
  روند هدايت تحصيلي پايه ي نهم

هدايت تحصيلي پايه ي نهم به حدي از اهميت برخوردار است كه مي تواند حتي سرنوشت و آينده ي دانش 

  آموزان را تحت تاثير قرار دهد.

  

ها وجود دارد، فرزندان  والدين توجه داشته باشند با توجه به جو جامعه و تبي كه درخصوص برخي از رشته

 .آموز و نياز جامعه نيست اي بروند كه آينده آن مورد عالقه دانش مجبور نكنند به رشتهخود را 

آموزان در پايه نهم،  با انجام انتخاب رشته دانشگشته است. سال باز هم انتخاب رشته به پايه نهم باز 22پس از 

شوند.در مصوبه جديد   ش مياي و كاردان وحرفه هاي تخصصي در شاخه نظري، فني آنها از پايه دهم وارد رشته

 :ها عبارتند از گيرد كه اين مؤلفه مؤلفه صورت مي 6 براساس رشته انتخاب  هدايت تحصيلي

 

درصد، نظر معلمان تمام  5درصد از كل امتياز به آن اختصاص دارد، نظر والدين با امتياز  10آموز كه  نظر دانش

درصد، نتايج عملكرد  30اي با امتياز  هاي مشاوره درصد، نتايج آزمون 10دروس دوره اول متوسطه با امتياز 

 .درصد 10درصد و نظرات مشاور با امتياز  35تحصيلي يا همان نمرات درسي با امتياز 

 

اي طراحي  شود، فرم هدايت تحصيلي به گونه آموزان از پايه نهم آغاز مي امسال كه كار انتخاب رشته دانش

سنجي، نظر  هاي استعداد سنجي و رغبت بر امتيازات مربوط به دانش آموز، تستشده است كه عالوه 

ها، معلمان و مشاوران مدارس نيز جمع آوري شده و داراي امتيازاتي است وبا توجه به نمراتي كه  خانواده

ند سه توا آموز مي شود و هر دانش هاي تحصيلي براي او مشخص مي بندي رشته كند اولويت آموز كسب مي دانش

آموز با مشاور مدرسه مشورت و انتخاب رشته  رشته را انتخاب كند كه با توجه به نمرات كسب شده، دانش

 .ها تحصيل خواهد كرد كند و در نهايت در يكي از رشته مي

 

آموزان در پايه دهم مالك بود و  نامه جديد برخالف گذشته كه فقط نمرات آزمون درسي دانش مطابق با آيين

امتياز و يك سوم تأثيرگذاري  35 تحصيلي عملكرد آزمون  تأثيرگذاري را در انتخاب رشته داشت، درصد 50

اي را در  آموز سهم عمده  را به خوداختصاص داده است و مباحثي همچون استعداد، رقبت و توانايي دانش

 .انتخاب رشته او دارد

 

آموزان دارد  رين طرفدار را در ميان دانشاكنون رشته تجربي بيشت وپرورش، هم طبق اعالم وزارت آموزش

كنند،وضعيت  هزار نفر در رشته علوم تجربي رقابت مي 500هزار داوطلب كنكور  900اي كه از حدود  گونه به

 46درصد دانش آموزان در رشته علوم انساني،  30نظام آموزشي در دوره متوسطه دوم بدين شرح است: 

كنند و اين آمار در شهر تهران در رشته علوم  ه رياضي تحصيل ميدرصد در رشت 22درصد رشته تجربي و 

 .درصد است 47درصد و رشته رياضي  31درصد، علوم تجربي 22انساني 

 

آموزان هنگام انتخاب رشته عالوه بر توجه  ها و دانش كند، خانواده نگاهي به آمار فوق اين واقعيت را گوشزد مي

هاي آينده در نظر  وضعيت شغلي و بازار كار رشته انتخابي را در سالآموز،  به نمرات درسي و عالقه دانش

 .بگيرند



هدايت تحصيلي امسال با توجه به مصوبه برنامه درسي ملي در پايه نهم انجام مي شود. بر اساس فرم جديد 

دا هدايت تحصيلي عالوه بر فرم قبلي كه دروس تقريبا امتياز برابر داشتند در فرم جديد دروس ضريب پي

