اﻫﺪاف دوره راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ
ﻣﺼﻮب ﺷﺸﺼﺪ و ﭼﻬﻞ و ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
در راﺳﺘﺎی رﺳﺎﻟﺖ و ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﺟﻬﺖ دﻫﯽ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﻌـﺎﻟﯿﻢ و دﺳـﺘﻮرات دﯾـﻦ ﻣﺒـﯿﻦ
اﺳﻼم ،اﻫﺪاف دوره راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺪﯾﺮان  ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰان و ﻫﻤﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺗﻌﻠـﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿـﺖ داﻧـﺶ
آﻣﻮزان ﻧﻘﺸﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ ،ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی اﻣﻮر ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ و اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﻗـﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺗـﺎ
ﭘﺎﯾﺎن دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ-1) .1رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل  12و  13ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای اﻗﻠﯿﺖ ﻫﺎی
دﯾﻨﯽ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ(

اﻋﺘﻘﺎدی
 (1اﺻﻮل دﯾﻦ را ﺑﺎور دارد و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 (2ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﺑﻮﺑﯿﺖ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽ داﻧﺪ.
 (3ﺑﺎ اﻧﺒﯿﺎء و اﺋﻤﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ )ع( آﺷﻨﺎﯾﯽ دارد و ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
 (4ﺑﺎ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ آﺷﻨﺎﯾﯽ دارد و راﺑﻄﻪ آن را ﺑﺎ اﻣﺎﻣﺖ ﻣﯽ داﻧﺪ.
 (5ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﻮﻟﯽ و ﺗﺒﺮی ﺗﻮﺟﻪ دارد.
 (6ﺑﺎ اوﻟﯿﺎء دﯾﻦ ،ﺑﺰرﮔﺎن و ﺷﺨﺼﯿﺘﻬﺎی اﺳﻼﻣﯽ آﺷﻨﺎﯾﯽ دارد و ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
 (7ﺑﻪ ﻗﯿﺎﻣﺖ و ﺣﺴﺎب در آن روز ﺑﺎور دارد و ﺧﻮد را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎﻟﺶ در ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﯽ داﻧﺪ .
 (8ﻧﻤﺎز را ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ راه ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺪا ﻣﯽ داﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎزﻫﺎی ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﻋﺎدت ﮐﺮده اﺳﺖ.
 (9ﻗﺮآن را ﺻﺤﯿﺢ ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﺼﺺ آن آﺷﻨﺎﺳﺖ.
 (10ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪر اﺳﻼم آﺷﻨﺎ اﺳﺖ و ﺑﻪ آن ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
 (11ﻓﺮوع دﯾﻦ را ﻣﯽ داﻧﺪ.
 (12ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از رﺳﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺧﺎص ﺳﻨﯿﻦ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
 (13اﺣﮑﺎم ﺗﻘﻠﯿﺪ را ﻣﯽ داﻧﺪ و ﻣﺮﺟﻌﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﺳﺖ.
 (14اﺣﮑﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﺮم و ﻧﺎﻣﺤﺮم را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
 (15ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
 (16ﻣﻌﻨﺎی ﺟﻬﺎد و ﺷﻬﺎدت را ﻣﯽ داﻧﺪ و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎی دﻓﺎع از دﯾﻦ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
 (17زﻣﺎن ﻫﺎ و ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﻣﻘﺪس و ﻣﻬﻢ را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ و ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 (18در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎ رﻏﺒﺖ ﺣﻀﻮر ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻋﺒﺎدی ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ دارد.

اﺧﻼﻗﯽ
 (1راﺳﺘﮕﻮ ،اﻣﺎﻧﺖ دارد و راز ﻧﮕﻬﺪار اﺳﺖ.
 (2ﺑﻪ ارزﺷﻬﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
 (3ﺑﻪ ارزﺷﻬﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯿﻬﺎی ﺧﻮد آﮔﺎه اﺳﺖ و ﺳﻌﯽ در ﭘﺮورش آﻧﻬﺎ دارد.
 (4دﺧﺘﺮی ﻋﻔﯿﻒ و ﺑﺎ ﺣﯿﺎ و ﭘﺴﺮی ﺷﺠﺎع و ﻏﯿﻮر اﺳﺖ.
 (5اﻃﺎﻋﺖ از واﻟﺪﯾﻦ را وﻇﯿﻔﻪ ﻣﯽ داﻧﺪ.
 (6ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد ﺷﺨﺼﺎً اﻗﺪام ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺧﻮد را از ﻣﺸﻮرت دﯾﮕﺮان ﺑﯽ ﻧﯿﺎز ﻧﻤﯽ داﻧﺪ.
 (7ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دﯾﮕﺮان را ارج ﻣﯽ ﻧﻬﺪ و ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 (8ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در رﻓﻊ ﺿﻌﻔﻬﺎی آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ.
 (9از ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 (10اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 (11وﺿﻊ ﻇﺎﻫﺮی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮازﯾﻦ دﯾﻨﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮﺗﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 (12ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻋﻔﻮ ﮐﺮدن دﯾﮕﺮان در او ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ.
 (13ﺑﺎدﻗﺖ در اﻋﻤﺎل ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان زﻣﯿﻨﻪ اﺷﺘﺒﺎه و ﺧﻄﺎی آﻧﻬﺎ را در ﻣﻮرد ﺧﻮد از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد.

