
 مقدمه:
یکــی از مهم تریــن وظایــف آمــوزش و پــرورش کمــک بــه دانــش آمــوزان در رشــد 

خودآگاهــی، کشــف اســتعدادها و طرح ریــزی تحصیلــی و شــغلی بــرای ورود بــه 

دنیــای بزرگســالی اســت. اهمیــت ایــن موضــوع بــه حــدی اســت کــه بی توجهــی 

بــه آن می توانــد خســارات جربان ناپذیــری در آماده ســازی نیــروی انســانی بــه 

همــراه داشــته باشــد.

ــی  ــه طراح ــد ب ــی بای ــت تحصیل ــد هدای ــه ی فراین ــه نتیج ــت ک ــن اس ــاد برای اعتق

مســیر زندگــی دانش آمــوزان بــا انتخابــی آگاهانــه و آزادانــه منجــر شــود. شناســایی 

و شناســاندن شــخصیت، اســتعدادها، توانایی هــا، عالقه هــا و تفــاوت  هــای فــردی 

هــر دانش آمــوز و پرهیــز از هرگونــه اجبــار، وظیفــه مهــم همــه ی عوامــل درون و 

بــرون مدرســه ای در ایــن زمینــه اســت.

هدایت تحصیلی چیست؟
ــی و مشــاوره  ــه خدمــات راهنامی ــد ارائ ــارت اســت از فراین ــی عب هدایــت تحصیل

بــه دانش آمــوزان، تــا ضمــن آشــنایی بــا اســتعدادها، عالیــق، توانایی هــا و 

ویژگی هــای شــخصیتی خویــش، شــاخه ها و رشــته های تحصیلــی و مشــاغل 

مــورد نیــاز جامعــه را بشناســد و براســاس آن، بــه صــورت آگاهانــه شــاخه و رشــته 

ــد. ــاب کنن ــود را انتخ ــب خ ــی مناس تحصیل

مالک ها و عوامل تأثیرگذار بر هدایت تحصیلی کدامند؟
الف. نظر دانش آموز)10 امتیاز(       ب. نظر والدین) 5 امتیاز(

ج. آزمون های مشاوره ای)30 امتیاز(  د. نظر دبیران)10 امتیاز(

ه. عملکرد تحصیلی)35 امتیاز(        و. نظر مشاور)10 امتیاز(

آشنایی با آزمون های مشاوره ای:
ــد در دو آزمــون  ــن بخــش بای ــاز ای ــرای کســب 30 امتی ــه نهــم ب دانش آمــوزان پای

رغبت ها)عمومــی و اختصاصــی( و توانایی هــا، بصــورت آنالیــن یــا  برخــط رشکــت 

کننــد. بــرای ایــن کار ابتــدا نــام کاربــری و رمــز خــود را از مدرســه دریافــت و بــا 

  www.hamgam.medu.ir :مراجعــه بــه ســایت همــگام بــه آدرس

و انجام مراحل که در ادامه خواهید دید  برای ثبت نام اقدام منایید ...

هــدف از اجــرای تســت های خودســنجی رغبــت و توانایــی، پــی بــردن دانش آمــوز 

و والدیــن و مشــاوران بــا تیپ شــخصیتی مرتبــط بــا  مشــاغل اســت کــه در 

هدایــت تحصیلــی و انتخــاب رشــته  می توانــد نقــش بســیار مهمــی را ایفــا منایــد. 

در ادامــه  و در صفحــه بعــد مختــری در مــورد تیپ هــای شــخصیتی خواهیــم 

خوانــد.
آشنایی با شاخه ها و رشته های نظام آموزشی:

ــی  ــه ابتدای ــد از 6پای ــی بع ــد آموزش ــام جدی در نظ

دانش آمــوزان وارد دوره متوســطه اول) پایه هــای 

هفتم،هشــتم و نهــم(و ســپس بعــد از گذرانــدن 

دوره  دومیــن  وارد  تحصیلــی  هدایــت  فراینــد 

و  دهم،یازدهــم  پایه هــای  شــامل  متوســطه 

دوازدهم می شوند.