 .كرده اند

 .دانش آموزان در پايان پايه نهم، شاخه تحصيلي(نظري يا فني) و رشته تحصيلي خود را تعيين مي كنند–

 

شاخه ها و رشته هاي هدايت تحصيلي دانش آموزان در شاخه نظري رشته هاي علوم انساني، معارف، رياضي 

 .همچنين برنامه درسي شاخه تجربي به تصويب رسيده است

 

 4در آيين نامه متوسطه، هدايت تحصيلي براساس 96تغيير جديدي كه ايجاد شده اين است كه در ماده –

عامل  2عامل اولي توجه مي شد اما اكنون در اين آيين نامه  2عامل استعداد، عالقه، نياز و امكانات بود كه به 

 .بعدي نيز اجرايي مي شود

 

است كه   »عملكرد«و » تست استعداديابي و عالقه«، »نمرات« چند مالك در هدايت تحصيلي داريم كه شامل–

بيني شده  نمره نظر معلم پيش 10آموز و  نمره نظر دانش 10آموز در سه سال تحصيلي،  ماحصل نمره درس دانش

شود و در كنار آن بحثي به نام هنجار  امتياز است كه در خرداد در مدارس اجرا مي 100است و در مجموع 

اي كه در استان تشكيل  يم يعني در استان چه مقتضياتي وجود دارد كه همه اين موارد در كميتهاستاني دار

 .گيريم شود، بررسي شده و درباره آن تصميم مي مي

 

شد، به متوسطه اول و پايه نهم برگشته است؛  سال كه در متوسطه دوم انجام مي 22هدايت تحصيلي بعد از 

يلي در دوره راهنمايي قديم وجود داشت و در حال حاضر نيز محتواي آن چرا كه در گذشته نيز هدايت تحص

 .مقداري تغيير پيدا كرده است

 

 .اي و كاردانش متناسب با نياز بازار كار تغيير خواهد كرد و حرفه  هاي فني رشته–

س ممكن است اي و كاردانش متناسب با نياز بازار كار تغيير خواهد كرد و براين اسا و حرفه  هاي فني رشته

 .ها كه بازار كار به آنها نياز ندارد، حذف شوند هاي جديد اضافه و برخي رشته برخي رشته

 

اي داريم. براي سال تحصيلي آينده كه پايه دهم را در دوره متوسطه  رشته در شاخه فني و حرفه 43اكنون  هم

هاي  ماند، برخي رشته محتوا باقي مي اي با تغيير رشته شاخه فني و حرفه 43تعدادي از   دوم خواهيم داشت،

 .شوند ها نيز كه متناسب با نياز بازار كار نيست، حذف مي جديد اضافه شده و برخي رشته

 

 مديركل دفتر آموزش كارودانش وزارت آموزش و پرورش خبر داد

 هاي كار و دانش احتمال تغيير رشته

 

هاي غيرفني براي دانش آموزان فني و  تگيساعت شايس 10هاي عمومي و  ساعت دروس شايستگي 42حدود 

ساعت در هفته برنامه  40كار و دانش بر اساس تصويب شوراي عالي بر اساس برنامه درسي ملي حداكثر بايد 



 .درسي داشته باشيم

 

ساعت در هفته برنامه درسي داشته باشيم كه در سه سال  40بر اساس برنامه درسي ملي حداكثر بايد 

 .خواهد شدساعت  120حداكثر

 

واحد ديگر دروس مهارتي و تخصصي تدريس خواهد  68واحد تعيين تكليف شده و براي حداكثر تا  52براي  

هايي با توجه  شد. وي با اشاره به اينكه هشت مجموعه در كارودانش داريم گفت: از اين هشت مجموعه رشته

 .فه خواهد شدهاي جديدي نيز اضا شوند و رشته به عدم نياز بازار كار حذف مي

 

ها متنوع  عنوان رشته مهارتي در سراسر كشور داريم كه توزيع آن به تناسب نياز استان 264به گفته وي، فعال 

 .است

 

