
 

 

 توصیف برنامه درسی شاخه نظری در ایران

 19/2/1398تاریخ پذیرش و انتشار:                                                                             6/1/1398تاریخ دریافت: 

                                                                             1 محمد جوادی پور

 مقدمه:

است،  یاچندگانهدر نظام آموزشی است. این دوره واجد اهمیت  اثرگذارمهم و  یهادورهدوره متوسطه یکی از        

در تکمیل معلومات و دانش عمومی دانش آموزان نقش دارد و از طرف دیگر در آمادگی دانش آموزان  طرفکیاز

 آموزش عالی مهم است. نظامبهورود برای 

وظیفه آموزش متوسطه آماده ساختن جوانان برای انتخاب مسیرهای زندگی و شکل دادن به این مسیرها در جهت 

 (.1394به نقل از امین زاده  2004جنتری و هوبارد ت)قبول مسئولیت در آینده اس

ظایف شهروندی، آمادگی برای ورود به دنیای کار و از کارکردهای مهم دوره به سه کارکرد آمادگی برای انجام و

 جانبههمهاهمیت این دوره را در توسعه  توانیمآمادگی برای ورود به آموزش عالی یادکرد. با نگاهی به سه کارکرد 

مذکور باعث شده که در طراحی برنامه درسی این دوره  یهایژگیوتلقی کرد.  فردمنحصربهیک جامعه ویژه و 

سند تحول بنیادین در آید.  به عملتلفیق آن  اناًیاحو   گانهسهکارکردهای زیادی  برای تمرکز بر حساسیت 

تحصیلی  یهادورهدر اهداف  است. شدهگفتهبرنامه درسی ملی از اهمیت و نقش آن سخن و  وپرورشآموزش

 تحصیلی یهادورههداف ااست)  شدهانیباهداف دوره متوسطه به تفکیک  گانهشش یهاساحتدر  وپرورشآموزش

 (.1397 وپرورشآموزش

. (1393) صافیکنندیمتحصیل  سالههجده تاپانزدهاست که در آن دانش آموزان گروه سنی  یادورهدوره متوسطه 

و دوره دوم متوسطه  شودیمه یکی از مراحل آموزش همگانی است که پس از دوره آموزش ابتدایی ارائه وراین د

بین تربیت عمومی و تربیت تخصصی  یمرحلهو  چهارمین دوره از نظام تربیت رسمی است که طول آن سه سال است

 (.1393)صافی، شودیممختلف ارائه  یهارشتهو  هاشاخهنیمه تخصصی در  صورتبهو  گرددیممحسوب 

 رویکرد اصلی دوره متوسطه:

 دو دوره متوسطه شامل است.و آموزش عالی  )دوره ابتدایی(واسط بین آموزش پایه دوره  درواقعآموزش متوسطه 

صورت  تریتخصص صورتبه عمومی و دوره دوم تکمیلی صورتبهمقدماتی  ورهد، باشدیم تکمیلی و مقدماتی دوره

در چهار رشته ریاضی فیزیک، علوم تحصیلی در شاخه نظری  رشتهکیمشخص در  طوربهموزان آدانش  و ردیپذیم

البته شاخه نظری در  .کنندیمتحصیل  یاحرفهیا فنی و تجربی، ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسالمی 

 (.1389 است) برنامه درسی شدهیبررسبحث و  هاآنچهار رشته تعریف شده که با توجه به اهداف مقاله در خصوص 
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 جهت دوره انتقالی باشد:این دوره ممکن است از سه 

 محدود. یاعدهبه آموزش دانشگاهی تخصصی خاص  یرتخصصیغانتقال از آموزش عمومی، همگانی و  -

 .یوزندگانتقال از محیط آموزشی به محیط کار  -

و جوانی و بلوغ که  شودیم نیتأمفرد تحت نظر و مراقبت دیگران  یازهاینانتقال از دوره میان کودکی که  -

