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قرار است براى يكى از مهم ترين تصميم هاى زندگى ات با خيلى ها مشورت كنى.
يك توصيـــه

  اندكى محض و تك بعدى انديشيدن را كنار 
بگذار. 

   سعى كن رشته ها را بسته اى و گروهى ببينى.
   بسته اى و گروهى نگاه كردن به رشته ها امكان 

دستيابى به عالقه را بيش تر خواهد كرد.
دانشجويانى كه در رشته هاى مورد نظرت تحصيل مى كنند.

كسانى كه مشاغلى مرتبط با رشته ى مورد نظرت دارند.
مشاورين آگاه و دلسوز

اگر توانستى اساتيد دانشگاه
خانواده ، مخصوصاً پدر و مادر

و هركسى كه فكر مى كنى بتواند راهى را نشانت دهد و ايده اى 
را در ذهنت بيافريند.

      شنونده ى حرف هايى باشى كه ترديـد و دو دلـى را 
دامن مى زنند.

        حرف هاى ضـّد و نقيض قدرت تصميم گيرى را از 
تو سلب كنند.

عمران، رشته ى پول سازى است. مى بينى؟ دائم همه جا در حال 
ساختن است و خوب هر ساختمانى الاقل يك مهندس عمران 

نياز دارد.
عمران!  اصالً فكرش را هم نكن. وقتى ساخت يك ساختمان تمام 
مى شود ، مهندس آن كه تمام نمى شود. بازار از مهندس عمران 

اشباع است.
نفت، رشته ى پول سازى است.  مملكت روى نفت خوابيده است 

و نياز به مهندس نفت دائمى و پايدار است.
نفت ! مملكت روى نفت خوابيده ، ولى مگر هر چاه نفت به چند 

مهندس نياز دارد؟
مگر هر سال مهندسيـن قبلى را اخراج مى كنند كه نياز به 

مهندس جديد باشد؟
پزشكى ، ... پزشكى! مديريّت ، ...       مديريّت !

اّما قرار نيست در اين مشورت كردن ... 
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وظيفه ى تو ساده است. وظيفه ات گام برداشتن است.

گام هايى درست و استوار. 
گام هاى وظيفه ى تو عبارتند از:

1   مطالعه  پيرامون رشته ها و قابليّت هايى كه هر كدام از آن ها نياز دارند.

2   تفّكر و تأّمل در خودت و شناسايى قابليّت ها و توانمندى هايى كه دارى.
3    مطابقت دادن توانمندى هاى خودت با ويژگى ها و نيازهاى رشته هايى 

كه در مورد آن ها مطالعه كرده اى.
4    محـدود كردن دايره ى رشتـه هايى كه انتخاب نهايـى خود را از ميان آن

 ها انجام خواهى داد.
5   گفت وگو با كسانى كه قبالً در همين رشته ها تحصيل كرده اند. اگر با 

يكى دو دانشجوى جديد هم صحبت كنيد خالى از لطف نيست. 
يادتان باشد كه در اين گفت وگو از خوب يا بد بودن رشته صحبت نكنيد ، 
بلكه گفت وگوهاى تان پيرامون ويژگى ها و خصوصيّت هايى باشد كه اين 

رشته ها دارند.
6    گفت  وگو با كسانى كه در همين تخّصص ها اشتغال به كار دارند.

7     جمع بنـدى و تصميم گيرى پيرامون نهـايى ترين انتخابى كه بايد انجام 
د هيد .

STOP

بشنو ، گـام بردار
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