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انتخاب رشته برای دانش آموزان پایه نهم
در انتخاب درست ،باید ویژگی های دانش آموز از جمله میزان بهره هوشی ،نمرات تحصیلی ،نقاط ضعف و قوت در دروس
مختلف ،استعداد و میزان عالقه مندی مورد بررسی قرار بگیرد .اگر دانش آموز بتواند رشته ای را انتخاب کند که با توانایی ها و
عالقه هایش مطابقت داشته باشد تا حد زیادی توانسته در مسیری قدم بردارد که به موفقیت ختم می شود .میزان عالقه مندی هر
قدر در رشته انتخابی بیشتر باشد باعث تالش و کوشش بیشتر برای رسیدن به هدف می شود.

تالش کردهایم که شما دانشآموزان را با رشته های تحصیلی بی شتر آشنا کنیم تا انتخابی درست و سرشار از موفقیت داشته
باشید.
شاخه های تحصیلی که هر یک از دانشآموزان در سال دوم مقطع تحصیلی متوسطه میتوانند انتخاب کنند عبارتند از.1 :شاخه
نظری .2شاخه کاردانش .3شاخه فنی و حرفهای ،که هر یک از این شاخهها به رشتههای متفاوتی تقسیم میشوند.
شاخه نظری
شاخه نظری شامل 4رشته ریاضی ،تجربی ،انسانی و معارف اسالمی است:
رشته ریاضی فیزیک
همانطور که از اسم این رشته پیداست دروس اصلی و مهم این رشته درس ریاضی و فیزیک است .دانش ریاضی از پیش نیازهای
اصلی برای موفقیت در این رشته محسوب می شود بنابراین دانش آموزانی که وارد رشته ریاضی و فیزیک می شوند باید به درس
ریاضی عالقه مند باشند و توانایی الزم برای یادگیری مطالب مربوط به این درس را داشته باشند .یکی دیگر از پیش زمینه های
الزم در این رشته  ،قوی بودن دانش آموز در درس فیزیک و شیمی می باشد .از آنجایی که اکثر رشته های دانشگاهی مربوط به
این رشته در این دو درس ( فیزیک – شیمی) ضرایب مهمی دارند ،بنابراین قوی بودن دانش آموز در این دروس بسیار مهم است.
تجربه نشان می دهد دانش آموزانی که بهره هوشی ( توانایی ذهنی ) باال و سرعت عمل ذهنی خوبی دارند ،موفقیت بیشتری
به دست می آورند .قدرت تجزیه – تحلیل و تجسم اجسام فضایی ( تصور اشکال و اجسام در ذهن ) از دیگر توانایی های الزم برای
توفیق در این رشته می باشد.

