
 

1 
 

 

 

 جزوه راهنمای هدایت تحصیلی
 در دوره متوسطه اوّل

 ویژه دانش آموزان و والدین گرامی

 

 :تهیه و تنظیم 

 محدثه نامجو

 بندرانزلی مشاور دبیرستان مجاهدین اسالم

 9317پاییز 



 

2 
 

 مقدمه

انتخاب رشته که به نوعی انتخاب راه و مسیر زندگی می باشد، یکی از مهمترین انتخاب های هر فرد در پایان متوسطه اوّل            

نتیجه فرایند هدایت تحصیلی باید به طراحی مسیر زندگی                  .و همچنین پس از پایان متوسطه دوّم می باشد( سال نهم)

هدایت تحصیلی باید به عنوان یک فرایند در نظر گرفته شود و نه به  .منجر شود آزادانهو  آگاهانهابی دانش آموزان با انتخ

شغلی مطلوب از دوره  -آیین نامه هدایت تحصیلی، فرایند هدایت  تحصیلی 5براساس ماده  .عنوان یک فعالیت محدود و مقطعی

  .آموز، آغاز و تا پایان دوره دوم متوسطه ادامه می یابدانش شکیل پرونده مشاوره ای برای هر دابتدایی و با ت

اما با توجه به شرایط کنونی مبنی بر عدم استقرار نظام جامع هدایت تحصیلی و نبود فرایند درازمدت برای این امر مهم، نتایج   

 .و انجام می پذیرددر پایه نهم خالصه شده  و انتخاب رشته تحصیلی حاصل از هدایت تحصیلی

 :این است که  رویکرد های کلی حاکم بر هدایت تحصیلیطبق شیوه نامه اجرایی هدایت تحصیلی از جمله     

  و  دانش آموز، مشاورپس از استخراج نتایج کمّی، تصمیم گیری نهایی به صورت کیفی و در تعامل سه جانبه میان

 .انجام می شود امکانات و محدودیّت های محیطی و منطقه ای، با لحاظ نمودن خانواده

  آموزش و پرورش نهایت سعی خود را برای پذیرش دانش آموزان در زمینه ها و رشته های مورد عالقه آن ها به کار

 .خواهد گرفت، ولی در نهایت، دانش آموزان دارای شرایط علمی برتر، در ثبت نام اولویت خواهند داشت

های تحصیلی در متوسطه دوم و دروس مؤثر در انتخاب رشته                   مفاد این راهنما شامل نکات مهم هدایت تحصیلی، رشته 

 .اطالعات تکمیلی را می توان از طریق مشاور مدرسه کسب نمایید .می باشد

 تعریف هدایت تحصیلی

آیین نامه هدایت تحصیلی، هدایت تحصیلی عبارت است از فرایند ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره به   1با عنایت به ماده    

، تا ضمن آشنایی با استعدادها، عالیق، توانایی ها و ویژگی های شخصیتی خویش، شاخه ها و رشته های تحصیلی، دانش آموزان

بشناسند و براساس آن، به صورت آگاهانه شاخه و رشته تحصیلی مناسب خود را انتخاب  حِرَف و مشاغل مورد نیاز جامعه را

 .کنند

 هدایت تحصیلی -عوامل مؤثر در انتخاب رشته

این انتخاب به دلیل اهمیتی که . همه افرادی که متقاضی ورود به آموزش عالی هستند فرایند انتخاب رشته را تجربه کرده اند   

تقسیم  " درونی " و  " بیرونی " فراد بازی می کند تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد که به دو دسته در تعیین سرنوشت ا

این عوامل که کنترل برخی از آن ها تا حدودی از اختیار فرد خارج است به صورت مستقیم و غیرمستقیم انتخاب او را  .می شوند

شناخت این عوامل . ضی عوامل طوالنی و در پاره ای دیگر کوتاه و آنی استاین اثرگذاری در مورد بع. تحت تأثیر قرار می دهند