 : هدايت تحصيلي و انتخاب رشته در پايه نهم

و در  انتخاب رشته در پايه نهم در سه شاخه علوم نظري،كار و دانش و فني و حرفه اي اتجام خواهد پذيرفت

 دانش   پايه دهم دانش آموز مي تواند براساس شاخه اي كه انتخاب نموده، رشته مورد نظر را انتخاب نمايد

 انتخاب تكليف دهم پايه در نمايد، مي انتخاب  قطعي صورت به را خود رشته يا شاخه نهم پايه در كه آموزي

 مصوبه آخرين اساس بر است مشخص آموزان دانش همه براي رشته

 

آموزش وپرورش دروس سال دهم تعيين شده است و كتابهاي جديد چاپ شده است . و دانش آموزان شاخه 

 . ندارند دانشگاهي پيش دوره  نظري

 

 دبيران دروس مرتبط هر رشته-مشاور مدرسه-تركيب اعضاي هدايت تحصيلي واحد آموزشي: مدير مدرسه

 

 :آيين نامه هدايت تحصيلي 10ماده 

ته تحصيلي دانش آموزان بر اساس مالك هايي كه در اين آيين نامه مطرح شده است در انتخاب شاخه/رش

 با  نمرات درسي مرتبط -1    شود مي  مالك دسته دو  پايان دوره اول متوسطه انجام مي شود. كه شامل

 امتياز 65امتيازات مشاورهاي  -2     امتياز 35  رشته

 

 10   مرتبط دروس دبيران نظر –امتياز  15 شغلي و تحصيلي رغبت تست –امتياز  15شامل تست استعداد 

 در كه  امتياز 10 آموزشگاه مشاور نظر –امتياز  5 آموز دانش والدين نظر –امتياز  10 آموز دانش نظر –امتياز 

 . امتياز هدايت تحصيلي را تشكيل مي دهد 100  امتياز مشاور با امتياز دروس روي هم 65 مجموع

 

 :آيين نامه هدايت تحصيلي 11ماده 

 تجربي علوم و اسالمي  در شاخه نظري دانش آموزان به يكي از رشته هاي ادبيات و علوم انساني، معارف 1-11

 .شد خواهند هدايت وفيزيك رياضي و

 



در شاخه كاردانش و فني و حرفه اي مطابق با ضوابط مربوط دانش آموزان به يكي از زمينه ها ( صنعت ؛  2-11

 مي نام ثبت  موجود هنرستانهاي در و. شد خواهند هدايت نظر  مورد  كشاورزي و خدمات )، گروه و رشته

 . كنند

 

هدايت تحصيلي دانش آموزان واحدهاي آموزشي بزرگساالن، ايثارگران، استعدادهاي درخشان،  5-11

 .استاستثنايي، داوطلبان آزاد و دانش آموزان تطبيقي همانند دانش آموزان عادي 

 

 علوم تجربي و رياضي و فيزيك -1-16

مجموع سه نمره پذيرفته شده خرداد يا شهريور هر يك از درس هاي رياضي و علوم تجربي، در سه پايه در 

 .نباشد 42دوره متوسطه اول بدون ضريب كمتر از 

 .محاسبه مي گردد 3نمره درس رياضي و علوم تجربي در سه سال دوره متوسطه اول با ضريب 

مجموع نمرات دروس مرتبط با رشته در سه سال دوره متوسطه اول با در نظر گرفتن ضريب هر يك از دروس 

باشد. يعني به عبارت ديگر چنانچه نمرات هر درس را در ضريب آن جمع نماييم و حاصل جمع آن  252حداقل 

 .شدبا 14را بر تعداد دروس مرتبط با رشته تقسيم نماييم معدل رشته بايد حداقل 

 

 رشته ادبيات و علوم انساني -2-16

مجموع سه نمره پذيرفته شده خرداد يا شهريور در هر يك از درس هاي زبان و ادبيات فارسي، عربي و 

 .نباشد 42مطالعات اجتماعي در سه پايه دوره متوسطه اول بدون ضريب كمتر از 

 .محاسبه مي شود 4ضريب نمره درس زبان و ادبيات فارسي در سه سال دوره متوسطه اول با 

 .محاسبه مي شود 3نمره درس مطالعات اجتماعي در سه سال دوره متوسطه اول با ضريب 

 .محاسبه مي شود 2نمره درس عربي در سه سال دوره متوسطه اول با ضريب 

مجموع نمرات دروس مرتبط با رشته در سه سال دوره متوسطه اول با در نظر گرفتن ضريب هر يك از دروس 