نام رشته ریاضی فیزیک ،با رشته های فنی و مهندسی دانشگاه ها عجین شده است .بنابراین اکثر مشاغل فنی و مهندسی ،از
طریق تحصیل در رشته ریاضی و فیزیک قابل دسترسی خواهد بود و از آنجا که کشور ما در حال صنعتی شدن می باشد نیاز جامعه
ما نیز به رشته های فنی و مهندسی بیش از سایرین است .به جرات می توان گفت رشته ریاضی از نظر رشته های دانشگاهی و
مشاغل مربوط به آن از متنوع ترین رشته های موجود در دوره متوسطه است.
رشته علوم تجربی
برای موفقیت در این رشته قوی بودن در درس های علوم تجربی دوره راهنمایی و علوم زیستی  ،ریاضی و شیمی دبیرستان از
اهمیت خاصی برخوردار است .دانش آموزانی که به ساختمان بدن موجودات زنده عالقه مند هستند و از مطالعه طبیعت ( گیاه،
جانوران و محیط زیست) لذت می برند ،می توانند در این رشته موفقیت به دست بیاورند .یادگیری مطالب زیست شناسی نیاز به
حافظه قوی دارد یعنی دانش آموز باید بتواند بسیاری از موضوعات دانش زیست شناسی را در ذهن تجسم نماید و به خاطر بسپارد.
همچنین افرادی که عالقه زیادی به کارهای آزمایشگاهی دارند و توانایی های الزم را در این خصوص دارا می باشند از کسانی
محسوب می شوند که می توانند موفقیت هایی در این رشته به دست بیاورند .از نظر تنوع رشته های دانشگاهی گروه علوم تجربی
بعد از ریاضی و فیزیک در رتبه دوم قرار دارد .نک ته جالب توجه آنجاست که اکثر افرادی که این رشته را انتخاب می کنند به
پزشکی عالقه مند هستند ،اما باید توجه داشت که ظرفیت دانشگاه ها در این زمینه محدود می باشد .بسیاری از فارغ التحصیالن
دانشگاهی این گروه در مراکز درمانی و بهداشتی مشغول به کار می شوند.
رشته علوم انسانی
از شرایط اصلی برای ورود به این رشته قوی بودن در دروس ادبیات و عربی است  ،همچنین دانش آموز باید توانایی خود را در
درس مطالعات اجتماعی نشان داده باشد .این رشته دانش و معلومات مربوط به علوم انسانی را در بر می گیرد .موضوع اصلی علوم
انسانی مطالعه مسای ل مربوط به انسان است .زبان و ادبیات ملل مختلف ،ادیان و مذاهب مختلف ،علوم ورزشی ،باستان شناسی،
تاریخ ،جغرافیا ،اقتصاد ،جامعه شناسی ،علوم اجتماعی و مردم شناسی ،فلسفه و منطق ،روانشناسی ،مدیریت بخش های مختلف
اقتصادی ،بازرگانی و دولتی ،مسایل مربوط به خانواده و علوم تربیتی از محورهای اصلی این رشته محسوب می شود .برای توفیق
در این رشته عالوه بر عالقه مندی به علوم انسانی و قدرت حافظه خوب ،توانایی علمی در دروسی چون ادبیات ،عربی ،تاریخ،
جغرافیا ،فلسفه و منطق و مطالعات اجتماعی از نیازهای اصلی به حساب می آیند .اکثر مشاغلی که محور اصلی آن ها انسان می
باشد ،با علوم انسانی در ارتباط هستند .طی سال های اخیر استقبال در این رشته کاهش یافته است اما هنوز هم در کنکورهای
سراسری بیشترین شرکت کننده در گروه ادبیات و علوم انسانی است .این در حالی است که تعداد دانش آموزان آماده و قوی در
این گروه کمتر از گروه های دیگر است.
رشته علوم و معارف اسالمی
دانش آموز در این رشته با دروس و مباحث اصلی از قبیل اصول فقه ،معارف اسالمی ،تفسیر قرآن ،اخالق اسالمی ،مبادی العربیه،
آشنایی با قرآن و ...آشنا میشود و باید به زبان و ادبیات عرب مسلط بوده و به آن عالقهمند باشد چرا که برای ورود به وادیه قرآن
و حدیث و مطالعه تاریخ و تمدن کشورهای مسلمان و کتب عرفانی و فلسفه اسالمی و یا تحقیق و مطالعه بر روی فقه و مبانی
حقوق اسالمی ،آشنایی با زبان عربی یک ضرورت اجتنابناپذیر است .فارغ التحصیالن این رشته مجاز خواهند بود تا در رشته های
دانشگاهی مربوط به گروه ادبیات و علوم انسانی ادامه تحصیل بدهند .همچنین برخی از موسسات آموزش عالی خاص مانند دانشگاه
علوم و حدیث ،از بین داوطلبین مذکور برای ادامه تحصیل در رشته های مذهبی و اسالمی دانشجو می پذیرد.
شاخه فنی و حرفهای
شاخه فنی و حرفهای در مقطع تحصیلی متوسطه آموزش و پرورش شامل سه زمینه صنعت ،خدمات و کشاورزی است و هر
زمینه دارای چندین رشته میباشد.
مراکز و واحدهای آموزشی مجری این شاخه «هنرستان» و دانشآموزان آن «هنرجو» و دبیران تخصصی آن «هنرآموز» نامیده
میشوند.

