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همه ى رشته هاى تحصيلى از وضعيّت شغلى يكسانى برخوردار نيستند. آينده ى شغلى شناخت سبب ايجاد انگيزه در فرد مى شود. 

توانايى علمى تعيين كننده ى ميزان آمادگى فرد براى تحصيل و ادامه ى آن است.

توان اقتصادى خانواده رشته هاى شبانه ، دانشگاه هاى پيام نور ، بين الملل ، مجازى و 
غيرانتفاعى نيازمند پرداخت هزينه هستند. 

انتخاب رشته  «حّساس» است  زيرا 
1   كوچك ترين اشتباه، بى تدبيرى، جو زدگى و تصميم گيرى احساسى ، آرزوها را به 

ناكامى تبديل مى كند. 
2   دخالت ها و ديدگاه هاى اطرافيان بر تصميم گيرى فرد موثر واقع مى شود.

3    هرگونه اقدام يا اجبار حساب  نشده، مى تواند داوطلبان را در انتخاب صحيح 
مسير تحصيلى با مشكل مواجه سازد. 

4   داوطلب بايد ميزان «عالقه و توانايى» ، «رتبه و نمره ى تحصيلى» و «واقعيّت هاى 
استعدادى» خود را در نظر بگيرد.

5   بايد هوشيار بود و از مشاوران مّطلع، امين و مسلّط كمك گرفت.

كليّات 
فرآيند هـاى انتخاب رشته 

اوّل  دوره ى  از  كم  دست  كه  است  فرآيندى  رشته ها:  فرآيند شناخت   – الف
دبيرستان آغاز و تا زمان انتخاب رشته كه در مرداد انجام مى شود ادامه دارد. اين 
فرآيند به عهده ى مشاوران پايه هاى اوّل ، دوم و سوم است كه بايدآرام و مّدت دار 

صورت پذيرد

فرآيند انتخاب رشته: فرآيندى است كه با ابراز عالقه مندى به انتخاب   – ب 
رشته هاى پيام نور و غير انتفاعى در زمان ثبت نام آغاز مى شود و در نيمه هاى مرداد 
به  اينترنتى سازمان سنجش  پايگاه  در  انتخابى  كدرشته هاى  ورود  با  هم  زمان 

پايان مى رسد. 

انتظار از مشـاوران
 

الف : مفاهيم اساسى و توضيحات كارنامه را براى  آنان توضيح دهند.
ب : آئين نامه و ضوابط سازمان سنجش را تشريح كنند.

ج :  ضمن شبيه سازى شرايط به اين پرسش پاسخ بگويند كه : 
«با اين رتبه چى قبول مى شوم؟ »

اهّميّت انتخاب درست
1 -  فرد سرنوشت خود را رقم مى زند.

2 -  سبب بهره بردارى مناسب از منابع ماّدى ، مالى ، انسانى و اطالعاتى مى شود.
3 - از اتالف منابع جلوگيرى مى كند.  

3 - به فرد در پاسخ گو بودن و مسئوليّت پذيرى كمك مى كند.
4 – قدم گذاشتن در مسير توسعه و ترّقى جامعه است.

انتخاب رشته «مهّم» است زيرا
 

1   ارتباط مستقيمى با آينده ى شغلى و كارى داوطلبان دارد. 
2    كامل كننده ى تالش هاى تحصيلى است.

آسيب هاى انتخاب رشته
 

     فدا كردن دّقت به پاى سرعت: ذوق زده نشويد و عجله نداشته 
باشيد.

   انتخاب رشته در شرايط احساسى: جوگير تشويق و ترغيب هاى 
ديگران نباشيد.

    اشتباه در تكميل فرم انتخاب رشته: آرامش داشته باشيد و از 
نزديكان كمك بگيريد.

    لحاظ نكردن شرايط ورود به رشته ى خاص: نام رشته و دانشگاه 
سبب غفلت از توضيحات و شرايط نشود

با چه كسانى مشورت كنيم؟
مشورت زمانى نتيجه ى مطلوب مى دهد كه مشاوران خوبى داشته باشيم. اگر با 

كسى مشورت نكنيد بهتر از اين است مشاورى بدون صالحيّت داشته باشيد. 
با افرادى كه ويژگى هاى زير را دارند مشورت نكنيد:

     از آگاهى و شناخت كافى برخوردار نيستند.
     از اّطالعات ذهنى براى راهنمايى استفاده كنند.

      براى راهنمايى رغبت نشان نمى دهند.
     قابل اعتماد نيستند.

    افرادى كه حوصله ى كافى و سعه ى صدر  ندارند.
     به نظر ديگران اهّميّت نمى دهند.

     تصميم دارند حرف خودشان را به كرسى بنشانند.
     فقط به دنبال ماّديات هستند و به منافع خود مى انديشند.

     خيلى خوش بين يا خيلى بدبين هستند.
     بخيل هستند. 

     سرعت عمل مناسب ندارند و سبب اتالف وقت مى شوند.
     بى غرض و بى طرف نيستند. 

بر اساس تجربيّات شخصى مى توانيد تشخيص دهيد كه مشورت با چه كسانى 
اختيار  را در  افرادى گمراه كننده است. تجربيّات خود  با چه  مفيد و مشورت 

ديگران نيز قرار دهيد.

عالقه براى امكانات مراكز آموزشىسبب مى شود شخص با انرژى بيشترى فّعاليّت كند.  نمى توانند  دانشگاه ها  و  آموزشى  مراكز  از  بعضى 
دانشجويان خود خوابگاه يا امكانات ويژه اى تدارك نمايند. 

هدف داوطلب

سهميه ى پذيرش

ادامه ى تحصيل ، خدمت رسانى ، فرار از سربازى و ... اهداف تعيين كننده اى هستند.

بهتر است از انتخاب محل هايى كه در خارج از مناطق بومى  شما هستند خوددارى كنيد.

آزادانه در مورد رشته و دانشگاه كسب اّطالع كنيد و سپس انتخاب نماييد.آزادى عمل

عوامل مؤثّر بر انتخاب 
رشته ى دانشگاهى

نكته ى مهم والدين بايد در انتخاب رشته مشاركت غّعال داشته باشند ولى القاى تصميم نكنند.

انتخاب رشته بايد با حوصله، دّقت، مطالعه و استفاده 
از تجارب و مشورت افراد امين و مطلع انجام شود.

انتخاب رشته ،
 ضرورت ها ، نكات و آسيب ها

رشته ى  انتخاب  مهم  مرحله ى  در  دانشگاه ها  به  ورود  داوطلبان 
تحصيلى خود قرار دارند. 

مرحله اى كه تشخيص آن ها در اين برهه ى مهم سازنده ى آينده 
شغلى و اجتماعى آنان خواهد بود.