نظــری،  شــاخه   3 شــامل  دوم  متوســطه  دوره 

فنی وحرفــه ای و کاردانــش می باشــد کــه هــر کــدام 

دارای رشته ها و زمینه هایی هستند. 

فنی و حرفــه ای  زمینه هــای شــاخه های  از  هریــک 

و کاردانش دارای رشته های متعددی می باشند. 

بعنــوان مثــال زمینــه صنعــت در شــاخه فنــی و 

حرفه ای دارای رشته های ذیل می باشد:

الکرتونیــک، الکرتوتکنیــک، ماشــین افزار، معــدن، 

صنایــع  مکانیک خــودرو،  ســاختامن،  تأسیســات، 

نســاجی، چــاپ، صنایــع چــوب و مبلــامن، ناوبــری، 

مکانیــک موتورهــای دریایی،الکرتونیــک ومخابــرات 

دریایــی، صنایــع شــیمیایی، رسامیــک، متالــوژی، 

ــزی. ــع فل ــک و صنای مکاترونی
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منظور از عملکرد تحصیلی چیست؟ 
ــد  ــب ح ــه کس ــوط ب ــی من ــته های تحصیل ــاخه ها و رش ــک از ش ــر ی ــه ه ورود ب

نصاب)حداقــل( منــرات  دروس تخصصــی پایانــی نوبــت دوم )خردادمــاه( مربــوط 

بــه آن رشــته می باشــد. بــه عبــارت دیگــر در صــورت  عــدم کســب حداقــل 

ــم  ــم، هشــتم و نه ــی هفت ــه تحصیل ــن منــرات دروس تخصصــی در ســه پای میانگی

)هفتــم و هشــتم بارضیــب یــک و نهــم بارضیــب ســه(، ســایر مالک هــا و عوامــل 

ــود! ــد ب ــر خواه ــذار بی اث تأثیرگ

ــاخه  ــک در ش ــته مکاترونی ــه و رش ــرق و رایان ــروه ب ــته های گ ــرای رش ــره1: ب تب

فنــی و حرفــه ای، حداقــل منــره درس ریاضــی 12، مــالک اســت کــه در هدایــت بــه 

ــرد. ــرار می گی ــر ق ــته مدنظ رش

تبــره2: محاســبه امتیــازات مربــوط بــه عملکــرد تحصیلــی بــه میــزان 35 امتیــاز)از 

ــود  ــام می ش ــزاری انج ــورت نرم اف ــی بص ــت تحصیل ــامانه هدای ــاز( در س 100 امتی

ــی درج  ــت تحصیل ــی هدای ــرگ نهای ــون ب ــک در من ــورت اتوماتی ــج آن بص و نتای

می شــود.

حدنصاب نمره الزم برای دروس تخصصی مرتبط:
شاخه کاردانش: 

ریاضی) منره 10(، کاروفناوری)منره 12(، فرهنگ و هرن) منره 10(.

+بــرای ورود بــه دو زمینــه خدمــات و هــرن کســب حداقــل منــره 12 در فرهنــگ و 

هــرن مــالک اســت. 

ــا کســب  ــردد ام ــره ریاضــی محاســبه منی گ ــه کشــاورزی من ــه زمین ــرای ورود ب +ب

ــت. ــی اس ــی الزام ــره 10 در درس علوم تجرب ــل من حداق

شاخه فنی و حرفه ای:
ریاضی)منره10(، علوم تجربی)منره10(، کاروفناوری)منره12(، فرهنگ  وهرن)منره12(

+برای ورود به زمینه خدمات منره علوم تجربی محاسبه منی گردد

+برای ورود به زمینه کشاورزی منره ریاضی محاسبه منی گردد

رشته ادبیات و علوم انسانی:
زبان و  ادبیات فارسی)منره14(، مطالعات اجتامعی)منره13( و زبان عربی)منره12(

رشته علوم و معارف اسالمی:
معارف اسالمی)منره14(، زبان عربی)منره13(، زبان و ادبیات فارسی)منره12(

 رشته علوم تجربی:
علوم تجربی)منره14( و ریاضی)منره13(

رشته ریاضی و فیزیک:
ریاضی)منره14( و علوم تجربی)منره13(

                                                      