از اهداف اصلی شاخه فنی و حرفهای ،استقالل فکری و ایجاد زمینه خالقیت و نوآوری ،شناخت بهتر استعداد و عالقه هنرجویان
و ایجاد زمینه مناسب برای هدایت آنان به سمت اشتغال ،مفید است .چون این شاخه دارای دوره پیش دانشگاهی نمی باشد
هنرجویانی که از هنرستان فارغ التحصیل می ش وند نمی توانند در کنکور سراسری و آزاد شرکت کنند .اما به منظور ارتقای سطح
مهارت این هنرجویان دوره کاردانی خاصی در دانشگاه جامع علمی کاربردی ،دانشگاه آزاد و دانشکده های فنی و حرفه ای وابسته
به آموزش و پرورش طراحی شده است .هنرجویان 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 کاردانش
شاخه کاردانش در مقطع تحصیلی متوسطه آموزش و پرورش شامل سه زمینه صنعت ،خدمات و کشاورزی است .مراکز و
واحدهای آموزشی مربوط به این شاخه «هنرستان کار دانش» نامیده میشوند .دانش آموزانی که قصد دارند هر چه سریع تر جذب
بازار کار شوند به این شاخه هدایت می شوند البته همانطور که در شاخه فنی و حرفه ای اشاره شد هنر جویان کاردانش نیز می
توانند ادامه تحصیل دهند .دانش آموزانی که توانایی و حوصله کمتری برای یادگیری دروس نظری و حافظه محور دارند و تمایل
بیشتری به انجام مشاغل عملی و مهارتی دارند برای تحصیل در این شاخه مناسب هستند .از آنجا که تنوع رشته در این شاخه
بسیار زیاد است توانمندی های مربوط به این شاخه نیز گسترده است .به همین علت عالقه مندان باید در انتخاب رشته دقت
بیشتری داشته باشند.
شاخه فنی و حرفه ای با شاخه کاردانش شباهت زیادی دارد اما تفاوت هایی نیز دارد .از جمله این تفاوت ها می توان به این
موارد اشاره کرد:
*شرایط ورود به شاخه فنی و حرفه ای از کاردانش دشوارتر است.
*دروس شاخه فنی و حرفه ای مشکل تر از کار دانش است.
*دروس عملی و ساعات کارگاهی شاخه کار دانش بیشتر از فنی و حرفه ای است.
*رشته های شاخه کار دانش متنوع تر از فنی و حرفه ای است.
*شرایط استخدام برای فارغ التحصیالن فنی و حرفه ای بهتر است.
*ساعات حضور در مدرسه برای دانش آموزان فنی و حرفه ای بیشتر است.
* دانش آموزان فنی و حرفه ای برخی از دروس را که دانش آموزان کار دانش از گذراندن آن معاف هستند را می گذرانند

عوامل موثر در انتخاب رشته تحصیلی
باید در نظر داشت که انتخاب رشته تحصیلی در پایه متوسطه ،مقدمه انتخاب شغل است .اگر دانشآموزان در زمینه انتخاب
رشته تحصیلی مرتکب اشتباه شوند ،در مسیری گام برخواهند داشت که با موفقیت همراه نخواهد بود.
توانایی ذهنی و استعداد تحصیلی
استعداد یک توانایی بالقوه و مجموعهای از قابلیت هاست که در انجام کارها موجب شایستگی فرد میشود .مهمترین گام در راه
استفاده از استعدادها شناخت آن است .در حالیکه عدهای از دانش آموزان استعدادهای خود را از طریق پیشرفتهای آشکار خود
میشناسند ،ممکن است عدهای به شناخت استعدادهای خود دست نیابند یا پس از سالها به آن دست یابند .الزم به ذکر است که
داشتن نمرات درخشان در یک در س ،مالک مطمئنی برای وجود استعداد در آن زمینه نیست و امکان دارد عوامل دیگری در آن
پیشرفت موثر بوده باشد .در نظام آموزشی هم امکان بروز و پرورش همه استعدادها وجود ندارد و بسیاری از جوانان پرقریحه و
بااستعداد از تواناییهای خود آگاهی پیدا نمیکنند .کمکاری و بیانگیزگی جوانان نیز عامل دیگر عدم بروز قابلیتهای آنان است
که به مشکالت عاطفی و ناسازگاریهای آنان مربوط میشود.
آزمونهای بسیاری برای سنجش قابلیتهای یادگیری فرد به کار میرود .از جمله آنها می توان به آزمون رغبت سنج شغلی
شخصیتی هالند اشاره کرد که برای سنجش استعدادها و تواناییهای نوجوانان و جوانان بهکار میرود .این تست جهت تحلیل یکی
از مهمترین دغدغههای دانشآموزان در دوران تحصیل خود که انتخاب رشته آنها میباشد ،مورد استفاده قرار میگیرد ،لذا در این