باشد. يعني به عبارت ديگر چنانچه نمرات هر درس را در ضريب آن جمع نماييم و حاصل جمع  378داقل ح

 .باشد 14آن را بر تعداد دروس مرتبط با رشته تقسيم نماييم معدل رشته بايد حداقل 

 

 شاخه فني و حرفه اي و كاردانش -4-16

هاي مطالعات ، كار و فناوري در سه پايه دوره  مجموع سه نمره پذيرفته شده خرداد يا شهريورهر يك از درس

 .نباشد 36اول بدون ضريب كمتر از 

 .محاسبه مي شود 2نمره درس مطالعات در سه سال دوره متوسطه اول با ضريب 

 .محاسبه مي شود 3نمره درس كار و فناوري در سه سال دوره متوسطه اول با ضريب 

مجموع نمرات دروس مرتبط با رشته در سه سال دوره متوسطه اول با در نظر گرفتن ضريب هر يك از دروس 

باشد. يعني به عبارت ديگر چنانچه نمرات هر درس را در ضريب آن جمع نماييم و حاصل جمع آن  180حداقل 

 .شدبا 12را بر تعداد دروس مرتبط با رشته تقسيم نماييم معدل رشته بايد حداقل 

 

 شاخه فني و حرفه اي و كاردانش -16-4تبصره 



پس از تعيين شاخه فني و حرفه اي و كاردانش در پايان دوره اول متوسطه و ثبت نام اوليه در هنرستان 

مربوطه، هدايت دانش آموزان براي ورود به زمينه، گروه و رشته مورد نظر بر اساس بررسي هاي مشاوره اي و 

 .تحصيلي مستقر در هنرستان مربوطه صورت مي گيردنظر فني كميته هدايت 

 

انتخاب رشته تحصيلي نياز به توجه به چند مورد مي باشد كه شناخت اين موارد و مشورت و آگاهي درمورد 

 :رشته هاي تحصيلي مي تواند به يك انتخاب درست كمك كند

 

شناخت توانايي هاي شخصي  شناخت شخصي: مهم ترين مساله در انتخاب رشته در سال دوم دبيرستان،-

ها مفهومي و استداللي دارد، باالتبع مي تواند در ادامه  است. شخصي كه توانايي باالتري در خصوص درس

مسير در رشته رياضي موفق تر ظاهر شود. شخصسي كه عالوه بر موارد ذكر شده توانايي علمي مشخصي در 

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

 علوم رشته در تواند مي دارد بيشتري اشراف آن به مربوط مسايل و علومانساني   نهايت شخصي كه بر دروس

 .شود ظاهر تر موفق انساني

 

شناخت بازار كار: يكي از مسايلي كه مي تواند به انتخاب رشته درست در شما كمك كند و زمينه ساز -2

موفقيت هاي علمي و شغلي آينده شما باشد، شناخت بازار كار 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 كمك مي كند

 

اكز آموزش عالي در خصوص رشته هاي دانشگاهي: در برخي از رشته ها توجه به پتانسيل دانشگاه ها و مر-3

مانند پزشكي با توجه به پتانسيل كم داشنگاه ها در پذيرش دانشجو و استقبال زياد داوطلبان كنكور در 

 .است ديگر هاي رشته از تر سخت ها رشته از گونه اين در قبولي امكان و   خصوص آن، شرايط

 

متخصص: يكي از موثرين كارهاي در انتخاب درست رشته در سال دوم دبيرستان، مشاوره با مشاوره با افراد -4

متخصصين و مشاوران در اين خصوص مي باشد. از جمله كساني كه مي توانند در اين خصوص كمك شاياني به 

ار كار شما بكنند، فارغ التحصيالن دانشگاهي است كه اطالعات جامع در خصوص رشته هاي دانشگاهي، باز

