
 باسمه تعالی .

 
. 

 آموزاندانشحوزه های اهداف و سیاست

 اعتقادی، عبادی و اخالقیتربیت تعلیم و 

 

 اهداف:

 انه و آگاهانه دینآزادانتخاب  .1

 آشنایي مختصر با ادیان الهي .1.1

  ،یهودیتمسيحيتاسالم ، 

 هاي انحرافي آشنایي مختصر با بعضي از فرقه .1.1

 بهائيت، وهابيتو شيطان پرستي فراماسونري ، 

 کسب آگاهي هاي دیني .1

 آشنایي با اصول اعتقادات .1.1

 دیني هاي کالس در اعتقادات اصول آموزش .1.1

 آشنایي با فروع دین .1.2

  آشنایي با احکام .1.2

 تعيين و آموزش احکام مورد نياز 

 نماز صحت» بررسي» 

 نماز صحت کارت ارائه و آموزاندانش همه نماز تصحيح 

  يم اسالمبا علو يآشنائ .1.2

 دروس حوزوي براي عالقه مندان 

 قرآن، حدیث و ادعيه( و انس با قرآن) کریم و متون دیني قرآنبا  يآشنائ .2

 کریم قرآنتقویت روانخواني برنامه اصالح و  .2.1

  قرآنآموزش قرائت 

 يقرآن يهابا داستان يآشنائ .2.1

 کریم قرآنآشنایي با ترجمه   .2.2

 میکر قرآنحفظ  .2.2

 کریم قرآنو تدبر در  ريتفس  م،يبا مفاه يآشنائ .2.2

 آنهاآشنایي با ادعيه معروف و ترجمه  .2.3

 نآفرج، عهد، مطالعه، سفره و مانند  ه،يتوسل، عرفه، ابوحمزه، شعبان ل،يکم هيادع 

 نآو مانند  نياسیل آ ره،ياهلل، جامع کب نيعاشورا، ام اراتیز  

 (کميل دعاي رکيبت و تجزیه مثال) دیني متون از عربي کالس هايتکليف و هاتمرین انتخاب .2.3
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 قرآن کالس در بحث مورد آیات ترجمه و لغات بررسي .2.3

 قرآن حفظ .2.3

 يقرآن تحقيق .2.13

 نماز تعقيبات ترجمه و متن با آشنائي .2.11

 کریم قرآن قرائت و ترتيل و حفظ مسابقات .2.11

 با  معصومين )ع( يآشنائ .2

 آشنایي با تاریخ صدر اسالم .2.1

 آشنایي با زندگي  معصومين .2.1

 اي دینآشنایي با  نقش ائمه در احي 

  آشنایي با جایگاه امامت و حقوق انسان در مقابل ولي .2.2

 با مفهوم شفاعت يآشنائ .2.2

 زیارت .2.2

 آشنایي با آداب زیارت 

 ثواب و جایگاه زیارت 

 با مفهوم توسل يآشنائ 

 ها نامه آشنایي با زیارت 

 يآشنایي با مفهوم انتظار و وظائف منتظر واقع .2.3

 گان و علماي دینرآشنایي با سيره بز .2.3

 هاي دینيي از اسوهالگوپذیر 

 پایبندي به وظایف دیني .2

 تقيد به احکام شرعي .2.1

  اهميت دادن به عبادات .2.1

 مذهبي مناسک تقویت .2.2

 (مغرب و ظهر)جماعت نمازهاي در آموزان دانش همه حضور بر تأکيد 

 تفریحي و درسي اردوهاي در جماعت نماز منظم برپایي 

 هابرنامه و اردوها در شرکت براي مذهبي دبيران به دادن اولویت 

 ( و دان،مهندس مشاور،سخن)الگوها معرفي در بودن مذهبي ویژگي به دقت... 