آزمون تالش بر آن بوده است که عالوهبر معرفی رشتهها با اجرای یک تست رغبتسنج ،دانشآموز شناخت از خود داشته باشد و
بتواند با شناخت صحیح از خود و رشتهها ،انتخاب بهتری داشتهباشد.
باید توجه داشت که آزمون تنها مالک برای تعیین راه آینده شخص نمیتواند باشد .دانشآموزان با شناختی که از تواناییهای
خود بهدست میآورند میتوانند در رشته متناسب با شرایط خود وارد شوند.
عالیق و رغبتهای تحصیلی و حرفهای
رغبتها و توانایی ها امور جدا از هم نیستند .ما معموالً به اموری عالقه بیشتری نشان میدهیم که توانایی بیشتری برای انجام
آنها داریم .رغبت ،گرایش مجذوب شدن به فعالیت و پیگیری آن است ،درحالیکه تنفر انصراف از یک کار است.
برای سنجش رغبتها از آزمونهای رغبتسنج میتوان کمک گرفت .پرسش از دانشآموزان در امور مورد عالقهشان ،تجزیه و
تحلیل فعالیتها و سرگرمیهای آنان میتواند رغبت ایشان را مشخص کند.
سوابق تحصیلی و آزمونهای معلومات
پیشرفت تحصیلی هر دانشآموز عبارت است از سطح مهارتها ،اطالعات و ادراکی که در زمینه مورد نظر بهدست میآورد.
نمرات و سوابق تحصیلی میتواند موفقیت فرد را در رشتههای مختلف پیشگویی کند .آزمونهای پیشرفت تحصیلی میتواند وسیله
سودمندی برای انتخاب رشته تحصیلی باشد .این آزمونها شامل آزمونهای معلومات یک درس ،معلومات چند درس و یا آزمون
جامع شامل تمام دروس میباشند.
عوامل خانوادگی
هر انسانی براساس روابط متقابل اعضای خانواده و فضای حاکم بر آن شکل میگیرد .محیط زندگی و خانواده میتواند موجبات
پیشرفت یا محدودیت فرد را فراهم کند .مشکالت خانواده به طور مستقیم یا غیرمستقیم در زندگی تک تک افراد خانواده اثر
میگذارد .انتخاب رشته دانشآموز باید با در نظر گرفتن مشکالت ،محدودیتها و یا امکانات خانواده صورت گیرد.
ویژگیهای شخصیتی
شخصیت به معنای نحوه رفتار فرد و ترکیبی از خصوصیات جسمی و ذهنی و اجتماعی است که فرد را آنچه که هست ،میسازد.
هر شخصی با نوع شخصیتی که دارد ،امکان موفقیت در رشته تحصیلی یا شغلی را خواهد داشت که احتماالً فرد دیگر نمیتواند آن
را کسب کند .بعضی مشاغل احتیاج به صبر و بردباری و برخی دیگر نیاز به قدرت روحی و مقابله دارد .در حقیقت انتخاب شغل
نوعی ارائه شخصیت است .اگر فردی با قد کوتاه و بدنی ضعیف و خوی آرام وارد دانشکده افسری شود که نیاز به قدرت بدنی و
روانی دارد ،انتخاب صحیحی انجام نداده است .همچنین شغل معلمی برای شخصی که کم حوصله و عصبانی و خواهان درآمد زیاد
است ،مناسب نیست .در بسیاری از مشاغل موفقیت فرد بستگی به خلق و خوی او دارد.
معلومات و مهارت
داشتن اطالعات و معلومات در خصوص یک شغل ،امکان بهدست آوردن آن و انتخاب صحیح را افزایش میدهد .افراد موفق در
یک رشته تحصیلی و افرادی که مرتبط با آن رشته مشغول به کار هستند ،منابع خوبی برای بهدست آوردن اطالعات در آن رشته
و شغل محسوب میشوند.
جنسیت و شرایط بدنی
گرچه امروزه تفاوت بین زن و مرد در انتخاب حرفه به تدریج در حال از بین رفتن است و تقریباً رشتهای وجود ندارد که به
یک جنس اختصاص داشتهباشد ،اما بعضی مشاغل نسبت بیشتری از یک جنس را به خود اختصاص دادهاست .مثالً گرایش زنان به
پرستاری بیش از مردان است و مردان بیشتر طالب مشاغلی هستند که قدرت ،منفعت و استقالل بیشتری به آنها بدهد .همچنین
سالمت بدنی از عوامل موثر در انتخاب شغل به حساب میآید .مثالً کوررنگی برای شیمیدان ،نقاش و هنرمند اشکال ایجاد میکند.

