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  ویژه دانش آموزان سال اول

  

 

  1392-1393سال تحصیلی

  

 

 

 

 :مقدمه

 نشان چون است مهمی بسيار واژه انتخاب واژ

 انسان وقتی و باشد می انسان اختيار دھنده

 پس.دارد وجود آن دنبال به مسئوليت دارد اختيار

 را آن مسئوليتهای تمام باید ميکنيم انتخاب وقتی

 انتخابهای خود شخصی زندگی در انسان.بپذیریم

 و درست بسياری که ميدھد انجام را بسياری

 لباس انتخاب ھستند، نادرست برخی

 انتخاب ھم یکی و ھمسر،دوست ،خانه،ماشين،
 داد تغيير توان می را ھا انتخاب برخی.است رشته

 باید زیادی بسيار ھزینه آنها تغيير برای برخی اما

 آن با باید و باشد نمی پذیر امکان اصال یا و پرداخت

 آمد کنار

 گرامی خانواده

 شما نظرات تاثیر تحت رشته انتخاب در شما عزیز فرزندان

 و گرفته تصمیم توانند نمی راحتی به آنها نیز و دارند قرار

  .دارند شما جدي کمک به نیاز لذا. نمایند رشته انتخاب

 دوران ناکامیهاي و شکستها جبران صدد در والدین برخی -1

 می تحمیل آموز دانش به را خود نظرات و  هستند خود تحصیل

 .برود رشته فالن حتماٌ باید که کنند

 چه که گیرند می نظر در را فامیل فرزندان ها خانواده برخی -2

 رشته همان باید هم ما آموز دانش پس است رفته اي رشته

 نیاوریم کم آنها از تا برود

 این به کنند می انتخاب که را اي رشته ها خانواده برخی -3

 امروزي قول به یا  بیشتري رسم و اسم درجامعه که است دلیل

  .دارد تري باال کالس ها

 

برخی دانش آموزان براي اینکه با دوستانشان همراه  -4

 .باشند رشته انتخاب میکنند

 نوع مدرسه - 5 

  فرار از درس خاص - 6 

 انتخاب بر موثر وعوامل ومعيارھا مالکها

  رشته

 عالقه -1

یکی از مهمترین مسائلی که هنگام انتخاب رشته باید مورد    

میل و عالقه در هر کار . قرار گیرد عالقه فرد است  توجه 

. شخص با انرژي بیشتري فعالیت کند  شود سبب می

آن که به رشته تحصیلی خاطر   بسیاري از دانش آموزان به 

اند و تعدادي تحصیل کرده   اند ، ترک خود عالقه نداشته

  اند در رشته خودموفق باشنددیگر نیز نتوانسته

  اطالعات وشناخت - 2   

 شناخت کافی در مورد رشته مورد نظر ،دروس موجود در آن 

رشته،ضوابط ادامه تحصیل ،مراکز آموزشی ، آینده شغلی آن 

  هاي دانشگاهی وابسته به آن رشته،رشته،رشته 

 توان و استعداد -3

دانش آموز ممکن است به رشته اي عالقه داشته باشد اما   

اگر توان الزم در .توان و استعداد آن رشته را نداشته باشد

  فرد نمی تواند موفق باشد  یک رشته وجود نداشته باشد 

 



  
  
