
 : شودمی خارج پرورش و آموزش از که کسی آن خواهیممی ما

 خصوصیات سایر و هاقضاوت در مثبت همت، بلند امیدوار، بین، خوش خیرخواه، خو،خوش ،شجاع باشد انسانی اخالقی: نظر از - الف

 .گیریدمی نظر در شما ،مطلوب انسان یک برای که ایاخالقی

 بشر هاینادانستنی وسیع بسیار هایمیدان در ورود به مایل نوآوری، اهل فکر، اهل پرسشگر، خالق،: فکری خصوصیات لحاظ از - ب

 فکر صاحب و مجهوالت وادی به علم نور افکندن و هادانستنی کشف برای

 )مدظله( رهبری معظم مقام                 شناس              قانون و منضبط آدم رفتاری: جنبه از - ج

 ما به را مخلوقات اشرف درخشان استعدادهای پرورش مسئولیت و داده قرار آفرینش جایگاه برترین در را ما الهی موهبت که اینک

 :گردیممی متعهد ذیل نامه میثاق به و شده پیمان هم بالیم، می خود بر است، نموده عطا

 قوانین اساس برمعصومین )ع(  یائمه و)ص(  اکرم پیامبر سنت کریم، قرآن هایآموزه اساس بر هاارزش به پایبندی و التزام 

ایران اسالمی جمهوری نظام

 کشور مجموعه علمی جامع نقشه و ساله بیست انداز چشم سند ن،ایرا اسالمی جمهوری اساسی قانون دادن قرار العین نصب 

 در شده های سندبادنظام زیر و پرورش و آموزش بنیادین تحول سند نظری مبانی پرورش، و آموزش عالی شورای مصوبات

.خود کاری حوزه هایفعالیت و هابرنامه اجرای و طراحی

 اعتقادی، تربیت و تعلیم( کشور تربیت و تعلیم گانه شش هایساحت اساس بر آموزان دانش تربیت و تعلیم به اهتمام 

 ی،هنر و تربیت زیباشناختی و تعلیمبدنی،  و زیستی تربیت و تعلیم ،سیاسی و اجتماعی تربیت و تعلیم اخالقی، و عبادی

فناورانه( و ایحرفه تربیت و تعلیم ، هایوحرف اقتصادی تربیت و تعلیم

 زادهای آکرسی ها،جشنواره علمی، المپیادهای :نظیر رقابتی و انگیزشی یهاعرصه در نشاط با و فعال حضور و آفرین نقش 

 و ترغیب نیز و ورزشی ادبی، و پژوهش اسالمی، معارف و قرآن هنری، و فرهنگی مسابقات فرهنگی، مسابقات اندیشی،

کشور و  استان ،منطقه  سطح در آفرینیافتخار منظور به فوق موارد در شرکت جهت آموزاندانش تشویق

 شدن شکوفا یزمینه که طوری به اسالمی معیارهای و موازین با منطبق آرام و امن محیطی آوردن بوجود در اهتمام 

.گردد فراهم جهت هر از آموزاندانش خدادادی و فطری هایاستعداد

 و اسالمیتربیتی  های شیوه و اصول اساس بر آنان به موقع به و الزم تذکرات دادن و آموزاندانش کردار و رفتار از مراقبت 

پژوهش و تحقیق به آنان نمودن عالقمند و آموزاندانش به آموزش تسهیل آموزاندانش هایویژگی و روحیات

 مربوط مسئوالن به الزم گزارش ارائه و آموزاندانش غیاب و حضور به نسبت بودن حساس

 آنان تربیت و تعلیم فرآیند در آموزاندانش استعدادهای و توانمندی ظرفیت، از هدفمند استفاده 

 تشویق، خود شغلی جایگاه و حیطه حسب فرزندشان اخالقی و تربیتی تحصیلی وضعیت از آموزاندانش اولیاء به رسانی اطالع 

.مدرسه کلی هایسیاست بر مبتنی آموزاندانش تنبیه و

 آموزاندانش تربیت و تعلیم فرآیند در نوین هایفناوری از هوشمندانه استفاده 