 .مربوط به آنها و شرايط تحصيلي در دانشگاه هاي كشور در رشته مرتبط با خود را به شما خواهند داد

 

در انتخاب درست، بايد ويژگي هاي دانش آموز از جمله ميزان بهره هوشي، نمرات تحصيلي، نقاط ضعف و قوت 

رد. اگر دانش آموز بتواند رشته اي را در دروس مختلف، استعداد و ميزان عالقه مندي مورد بررسي قرار بگي

انتخاب كند كه با توانايي ها و عالقه هايش مطابقت داشته باشد تا حد زيادي توانسته در مسيري قدم بردارد 

 كوشش و تالش باعث باشد بيشتر انتخابي رشته در قدر هر مندي عالقه ميزان. شود مي     كه به موفقيت ختم

 .شود مي هدف به رسيدن براي بيشتر

هاي تحصيلي بيشتر آشنا كنيم تا انتخابي درست و سرشار از  آموزان را با رشته ايم كه شما دانش تالش كرده

 .موفقيت داشته باشيد



 

توانند انتخاب كنند  آموزان در سال دوم مقطع تحصيلي متوسطه مي هاي تحصيلي كه هر يك از دانش شاخه

هاي  به رشته ها شاخه اين از يك هر كه اي، حرفه و فني شاخه�3  شكاردان شاخه�2 نظري شاخه�1عبارتند از: 

  .شوند متفاوتي تقسيم مي

 

 شاخه نظري

 :است اسالمي معارف و انساني تجربي، رياضي،  رشته4شاخه نظري شامل 

  

 فيزيك رياضي  رشته

است. همانطور كه از اسم اين رشته پيداست دروس اصلي و مهم اين رشته درس رياضي و فيزيك 

اين رشته محسوب مي شود بنابراين دانش آموزاني كه  در موفقيت براي اصلي نيازهاي پيش از رياضي  دانش

 يادگيري براي الزم توانايي و باشند مند عالقه رياضي درس به بايد شوند مي فيزيك رياضيو  وارد رشته

 دانش بودن قوي ، رشته اين در الزم هاي زمينه پيش از ديگر يكي. باشند داشته را درس اين به مربوط مطالب

 اين در رشته اين به مربوط دانشگاهي هاي رشته اكثر كه آنجايي از. باشد مي     ك و شيميفيزي درس در آموز

 مهم بسيار دروس اين در آموز دانش بودن قوي بنابراين دارند، مهمي ضرايب) شيمي – فيزيك(  درس دو

 .است

تجربه نشان مي دهد دانش آموزاني كه بهره هوشي ( توانايي ذهني ) باال و سرعت عمل ذهني خوبي دارند، 

 در اجسام و اشكال تصور(  فضايي اجسام تجسم و تحليل –موفقيت بيشتري به دست مي آورند. قدرت تجزيه 

 .باشد مي رشته اين در توفيق براي الزم هاي توانايي ديگر از)  ذهن

ثر مشاغل اك بنابراين. است شده عجين ها دانشگاه مهندسي و فني هاي رشته با فيزيك، رياضي  رشتهنام 

فني و مهندسي، از طريق تحصيل در رشته رياضي و فيزيك قابل دسترسي خواهد بود و از آنجا كه كشور ما 

 جرات به  سايرين است. در حال صنعتي شدن مي باشد نياز جامعه ما نيز به رشته هاي فني و مهندسي بيش از

بوط به آن از متنوع ترين رشته هاي مر مشاغل و دانشگاهي هاي رشته نظر از رياضي رشته گفت توان مي

 .موجود در دوره متوسطه است

 

 رشته علوم تجربي 

براي موفقيت در اين رشته قوي بودن در درس هاي علومتجربي دوره راهنمايي وعلوم زيستي ، رياضي و 

ستان از اهميت خاصي برخوردار است. دانش آموزاني كه به ساختمان بدن موجودات زنده عالقه شيمي دبير

مند هستند و از مطالعه طبيعت ( گياه، جانوران و محيط زيست) لذت مي برند، مي توانند در اين رشته 

آموز بايد بتواند موفقيت به دست بياورند. يادگيري مطالب زيست شناسي نياز به حافظه قوي دارد يعني دانش 