انتخاب درست می تواند موفقیت تحصیلی، موقعیت اجتماعی، کسب درآمد، لذت از  .می تواند  فرد را در انتخاب بهتر یاری دهد
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ر به افت تحصیلی، سرخوردگی، عدم زندگی و رضایت شغلی و پیشرفت در کار را به همراه داشته باشد و انتخاب نادرست منج

 .رضایت شغلی، شکوفا نشدن استعداد و هدر دادن عمر و درجا زدن می شود

 :عوامل بیرونی ( الف 

 :به صورت کلی می توان عوامل بیرونی مهم و تأثیرگذار بر انتخاب رشته تحصیلی دانش آموزان را در موارد زیر خالصه کرد

 خانواده -1

 محیط آموزشی -2

 همساالنگروه های  -3

 رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی -4

 ظرفیت پذیرش -5

 امکانات و محدودیت های محیطی و منطقه ای -6

بنابراین علیرغم اهمیت عوامل دیگر باید به  ،انتخاب رشته منتهی به انتخاب شغل می شود:  و نیاز جامعهبازار کار  -7

روابط حاکم ، شان اجتماعی، درآمد :نیاز جامعه و آینده ی شغلی رشته و موقعیت اجتماعی آن  نیز نگاهی داشته باشیم 

  ...بر محیط کار و 

 افراد اثرگذار در زندگی فرد -8

 :عوامل درونی ( ب 

 :مهمترین عوامل درونی تأثیرگذار بر انتخاب رشته شامل موارد زیر است    

چند وجهی می دانند و معتقدند هر انسانی در  وانشناسان هوش را یک مسئله برخی ر :  هوش و استعداد تحصیلی -1

رشته متناسب با  اگر. )...کالمی، منطقی، ریاضی، موسیقی، بدنی، و )دار است ریا چند وجه ، از هوش بهتری برخو یک

 .تر خواهد بودتیجه موفقیت در تحصیل امکان پذیرهوش و استعداد فرد باشد یادگیری و در ن

 عالقه و رغبت  -2

ارزش ها ممکن است . ارزش های کاری یعنی آنچه در کار و شغل برای شما اهمیت دارد:  ارزش ها و نگرش ها -3

  . باشد استقالل، تجارب جالب و موقعیت اجتماعیمسئولیت، امنیت، درآمد، شهرت، خدمت، : نظیر یموارد

 اعتقادات -4

 توانایی و مهارت -5

 ویژگی های شخصیتی -6

یکی از مالک های مهم در انتخاب رشته این است که در آغاز شما رشته های تحصیلی را بشناسید :   شناخت رشته ها -7

ماهیت رشته، توانایی های علمی مورد : نید در مورد هر رشته حداقل چند مساله باید بدا؛ و بعد دست به انتخاب بزنید

 ن و بازار کار توانایی فارغ التحصیالنیاز، 

سوابق تحصیلی در واقع توانایی فرد را در رشته های تحصیلی نشان می دهد و این مساله در :  سوابق تحصیلی -8

 . به اثبات رسانیده است اینکه فرد توانایی خود را در کجاها نشان داده و .انتخاب رشته مهم است
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 اهداف و انگیزه های فردی -9

 تجربیات دانش آموز -11

 جنسیت -11

 خودباوری و استقالل -12

شاخه های تحصیلی در دوره دوم متوسطه 

 

 شاخه کاردانش  

بخش های صنعت،  و سرپرستی برای استادکارو  ماهر، نیمه ماهرهدف کلی این شاخه تربیت نیروی انسانی در سطوح   

. کاربردی است -و همچنین احراز آمادگی نسبی دانش آموزان برای ادامه تحصیل در رشته های خاص علمیکشاورزی و خدمات 

             واحدهای آموزشی مربوط به این شاخه مراکز و . است هنرو  کشاورزی، دماتخ، صنعت شاخه کاردانش شامل چهار زمینه

