
زیربنایی استقاللیاهداف

سیر فکری - تربیتی1

روبنایی زیر بنایی ابزاری

آداب معاشرت با پدر و مادر * 
اهتمام به افشاء سالم

اهتمام به تشکر
گذشت عفو و 

رفق و مدارا 
عدل و انصاف

آداب معاشرت با همسایه
آداب معاشرت با دوست*

پرهیز از ناسزا
پرهیز از عیب جویی و تمسخر

ی کار ایثار و فدا
مهربانی و عطوفت

آداب معاشرت با معلمان و علماء
آداب معاشرت با مؤمنین و هم نوعان

پرهیز از دروغ*
پرهیز از مراء و جدال

آداب معاشرت با ارحام*
آداب تشکیل خانواده

پرهیز از غیبت*
پرهیز از سخن چینی و افشای راز

                   محورها

پایه
آداب معاشرت
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اقتصادمعارف صفات پایه

خداشناسی 1 *1
* راهنماشناسی1 

پرهیز از اسراف
رعایت بیت المال

مسئولیت پذیری
پرهیز از تنبلی*

* انسان شناسی1 
 * آخرت شناسی1 

دشمن شناسی1 
یت 1 * مهدو

والیت فقیه

انفاق و صدقه*
هدیه

مسئولیت پذیری و مشارکت اجتماعی*
قانون گرایی

ی و بلند همتی *  خودباور

 * خداشناسی2 
* راهنماشناسی2 

قرآن شناسی
جریان شناسی حق و باطل

جامعه و سنن الهی

قرض الحسنه* عزم و اراده
بصیرت اجتماعی سیاسی

 پند و نقد پذیری

انسان شناسی2
* آخرت شناسی2 

دشمن شناسی2
جریان شناسی انقالب اسالمی

یت2 * مهدو
گفتمان انقالب اسالمی

خمس و زکات

سالمت عبادات مهارت های پایه

انس با نماز 1
انس با قرآن 1

 انس با مسجد و  نماز جماعت*

اهتمام به ورزش* ی و تحصیل هدفمند علم آموز
مهارت های امدادی

مهارت های هنری
تی فعالیت های تشکیال مهارت 

انس با نماز2
اهتمام به روزه

انس با توسل به اهل بیت؟مهع؟

اهتمام به تغذیه *
اهتمام به خواب

تفکر و تدبر*
هدفمند* مطالعه 

مهارت های دفاعی

نماز جمعه و عیدین
انس با قرآن2

اعتکاف

نظافت و بهداشت*
اهتمام به آراستگی

برنامه ریزی و نظم*
ی حرفه آموز
سواد رسانه*

انس با دعا *
حج

توبه و استغفار*

اهتمام به تفریح و سفر مشاوره هدفمند*
مهارت مراقبه و محاسبه

نظارت اجتماعی)امر به معروف و نهی از منکر(*

محیط زیستاخالق

محبت به خدای تعالی*
بیم و امید

عزت و آزادگی
پرهیز از عصبانیت*

حسن خلق
ی و وفای به عهد امانت دار

حفاظت از طبیعت

محبت به اهل بیت؟مهع؟*
پرهیز از بخل

پرهیز از حسادت*
پرهیز از سوء ظن

تولی و تبری*
حیاء و عفاف

صبر در مشکالت*
پرهیز از حرص

تواضع)پرهیز از تکبر(
زهد و پرهیز از دنیادوستی

شجاعت)پرهیز از ترس(
استقالل طلبی

ستیزی استکبار 
روحیه جهاد و شهادت*

غیرت

حفاظت از میراث فرهنگی

تسلیم و رضا
توکل*

اخالص در عمل
شکر خدای تعالی
عدالت خواهی*

پرهیز از عجب 
پرهیز از نفاق و دورویی

رعایت حقوق حیوانات

که تحقق آن ها به تحقق بخشی از اهداف  1. اهداف ستاره دار، دارای اولویت اجرایی هستند. این اهداف جامع در هر محور موضوعی به صورتی انتخاب شده اند 
کنند. کمک می  دیگر نیز 