ــی در  ــش مهم ــم( نق ــه نه ــاه پای ــت دوم )خردادم ــی نوب ــرات پایان                 من

ــط انتخــاب رشــته دانــش آمــوز دارد. ــا عــدم احــراز رشای احــراز ی

آشنایی با تیپ های شخصیتی و محیط های شغلی متناسب با آن:
1. واقع گــرا: افــراد واقــع گــرا مهــارت هــای یــدی، فنــی، مکانیکــی نســبتاً خوبــی 
دارنــد. آنهــا ترجیــح مــی دهنــد تــا بجــای افــراد بیشــر بــا اشــیاء رسو کار داشــته 

ــرای دســتاوردهای  ــرا ب ــع گ ــراد واق ــات، ابزارهــا(. اف ــل گیاهــان، حیوان باشــند )مث

عینــی )مثــل ثــروت و امکانــات( ارزش بیشــری قایــل هســتند. 

منونــه ای از مشــاغل: کشــاورزی، دامــداری، خیاطــی، ورزش کاری، نجــاری، صنعــت 

گــری، بــرق کاری، ماشــین کاری، تعمیــرکاری و مکانیکــی از جملــه مشــاغل و 

محیــط هــای واقــع گرایانــه هســتند.

ــئله  ــل مس ــی، ح ــی، تحلیل ــای علم ــر مهارته ــتجو گ ــراد جس ــتجوگر: اف 2. جس
ــد. ــی دارن خوب

ایــن دســته ترجیــح مــی دهنــد تــا در تجزيــه و تحليــل انديشــه هــا و نظریــه هــا 

ــر شــدن در  ــرای موفقيتهــاي هــويش و علمــي و درگی ــراد ب ــن اف ــر شــوند. ای درگی

فعالیــت هــای چالــش برانگیــز ذهنــی ارزش و اهمیــت باالیــی قایلنــد.

ــه ای از مشــاغل: شــیمیدان، فیزیکــدان، ریاضــی دان، زیســت شــناس، زمیــن  منون

شــناس، ســتاره شــناس و باســتان شــناس منونه ای از مشــاغل جســتجوگرانه هســتند. 

رشــته هــای تحصیلــی فیزیــک، شــیمی، ریاضیــات، اقتصــاد، زیســت، زمیــن شناســی، 

ــک، مهندســی نفــت و  نجــوم، باســتان شناســی، مهندســی IT، مهندســی الکرونی

امثــال آن هــم منونــه ای از رشــته هــای تحصیلــی جســتجوگرانه هســتند )هــر چنــد 

متــام رشــته هــای تحصیلــی بویــژه در مقاطــع تحصیــالت تکمیلــی بــه دلیــل پیونــد 

بــا چالــش طلبــی بــه نحــوی درگیــر در جســتجوگری هســتند(.

3. هنــری: افــراد هــرنی مهــارت هــای ادبــی، هــرنی یــا موســیقیایی باالیــی دارنــد. 
ایــن افــراد ترجیــح مــی دهــد تــا بــا امــور انتزاعــی و روش هــای ابتــکاری مشــغول 

. شند با

افراد هرنی ارزش باالیی برای خالقیت، بیان عواطف یا کارهای هرنی قایلند.

ــی،  ــی، نویســندگی ادب ــه ای از مشــاغل: مشــاغلی همچــون بازیگری،کارگردان منون

شــاعری، مجســمه ســازی، نقاشــی )نــه نقاشــی ســاختامن(، از نــوع مشــاغل هــرنی 

ــت  ــاً ماهی ــز طبیعت ــن مشــاغل نی ــا ای ــی متناســب ب هســتند. رشــته هــای تحصیل

هــرنی دارنــد.

ــی: افــراد اجتامعــی قابلیــت هــا و مهــارت هــای بیــن فــردی باالیــی  4. اجتماع
دارنــد. ایــن افــراد اجتامعــی ترجیــح مــی دهنــد تــا بیشــر بــا افــراد رسوکار داشــته 

باشــند تــا بــا اشــیاء.

افــراد اجتامعــی ارزش زیــادی بــرای خدمــات رســانی اجتامعــی و کمــک یــا آمــوزش 

بــه دیگــران قایلنــد.

