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اطالع رسانی آموزشی، اجتماعی و فرهنگی، طنز و سرگرمی

دانستن توانستن است.
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دكتر عطــاءاهلل غبرایی، دكتــر محمدرضا 

محمدشفیعی و علی اكبر نصرتی
هیئت تحریریه: مریم شــمیرانی، بابک فخر،  
رضا  عبدالهیان،  پژمــان  كتابــدار،  محمد 
پشــنگ پور، صفا شیدایی، حســام زینی، 

سامان یامایی و مریم كولیوند

گرافیک: ستاره كاوه و ام البنین مهربان
حروف نگاری و ویرایش: سیما سرشار

عكس: مصطفي صارمي
تبلیغات: نغمه ارفعی زاد ه

ناظر چاپ: حمید محمدی
لیتوگرافی و چاپ: 
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به این 6 سؤال اساسی پاسخ دهید

انتخاب رشته، انتخاب آینده ی شماست. پاسخ گویی دقیق و شفاف به 6 سؤال زیر، کلید 
موفقیت شــما در انتخاب رشــته ی صحیح اســت؛ اما ابتدا باید یک اشتباه بزرگ را تصحیح 

کنیم.
تصحیح یک اشتباه بزرگ برای انتخاب رشته ی موفق

بعضــی از دانش آموزان تصور می  کنند برای یک انتخاب رشــته ی خوب، مهم ترین چیز 
کارنامه و نمرات و رتبه ی کنکور است. آن ها بیش از آن که به خودشان، اهدافشان و آینده شان 
فکــر کنند، به نظر دیگران و اهمیتی که مردم جامعه  به رشــته های مختلف می دهند توجه 
می کنند؛ اما موضوع اصلی برای یک انتخاب رشته ی صحیح این است که خودتان و اهدافتان 
را خوب بشناســید. موضوع اصلی انتخاب رشته ، خود شما هستید. من 6 سؤال طرح کرده ام 
که اگر بتوانید به این 6 ســؤال پاســخ دقیق و واضحی بدهید انتخاب رشته ی خوبی خواهید 

داشت.
این ســؤال ها برای خودشناسی شما در زمینه ی انتخاب رشته تنظیم شده است. هر چه 
پاســخ های شما دقیق تر و واضح تر باشد، شناخت شما از خودتان و اهدافتان روشن تر است و 

درنتیجه انتخاب بهتری خواهید داشت.
لطفاً ســؤال ها را با دقت بخوانید و خوب فکر کنید. با پدر و مادر خود نیز مشورت کنید؛ 
زیرا آن ها روحیات و ویژگی های شــخصیتی شما را بیش تر و بهتر می شناسند و می توانند به 

شما در شناخت خودتان کمک کنند.

سؤال 1: آیا می دانید می خواهید كدام رشته )ها(ی دانشگاهی را انتخاب كنید؟ 
آیا شــما جزء افرادی هستید که فقط و فقط یک رشته را مد نظر دارید؟ آیا دو رشته را 
انتخاب می کنید؟ شــاید سه رشته مد نظرتان باشــد؛ این سه رشته به ترتیب اولویت چگونه 
هســتند؟ آیا عالیق متنوعی دارید؟ آیا رشــته های مختلف برای شــما چندان تفاوتی با هم 

ندارند؟ آیا تردید دارید و دقیقاً نمی دانید که کدام رشته )ها( را ترجیح می دهید؟
اگر دو یا چند رشته را انتخاب می کنید باید به انتخاب شهر و دانشگاه هم فکر کنید. آیا 
فقط در شهر خودتان انتخاب رشته خواهید کرد؟ آیا فقط می خواهید در شهر خودتان ادامه ی 

تحصیل دهید یا شهرهای دیگر را هم مد نظر قرار خواهید داد.
توصیه ی  من این اســت که تا جایی که می توانید در شهر خودتان و در کنار خانواده تان 
بمانید. به ویژه اگر در تهران و کالن شــهرها و شهرهای دانشگاهی زندگی می کنید شهر خود 

را بر شهرهای دیگر ترجیح دهید.
به جز رشــته و شهر، به دانشــگاه هم فکر کنید. آیا می دانید کدام دانشگاه ها را ترجیح 
می دهید؟ اولویت های شــما در مورد انتخاب دانشــگاه ها چیســت؟ اگر می خواهید اولویت 
دانشــگاه ها را بدانید یک راه این است که به متوسط نمره ی قبولی یا به نمره ی آخرین افراد 
قبول شــده در رشــته های مختلف توجه کنید. این اطالعات را می توانید در سایت کانون هم 

به دست آورید.
نکته ی مهم در مورد رشــته و شهر و دانشگاه این است: می خواهید با کدام الگو، رشته ها 

را پشت سر هم بچینید و اولویت بندی کنید؟
در ادامه چند الگو را به شــما معرفی می کنم. شــما باید الگوی خود را با تفکر و دقت و 

مشورت با خانواده و دوستان انتخاب کنید.
معرفی چند الگو با یک مثال ساده:

در مثالی که خواهم گفت می توانید نام شهر و رشته ها را متناسب با وضعیت خود تغییر 

قبل از انتخاب رشته: 

كاظم قلم چی 
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