 (14رﻋﺎﯾﺖ اﺣﺘﺮام دﯾﮕﺮان را در ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻻزم ﻣﯽ داﻧﺪ و ﺑﺎ ﺟﻤﻼت اﺣﺘﺮام آﻣﯿﺰ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ.
 (15ﮐﺎری از دﯾﮕﺮان ﺧﻮاﺳﺘﻦ را ﻣﮕﺮ در ﺻﻮرت ﻧﺎﭼﺎری اﻣﺮی ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﻣﯽ داﻧﺪ.
 (16ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد و ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻧﺶ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﻣﻠﯽ را ﺑﺎ ارزش ﻣﯽ داﻧﺪ.
 (17اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻫﺎ را ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ﻻزم ﻣﯿﺪاﻧﺪ .
 (18ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻞ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 (19ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎد از ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ.
 (20ﺧﻮب را از ﺑﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ دارد.
 (21رﻓﺘﺎری ﻣﺘﻌﺎدل دارد و ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺮ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد ﺗﺴﻠﻂ ﯾﺎﺑﺪ.
 (22ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻈﻢ و اﻧﻀﺒﺎط ﻋﺎدت ﮐﺮده اﺳﺖ.
 (23رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﻫﻤﻪ ﻻزم ﻣﯽ داﻧﺪ.

ﻋﻠﻤﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ
 (1ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ،ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺣﺴﺎس اﺳﺖ وارﺗﺒﺎط آﻧﻬﺎ را درک ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 (2اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را درﺣﻮزه ﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ ،اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻋﻠﻮم و ﮐﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ
آﮔﺎه اﺳﺖ.
 (3ﺑﺎ زﺑﺎن و ادب ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺄﻧﻮس اﺳﺖ و در ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی زﺑﺎﻧﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﻮن ﺳﺎده ادﺑﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ دارد.
 (4ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ را در رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻣﯽ داﻧﺪ و ﺑﺎ ﻧﻘﺶ و ﮐﺎرﺑﺮد آن در زﻧﺪﮔﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻠﻮم آﺷﻨﺎ اﺳﺖ.
 (5ﺑﺎ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺮای ﻓﻬﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﻗﺮآن و اﺣﺎدﯾﺚ و ادﻋﯿﻪ و ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺎ ﺣﺪودی آﺷﻨﺎ اﺳﺖ.
 (6ﺑﺎ ﯾﮏ زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﻪ در ﺣﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺳﺎده و روزﻣﺮه آﺷﻨﺎﯾﯽ دارد.
 (7ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
 (8ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد و ﻣﺸﺎﻏﻞ آن را ﺗﺎ ﺣﺪی ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ و ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻬﺎرت ﮐﺎﻓﯽ دارد.
 (9ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﻠﻢ در ﺑﻬﺒﻮد روﺷﻬﺎی اﻧﺠﺎم ﮐﺎر آﮔﺎه اﺳﺖ.
 (10روﺣﯿﻪ ﻋﻠﻤﯽ ،ﻗﺪرت اﺳﺘﺪﻻل و ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی و ﺧﻼق دارد.
 (11ﻧﺤﻮه ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺧﻮد را ﻣﯽ ﻓﻬﻤﺪ.
 (12ﺷﯿﻮه ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ را ﻣﯽ داﻧﺪ.
 (13ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ و ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ اﺳﺖ و ﺑﺎ روش ﺗﺤﻘﯿﻖ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻋﻤﻠﯽ دارد.

ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ  ،ﻫﻨﺮی
 (1ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺧﻮد آﺷﻨﺎ اﺳﺖ و ﺳﻌﯽ در ﭘﺮورش آﻧﻬﺎ دارد.
 (2اﺑﻌﺎد زﯾﺒﺎﯾﯽ را در ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت اﻟﻬﯽ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 (3از ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺑﺮرﺳﯽ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﻟﺬت ﻣﯽ ﺑﺮد.
 (4ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﺧﻮد آﺷﻨﺎ اﺳﺖ و ﺳﻌﯽ در ﭘﺮورش آﻧﻬﺎ دارد.
 (5از ﺗﺠﺎرب و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دﯾﮕﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ اﺟﺘﻨﺎب ﻣﯽ ورزد.
 (6ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻫﻨﺮﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ و اﯾﺮاﻧﯽ آﺷﻨﺎ اﺳﺖ.
 (7ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺘﻮن ادﺑﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ اﺳﺖ.
 (8ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ و آداب و ﺳﻨﻦ ﻣﻄﻠﻮب ﺟﺎﻣﻌﻪ آﺷﻨﺎ اﺳﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻬﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 (9آﺛﺎر ﻫﻨﺮی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮات آﻧﻬﺎ در رﺷﺪ اﻧﺴﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
 (1وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ،دوﺳﺘﺎن و ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 (2ﻧﻈﺮات اﺻﻼﺣﯽ دﯾﮕﺮان را در ﻣﻮرد ﺧﻮد ﺟﻮﯾﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد و از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 (3ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻖ ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 (4در اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ از دﯾﮕﺮان ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 (5در ﮐﺎرﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻘﺶ رﻫﺒﺮی و وﻇﺎﯾﻒ اﻋﻀﺎء واﻗﻒ اﺳﺖ.

