
سند برنامة درسى ملى، سندى است كه نقشة كالن برنامة درسى و چارچوب نظام برنامه ريزى 
درسى كشور را به منظور تحقق اهداف آموزش وپرورش نظام جمهورى اسالمى ايران تعيين و تبيين 
مى كند. اين سند در پانزده بخش به شرح زير به تصويب شوراى عالى آموزش وپرورش رسيده است.

1. چشم انداز
راستاى  در  ايران  اسالمى  جمهورى  آموزش وپرورش  تربيتى  و  درسى  برنامه هاى  چشم انداز 
فرهنگ و تمدن اسالمى - ايرانى در افق 1404 با بهره گيرى از الگويى پيشرفته و بومى، زمينة 
تربيت نسلى متفكر، عاقل و خالق، مؤمن و خودباور، دانا و بصير، متخلق و خودساخته، تالشگر و 
سالم، خوديادگيرنده، مفتخر به ايرانى بودن، جهان انديش، توانا در توليد علم و فناورى و وفادار به 

ارزش هاى اسالمى، ملى و انقالبى را فراهم مى سازد. اين برنامه ها داراى ويژگى هاى زير است:
1. مبتنى بر مبانى و ارزش ها و معارف اسالم ناب محمدى(ص)؛

2. برخوردار از يافته هاى معتبر علمى و پژوهشى با تأكيد بر بومى سازى آن ها؛
3. بهره مند از دستاوردها و يافته هاى علمى فرهنگ و تمدن اسالمى - ايرانى؛

4. منسجم، متعادل، كارآمد، نشاط آفرين، پويا، انعطاف پذير و مشاركت پذير در توليد و اجرا؛
5. ناظر به ويژگى ها و نيازهاى همه جانبة متربيان و نيازهاى اساسى جامعه؛

نقشه راه 
آمـوزش

چشم انداز، رويكرد و اصول حاكم 
بر سند برنامة درسى ملى

 سيد امير رون
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6. بهره مند از تجربه هاى موفق ملى و جهانى با استفاده از ابزارها و شيوه هاى علمى و اثربخش؛ 
7. برخوردار از رويكردى نوآورانه، آينده پژوهانه و واقع بينانه، متناسب با فطرت الهى انسان؛

8. تأكيد كننده بر نقش مدرسه به عنوان جلوه اى از تحقق مراتبى از حيات طيبه و كانون اصلى 
تحقق اهداف برنامه هاى درسى و تربيتى.

2. اصول ناظر بر برنامة درسى و تربيتى
مديريت  و  برنامه ريزى  سياست گذارى،  بر  ناظر  تنيده  درهم  و  هماهنگ  به صورت  اصول  اين 
برنامه هاى درسى و تربيتى از سطح ملى تا سطح مدرسه است، به طورى كه عناوين آن بدين قرارند: 

1-2. دين محورى؛ 
2-2. تقويت هويت ملى؛

3-2. اعتبار نقش يادگيرنده؛
4-2. اعتبار نقش مرجعيت معلم (مربى)؛

5-2. جامعيت؛
6-2. توجه به تفاوت ها؛

7-2. تعادل؛
8-2. يادگيرى مادام العمر؛

9-2. جلب مشاركت و تعامل؛
10-2. يكپارچگى و فراگيرى.

3. رويكرد و جهت گيرى كلى
رويكرد برنامه هاى درسى و تربيتى «فطرت گرايى توحيدى» است. اتخاذ اين رويكرد به معناى 
زمينه سازى الزم براى شكوفايى فطرت الهى دانش آموزان از طريق درك و اصالح مداوم موقعيت 
آنان به منظور دستيابى به مراتبى از حيات طيبه است. از منظر اين رويكرد، طرز تلقى و ويژگى هاى 

متمايز هفت مؤلفة اصلى برنامه كه در ادامه آمده به تفصيل بيان شده اند:
1-3. دانش آموز؛

2-3. معلم (مربى)؛
3-3. محتوا؛

4-3. ياددهى و يادگيرى؛
5-3. ارزشيابى؛

6-3. محيط يادگيرى؛
7-3. مدير مدرسه.