 خاص ایام در مستحبي روزه هايبرنامه 

 تالش مستمر جهت ارتقاي بعد معنوي و اخالقي .3

 مشاوره و اخالق ،قرآن هاي کالس در اخالقي مباحثآموزش  .3.1

 آگاهي از آثار صفات نيکو و صفات زشت .3.1

 حاسبه نفستوجه به موضوع م .3.2
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 حفظ کرامت و عزت نفس .3.2

 تقویت خویشتن داري و تقوا .3.2

 الت طبيعيتعدیل عواطف و تمای .3.3

 کليدي خلقيات و روحيات تقویت و ایجاد .3.3

 و پرخوابي از پرهيز دردمندي، حس نظم، ادب، ،(شُکر) قدرداني زیستي، ساده الناس، حق ،ت و راستيقاصد 

دیگران، احترام به پدر و مادر، بردباري و صبر، توازع، ، پوشاندن عيب دیگران، محبت کردن به شکمبارگي

پشتکار و سخت کوشي، مشورت، صله ارحام، شادي و خوشرویي، وفاي به عهد، پرهيز از پر گویي، انفاق، 

 کسب حالل، ذکر و یاد خدا، توکل، تهجد ... 

 دردمندي/    عبرت/  شکر/  زمان مدیریت 

 (آموزان دانش عذرهاي در)گویي راست بر حساسيت 

 جماعت نمازهاي در آموزان دانش همه حضور بر تأکيد .3.3

 زندگي مشي و ارتباطات ها، برنامه در زیستي  ساده اصل رعایت .3.3

 بخورند جمعي االمکان حتي و بياورند غذا آموزاندانش از هریک ايدوره گردش و کوه در. 

 تجمل بدون/  بودن دورهم:  اسکان محل انتخاب 

 تجملي غير و مناسب کيفيت اب ، ساده:  غذا انتخاب 

 نباشد...  و هواپيما و سيمرغ قطار شود مي تالش:  برگشت و رفت وسيله انتخاب. 

 مشهود و عملي طور به اخالقي و دیني مباني به محترم مربيان و دبيران کارکنان، پایبندي .3.13

 همکاران دیگر و دبيران گزینش به توجه 

 محترم دبيران در معلمي حرفه به محور اخالق نگاه تقویت 

 مدرسه در کار ارزش به تذکر 

 دبيران عمومي جلسه در دبيران از...(  و مراسم ، نماز) مدرسه مذهبي هايبرنامه در حضور تقاضاي 

 نماز با...(  و ناهار درس، کالس) دیگر هايبرنامه تداخل عدم 

 آنهاپيشگيري از تکوین رذایل اخالقي و درمان  .3.11

 تنبلي، خود بزرگ بيني و تکبر، غيبت و تهمت، ظن و بدگمانيسوء، انتمسخر دیگر، عيب جویي، تجسس ،

 دروغ، هاناپاکي، اسراف

 خاص سال و اعمال آنآشنایي با ایام  .3.11

 عرفهدهه اول ذي الحجه، شعبان، رمضان، رجب ، 

 زمينه سازي براي تالش آگاهانه در انجام آداب مربوطه 
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 :اهداف تکمیلی

 الگو معرفي .3

 (ع) اطهار ائمه ي سيره و اسالم تاریخ با آشنایي .3.1

 مذهبي هايمناسبت بزرگداشت .3.1

 امام زندگي بررسي و معرفي .3.2

 شهدا زندگي بررسي و معرفي .3.2

 دیني بزرگان با آشنایي .3.2

 (اخالق اساتيد) بزرگان جلسات در شرکت .3.3

 آن تحقق براي ریزي برنامه و زندگي در هدفمندي .3

 خلقت از هدف پيرامون بحث .3.1

 رویممي کجا به اینکه پيرامون بحث .3.1

 آخرت یادآوري و روح بقاي بر تأکيد .3.2

 (معنوي تجربه) نيایش مفهوم با ارتباط .3

 قدر شب مراسم در شرکت .3.1

 (اهلل امين ، عاشورا زیارت ، عهد ، عرفه ، يرهبک جامعه ، کميل) دعا مراسم برگزاري .3.1

 (مشهد ،  قم) زیارتي سفرهاي .3.2

 مورد این در غبارها و اماتابه رفع و شاد زندگي با دیني زندگي تناقض عدم به توجه .13

 اسالم در سایشآ و رفاه و خنده و ثروت کسب و زهد واقعي مفاهيم پيرامون صحبت .13.1

 


