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 ل بنیادینهدفهای  عملیاتی سند تحو

 هدف از سند تحول بنیادین پرورش تربیت یافتگانی است که :

 اسالم را حق دانسته وآن را به عنوان نظام معیار می شناسد وبه آن باور دارند  یند

تکوین تعالی اخالق خود ودستیابی به وآگاهانه و آزادانه وشجاعانه وفداکارانه برای 

مرتبه ای از حیات طیبه واستقرار حکومت عدل جهانی مهدوی از آن تبعیت می نمایند 

 وبه رعایت احکام ومناسک دین وموازین اخالقی مقید هستند.
 
 ز دانش های پایه وعمومی سازگار با نظام معیار اسالمی ، همچنین از توان تفکر ،درک ا

آیات الهی وتجلی فاعلیت خداوند در خلقت ونیز به عنوان  وکشف پدیده ها ورویدادهای

دانش وبینش ومهارتهاوروحیه مواجهه علمی وخالق با مسائل فردی وخانوادگی واجتماعی 

 برخوردارند.
 

  مفاهیم اجتماعی وسیاسی واحترام به قانون واندیشه ورزی در آنها ،شایستگی با درک

وخردمندانه با تحوالت اجتماعی وسیاسی را کسب می کنند وبا مسئوالنه  رویارویی

رعایت وحدت وتفاهم ملی ،در دفاع از عزت وافتخار ملی می کوشندوبا روحیه 

ای ارتباطی ، در حیات خانوادگی مسئولیت پذیری وتعالی خواهی وبرخوردار از مهارته

 واجتماعی با رعایت اصول برگرفته از نظام معیار اسالمی ، مشارکت موثر دارند.
 

 در چارچوب نظام معیار اسالمی ازطریق کاروتالش وروحیه  با درک مفاهیم اقتصادی

الی ،مصرف بهینه ودوری از اسراف م، کارآفرینی ،قناعت وانضباط انقالبی وجهادی 

وتبذیر وبا رعایت وجدان ،عدالت وانصاف در روابط با دیگران در فعالیتهای اقتصادی 

 در مقیاس خانوادگی وملی وجهانی مشارکت می نمایند.
 

 



  دارای حداقل یک مهارت مفید برای تامین معاش حالل باشند به گونه ای که در صورت

م وتربیت در هر مرحله ، توانایی تامین زندگی خود واداره جدایی از نظام رسمی تعلی

 خانواده را داشته باشند.
 

  با درک مفاهیم بهداشت فردی واجتماعی مسائل زیست بومی طبیعی وشهری به منزله

امانات الهی ، شایستگی حفظ وارتقای سالمت فردی وبهداشت محیطی را کسب می کنند 

روهی به نیازهای جسمی و روانی خود وجامعه وبا ورزش وتفریحات سالم فردی وگ

 اسالمی ،پاسخ می دهند.براساس اصول برگرفته از نظام معیار 
 

  با قدر شناسی ودرک زیبا شناسانه آفرینش الهی ومصنوعات هنرمندانه بشری ، درک

مفاهیم فرهنگی وبهره گیری از قدرت تخیل ،توانمندی های الزم در خلق آثار فرهنگی 

به دست می آورند وبرای حفظ وتعالی میراث فرهنگی ،تمدنی وهنری در وهنری را 

 سطح ملی وجهانی بر اساس نظام معیار اسالمی می کوشند.

  

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



ف عملیاتی شده رد پاهی ششم  نموهن اهدا
 
 
 
 
 
 



 
 

  
 
 
 
 



 