اجتماع -اقتصاد و شرایط اقلیمی
نیازهای اجتماعی و اقتصادی هر جامعه بنابر مقتضیات زمان و پیشرفتها و شکستهای اقتصادی تغییر میکند و بازار حرفه
ها و مشاغل با پیشرفت صنعت و تکنولوژی در حال نوسان است .گاه نیاز به برخی مشاغل زیاد میشود و زمانی این نیاز برطرف
میشود .در نظر گرفتن مسائلی که در سالهای اخیر اتفاق افتاده و آنچه امروز در حال جریان است ،میتواند به فرد کمک کند که
بازار کار آینده را پیشبینی کند.
محل زندگی از قبیل زندگی شهری و روستایی ،شرایط آب و هوایی محیط ،صنعتی ،تجاری یا کشاورزی بودن منطقه و عوامل
دیگری که به شرایط جغرافیایی منطقه زندگی فرد مربوط میشود ،میتواند در انتخاب رشته تحصیلی و در نهایت انتخاب شغل
فرد موثر باشد .چرا که نیازهای هر منطقه مشاغل خاصی را میطلبد که در جاهای دیگر رواج ندارد.
شرایط احراز شغل
تنوع و گستردگی مشاغل موجب گردیده که شغلها را به شیوههای مختلف طبقهبندی کنند .در بعضی از دستهبندیها مشاغل
را بر اساس میزان درآمد ،تحصیالت الزمه ،حدود کاری و قدرت اعمال نفوذ طبقهبندی میکنند و افراد جهت کسب اطالعات
میتوانند به این منابع مراجعه کنند .مشاغل به طور کلی یا دولتی هستند و یا خصوصی و در هریک از شاخه های صنعت ،خدمات
و کشاورزی وجود دارد.
موسسات دولتی و وزارتخانهها باید اطالعات حرفهای را منتشر کنند .هریک از وزارتخانهها در زمینههای مربوط به خود نشریاتی
را ارئه میکنند .مطالعه این مطالب میتواند به انتخاب افراد کمک کند.
از شرایط انتخاب یک شغل میتوان عوامل زیر را نام برد:
آشنایی با طبقهبندی مشاغلشناسایی مشاغل اساسی و حساسمیزان ترقی و پیشرفت در شغل ،ماهیت کار و وظایف مربوط به آنمیزان درآمد و پاداشهامزایا و معایب شغلسن ورود و جنسیت مورد پذیرششرایط بدنی و میزان عالقه و استعداد الزممهارتها و معلومات الزمشرایط قانونیتابعیت و ساکن بودن در محل کارعضویت در صنف و اتحادیهاطالعاتی که دانشآموزان فارغالتحصیل دوره متوسطه اول برای انتخاب رشته و شغل آینده باید بدانند:
آگاهی از رشتههای تحصیلی دوره متوسطه دوم و امکان ادامه تحصیل ،ضوابط ورود به دوره ،برنامه دروسآگاهی از نظام آموزش متوسطه دوماطالع از نحوه تغییر رشته و شاخهارتباط رشتههای تحصیلی با رشتههای مورد نظر دانشگاهی و مشاغل انتخابیبازار کار مشاغل و حرفهها و پیشبینی وضعیت آنها در آینده ،وضعیت درآمد ،مزایا ،امکان ترفیع و مشکالت شغلیآشنایی با مسائل کنکور ،دورههای پیشدانشگاهی و کاردانیهای پیوستهامکان ادامه تحصیل در روستا ،شهر ،استان ،پایتخت و یا کشور دیگرشناخت دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و اطالع از شهریههای دریافتی در مراکز غیرانتفاعی-توجه به آگهیهای استخدامی در جراید ،شرایط استخدام ،ضوابط ورود به شغل ،امتحانات ورودی و مصاحبه