 (.1393) صافی، دهدیمتقالل و قبول مسئولیت د اسبه فر

 :اهداف دوره متوسطه  

آن در چهار رشته ریاضی فیزیک، علوم  بر اساسو  دهدیمشاخه نظری یک بخش از دوره متوسطه را تشکیل  

یم(. بنابراین 1389است) برنامه درسی ملی،  شدهمیتقستجربی، ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسالمی 

 شورای همصوببر اساس شاخه نظری است.  هاآن نیترمهمگفت دوره متوسطه چند بخش مهم دارد که یکی از  توان

دانش آموزان  جانبههمهبه رشد  یدهجهتو  وپرورشآموزشدر راستای رسالت و مأموریت  ،وپرورشآموزشعالی 

ر محورهای اعتقادی، اخالقی، علمی و آموزشی، داسالم، اهداف دوره متوسطه  بر پایه تعالیم و دستورات دین مبین

 ،وپرورشآموزشتحصیلی  یهادورهشد) اهداف تعیین  فرهنگی و هنری، اجتماعی، زیستی، سیاسی و اقتصادی

1397.) 

 

    وزش متوسطه در ایران:مسیر تاریخی آ

ایران دانست. الگوی این مدرسه متوسطه به سبک جدید در  سرآغازباید  1228دارالفنون را در سال  سیتأس   

 بود. شدهاقتباسفرانسه  ژهیوبهاروپایی  یکشورهادرسی و مقررات آموزشی از  یهابرنامهساخت،  ازنظرمدرسه 

 سیتأسقمری در تهران و تبریز بنام مدارس علمیه و لقمانیه  1280پس از دارالفنون اولین مدارس متوسطه در سال 

در ارومیه، اصفهان، همدان و رشت نیز مدارس متوسطه پسرانه و دخترانه توسط  های تهران، تبریزهرشدند. پس از ش

 است. شدهسیتأس هاییکایآمرو  هایسیانگل، هایفرانسو

  .آموزش متوسطه اعالم نمود سالهسهشمسی، وزارت معارف اولین دستور را برای ایجاد دوره  1286در سال 

دوره  صورتبهابتدایی، دوره متوسطه  سالهششپس از دوره  1310متوسطه مصوب  سالهششدر دستور تحصیالت 

 اول و دوره دوم اعالم گردید و مدت تحصیل در هر دوره سه سال تعیین شد.

محل تحصیل دوره ابتدایی را دبستان و مدرس این دوره را معلم و محل تحصیل دوره متوسطه را  1313در سال 

 نهادند.  دبیرستان و مدرس این دوره را دبیر نام

در مدت دوره اول متوسطه تغییری ایجاد نشد و دوره دوم متوسطه شامل دو سال عمومی و یک سال  1335تا سال 

تخصصی بود و به دارندگان مدرك تحصیلی دوره دوساله عمومی گواهینامه پنجم علمی داده می شد. مدت تحصیل 



 

 

سال بود. سال آخر دبیرستان شامل دو رشته علمی  در دوره دوم متوسطه سه یاحرفهنظری، فنی و  یهارشتهدر 

، گواهینامه دیپلم کامل متوسطه گذراندندیم( را سالهکیو ادبی بوده است. به افرادی که سال آخر دبیرستان )دوره 

 .شدیمداده 

 رایب یدارخانهادبی، ریاضی، طبیعی و  یهارشتهفرهنگ،  یعال ، با تصویب شورای1335 -1334در سال تحصیلی 

 فنی و کشاورزی برای پسران ایجاد شد. یهارشتهدختران و 

دوره راهنمایی تحصیلی، دوره متوسطه عمومی،  سیتأسو به دنبال  1344مصوب  وپرورشآموزشدر طرح اصالح 

شامل چهار سال تحصیل  یاحرفهشامل چهار سال تحصیل رسمی در دو بخش عمده نظری، فنی و  یاحرفهفنی 