 
  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

 آینده شغلی رشته -4

هر فردي رشته اي را که انتخاب می کند دنبال آن است  

انتخاب که از قبال آن شغل مناسب و مورد عالقه اش را 

کند لذا اگر آن رشته او را به شغل مناسب نرساند مشکل 

بیکاري براي او پدید می آید که به دنبال آن مشکالتی در 

  زندگی آینده او پدید خواهد آمد

 منابع کسب اطالعات الزم برای انتخاب رشته

 ....کتابها و جزوات و نشريات - ١

 مشاور آموزشگاه   - ٢

 دبيران و کادر مدرسه - ٣

 پرس و جو از فارغ التحصيالن آن رشته - ٤

مشورت با دوستان و بستگانی که در اين - ٥

 .زمينه اطالعاتی دارند

 رسانه ھای جمعی - ٦

  ی مرتبطسايتها - ٧

 اهداف 

  :شاخه نظري: الف 

هدف از این شاخه اعتالي سطح فرهنگ و دانش عمومی 

و پرورش صفات اخالقی ، بینش سیاسی و اجتماعی ، 

شناخت استعدادها، ایجاد زمینه مناسب جهت هدایت آنان 

به مسیر هاي تحصیلی مناسب ، احراز آمادگی نسبی براي 

  .   ادامه تحصیل در آموزش عالی است

   ايشاخه فنی و حرفه ) ب 

اهداف این شاخه عالوه بر اهداف عمومی فوق ایجاد زمینه   

هدایت آنان به سمت اشتغال مفید و احراز  مناسب جهت 

در رشته هاي علمی کاربردي  آمادگی نسبی براي ادامه تحصیل 

 .  می باشد) تکنولوژي(

   شاخه کار دانش: ج

در این شاخه عالوه بر اهداف فوق تربیت نیروي ماهر و نیمه  

ماهر و استاد کار و احراز آمادگی نسبی براي ادامه تحصیل در 

رشته هاي خاص علمی کار بردي از دیگر اهداف این شاخه 

 . است

ضوابط و مالکهاي مربوط به نمرات درسی در تعیین رشته 

 هدایت تحصیلی  

  لوم انسانیرشته ادبيات و ع -١     

مجموع سه نمره خرداد یا شهریور هریک از درسهاي ادبیات 

سه سال دوره راهنمایی بدون ضریب کمتر از  فارسی وعربی در

نباشد 30 درسهاي ادبیات فارسی و در سال اول متوسطه در 

 10از زبان فارسی و عربی و مطالعات اجتماعی نمره کمتر 

فارس و زبان فارسی کسب نکند و میانگین نمره درس ادبیات 

و مجموع نمرات درسهاي مرتبط با رشته در .نباشد 12کمتر از 

و یا معدل 108دوره راهنمایی و سال اول متوسطه حد اقل 

.نباشد 12درسهاي مرتبط با رشته کمتر از   

 

  

  

 

رشته علوم تجربی -٢  

مجموع سه نمره خرداد یا شهریور درسهاي ریاضی و علوم 

 30راهنمایی بدون ضریب حد اقل تجربی در سه ساله 

و درسال اول متوسطه دردرسهاي ریاضی،.باشد  

کسب نماید و 10شیمی و علوم زیست و بهداشت حد اقل  

و مجموع . کسب نماید12مذکور حد اقل  در یکی از سه درس

راهنمایی و سال اول دردوره  مرتبط  با رشته درسهاينمرات 

و معدل درسهاي مرتبط با رشته  108متوسطه باید حد اقل 

يدکسب نما 12حداقل   

 رشته ریاضی فیزیک -3

مجموع سه نمره خرداد یا شهریور هر یک از درسهاي 

در سه سال راهنمایی بدون ضریب  ریاضی و علوم تجربی

سال اول متوسطه  ریاضی درو نمره درس .نباشد 30کمتر از 

باشد و مجموع  10و نمره درس فیزیک حد اقل  12حد اقل 

نمرات درسهاي مرتبط با رشته در دوره راهنمایی و سال اول 

و معدل درسهاي مرتبط با رشته حد اقل  96متوسطه حداقل 

  .کسب نماید 12

 شاخه فنی و حرفه اي- 4

سهاي ریاضی ، مجموع سه نمره خرداد یا شهریور هر یک از در

و حرفه فن در سه سال راهنمایی بدون ضریب کمتر از  علوم تجربی

 10متوسطه نمره درس ریاضی حداقل اول و در سال. نباشد 30

باشد و در صورت ارائه درس کارگاه خود اتکایی در این درس 

و مجموع نمرات درسهاي مرتبط با . کسب نماید 12حداقل نمره 

و در  120حداقل  سال اول متوسطه باید شاخه در دوره راهنمایی و

ومعدل  کسب نماید 132اتکایی صورت ارائه درس کارگاه خود 

 کمتر نباشد 12 درسهاي مرتبط با شاخه



  
  
 
 

  

  

     

   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ليست رشته ھای 
دانشگاھی  سه گروه  

 رياضی فيزيک
 علوم تجربی

 ادبيات و علوم انسانی
 
 
 
 
 

 رياضی
 

 مهندسي برق
 دکتري پيوسته بيوتکنولوژي

 مهندسي مکانيک
 مهندسي عمران

 مهندسي معماري
 مهندسي کامپيوتر

 مهندسي فناوري اطالعات
 مهندسي صنايع
 مهندسي شيمي

 مهندسي پزشکي
 مهندسي نفت

 معماري داخلي
 مهندسي شهرسازي

سي پليمرمهند  
 مهندسي مواد

 

 