انتخاب رشته
ا نتخاب رشته سال نهم تحصیلی اولین قدم شما برای ورود به دنیای تخصصیتان است تا قبل از آن ،شما یک سری مباحث
عمومی و همگانی را مطالعه میکردید ،اما اکنون باید تخصص خود را انتخاب کرده و ریزبهریز مباحث جزئی رشتهتان را یاد بگیرید.
ازآنجاییکه اولین قدم برای ورود به دنیای علم و تحصیل و جهتگیری یک شخص در راستای شغل آیندهاش درگرو انتخاب
او در این مرحله است ،پس باید دانشآموزان و خانوادههای آنان اهمیت این موضوع را درک کرده و برای تصمیمگیری صحیح،
فعالیتهای الزم را انجام دهند.
اولین کاری که باید بکنید ،این است که با انواع رشتههای تحصیلی دبیرستان ،شاخهها و مشاغل مرتبط با آنها آشنا شوید .ما
در این مطلب سعی داریم تا به معرفی برخی از این موارد بپردازیم.
با توجه به قوانین نظام آموزشی کشور ،دانشآموزان باید در پایه نهم در یکی از زیرشاخههای علوم نظری ،کاردانش
و فنیوحرفهای به ادامهی تحصیل بپردازند.
انتخاب رشته اصولی باید بر مبنای ضریب هوشی ،نمرات تحصیلی ،استعداد و نقاط ضعف و قوت دانشآموز انجام گیرد.
دانش آموزان عالوه عالقه و استعداد نیاز به کسب حدنصاب الزم در برخی دروس را دارند که توسط سیستم آموزشی محاسبه
میشود .تأثیر نمرات دروس تخصصی مرتبط با هرکدام از زیرشاخههای باال 35 ،نمره از  100نمره است .برای درک بهتر موضوع
به ادامهی مطلب توجه کنید.

شاخههای پایهی نهم دبیرستان
با توجه به فرمی که مدارس در اختیار دانشآموزان قرار میدهند ،در پایه نهم سه شاخه با نامهای علوم نظری ،کاردانش و
فنیوحرفهای همراه با زیرمجموعههای خود را مشاهده میشود.


علوم نظری شامل :علوم تجربی ،علوم ریاضی و فیزیک ،ادبیات و علوم انسانی ،علوم و معارف اسالمی



کار و دانش شامل :زمینههای مربوط به صنعت ،هنر ،خدمات و کشاورزی



فنیوحرفهای شامل :زمینههای مربوط به صنعت ،هنر ،خدمات و کشاورزی

معرفی شاخههای علوم نظری
علوم نظری یکی از شاخههای پرطرفدار بین دانشآموزان در دوران متوسطه است که شامل علوم تجربی ،علوم ریاضی و فیزیک،
ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسالمی است؛ که در ادامه میخواهیم به معرفی تکتک این رشتهها بپردازیم.

رشتهی ریاضی و فیزیک
همانطور که از نامش پیداست برای انتخاب این رشته ،دانشآموزان باید در دروس ریاضی و فیزیک نمرات خوبی داشته باشند؛
یعنی داشتن پایهی ق وی در این دروس برای تحصیل در این شاخه مهم و ضروری است .دروس شیمی و هندسه نیز از دیگر
پیشنیازهای این رشته بشمار میروند .دانش آموزان برای موفقیت در این رشته باید از توانایی ذهنی باالیی در حل مسائل ریاضی
و توانایی تجزیهوتحلیل مسائل مختلف و قدرت تجسم فضایی برخوردار باشند.

در ادامه ی تحصیالت تکمیلی این رشته نیز دروس ذکرشده دارای ضرایب باالیی هستند که باید به این نکات توجه کافی شود.
این رشته یکی از وسیعترین رشتههای دانشگاهی محسوب میشود که دربرگیرندهی بیشتر رشتههای مهندسی است.
دانشآموزان عالقهمند به مهندسی باید از طریق این شاخه به ادامهی تحصیل بپردازند .دانشآموزان برای ورود به
این رشته باید حدنصاب الزم نمرات را در دروس علوم و ریاضی به دست آورند.

رشتهی تجربی
رشتهی تجربی یکی از پرطرفدارترین رشتهها در میان دانشآموزان متوسطه است .افراد عالقهمند به علوم پزشکی و پیراپزشکی
باید از طریق این رشته وارد دانشگاه و بازار کار شوند.
برای موفقیت در این رشته باید در دروس علوم تجربی دوره راهنمایی ،علوم زیستی ،ریاضی و شیمی ،از توانایی و پایهی خوبی
برخوردار باشند .دانشآموزان این رشته باید عالقهی کافی به مطالعهی بدن انسان و موجودات زنده و قدرت به خاطر سپردن تمام
جزئیات آنها را داشته باشند تا بتوانند موفق شوند.
افرادی که به علوم آزمایشگاهی و تجزیه تحلیل مواد و کشف چیزهای جدید عالقهمند میباشند باید سراغ این شاخه بروند .از
نظر تنوع رشتههای دانشگاهی این رشته بعد از رشتهی ریاضی و فیزیک در رتبهی دوم قرار دارد.
بسیاری از دانشآموزان این رشته به سمت رشتههای پزشکی و یا رشتههای مرتبط با پزشکی میروند و بعد از فارغالتحصیل
شدن از دانشگاه میتوانند در مراکز درمانی و بهداشتی مشغول به کار شوند .دانشآموزان عالقهمند به این رشته باید حدنصاب الزم
نمرات را در دروس علوم و ریاضی به دست آورند.

