲ ،ﺗﺠﺮﺑﻲ و ﻣﺤﻴﻄﻲ و ارﺗﺒﺎط آن ﻫﺎ را درك ﻣﻲﻛﻨﺪ.
2ـ در ﺣﻮزهﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﻃﺒﻴﻌﻲ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻧﺴﺎﻧﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ دارد و ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در زﻧﺪﮔﻲ از آن ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ.
3ـ ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ را روان ﻣﻲﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ زﺑﺎن ﺧﻮب ﺗﻜﻠﻢ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
4ـ آﻳﻴﻦ ﻧﮕﺎرش ﻓﺎرﺳﻲ را ﻣﻲداﻧﺪ و ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ زﺑﺎن ،ﻧﺎﻣﻪ ،ﮔﺰارش و ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻨﻮﻳﺴﺪ.
5ـ در اﺳﺘﻔﺎده از رﻳﺎﺿﻴﺎت ﺑﺮايﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞﺧﻮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻬﺎرت دارد.
6ـ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﻲ را در ﺳﻄﺢ درك ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﺳﻮره ﻗﺮآن و اﺣﺎدﻳﺚ و اذﻛـﺎر ﻧﻤـﺎز و دﻋﺎﻫـﺎي ﻣﺘـﺪاول ﻣـﻲداﻧـﺪ و از
داﻧﺶ ﺧﻮد در زﺑﺎن ﻋﺮﺑﻲ ﺑﺮاي ﻓﻬﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺘﻮن ادب ﻓﺎرﺳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﺪ.
7ـ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﻪ در ﺣﺪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﻳﮕﺮان آﺷﻨﺎﻳﻲ دارد.
8ـ ارزش اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ و ﺻﺤﻴﺢ را ﻣﻲداﻧﺪ و در اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﻬﺎرت دارد.
9ـ ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﻲ و ﻛﺎر در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﺤﺼﻴﻞ در دورهﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﻻزم را دارد.
10ـ ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻢ در اﻧﺠﺎم درﺳﺖ ﻛﺎرﻫﺎ ﻓﻨﺎوري ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻲﮔﻴﺮد.
11ـ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲﻫﺎي ﺧﻮد و ﻧﻴﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
12ـ ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺧﻮد را ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
13ـ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﺮ و ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ اﺳﺖ و ﺑﺎ روش ﺗﺤﻘﻴﻖ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻋﻤﻠﻲ دارد.
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﻨﺮي:
1ـ ﺑﺮاي ﻓﺮاﮔﻴﺮي ﻫﻨﺮ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد ،ﺗﻼش ﻣﻲﻛﻨﺪ.
2ـ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﻨﺮي ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮاﻧﻲ را ﺟﺰﺋﻲ از ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻠﻲ ﺧﻮﻳﺶ ﻣﻲداﻧﺪ.
3ـ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎﻳﻲ از ﻫﻨﺮ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد را در اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲﺑﻨﺪد و زﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ ﻟﺤﻈﻪﻫﺎ و ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎ را ﺑـﻪ ﻛﻤـﻚ
ﻫﻨﺮ ﺛﺒﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
4ـ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻫﻨﺮي و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﻠﻞ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ اﺳﺖ و در ﻧﻘـﺪ آن ﻫـﺎ ازﺗﺠـﺎرب و دﺳـﺘﺎوردﻫﺎي
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﺸﻮر ﺧﻮد و دﻳﮕﺮﻛﺸﻮرﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﺪ.
5ـ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﺧﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ آﺷﻨﺎ اﺳﺖ و ازآن ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﺪ.
6ـ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎرﻳﺦ و ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻤﺪن اﺳﻼم ،اﻳﺮان و ﺟﻬﺎن ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ اﺳﺖ.
7ـ ﺑﻪ زﺑﺎن و ﻟﻬﺠﻪ ﺑﻮﻣﻲ و ﻣﺤﻠﻲ ﺧﻮد ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ اﺳﺖ.
8ـ آﺛﺎر ﻫﻨﺮي و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ را ارزﻳﺎﺑﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ اﺻﻴﻞ را ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻲدﻫﺪ.
9ـ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ در اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎط و وﺣﺪت ﻓﻜﺮي و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﻳﺮاﻧﻴﺎن واﻗﻒ و ﺑﺎ آﺛﺎر ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪ ادب ﻓﺎرﺳـﻲ
ﻣﺄﻧﻮس اﺳﺖ.


اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ:
1ـ ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﻳﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻋﺎﻃﻔﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﺎن و دوﺳﺘﺎن ﺗﻼش ﻣﻲﻛﻨﺪ.
2ـ ﺑﺎ ارزش ﺻﻠﻪ ارﺣﺎم آﺷﻨﺎ اﺳﺖ و ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
3ـ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺧﺎﻧﻮاده را ﻣﻲداﻧﺪ و ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺘﻌﺎدل آﺷﻨﺎ اﺳﺖ.
4ـ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﻨﺸﺄ ﺣﻖ و ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻲداﻧﺪ و در ﺑﺮﻗﺮاري ﺣﻖ و ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻼش ﻣﻲﻛﻨﺪ.
5ـ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ در اﺟﺘﻤﺎع ،ﺗﻼش ﻣﻲﻛﻨﺪ.
6ـ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﺧﻴﺮﺧﻮاه اﺳﺖ و آﻧﺎن را از اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎي ﻧﺎدرﺳﺖ ﻧﻬﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
7ـ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻓﺮدي ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲدﻫﺪ و ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﺮﺗﺮ از ﺗﻤﺎﻳﻼت ﻓﺮدي و ﮔﺮوﻫﻲ ﻣﻲداﻧﺪ و آن را رﻋﺎﻳﺖ
ﻣﻲﻛﻨﺪ.
8ـ ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﺣﻘﻮق دﻳﮕﺮان ﭘﺎﻳﺒﻨﺪاﺳﺖ.
9ـ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪي ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
10ـ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎي اﻓﺮاد را در اﺟﺘﻤﺎع درك ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻫﺎ از ﺧﻮد رﻓﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ.
11ـ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻈﺮات و ﻋﻘﺎﻳﺪ دﻳﮕﺮان ﺑﺎﺳﻌﻪ ﺻﺪر ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻲﻛﻨﺪ.
12ـ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺷﻨﺎ اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف آن ﻣﻲﻛﻮﺷﺪ.
13ـ اﻳﺜﺎر را ارزش ﻣﻲداﻧﺪ و ﻫﺮ زﻣﺎن ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻲ اﻗﺘﻀﺎ ﻛﻨﺪ از ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ.
14ـ در راه ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﻬﻦ و ﻣﺮدم داوﻃﻠﺐ ﺑﻮده و از ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ.
زﻳﺴﺘﻲ:
1ـ ﻛﺎرﻛﺮد و وﻇﺎﻳﻒ اﻋﻀﺎي ﺑﺪن را ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﺪ و ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ورزﺷﻲ ،ﺳﻼﻣﺖ و ﺗﻨﺎﺳﺐ آن ﻫﺎ را ﺣﻔﻆ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
2ـ ﺑﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و رواﻧﻲ و ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﺷﻨﺎ اﺳﺖ و اﺻﻮل آن را رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
3ـ در ﺣﻔﻆ و اﺣﻴﺎي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
4ـ ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ ﺧﻮد در رﺷﺘﻪ ورزﺷﻲ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺗﻼش ﻣﻲﻛﻨﺪ.
5ـ ﺑﺎ ﻛﻤﻚﻫﺎي اوﻟﻴﻪ آﺷﻨﺎﻳﻲ دارد و در ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺮوزﺣﻮادث ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻳﺎري آﺳﻴﺐدﻳﺪﮔﺎن ﺑﺸﺘﺎﺑﺪ.
6ـ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ و راه ﻫﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و درﻣﺎن آن ﻫﺎ را ﻣﻲداﻧﺪ.
ﺳﻴﺎﺳﻲ:
1ـ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ در ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان را ﻣﻲداﻧﺪ و ﺑﻪ آن اﻋﺘﻘﺎد دارد.
2ـ ﻧﻈﺎم ﻫﺎي ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﺟﻬﺎن را ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﺪ و آن را ﻧﻘﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
3ـ آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﺣﻜﻮﻣﺖ دﻳﻨﻲ و وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ را در ﺳﻌﺎدت دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت ﻣﻲﻓﻬﻤﺪ.
4ـ ﺑﺎ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ اﻳﺮان و ﻛﺸﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﻲ آﺷـﻨﺎ اﺳـﺖ و ﺗﻔﺎوﺗﻬـﺎي ﺳﻴﺎﺳـﻲ ،ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ و اﻗﺘﺼـﺎدي آن ﻫـﺎ را
ﻣﻲداﻧﺪ.
5ـ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼل ،آزادي و ﻋﺪم واﺑﺴﺘﮕﻲ از ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم اﺳﺖ.