 مهندسي معدن
 مهندسي ھوافضا
 مهندسي نساجي

 علوم کامپيوتر
 مهندسي رباتيک

 مهندسي اپتيک و ليزر
 مهندسي ايمني

 مهندسي راه آھن
 مهندسي دريا

 مهندسي کشتي
 علوم مهندسي

 مهندسي مديريت اجرايي
 مهندسي مديريت پروژه

 مهندسي انرژي
 مکاترونيک

 مهندسي کشاورزي
 مهندسي ماشينهاي کشاورزي

 مهندسي مواد و طراحي صنايع غذايي
 فيزيك مهندسي

 فيزيک
 رياضي
ت و کاربردھارياضيا  
 شيمي

 آمار
 کارشناسي چند رسانه اي

 علوم تربيتي
 مديريت

 علوم اقتصادي
 حسابداري
 علوم قرآن

 علوم قضايي
 
 
 

 کارداني مراقبت پرواز
 الهيات و معارف اسالمي

 کاردان فني صنايع
 کاردان فني معدن
 کارداني ھواپيما

 کارداني کشاورزي
 کاردان فني برق

 کاردان فني مکانيک
 کاردان فني عمران

 کارداني معماري
 کارداني علمي، کاربردي کامپيوتر

 تجربی
 
 

دکتري - پزشکي  
دکتري -دندانپزشکي  

دکتري -داروسازي  
 دکتري پيوسته بيوتکنولوژي

دکتري - دامپزشکي  
 فيزيوتراپي

 زيست شناسي سلولي مولکولي
 زيست شناسي

 دبيري زيست شناسي
راديولوژي - تکنولوژي پرتوشناسيکارشناسي   

 کارشناسي تکنسين پروتزھاي دنداني
 بينايي سنجي

 شنوايي شناسي
 علوم آزمايشگاھي

 علوم آزمايشگاھي دامپزشکي 
 ھوشبري

 

  

 رشتھ رياضی



  
  
 
 

  

  

  

  

 

   

 پرستاري
 مامايي

 کارشناسي بهداشت عمومي
  تاق عملا

 مهندسي بهداشت حرفه اي
 گفتار درماني

 مهندسي بهداشت محيط
 مهندسي فضاي سبز

 علوم تغذيه
 علوم و صنايع غذايي

 مهندسي کشاورزي
ترويج و آموزش - مهندسي کشاورزي

 کشاورزي
زراعت و اصالح نباتات- مهندسي کشاورزي  
علوم دامي- مهندسي کشاورزي  
علوم و صنايع غذايي- مهندسي کشاورزي  

طبيعيمهندسي منابع   
جنگلداري-مهندسي منابع طبيعي  
شيالت-مهندسي منابع طبيعي  
مهندسي چوب و کاغذ-مهندسي منابع طبيعي  

 مهندسي توليدات گياھي
 علوم مهندسي زيست محيطي 

 اقيانوس شناسي
 علم اطالعات ودانش شناسي 

شناسي روان  
 حسابداري

 مديريت
کارداني ناپيوسته علمي، کاربردي امور زراعي 

 و باغي
برداري  بهرهکارداني علمي، کاربردي توليد و 

 گياھان دارويي و معطر
ھاي پزشکي کارداني فوريت  

 کارداني صنعت جهانگردي

 شيمي
 دبيري شيمي

ين شناسيزم  
 اعضاي مصنوعي

 کاردرماني
 کارشناسي تکنولوژي پزشکي ھسته اي

 بهداشت مواد غذايي
 بازرسي گوشت
  علوم اقتصادي

 تفسير قرآن مجيد
 علوم تربيتي

 علوم قرآن
 علوم قضايي

 کارشناسي فناوري اطالعات سالمت
 کارداني توليدات دامي و گياھي

 کارداني دامپزشکي

 انسانی
 
 

 حقوق
 کارشناسي ارشد معارف اسالمي

 کارشناسي ارشدعلوم قضايي
 حسابداري

 مديريت
 علوم اجتماعي

 دبيري علوم اجتماعي
شناسي روان  

  زبان و ادبيات فارسي
 دبيري زبان وادبيات فارسي

 زبان شناسي
 

 

 علوم سياسي
 علوم تربيتي

 علوم اقتصادي
 علوم ارتباطات اجتماعي

 روزنامه نگاري
  روابط عمومي

 دبيري زبان و ادبيات عرب
 مددکاري اجتماعي

 راھنمايي و مشاوره
 مطالعات خانواده

 رشد و پرورش کودکان پيش دبستاني
 زبان و ادبيات عربي

 دبيري زبان و ادبيات عرب
 ادبيات داستاني

 الهيات و معارف اسالمي
 دبيري الهيات و معارف اسالمي

 فقه و حقوق
 فلسفه

 جغرافيا
ي جغرافيادبير  

 تاريخ
 باستان شناسي

 علوم قضايي
 ژئومورفولوژي

 علوم قرآني
 آب و ھوا شناسي
 کارداني مديريت
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