  .نامیده می شوند« هنرآموز » و دبیران تخصصی آن « هنرجو » نامیده می شوند و دانش آموزان آن  «هنرستان کاردانش » 

              البته هنرجویان کاردانش . دانش آموزانی که قصد دارند هرچه سریع تر جذب بازار کار شوند به این شاخه هدایت می شوند

موزانی که توانایی و حوصله کمتری برای یادگیری دروس نظری و دانش آدر مجموع، . امه تحصیل دهندمی توانند اد

حافظه محور دارند و تمایل بیشتری به انجام مشاغل عملی و مهارتی دارند برای تحصیل در این شاخه مناسب 

 .هستند

 

 

                        

دوره دوم 

 متوسطه

 کاردانش

 فنی و حرفه ای

 نظری

 شاخه کاردانش

 خدمات
 کشاورزی صنعت هنر
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 شاخه فنی و حرفه ای 

 و ایجاد زمینه مساعد جهت هدایت آنان به سمت اشتغال مفید؛  هنرجویانشناخت بهتر استعداد و عالقه هدف کلی این شاخه   

شاخه فنی و حرفه ای   .است(تکنولوژِی)کاربردی  –احراز آمادگی نسبی دانش آموزان برای ادامه تحصیل در رشته های علمی و 

مراکز و واحدهای . و هر زمینه دارای چندین رشته می باشد است هنرو  کشاورزی، خدمات، صنعت شامل چهار زمینه

« هنرآموز » و دبیران تخصصی آن « هنرجو » د و دانش آموزان آن نامیده می شون« هنرستان » آموزشی مجری این شاخه 

برای هنرجویانی که از هنرستان فارغ التحصیل می شوند به منظور ارتقای سطح مهارت این هنرجویان دوره .  نامیده می شوند

هنرجویان . احی شده استکاردانی خاصی در دانشگاه جامع علمی کاربردی، دانشگاه آزاد و دانشکده های فنی و حرفه ای طر

عالقه مند پس از قبولی در آزمون های ورودی مجاز خواهند بود تا مدرک فوق دیپلم خود را دریافت نمایند و بدین ترتیب با 

 .مهارت بیشتری جذب بازار کار شوند

 

 

 

 

 

 

 

  شاخه نظری

ت آنان به مسیرهای تحصیلی شناخت بهتر استعداد و عالقه دانش آموزان و ایجاد زمینه مساعد جهت هدایهدف کلی این شاخه 

                 این شاخه شامل چهار رشته  .است ادامه تحصیل در آموزش عالیاحراز آمادگی نسبی دانش آموزان برای و مناسب؛ 

 .است علوم و معارف اسالمیو  ادبیات و علوم انسانی، علوم تجربی ،ریاضی فیزیک

 

 

 

 

 شاخه فنی و حرفه ای

 خدمات هنر صنعت کشاورزی

 شاخه نظری

علوم و   

 اسالمیمعارف 

ادبیات و 

 علوم انسانی

علوم 

 تجربی

ریاضی 

 فیزیک
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 :رشته ریاضی فیزیک  

دانش ریاضی از                       .همان طور که از اسم این رشته پیداست دروس اصلی و مهم این رشته درس ریاضی و فیزیک است 

 دانش آموزانی که وارد رشته ریاضی فیزیک بنابراین . پیش نیازهای اصلی برای موفقیت در این رشته محسوب می شود

می شوند باید به درس ریاضی عالقه مند باشند و توانایی الزم برای یادگیری مطالب مربوط به این درس را داشته 

              تجربه نشان . پیش زمینه های الزم در این رشته، قوی بودن دانش آموز در درس فیزیک و شیمی می باشداز دیگر . باشند

باال و سرعت عمل ذهنی خوبی دارند، در این رشته موفقیت ( توانایی ذهنی)دانش آموزانی که بهره هوشیمی دهد 

از دیگر ( تصور اشکال و اجسام در ذهن)سام فضاییتحلیل و تجسم اج –قدرت تجزیه . بیشتری به دست می آورند