 شد. ینیبشیپمتنوع و متعدد  یهارشتهبا  یاحرفهبخش عمده نظری، فنی و رسمی در دو 

 اجتماعی، فرهنگ و ادب، علوم تجربی و ریاضی فیزیک. -اقتصاد یهارشتهشاخه عمومی یا نظری شامل 

 متعدد از هر بخش. یهارشتهشامل سه بخش صنعت، خدمات و کشاورزی یا  یاحرفهشاخه فنی و 

سال اول متوسطه را در  معموالًچهار سال بود. دانش آموزان دوره متوسطه  هاشاخهک از این مدت تحصیل در هر ی

تحصیلی به مدت سه سال  یهارشتهاز  یکیدرو پس از سال اول متوسطه  گذراندندیم ذکرشدهتحصیلی  یهاشاخه

 .شدیممربوطه داده  یهارشتهاز  یکیدرمتوسطه، دیپلم کامل  چهارسالهدوره  النیالتحصفارغ. به کردندیمتحصیل 

تحصیلی فرهنگ و ادب و  یهارشته بود . در این سالمدت تحصیل در دوره متوسطه چهار سال   1371تا سال 

 . اجتماعی در هم ادغام شد و به نام رشته ادبیات و علوم انسانی تغییر یافت -اقتصاد

نتقال به آموزش متوسطه را تهیه و برای بررسی و تصویب ، طرحی به نام طرح اوپرورشآموزش، وزارت 1369در سال 

به شورای عالی انقالب فرهنگی پیشنهاد کرد. طرح مزبور با اصالحاتی در دوازده ماده و شش تبصره در همان سال 

 اجرای آزمایشی آن در مناطقی از کشور آغاز شد.  1370تصویب شد. از سال 

. دوره تحصیل در دوره متوسطه سه بودمختلف تحصیلی  یهارشتهو  هاگروه، هاشاخهساختار جدید متوسطه دارای 

  توانستندیمدانش آموزان سال اول در این طرح  . بود که یک سال آن عمومی و دو سال آن اختصاصی بودسال 

از؛ متوسطه نظری، متوسطه فنی  بودند  عبارت هاشاخهتحصیل دهند. این  ادامه هارشتهو  گروها، هاشاخهاز  یکیدر

واحد درسی را  96 ادشدهیتحصیلی  یهاشاخهاز یک ، کاردانش. به افرادی که در شاخه کاردانش یا هر یاحرفهو 

 . شدیممتوسطه در رشته مربوط داده  گذرانده باشند دیپلم

 گروه تحصیلی متناسب باشامل چندین  در ساختار نظام آموزشی اجرا شد که 91از سال  یدانشگاهشیپدوره 

 از؛ بود تحصیلی عبارت یهارشته. این بودآموزش عالی  مؤسساتو  هادانشگاهآزمایشی آزمون ورودی  یهاگروه

 (.1393صافی ) رعلوم تجربی، علوم انسانی و هن علوم ریاضی،

 :مقاطع تحصیلی به این صورت درآمد 1391از سال 

 سال(1دوره آمادگی ).1

 سال(6) دوره ابتدایی.2



 

 

 سال(3دوره اول متوسطه ).3

فیزیک، ادبیات و علوم انسانی و -علوم تجربی،ریاضی یهارشتهدوم متوسطه و  سال( 3دوره دوم متوسطه ).4

 .باشدیممعارف اسالمی 

 چهار(تحصیلی پایة 12 استقرار بر مبنی آن بیانیه مأموریت و وپرورشآموزش بنیادین تحول سند مفاد اجرای در

 استقرار متوسطه دوم دور از دهم پایه 1395-96تحصیلی سال از ،وپرورشآموزش نظام ساختار در )سالهسهدورة 

 یافت.