بسياري از موضوعات دانش زيست شناسي را در ذهن تجسم نمايد و به خاطر بسپارد. همچنين افرادي كه 

عالقه زيادي به كارهاي آزمايشگاهي دارند و توانايي هاي الزم را در اين خصوص دارا مي باشند از كساني 

دست بياورند. از نظر تنوع رشته هاي  محسوب مي شوند كه مي توانند موفقيت هايي در اين رشته به

دانشگاهي گروه علوم تجربي بعد از رياضي و فيزيك در رتبه دوم قرار دارد. نكته جالب توجه آنجاست كه اكثر 



افرادي كه اين رشته را انتخاب مي كنند به پزشكي عالقه مند هستند، اما بايد توجه داشت كه ظرفيت 

ي باشد. بسياري از فارغ التحصيالن دانشگاهي اين گروه در مراكز درماني و دانشگاه ها در اين زمينه محدود م

 .بهداشتي مشغول به كار مي شوند

 

 رشته علوم انساني

از شرايط اصلي براي ورود به اين رشته قوي بودن در دروس ادبيات و عربي است ، همچنين دانش آموز بايد 

 انساني علوم به مربوط معلومات و دانش رشته اين  اده باشد.توانايي خود را در درس مطالعات اجتماعي نشان د

ع اصليعلوم انساني مطالعه مسايل مربوط به انسان است. زبان و ادبيات ملل مختلف، موضو. گيرد مي    بر در را

اديان و مذاهب مختلف، علوم ورزشي، باستان شناسي، تاريخ، جغرافيا، اقتصاد، جامعه شناسي، علوم اجتماعي 

مردم شناسي، فلسفه و منطق، روانشناسي، مديريت بخش هاي مختلف اقتصادي، بازرگاني و دولتي، مسايل و 

مربوط به خانواده و علوم تربيتي از محورهاي اصلي اين رشته محسوب مي شود. براي توفيق در اين رشته 

ي چون ادبيات، عربي، عالوه بر عالقه مندي به علومانساني و قدرت حافظه خوب، توانايي علمي در دروس

تاريخ، جغرافيا، فلسفه و منطق و مطالعات اجتماعي از نيازهاي اصلي به حساب مي آيند. اكثر مشاغلي كه 

محور اصلي آن ها انسان مي باشد، با علوم انساني در ارتباط هستند. طي سال هاي اخير استقبال در اين رشته 

سري بيشترين شركت كننده در گروه ادبيات و علوم انساني كاهش يافته است اما هنوز هم در كنكورهاي سرا

 .است. اين در حالي است كه تعداد دانش آموزان آماده و قوي در اين گروه كمتر از گروه هاي ديگر است

 

  رشته علوم و معارف اسالمي

 اخالق آن،قر تفسير اسالمي، معارف فقه، اصول قبيل از اصلي مباحث و دروس با  آموز در اين رشته دانش

دبيات عرب مسلط بوده و به آن ا و زبان به بايد و شود مي آشنا …و قرآن با آشنايي االعربيه مبادي اسالمي،

مند باشد چرا كه براي ورود به واديه قرآن و حديث و مطالعه تاريخ و تمدن كشورهاي مسلمان و كتب  عالقه

فقه و مباني حقوق اسالمي، آشنايي با زبان عربي يك عرفاني و فلسفه اسالمي و يا تحقيق و مطالعه بر روي 

ناپذير است. فارغ التحصيالن اين رشته مجاز خواهند بود تا در رشته هاي دانشگاهي مربوط به  ضرورت اجتناب

گروه ادبيات وعلومانساني ادامه تحصيل بدهند. همچنين برخي از موسسات آموزش عالي خاص مانند 

ن داوطلبين مذكور براي ادامه تحصيل در رشته هاي مذهبي و اسالمي دانشجو مي دانشگاهعلومو حديث، از بي

 .پذيرد

 

 اي فني و حرفه  شاخه 

صنعت، خدمات و   آموزش و پرورش شامل سه زمينه  اي در مقطع تحصيلي متوسطه فني و حرفه  شاخه