رشتهی ادبیات و علوم انسانی
یکی از رشتههای شاخهی علوم نظری رشتهی ادبیات و علوم انسانی است .همانطور که از نامش نیز مشخص است ،این رشته
مربوط به علوم انسانی و اجتماعی است .زبان و ادبیات ملل مختلف ،ادیان و مذاهب مختلف ،علوم ورزشی ،باستانشناسی ،تاریخ،
جغرافیا ،اقتصاد ،جامعهشناسی ،علوم اجتماعی و مردمشناسی ،فلسفه و منطق ،روانشناسی ،مسائل مربوط به خانواده و علوم تربیتی
از محورهای اصلی این رشته محسوب میشود.
عالوه بر اینکه دانشآموزان این رشته باید در دروس ادبیات و زبان عربی قوی باشند ،باید از قدرت حافظهی باالیی برای به
خاطر سپردن مطالب دروس برخوردار باشند .در درجهی دوم دانش آموزان این رشته برای موفقیت باید توانایی باالیی برای برقراری
ارتباط با دیگران داشته باشند و از مهارت سخنوری خوبی برخوردار باشند.
دانشآموزان عالقه مند به این رشته باید حدنصاب الزم نمرات در دروس زبان و ادبیات فارسی ،مطالعات اجتماعی
و زبان عربی را به دست آورند.

رشتهی علوم و معارف اسالمی
در این رشته پیرامون دروس و موضوعات معارف اسالمی و تفسیر قرآن و ادبیات و زبان عربی بحث میشود .پس باید دانشآموزان
در این زمینه عالقه و استعداد کافی داشته باشند .بیشتر دروس این رشته مانند رشتهی علوم انسانی جنبهی حفظیاتی دارند ،پس
باید دانشآموزان از قدرت تمرکز و حافظهی خوبی برخوردار باشند.

فارغالتحصیالن این رشته میتوانند در رشتههای دانشگاهی مربوط به گروه ادبیات و علوم انسانی ادامهی تحصیل دهند.
همچنین برخی از مؤسسات آموزش عالی خاص مانند دانشگاه علوم و حدیث ،از بین داوطلبین مذکور برای ادامهی تحصیل در
رشتههای مذهبی و اسالمی دانشجو میپذیرد .کسب حدنصاب نمرات دروس معارف اسالمی ،زبان و ادبیات فارسی و زبان عربی
برای ورود به این رشته الزامی است.

شاخهی فنیوحرفهای
این شاخه روی دروس عملی و مهارتی بیشتر از دروس تئوری تمرکز دارد؛ بنابراین این رشته برای دانشآموزانی که به مهارتهای
عملی عالقهمند هستند ،بسیار مناسب است .رشتههای فنیوحرفهای شامل رشتههایی در زمینههای هنر ،کشاورزی ،خدمات و صنعت
است.
دانشجویان این شاخه با توجه به مباحث درسی و نوع دروسی که برای آنها ارائه میشود ،از نظر عملی آمادگی بیشتری نسبت به
بقیهی دانش آموزان در ورود به بازار کار دارند .مراکز و واحدهای آموزشی که این شاخه در آنها تدریس میشوند «هنرستان» و
دانشآموزان آن «هنرجو» نامیده میشوند .از اهداف این شاخه میتوان به ایجاد خالقیت و نوآوری و کشف بهتر و زودتر استعدادهای
دانشآموزان و پرورش درست آنها برای دستابی به شغلهای مرتبط نام برد .برای ورود به این شاخه دانشآموزان باید بتوانند حدنصاب
نمرات دروس ریاضی و علوم تجربی و حرفهوفن را به دست آورند.

گروه هنر
شامل رشتههایی مانند سینما ،انیمیشن ،نقاشی ،هنرهای تجسمی ،هنرهای چوبی و قلمزنی ،گرافیک ،طراحی و دوخت و ...است.