ــواده، جامعــه شناســی و  ــه ای از مشــاغل: معلمــی مهدکــودک، مشــاوره خان منون

ــی و شــغلی اجتامعــی هســتند. ــه ای از محــط هــای تحصیل پرســتاری منون

5. تهــوری: افــراد متهــور مهــارت هــای باالیــی در فروشــندگی و ترغیــب دیگــران 
دارنــد ایــن افــراد متهــور ترجیــح مــی دهنــد در جایــگاه هایــی باشــند کــه بــه آنهــا 

اجــازه رهــربی و تاثیرگــذاری بــر دیگــران را بدهــد. افــراد متهــور بــرای کســب مقــام 

و موقعیــت هــای اقتصــادی و سیاســی ارزش بیشــری قایلنــد.

ــت تبلیغــات،  ــی، مدیری ــه ای از مشــاغل: سیاســتمداری، فروشــندگی، بازاریاب منون

ــب و کار  ــور کس ــری ام ــطه گ ــری و واس ــه گ ــی، معامل ــط عموم ــت رواب مدیری

منونــه ای از مشــاغل متهورانــه هســتند. رشــته هــای تحصیلــی مدیریــت کســب و 

کار،کارآفرینــی، امــور مالــی، خلبانــی، مدیریــت توریســت و جهانگــردی و تجــارت 

ــه هســتند. ــی متهوران ــه ای از رشــته هــای تحصیل ــل منون ــن املل بی

6. قــراردادی: افــراد قــراردادی دارای قابلیــت باالیــی در تصــدي گــري و ســازمان 
دهــی، و ســازگار بــا ســاختارهای یکنواخــت و رســمی ســازمانی هســتند. ایــن افــراد 

قــراردادی ترجیــح مــی دهنــد بیشــر بــر اســاس ســاختار هــای مشــخص و مطمــن 

عمــل کننــد تــا اینکــه بخوانــد در رشایــط بســیار منعطــف و متنــوع باشــند. افــراد 

ــی  ــررات ارزش باالی ــروی از مق ــادی و پی ــای اقتص ــت ه ــرای موفقی ــراردادی ب ق

قایلنــد.

ــد اداری، حســابداری، دفــر داری،  ــه ای از مشــاغل: مشــاغلی همچــون کارمن منون

ــه ای  ــر منون ــور کامپیوت ــی، و اپرات ــزی بودجــه، بازرســی کال ــه ری مســئولیت برنام

ــکی،  ــناد پزش ــوق، اس ــی حق ــای تحصیل ــته ه ــتند. رش ــرارداری هس ــاغل ق از مش

کتابــداری، حســابداری، و چــاپ منونــه ای از رشــته هــای تحصیلــی قــراردادی 

ــتند. هس

نکات مهم:
و  زمینه هــا  شــاخه ها،  از  یکــی  در  را  منــره  کــه حدنصــاب  دانش آموزانــی   .1

رشــته های تحصیلــی در خردادمــاه کســب نکــرده باشــند، می تواننــد پــس از 

ــته مجــدد  در شــهریورماه  ــن رش ــاه در امتحــان تعیی ــه در تیرم ــردن تقاضانام پرک

رشکــت کنند)همزمــان بــا امتحانــات دانش آمــوزان تجدیــدی(و نســبت بــه کســب 

ــد. ــدام کنن ــره الزم اق ــاب من حدنص

2.ثبت نــام دانش آمــوزان در هرنســتان ها، تابــع محدودیــت جغرافیایــی نبــوده 

ــی  ــق و نواح ــک از مناط ــر ی ــد در ه ــل می توانن ــورت متای ــوزان در ص و دانش آم

ــد. ــام کنن ــه ثبت ن ــدام ب اســتان خــود اق

امتیــاز،  براســاس  نظــری  شــاخه  رشــته های  بــه  دانش آمــوزان  هدایــت   .3

ــی  ــردی و خانوادگ ــه مشــاوره ف ــا ارائ ــه ای و ب ظرفیت هــاو محدودیت هــای منطق

بــه صــورت مســتقیم از مدرســه مبدأ)متوســطه اول( بــه مدرســه مقصد)متوســطه 

دوم( انجــام می شــود.