 .توانایی های الزم برای توفیق در این رشته می باشد

بنابراین اکثر مشاغل فنی و مهندسی، از طریق . نام رشته ریاضی فیزیک، با رشته های فنی و مهندسی عجین  شده است  

ا که کشور ما در حال صنعتی شدن می باشد نیاز جامعه ما نیز تحصیل در رشته ریاضی فیزیک قابل دسترسی خواهد بود و از آنج

مهندسی برق،  :برخی از رشته های دانشگاهی ریاضی فیزیک عبارتند از  .به رشته های فنی و مهندسی بیش از سایرین است

ی نفت، مهندسی مکانیک، مهندسی کامپیوتر، مهندسی عمران، مهندسی معماری، مهندسی صنایع، مهندسی شیمی، مهندس

 .مهندسی هوافضا، مهندسی پزشکی، مهندسی شهرسازی، مهندسی نساجی، ریاضی، فیزیک

 :رشته علوم تجربی 

برای موفقیت در این رشته قوی بودن در درس های علوم تجربی دوره متوسطه اول و علوم زیستی، ریاضی و شیمی دبیرستان از  

                از مطالعه طبیعتدانش آموزانی که به ساختمان بدن موجودات زنده عالقه مند هستند و . اهمیت خاصی برخوردار است

یادگیری مطالب . لذت می برند، می توانند در این رشته موفقیت به دست بیاورند(  گیاه، جانوران و محیط زیست) 

زیست شناسی نیاز به حافظه قوی دارد یعنی دانش آموز باید بتواند بسیاری از موضوعات دانش زیست شناسی را در ذهن تجسم 

هی دارند و توانایی های الزم را در این خصوص همچنین افرادی که عالقه زیادی به کارهای آزمایشگا. نماید و به خاطر بسپارد

نکته جالب توجه  .دارا می باشند از کسانی محسوب می شوند که می توانند موفقیت هایی را در این رشته به دست بیاورند

            آنجاست که اکثر افرادی که این رشته را انتخاب می کنند به پزشکی عالقه مند هستند، اما باید توجه داشت که ظرفیت

محدود می باشد و در چند سال اخیر در کنکور سراسری باالترین آمار شرکت کننده مربوط به گروه دانشگاه ها در این زمینه 

 .بسیاری از فارغ التحصیالن دانشگاهی این گروه در مراکز درمانی و بهداشتی مشغول به کار می شوند .علوم تجربی می باشد

                 پزشکی، دندان پزشکی، داروسازی، دامپزشکی، فیزیوتراپی،  :اهی علوم تجربی عبارتند از برخی از رشته های دانشگ

 .بینایی سنجی، علوم تغذیه، علوم آزمایشگاهی، مامایی، پرستاری، هوشبری، شنوایی سنجی، زیست شناسی، شیمی

 :رشته ادبیات و علوم انسانی 

همچنین دانش آموز باید توانایی خود را در . رشته قوی بودن در دروس ادبیات و عربی است از شرایط اصلی برای ورود به این   

ت ملل زبان و ادبیا. موضوع اصلی علوم انسانی مطالعه مسایل مربوط به انسان است. درس مطالعات اجتماعی نشان داده باشد

ق، روان شناسی، مدیریت بخش های مختلف مختلف، ادیان و مذاهب مختلف علوم ورزشی، باستان شناسی، فلسفه و منط
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برای توفیق  .اقتصادی، بازرگانی و دولتی، مسایل مربوط به خانواده و علوم تربیتی از محورهای اصلی این رشته محسوب می شود

اریخ، در این رشته عالوه بر عالقه مندی به علوم انسانی و قدرت حافظه خوب، توانایی علمی در دروسی چون ادبیات، عربی، ت

 .جغرافیا، فلسفه و منطق و جامعه شناسی از نیازهای اصلی به حساب می آیند

 :رشته علوم و معارف اسالمی 

                     المی، دانش آموز در این رشته با دروس و مباحث اصلی از قبیل اصول فقه، معارف اسالمی، تفسیر قرآن، اخالق اس 

