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کالس اول دبيرستان پيش مي آيد که رشته تجربي را انتخاب کنند يا رياضي؟ در رشته انساني در هميشه اين سوال براي اغلب دانش آموزان 

.چه رشته هايي موفق تر هستند  

 چه و شوند مي آن درگير دوم سال به ورود اين سوال و سوال هاي مشابه از جمله مواردي است که فارغ التحصيالن سال اول دبيرستان در بدو

.نيستند راضي خود انتخاب از آينده در اوقات برخي در بسا  

 يک انتخاب رشته تحصيلي نياز به توجه به چند مورد مي باشد که شناخت اين موارد و مشورت و آگاهي درمورد رشته هاي تحصيلي مي تواند به

: کند کمک درست انتخاب  

شخصي که توانايي باالتري در -1انايي هاي شخصي است. شناخت شخصي: مهم ترين مساله در انتخاب رشته در سال دوم دبيرستان، شناخت تو

ها مفهومي و استداللي دارد، باالتبع مي تواند در ادامه مسير در رشته رياضي موفق تر ظاهر شود. شخصسي که عالوه بر موارد ذکر  خصوص درس

رشته تجربي موفق تر ظاهر شود و در شده توانايي علمي مشخصي در دروس تخصصي تجربي يعني دروس زيست شناسي دارد، مي تواند در 

.شود ظاهر تر موفق انساني علوم رشته نهايت شخصي که بر دروس علوم انساني و مسايل مربوط به آن اشراف بيشتري دارد مي تواند در  

2- لمي و شغلي آينده شما شناخت بازار کار: يکي از مسايلي که مي تواند به انتخاب رشته درست در شما کمک کند و زمينه ساز موفقيت هاي ع

باشد، شناخت بازار کار مربوط به رشته هاي دانشگاهي مرتبط با رشته تحصيلي شما در دانشگاه مي باشد. مطالعه در اين خصوص و مشورت با 

 .فارغ التحصيالن رشته هاي مربوطه به شما در انتخاب درست کمک مي کند

3-  پتانسيل به توجه با پزشکي مانند ها رشته از برخي در: دانشگاهي هاي رشته خصوص ي درعال آموزش مراکز و ها دانشگاه پتانسيل توجه به

 از تر سخت ها رشته از گونه اين در قبولي امکان و  شرايط آن، خصوص در کنکور داوطلبان زياد استقبال و دانشجو پذيرش در ها داشنگاه کم

است ديگر هاي رشته . 

4- موثرين کارهاي در انتخاب درست رشته در سال دوم دبيرستان، مشاوره با متخصصين و مشاوران در اين مشاوره با افراد متخصص: يکي از 

خصوص مي باشد. از جمله کساني که مي توانند در اين خصوص کمک شاياني به شما بکنند، فارغ التحصيالن دانشگاهي است که اطالعات جامع در 

.ه آنها و شرايط تحصيلي در دانشگاه هاي کشور در رشته مرتبط با خود را به شما خواهند دادخصوص رشته هاي دانشگاهي، بازار کار مربوط ب   

......در آخر  

.اين پنجره مي تواند راهي براي شما در جهت انتخاب رشته درست براي شما باشد. با ما در تماس باشيد  

.انتخاب رشته درست خود کمک شوداز اين پس سعي مي شود تا با معرفي برخي رشته هاي دانشگاهي به شما در    

 جواد احمدي شعار

دبيرستان اول هاي آزمون مدير   

 