گروه صنعت
شامل رشتههای :الکترونیک ،الکتروتکنیک ،مکانیک خودرو ،نقشهبرداری ،متالوژی ،ساخت و تولید ،نقشهکشی عمومی ،صنایع فلزی،
صنایع چوب و کاغذ و… است.

گروه کشاورزی
شامل :امور زراعی و دامی ،امور دامی ،مهندسی تولیدات گیاهی ،تکنولوژی گیاهپزشکی ،تکنولوژی پرورش طیور ،مدیریت تلفیقی
آفات ،تکثیر و پرورش آبزیان ،صنایع غذایی ،ماشینهای کشاورزی و…است.

گروه خدمات
شامل رشتههای :کامپیوتر ،نقشهکشی معماری ،کودک یاری ،مدیریت خانواده ،حسابداری ،بازرگانی ،تربیتبدنی و … است.

شاخهی کار و دانش
این شاخه از نظر رشتههای زیرمجموعهی خود با شاخهی فنیوحرفهای شباهتهای زیادی دارد .در این شاخه نیز دانشآموزان بیشتر
روی کارهای عملی و کارگاهی تمرکز دارند و مهارتهای الزم برای ورود به بازار کار را کسب میکنند .مراکز و واحدهای آموزشی مربوط
به این شاخه «هنرستان کاردانش» نامیده میشوند.

دانشآموزانی که از توانایی کمتری برای یادگیری دروس تئوری برخوردارند ،میتوانند در این شاخه به ادامهی تحصیل بپردازند.
دانشآموزان این شاخه بعد از اتمام تحصیل ،مدرک معتبری از طرف مرکز تحصیلی در حوزهی مرتبط با رشتهی تحصیلی خود دریافت
میکنند که میتواند برای ورود به بازار کار برای آنها بسیار مفید باشد .این دو شاخه عالوه بر شباهتهای فراوان دارای تفاوتهایی نیز
هستند.
 بیشتر دروس ارائهشده در شاخه ی کار و دانش عملی و کارگاهی است و دروس تئوری کمی در آن جای دارد ،اما در شاخهی
فنیوحرفهای دروس تئوری نیز برای دانشآموزان ارائه میشود؛ بنابراین شرایط ورود و ادامهی تحصیل در شاخهی فنی حرفهای بهمراتب
سختتر از کار و دانش است.
 شاخهی کار و دانش به علت عملی بودن دروس تنوع رشتههای باالتری نسبت به شاخهی فنیوحرفهای دارد .بهطور میانگین برای
شاخهی کاردانش حدود  150زیرشاخه و برای شاخهی فنیوحرفهای حدود  40زیررشته میتوان نام برد.

تفاوت رشته فنی حرفه ای با کار دانش
 در رشته کار دانش تقریبا اکثر دروس به صورت عملی است و بیشتر وقت هنرجویان در کارگاه ها و آزمایشگاه ها گذرانده
می شود ولی در رشته ی فنی حرفه ای تعدادی از دروس به صورت تئوری نیز ارائه می شود .بنابراین دروس رشته فنی حرفه ای به
مراتب سخت از شاخه کار دانش می باشد و برای دانش آموزانی که عالقه ای به مباحث تئوری ندارند  ،رشته کاردانش مناسب تر
است
 شاخه کار دانش به دلیل آنکه دروس عملی بیشتری دارد  ،تعداد رشته های بیشتری را نیز شامل می شود به طوری که
در این شاخه بیش از  150رشته ارائه می شود در حالی که در رشته فنی حرفه ای حدود  40زیر رشته موجود می باشد.
 تفاوت سوم این دو رشته در مورد بازار کار می باشد به جرات می توان گفت فارغ التحصیالن شاخه کاردانش سریع تر
جذب کار می شوند زیرا در رشته کار دانش  ،دانش آموزان به صورت عملی مهارتی را می آموزند و پس از اخذ مدرک دیپلم می
توانند مسئولیت شغلی را بر عهده بگیرند  ،اما در رشته فنی حرفه ای دانش آموزان پس از گرفتن دیپلم و در پایان دوره کاردانی به
عنوان تکنسین وارد بازار کار می شوند.
نکته دیگری که الزم است ذکر شود این است که  ،زمینه تحصیل در مقاطع باالتر برای هر دو رشته فراهم است و دانش آموزان هر
دو رشته می توانند پس از دریافت مدرک دیپلم  ،برای تحصیل در دانشگاه اقدام کنند
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