 : شودیمتقسیم  سالهسههر دوره تحصیلی نیز به دو دوره 

رکب مدرسی شامل دوره آموزش عمومی  یهابرنامهدوران تحصیل رسمی و عمومی، با توجه به ماهیت و ویژگی  -

خواهد بود و در پایان دوره متوسطه دوم  ماز دور ه ابتدایی و دوره متوسطه اول) و نیمه تخصصی (دوره متوسطه دو

 ؛ شودیمبه دانش آموزان مدرك دیپلم اعطا 

 :دوره دوم متوسطه    

 تربیت بین یامرحله دوره این .است سال 3 آن طول و رسمی تربیت نظام از دوره چهارمین متوسطه دوم دورة    

 و تخصصی نیمه صورتبه تربیتی یهافرصت آن در و است )دانشگاهی( تخصصی تربیت و عمومی و رسمی

 یهایستگیشا کسب با آموزان شدان دوره، این در .ابدیمی سازمان مختلف یهارشته و هاشاخه در یراجباریغ

 سالم شغلی و خانوادگی اجتماعی، زندگی به ورود برای آماده و مسئول و مستقل افرادی به وابسته افرادی از الزم،

 و تجویزی پایة یهاآموزش شامل دوره این درسی برنامة .ابندییم ارتقا تخصصی یهارشته در تحصیل ادامة یا و

 تیدرنها و ،)یاحرفه تربیت و عالی آموزش(تخصصی تربیت انواع به آموختگاندانش هدایت برای تجویزی غیر

 حال یازهاین رفع جهت یهاحرف و خانوادگی زندگی  مستقل، به ورود برای پایه و اساسی یهایستگیشا کسب

 .است جامعه و خود آیندة و

ه دارای این دور یهاشاخهاست؛ هر یک از  و کاردانش یاحرفهنظری، فنی و  شاخهسهدور ه متوسطه دوم دارای  -

  .شودیماقتضای زمان و امکان اجرای آن تعیین نیاز جامعه،  بر اساس هاآنکه تنوع است  ییهارشته

سال بعد ادامه خواهد داشت؛  ورماهیشهرشروع و تا پایان  هرسال مهرماهسال تحصیلی از اول  1زمان تعلیم و تربیت -

ساعات کار هفتگی دوره متوسطه دوم نظری . استساعت  1295زمان آموزش در دوره متوسطه دوم شاخه نظری 

  (.1393)صافی، باشدیمدقیقه  50و زمان هر جلسه  هاهیپاساعت در کلیه  35حداکثر 

 

 :)متوسطه دوم دورة( نظری متوسطة شاخة درسی برنامة ساختار

 معارف و علوم و تجربی علوم انسانی، علوم و ادبیات ،یک گام  ریاضی رشتة چهار بر، مشتمل نظری متوسطه شاخه

 .است تحصیلی سال 3 رشته هر آموزش زمانمدت و است میالاس



 

 

 :درسی عناوین جدول و تحصیل زمان درسی، واحدهای

 زیر یهایژگیو دارای و است واحدیی سال نظام بر مبتنی متوسطه دوم دورة در آموزش درسی واحدهای ساختار  -

 :باشد می

 یما س در و اختصاصی دروس ،)عمومی( مشترك دروس شامل نظری متوسطه رشته درس واحدهای ساختار -

 (.1388، وپرورشآموزشو سند تحول بنیادین 1389می باشد) برنامه درسی ملی،   انتخابی

 

 دینی، اجتماعی، علمی، بینش ارتقای برای هاآن آموختن که هستند ییهادرس:  )عمومی( مشترک یهادرس-

 دروس این گذراندن .دارد ضرورت زندگی یهامهارت و یهاحرف بینش کسب نیز و ملی هویت سیاسی، فرهنگی،

 .است الزامی یاحرفه و فنی نظری، متوسطه آموزان دانش کلیه برای

 را مناسب علمی پایه آموزدانش  شودیم موجب هاآن گذراندن که هستند هایی س در  :اختصاصی یاه س رد

 .کند کسب تریعال سطوح در تحصیل ادامه برای درس آن در

 در را مناسب علمی پایه آموزدانش شودیم موجب هاآن گذراندن که هستند هایی س در  :انتخابی های س در