 .باشد كشاورزي است و هر زمينه داراي چندين رشته مي

و دبيران تخصصي آن » هنرجو«آموزان آن  و دانش» هنرستان«شي مجري اين شاخه هاي آموز مراكز و واحد

 .شوند ناميده مي» آموز هنر«

خالقيت و نوآوري، شناخت بهتر استعداد   اي، استقالل فكري و ايجاد زمينه و حرفه  فني  از اهداف اصلي شاخه

مت اشتغال، مفيد است. چون اين شاخه داراي مناسب براي هدايت آنان به س  هنرجويان و ايجاد زمينه  و عالقه



نرستان فارغ التحصيل مي شوند نمي توانند در كنكور ازه كه باشدهنرجوياني نمي  دوره پيش دانشگاهي

سراسري و آزاد شركت كنند. اما به منظور ارتقاي سطح مهارت اين هنرجويان دوره كارداني خاصي در 

 پرورش و آموزش به وابسته اي حرفه و فني هاي دانشكده و آزاد دانشگاه كاربردي، علمي   دانشگاه جامع

قه مند پس از قبولي در آزمون هاي ورودي مجاز خواهند بود تا مدرك فوق عال هنرجويان. است شده طراحي

 .ديپلم خود را دريافت نمايند و بدين ترتيب با مهارت بيشتري جذب بازار كار شوند

 

 كاردانش  شاخه

صنعت، خدمات و كشاورزي   آموزش و پرورش شامل سه زمينه  در مقطع تحصيلي متوسطهكاردانش   شاخه

شوند. دانش آموزاني كه  ناميده مي» هنرستان كار دانش«هاي آموزشي مربوط به اين شاخه  است. مراكز و واحد

ه در شاخه فني قصد دارند هر چه سريع تر جذب بازار كار شوند به اين شاخه هدايت مي شوند البته همانطور ك

و حرفه اي اشاره شد هنر جويان كاردانش نيز مي توانند ادامه تحصيل دهند. دانش آموزاني كه توانايي و 

حوصله كمتري براي يادگيري دروس نظري و حافظه محور دارند و تمايل بيشتري به انجام مشاغل عملي و 

كه تنوع رشته در اين شاخه بسيار زياد است  مهارتي دارند براي تحصيل در اين شاخه مناسب هستند. از آنجا

توانمندي هاي مربوط به اين شاخه نيز گسترده است. به همين علت عالقه مندان بايد در انتخاب رشته دقت 

 .بيشتري داشته باشند

 

شاخه فني و حرفه اي با شاخه كاردانش شباهت زيادي دارد اما تفاوت هايي نيز دارد. از جمله اين تفاوت ها 

 :ي توان به اين موارد اشاره كردم

 .ر استدشوارت كاردانش از اي حرفه و فني  شرايط ورود به شاخه *

 .است دانش كار از   تر مشكل اي حرفه و فني  دروس شاخه *

 .دروس عملي و ساعات كارگاهي شاخه كار دانش بيشتر از فني و حرفه اي است *

 .حرفه اي است رشته هاي شاخه كار دانش متنوع تر از فني و *

 .شرايط استخدام براي فارغ التحصيالن فني و حرفه اي بهتر است *

 .ساعات حضور در مدرسه براي دانش آموزان فني و حرفه اي بيشتر است *

دانش آموزان فني و حرفه اي برخي از دروس را كه دانش آموزان كار دانش از گذراندن آن معاف هستند را  *

 .مي گذرانند

 

 :نكته

نمرات دوره ي راهنمايي دانش آموزي كه به داليل موجه نظير : شركت در امتحانات جامع دوره ي راهنمايي،  –

شركت در امتحان تعيين پايه (موضوع ماده هفتاد آيين نامه آموزشي دوره ي سه ساله متوسطه روزانه)، 

 فاقد …له، جنگ، آتش سوزي و تحصيل در مدارس غيرايراني خارج از كشور و بروز حوادثي از قبيل سيل، زلز

 :ذيل محاسبه مي شود شرح به است تحصيلي راهنمايي سوم و دوم و اول هاي پايه نمرات

 

 هاي درس نمرات نباشد، موجود راهنمايي ي دوره ي پايه دوي هر يا و دوم يا اول ي پايه نمرات چنانچه –الف 