چرا که برای  .آشنا می شود و باید به زبان و ادبیات عرب مسلط بوده و به آن عالقه مند باشد... رآن ومبادی العربیه، آشنایی با ق

ورود به وادی قرآن و حدیث و مطالعه تاریخ و تمدن کشورهای مسلمان و کتب عرفانی و فلسفه اسالمی و یا تحقیق و مطالعه بر 

فارغ التحصیالن این رشته مجاز خواهند . رورت اجتناب ناپذیر استروی فقه و مبانی حقوق اسالمی، آشنایی با زبان عربی یک ض

همچنین برخی از مؤسسات آموزش . بود تا در رشته های دانشگاهی مربوط به گروه ادبیات و علوم انسانی ادامه تحصیل بدهند

 مذهبی و اسالمی دانشجو  عالی خاص مانند دانشگاه علوم و حدیث، از بین داوطلبین مذکور برای ادامه تحصیل در رشته های

   .می پذیرد

 نوع دروس                                        شاخه              

  

  

 

 

 مهارت                                       

 

 

 نظری

 فنی و حرفه ای

 کاردانش

 خواندنی% 011تقریباً 

 (کارگاهی)عملی% 01تقریباً 

 خواندنی% 01

 (کارگاهی)عملی%01تقریباً 

 خواندنی01%

 کاردان: در حد فوق دیپلم 

 کارشناس: در حد لیسانس 

 

 نیمه ماهر: در حد دیپلم 

 ماهر: در حد فوق دیپلم 

 ماهر: در حد دیپلم      



 

8 
 

 مالک های هدایت تحصیلی

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 امتیاز 011 -امتیازات مربوط به هدایت تحصیلی

 سوابق تحصیلی بررسی های مشاوره ای

 امتیاز 06 امتیاز 56

بررسی های 

 مشاوره ای

 نظر دبیر

 نظر دانش آموز

 نظر والدین

 تست توانایی

 تست رغبت

 نظر مشاور

 امتیاز 01

 امتیاز 01

 امتیاز 6

 امتیاز 06

 امتیاز 06

 امتیاز 01

 امتیاز 56
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 امتیاز 33: دروس تخصصی مرتبط با شاخه ها و رشته های تحصیلی *

 

              

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

دروس مرتبط با رشته 

 ریاضی فیزیک

        دروس مرتبط با رشته 

 علوم تجربی

 

 علوم تجربی ریاضی علوم تجربی ریاضی

                      دروس مرتبط با رشته 

 ادبیات و علوم انسانی

ادبیات زبان و

 فارسی

 عربی مطالعات اجتماعی

                      دروس مرتبط با رشته 

 علوم و معارف اسالمی

 

ادبیات زبان و عربی معارف اسالمی

 فارسی
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  دروس تخصصی پایانی میانگین نمرات ( کف)ورود به هریک از شاخه ها و رشته ها تحصیلی منوط به کسب حد نصاب

 .مربوط به آن رشته در سه پایه تحصیلی هفتم و هشتم با ضریب یک و نهم با ضریب سه می باشد (خردادماه)نوبت دوم 

 محدثه نامجو

 یرستان مجاهدین اسالم بندرانزلیواحد مشاوره دب

 ایدروس مرتبط با شاخه فنی و حرفه 

 زمینه کشاورزی زمینه خدمات زمینه هنر و صنعت

کار و  علوم ریاضی

 فناوری

فرهنگ 

 و هنر

 ریاضی

 

کار و 

 فناوری

 

فرهنگ 

 و هنر

 

 علوم

 

کار و 

 فناوری

 

فرهنگ 

 و هنر

 

 کاردانشدروس مرتبط با شاخه 

و  زمینه هنر و صنعت

 خدمات

 زمینه کشاورزی

کار و  ریاضی

 فناوری

فرهنگ 

 و هنر

 و کار علوم

 فناوری

فرهنگ و 

 هنر