 .کند کسب تریعال سطوح در تحصیل ادامه برای درس آن

 50 حداقل آن ساعات تعداد و شودیم انتخاب استان یا منطقه مدرسه، توسط که دروسی  :اختیاری های س در

 آموزان دانش گروهی یا و فردی شالت با و معلم نظر زیر هادرس این محتوای .است سال در ساعت 100حداکثر و

 (.1388، وپرورشآموزشو سند تحول بنیادین 1389) برنامه درسی ملی، شودیم تولید

 میالاس معارف و علوم و 105 تجربی علوم ، 105 انسانی علوم و ادبیات ، 105 فیزیک ریاضی رشتة واحدهای تعداد

 .است الس سه طی واحد، 108 نیز

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

  (.وپرورشآموزشدبیرخانه شورای عالی  1395) جدول ساعت و زمان آموزش،

 یبندجمع

منش و آینده نوجوانان و همچنین تربیت نیروی انسانی و  یدهشکلدر  اشیاساسآموزش متوسطه به خاطر نقش 

من اینکه ضبرنامه درسی دوره متوسطه باید بتواند پیشرفت اقتصادی جامعه  از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است. 

های مختلف پاسخ قابل قبولی ارائه دهد، شرایط ایجاد تحول کیفی  ٔ  نهیدرزمو نیازهای دانش آموزان  هاسؤالبه 

)جوادی پور، وری را در جامعه فراهم نمایدمولد، بهبود و توسعه دانش و فنا مادگی برای احراز شغلآدر تحصیل و 



 

 

مختلف تحصیلی از سوی دانش  یهارشتهدوره دوم متوسطه، به لحاظ رویکرد نیمه تخصصی آن و انتخاب . ((.1396

 نیادیمفاد سند تحول بن یدر اجرا برنامه درسی فعلی شاخه نظریتحصیلی است. یهادوره نیترمهمموزان از آ

در چهار رشته ریاضی فیزیک، علوم تجربی، ادبیات و علوم و اهداف برنامه درسی ملی در این دوره   وپرورشآموزش

یمغییرات صورت گرفته، امید و با توجه به ت باشدیمو در حال اجرا  شدهیطراحانسانی و علوم و معارف اسالمی 

تحصیلی  یهادورهاهداف  بر اساس(. 1389هداف اصلی این دوره را محقق سازد) برنامه درسی ملی، بتواند ا رود

برنامه  مورداستفاده تواندیمتعیین گردیده است که  گانهشش یهاساحت در، اهداف دوره متوسطه وپرورشآموزش

 (.1397تحصیلی،  یهادوره اهدافریزان درسی، معلمان و سایر مجریان برنامه درسی قرار گیرد) 

 

 منابع:

 .وپرورشآموزش. دبیرخانه شورای عالی (1397تحصیلی)  یهادورهاهداف  -

( ارزیابی برنامه درسی دوره متوسطه) شاخه کار و دانش( با نظر به 1394امین زاده، محمد، سیفی، محمد، فقیهی، علیرضا)  -

 .6سال سوم، شماره  نظر و عمل برنامه درسی. دو فصلنامه ضوع کارآفرینی از دیدگاه متخصصان.مو

 .وپرورشآموزشعالی ( دبیرخانه شورای 1389)مه درسی ملی جمهوری اسالمی ایرانبرنا -

درسی متوسطه. تهران انتشارات  یزیربرنامه( 1396جاناتان ساویج) فیتألجوادی پور، محمد و بازدار قمچی قیه، مرتضی،  -

 آییژ.

 .وپرورشآموزش( دبیرخانه شورای عالی 1395جدول دروس و زمان آموزش)  -

 .وپرورشآموزشعالی ( دبیرخانه شورای 1388، )وپرورشآموزشسند تحول بنیادین  -

 ابتدایی و متوسطه، سازمان سمت وپرورشآموزش( 1393صافی، احمد)  -

 .سمت: تهران. متوسطه آموزش درسی یزیربرنامه مبانی (1379)حسن ملکی،  -

 