 (6ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ ﺷﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد.
 (7ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن واﻗﻒ اﺳﺖ و رﻋﺎﯾﺖ آن را ﻣﻔﯿﺪ و ﺿﺮوری ﻣﯽ داﻧﺪ.
 (8ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد آﮔﺎه و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ ﭘﺎی ﺑﻨﺪ اﺳﺖ.
 (9ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﯿﻮه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺬﮐﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ.
 (10ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد را در ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ارج ﻣﯽ ﻧﻬﺪ.
 (11ﺑﺎ ﻣﻌﻨﯽ اﯾﺜﺎر آﺷﻨﺎ اﺳﺖ و در ﻣﻮﻗﻊ ﻟﺰوم از ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
 (12در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪﻣﺖ دﯾﮕﺮان ﻗﺪرﺷﻨﺎس اﺳﺖ و از آﻧﻬﺎ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 (13ﻧﻘﺶ زن و ﻣﺮد را در ﺧﺎﻧﻮاده و اﺟﺘﻤﺎع ﻣﯽ داﻧﺪ.
 (14ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻣﺮدم و ﻣﯿﻬﻦ را وﻇﯿﻔﻪ ﻣﯽ داﻧﺪ.

زﯾﺴﺘﯽ
 (1ﮐﺎرﮐﺮد و وﻇﺎﯾﻒ اﻋﻀﺎی ﺑﺪن را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ و ﺗﻨﺎﺳﺐ آﻧﻬﺎ را ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 (2ﺑﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﺷﻨﺎ اﺳﺖ و آن را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 (3در ﺣﻔﻆ و اﺣﯿﺎی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 (4ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮد ورزش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در رﺷﺘﻪ ورزﺷﯽ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد دارای ﻣﻬﺎرت ﻧﺴﺒﯽ اﺳﺖ.
 (5ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ آﺷﻨﺎﯾﯽ دارد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از آﻧﻬﺎ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﺰوم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
 (6ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎری زا را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ و راﻫﻬﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از آﻧﻬﺎ را ﻣﯽ داﻧﺪ.
 (7ﻧﻘﺶ ﺗﻐﺬﯾﻪ را در ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺪن ﻣﯽ داﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺳﯿﺎﺳﯽ
 (1ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﯽ داﻧﺪ.
 (2ﺗﻔﺎوت ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ را ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ داﻧﺪ.
 (3ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ و ﻣﺒﺎرزات ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ آﺷﻨﺎﯾﯽ دارد.
 (4ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﻬﺎن ﺣﺴﺎس اﺳﺖ.
 (5راه ﻫﺎی ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼل ،آزادی و ﻋﺪم واﺑﺴﺘﮕﯽ را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ.
 (6ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺷﯿﻮه ﻣﺒﺎرزه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان و اﺋﻤﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ )ع( در دﻓﺎع از ﺣﻖ  ،آﺷﻨﺎ اﺳﺖ.
 (7دارای روﺣﯿﻪ ﺳﻠﺤﺸﻮری و دﻓﺎع از ﮐﯿﺎن ﮐﺸﻮر اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ.
 (8ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﻧﻘﺶ آرای ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ آﺷﻨﺎ اﺳﺖ.
 (9در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت دﺷﻤﻨﺎن ﻣﯿﻬﻦ اﺳﻼﻣﯽ از ﺧﻮد ﻫﻮﺷﯿﺎری ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
 (10اﻫﻤﯿﺖ وﺣﺪت و اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ را درک ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 (11ﻧﻘﺶ ﻣﺮدم و دﯾﻦ را در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽ داﻧﺪ.

اﻗﺘﺼﺎدی
 (1ارزش ﮐﺎر را ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ.
 (2در ﺣﻔﻆ وﺳﺎﯾﻞ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﺮﻣﯿﻢ آﻧﻬﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده را از آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 (3اﻫﻤﯿﺖ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﭘﺮﻫﯿﺰ از راﺣﺖ ﻃﻠﺒﯽ را در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ داﻧﺪ.
 (4ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺧﻮد ﺣﺴﺎس اﺳﺖ.
 (5ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دﯾﮕﺮان را ﻣﺤﺘﺮم ﻣﯽ ﺷﻤﺎرد و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ آن ﺣﺴﺎس اﺳﺖ.
 (6ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﺣِﺮَف در زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﮔﺎه اﺳﺖ.
 (7ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر و ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ و ﻧﻘﺶ آن را در رﻓﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ.
 (8اﺣﮑﺎم اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﻼم را ﻣﯽ داﻧﺪ و در ﺣﺪ وﻇﯿﻔﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ اﺳﺖ.
 (9ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ.
 (10ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ اﺳﺖ.