 ساير رعايت با و شود مي منظور نيز مذكور هاي پايه نام هم هاي درس براي راهنمايي سوم ي پايه مرتبط



 .ت مي گرددثب تحصيلي هدايت يك شماره برگ نمون در ضوابط

 

 تحصيلي هدايت يك شماره برگ نمون نباشد، موجود راهنمايي ي دوره سوم ي پايه نمرات چنانچه –ب 

 .شود مي تنظيم ضوابط ساير رعايت با متوسطه اول ي پايه مرتبط هاي درس نمرات براساس

 

به منظور محاسبه امتياز در نمون برگ شماره يك هدايت تحصيلي معدل هر شاخه يا رشته در عدد پنج  –

 امتياز بررسي هاي مشاوره اي 50امتياز نمرات و50ضرب مي شود.)

 

 :نكات تكميلي 

به هيچ يك از شاخه دانش آموزي كه در پايان زمان مقرر (پايان سال اول ياپس از دو نيم سال) شرايط ورود  –

ها يا رشته ها و يا شاخه و رشته ي دلخواه را كسب نكند و يا شرايط شاخه يا رشته اي را كسب كند كه در 

محل سكونت وي وجود ندارد، چنانچه در نيم سال هاي بعد مطابق ضوابط ذيل موفق به احراز شرايط شود، مي 

 .امه تحصيل دهدتواند به شاخه يا رشته ي مورد نظر هدايت شود و اد

 

از درس يا درس ) 10چنانچه علت عدم احراز شرايط شاخه يا رشته ي مورد نظر مربوط به نداشتن نمره ي ( :  1

و كسب  10هاي مرتبط متوسطه باشد، دانش آموز مي تواند پس از گذراندن آن درس يا درس ها و اخذ نمره ي 

 .ه شاخه يا رشته ي مربوط هدايت شودساير شرايط با صدور نمون برگ مجدد هدايت تحصيلي ب

از درس يا درس  12چنانچه علت عدم احراز شرايط شاخه يا رشته ي مورد نظر به دليل نداشتن نمره ي  : 2

هاي اختصاصي باشد(ويژه رشته هاي شاخه ي نظري)، دانش آموز مي تواند با نظر مشاور در امتحان تعيين 

 .و در صورت كسب شرايط به شاخه يا رشته ي مربوط هدايت شودرشته درس يا درس هاي مربوط شركت كند 

از درس  30در صورتي كه دانش آموز شرايط شاخه يا رشته ي مورد نظر را به دليل عدم كسب حد نصاب  : 3

از درس هاي مرتبط پايه اول  12هاي مرتبط دوره ي راهنمايي احراز نكرده باشد به شرط داشتن معدل حداقل 

 .كسب آن از طريق امتحان تعيين رشته مي تواند به شاخه يا رشته ي مورد نظر هدايت شودمتوسطه و يا 

چنانچه مجموع نمرات درس هاي مرتبط با شاخه يا رشته در دوره ي راهنمايي و پايه اول متوسطه دانش  :  4

رشته در سال  از درس هاي مرتبط با شاخه يا 12آموز به حد نصاب مقرر نرسد به شرط داشتن معدل حداقل 

اول متوسطه مي تواند با نظر مشاور به شاخه يا رشته مورد نظر هدايت شود. چنانچه معدل درس هاي مرتبط 

نباشد مي تواند در امتحان تعيين رشته درس يا درس هايي كه شرايط را براي  12سال اول متوسط دانش آموز 

اخه يا رشته ي پايه اول متوسطه و يا معدل وي فراهم مي آورد، شركت كند و معدل درس هاي مرتبط با ش

ات درس هاي مرتبط با شاخه يا رشته در دوره ي نمر مجموع معدل( رشته يا شاخه با مرتبط  درس هاي

 .برساند 12راهنمايي و پايه اول متوسطه) را به حداقل 

نمي شود و در صورت كسري نمره با  76-4و  76-3دانش آموز متقاضي شاخه ي كاردانش مشمول بندهاي  –

 .نظر مشاور مي تواند به شاخه ي مذكور هدايت شود