سند 
برنامة درسى 

ملى، سندى است كه 
نقشة كالن برنامه درسى و 

چارچوب نظام برنامه ريزى درسى 
كشور را به منظور تحقق اهداف 
آموزش وپرورش نظام جمهورى 

اسالمى ايران تعيين و 
تبيين مى كند
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4. الگوى هدف گذارى
در قالب يك چارچوب مفهومى منسجم و يكپارچه، پنج عنصر اساسى تعقل، ايمان، علم، عمل 
و اخالق و چهار عرصة ارتباط دانش آموز با خود، خداوند، خلق و خلقت به صورت به هم پيوسته 
عمل  راهنماى  و  مختلف  سطوح  در  اهداف  تدوين  براى  متعال،  خداوند  با  ارتباط  محوريت  با  و 

برنامه ريزان و مجريان تبيين و تدوين شده اند.

5. هدف كلى برنامه هاى درسى و تربيتى
هدف كالن برنامه بدين قرار است: تربيت يكپارچة عقلى، ايمانى، علمى، عملى 
و اخالقى دانش آموزان، به گونه اى كه بتوانند موقعيت خود را نسبت به خود، خداوند، 
ديگر انسان ها و نظام خلقت به درستى درك و توانايى اصالح مستمر موقعيت فردى 

و اجتماعى خويش را كسب كنند.

6. شايستگى هاى پايه
انتظار مى رود، دانش آموزان در دورة تحصيالت مدرسه اى، در مجموعة عناصر پنج گانة الگوى 
هدف گذارى، به مرتبه اى از شايستگى هاى پايه دست يابند. اين شايستگى ها كه در 33 هدف در 

برنامه تصويب شده اند، بيان تفضيل يافته اى از هدف كلى به شمار مى روند. 

7. حوزه هاى يادگيرى
حوزه هاى يادگيرى، حدود محتوايى، روش ها، فرايندها و عناصر كليدى يادگيرى را به صورت 
بيانيه روشن مى سازند. اين حوزه ها با يكديگر ارتباط دارند و عناوين موضوعات درسى در دوره ها و 

پايه هاى تحصيلى لزومًا معادل عناوين حوزه ها كه در ادامه آمده اند نخواهند بود.
1-7. حكمت و معارف اسالمى؛

2-7. قرآن و زبان قرآنى؛
3-7. زبان و ادبيات فارسى؛

4-7. فرهنگ و هنر؛
5-7. سالمت و تربيت بدنى؛

6-7. كار و فناورى؛
7-7. علوم انسانى و مطالعات اجتماعى؛

8-7. رياضيات؛
9-7. علوم تجربى؛

10-7. زبان هاى خارجى؛

رويكرد 
برنامه هاى 

درسى و تربيتى 
«فطرت گرايى 
توحيدى» است
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11-7. آداب و مهارت هاى زندگى و خانواده.

8. اصول حاكم بر راهبردهاى ياددهى - يادگيرى
مطابق سيزده اصل مصوب اشاره شده در اين بخش، راهبردهاى ياددهى و يادگيرى بايد بتوانند 
بستر الزم را براى تحقق اهداف برنامه هاى درسى و تربيتى در راستاى شكوفايى فطرت و دستيابى 

به مراتبى از حيات طيبه تدارك ببينند.

9. اصول حاكم بر ارزشيابى پيشرفت تحصيلى و تربيتى
براى نظام بخشى به تصميمات ارزشيابى پيشرفت تحصيلى و تربيتى در 
نظر  مّد  بايد  بخش  اين  در  شده  اشاره  اصل  ده  تحصيلى،  دوره هاى  كلية 

برنامه ريزان درسى و معلمان قرار گيرند.