6ـ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ و اﺻﻮل آن آﺷﻨﺎ اﺳﺖ.
7ـ روﺣﻴﻪ ﺳﻠﺤﺸﻮري دارد و ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﻛﻴﺎن اﺳﻼم و اﻳﺮان از ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ.
8ـ ﺑﺎ ﺷﻴﻮهﻫﺎي اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻧﻮﻳﻦ آﺷﻨﺎ اﺳﺖ و راهﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن را ﻣﻲداﻧﺪ.
9ـ ﺷﻴﻮهﻫﺎي ﺗﺒﻠﻴﻐﻲ دﺷﻤﻨﺎن را ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﻫﺎ ﻋﻜﺲاﻟﻌﻤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ.
10ـ ﺣﻔﻆ وﺣﺪت و ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻻزﻣﻪ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻲ ﻣﻲداﻧﺪ و ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ آن ﺗﻼش ﻣﻲﻛﻨﺪ.
11ـ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي وﺣﺪت ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ و رﻫﺎﻳﻲ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
12ـ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻜﻠﻴﻒ دﻳﻨﻲ و ﻣﻠﻲ ﭘﺎﻳﺒﻨﺪ اﺳﺖ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ را ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
13ـ ﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎي اﻧﺘﻈﺎرآﺷﻨﺎ اﺳﺖ و وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ را در زﻣﺎن ﻏﻴﺒﺖ از ﻟﺤﺎظ ﻣﺒﺎرزات ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻲداﻧﺪ.
اﻗﺘﺼﺎدي:
1ـ ﻛﺎر را ﻋﺒﺎدت ﻣﻲﺷﻤﺎرد و از ﺗﻦﭘﺮوري و راﺣﺖﻃﻠﺒﻲ دوري ﻣﻲﺟﻮﻳﺪ.
2ـ از وﺳﺎﻳﻞ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻧﮕﻪ داري ﻣﻲﻛﻨﺪ و از ﺗﺠﻤﻞﮔﺮاﻳﻲ و ﻣﺼﺮفزدﮔﻲ دوري ﻣﻲﺟﻮﻳﺪ.
3ـ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﻪ ،ﭘﻴﮕﻴﺮ و ﺳﺨﺖﻛﻮش وﻇﺎﻳﻒ ﺷﻐﻠﻲ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ و درﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﺪ.
4ـ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻗﺘﺼﺎديﻛﺸﻮر ،ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﻬﺎنآﺷﻨﺎﻳﻲدارد و ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ آن ﻫﺎ ﺗﻼش ﻣﻲﻛﻨﺪ.
5ـ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻓﺮدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﻣﻲداﻧﺪ و رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
6ـ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻮﻟﺪ و ﻣﺸﺮوع ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد را ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﺪ و ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺗﻼش ﻣﻲﻛﻨﺪ.


7ـ ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻼش ﻣﻲﻛﻨﺪ.
8ـ اﺣﻜﺎم اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﻼم را ﻣﻲداﻧﺪ و درﺣﺪ وﻇﻴﻔﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﭘﺎﻳﺒﻨﺪ اﺳﺖ.
9ـ راﻫﻬﺎي ﻛﺴﺐ و اﺳﺘﻤﺮار اﺳﺘﻘﻼل اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺸﻮر را ﻣﻲداﻧﺪ.
10ـ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎدي و ﺛﺮوت ﻫﺎي ﻣﻠﻲ را از آن ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﺴﻞﻫﺎ ﻣﻲداﻧﺪ.
11ـ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي از ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﺪ.
12ـ ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﻳﺖ اﺳﺘﻘﻼل اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺸﻮر ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮﻟﻴﺪات داﺧﻠﻲ را در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻻﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﺎرﺟﻲ اﻓﺘﺨـﺎر
ﻣﻲداﻧﺪ و در ﺗﺮوﻳﺞ آن ﻣﻲﻛﻮﺷﺪ.
13ـ ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي را وﻇﻴﻔﻪ اﻟﻬﻲ ،اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻣﻠﻲ ﻣﻲداﻧﺪ.
ﻣﻮﺿﻮع :اﻫﺪاف دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ در ﺷﺸﺼﺪ و ﭼﻬﻞ و ﻫﻔﺘﻤﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرايﻋﺎﻟﻲ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺗـﺎرﻳﺦ  79/2/29ﺑـﻪ ﺗﺼـﻮﻳﺐ
رﺳﻴﺪ .ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻮرداﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
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