10. فرايند توليد برنامه هاى درسى و تربيتى حوزه هاى 
يادگيرى

در اين فرايند، گام هاى توليد يازده راهنماى برنامة حوزه هاى يادگيرى از مرحلة 
تحليل برنامة درسى ملى و اسناد تحول بنيادين تا اعتباربخشى وتصويب و اجراى برنامه به صورت 

نمودار آمده اند.

11. سياست هاى توليد مواد و رسانه هاى يادگيرى
در طراحى و توليد مواد و رسانه هاى يادگيرى، بر هشت سياست مصوب در اين بخش تأكيد شده 
است. به طورى كه از مهم ترين آن ها مى توان به تعيين استانداردهاى ملى، توانمندسازى مدرسه، 
فناورى  به كارگيرى  معلمان،  سراسرى  مشاركت  براى  زمينه سازى  و  تأليفى  چند  سياست  توسعة 
اطالعات و ارتباطات در توليد محتواى الكترونيكى و به كارگيرى سياست برنامة محورى اشاره كرد. 

12. ساختار و زمان آموزش
اين بخش شامل دو قسمت است: 

1-12. ساختار نظام آموزشى: اين قسمت از 7 بند تشكيل شده است، به طورى كه از مهم ترين 
گزاره هاى آن مى توان به اين موارد اشاره كرد: ساختار نظام تحصيلى آموزش وپرورش در جمهورى 
اسالمى ايران با توجه به سند تحول بنيادين آموزش وپرورش، شامل شش سال دورة ابتدايى و 
شش سال دورة متوسطه است. هر دورة تحصيلى نيز به دو دورة سه ساله تقسيم مى شود كه با 
توجه به نوع برنامه هاى درسى شامل دورة عمومى (مركب از دورة ابتدايى و دورة متوسطة اول) و 

انتظار مى رود 
دانش آموزان در دورة 

تحصيالت مدرسه اى، در 
مجموعة عناصر پنج گانة الگوى 

هدف گذارى، به مرتبه اى از 
شايستگى هاى پايه دست 

يابند
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نيمه تخصصى دورة متوسطه دوم خواهد بود.
دورة پيش دبستان به دورة دو ساله اى (4 تا 6 سال) اطالق مى شود كه تحت پوشش 
برنامه هاى آموزشى و تربيتى تهيه شده از سوى سازمان پژوهش و برنامه ريزى 

آموزشى قرار خواهد گرفت. 
سن شروع دورة ابتدايى شش سال تمام خواهد بود و دورة متوسطة 

دوم داراى سه شاخصة نظرى، فنى وحرفه اى و كاردانش است.
2-12. زمان تعليم وتربيت: اين قسمت مشتمل بر هشت بند است. 

از مهم ترين بندهاى آن مى توان به بندهاى زير اشاره نمود:
طول سال تحصيلى از اول مهر ماه هر سال تا پايان خرداد ماه سال 
بعد خواهد بود. زمان آموزش رسمى براى دورة ابتدايى 850 جلسه، دورة 
متوسطة اول 1110 ساعت و دورة متوسطة دوم شاخة نظرى 1184 و شاخة 
در  اين،  بر  عالوه  بود.  خواهد  ساعت   1400 تا   1280 كاردانش  و  فنى وحرفه اى 
تمامى دوره ها 50 ساعت به فعاليت هاى خارج از كالس و مدرسه و 50 ساعت در اختيار استان ها، 

مناطق و مدارس قرار مى گيرد.

13. سياست ها و الزامات اجرايى
در  كننده  تعيين  نقشى  كه  نظام هايى  زير  از  يكى  به عنوان  درسى  برنامه هاى  در  تحول 
و  امكانات  شرايط،  آوردن  فراهم  مستلزم  دارند،  آموزش وپرورش  بنيادين  تحول  طرح  تحقق 
زيرساخت هاى فنى و تخصصى براى طراحى و اجراى برنامه هاى مرتبط با برنامة درسى ملى 
از:  عبارت اند  آن ها  مهم ترين  به طورى كه  شده اند،  مصوب  بند  هشت  در  استلزامات  اين  است. 
كاهش  به سمت  حركت  اقدامات،  كلية  بر  مشتمل  بلندمدت،  و  فراگير  جامع،  برنامه اى  تهية 
در  مؤثر  روش هاى  به كارگيرى  برنامه ها،  ارزشيابى  و  اجرا  تدوين،  طراحى،  فرايند  در  تمركز 
و  طراحى  كافى،  مالى  منابع  اختصاص  متخصص،  انسانى  نيروى  ارتقاى  و  نگهداشت  تأمين، 
به كارگيرى روش هاى اثربخش در اشاعه، مشاركت بخش هاى مختلف و پايش مستمر برنامة 

ملى. درسى 

14. ارزشيابى برنامة درسى ملى
هدف از ارزشيابى برنامة درسى ملى، فراهم كردن اطالعات توصيفى و قضاوتى به منظور درك، 
تصميم گيرى و پاسخ گويى نسبت به ميزان اثربخشى و تحقق اهداف و نتايج آشكار و پنهان عناصر 

برنامه و فرابرنامه است. اين ارزشيابى با رعايت ده گزارة مصوب اين بخش انجام مى پذيرد.

مطابق 
سيزده اصل مصوب 

اشاره شده در اين بخش 
راهبردهاى ياددهى و يادگيرى 
بايد بتوانند بستر الزم را براى 

تحقق اهداف برنامه هاى درسى 
و تربيتى در راستاى شكوفايى 
فطرت و دستيابى به مراتبى 

از حيات طيبه تدارك 
ببينند
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15. پيوست ها
در اين بخش، ساير پيام ها و رهنمودهاى برنامة درسى ملى در چهار قسمت آمده اند.

مبانى  اول  گروه  مى شوند.  تقسيم  عمده  گروه  دو  به  مبانى  علمى:  و  فلسفى  مبانى   .15-1
فلسفى هستند كه از منابع دينى الهام گرفته و شامل بخش هاى هستى شناختى، انسان شناختى، 
معرفت شناختى و ارزش شناختى هستند. گروه دوم مبانى علمى هستند كه از دانش ها و يافته هاى 
جامعه شناختى و روان شناختى سرچشمه مى گيرند. مبانى فلسفى به مانند مالك و معيارى براى 
قضاوت و گزينش نظريه هاى علمى در تعليم وتربيت عمل مى كنند. بيان جداگانة مبانى دين شناختى 
كه براساس منابع معتبر تدوين شده است، صرفًا به مباحثى دربارة دين (نظير چيستى و چرايى و 

جايگاه دين در زندگى) مى پردازد.
برنامه هاى  تفضيلى  اهداف  تدوين  در  دانش آموزان:  توانايى هاى  و  انتظارات  نيازها،   .15-2
درسى و تربيتى، آگاهى و توجه به مخاطبان برنامه از جهات گوناگون (چالش ها و مشكالت آنان، 
نيازهاى رشدى، توانايى ها و الزامات آموزشى) حائز اهميت است، به طورى كه در اين قسمت به 

تفصيل آمده است.
3-15. نيازها، انتظارات و توانايى هاى جامعه: مسائل جامعه و مطالبات و نيازهاى اجتماعى از 
جمله متغيرهايى هستند كه همواره نقش ويژه در تدوين اهداف تفصيلى برنامه هاى درسى دارند. 
برنامه هاى درسى بايد مسائل اجتماعى به ويژه ارتباط بين مدرسه و جامعه، شناخت جامعه و فرهنگ 
پيش روى  چالش هاى  و  مسائل  و  شهروندى  نيازهاى  جامعه،  آيندة  و  حال  نيازهاى  به  توجه  آن، 
جامعه و ارائة راه حل براى مقابله با آن به منظور دستيابى به يك جامعة مطلوب را مورد توجه قرار 

دهند. اين بخش به تفصيل به مباحث اشاره شده پرداخته است.
4-15. واژه نامة برنامة درسى ملى: در اين بخش، مفاهيم اساسى و كليدواژه هاى برنامة درسى 

ملى تعريف و تبيين شده اند.
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