
ایران تحصیل مشخص شده است. از آنجایی که انتخاب رشته یکی از   1401مشاوره انتخاب رشته نهمجزییات 

ست که دانش آموزان در طی فرایند تحصیل اخذ می کنند، ما در این مطلب قصد داریم به بررسی  تصمیمات مهمی ا

بپردازیم. در ادامه همراه ما باشید تا از این موضوع اطالعات الزم را  1401نکات و فرایند مشاوره انتخاب رشته نهم 

 .بدست آورید

سری بررسی ها انجام شده و سپس مشاور به شما اطالعاتی   در مشاوره انتخاب رشته نهم ابتدا نسبت به عالیق شما یک

هر آنچه که باید از آن رشته بدانید، ارائه می دهد. بهتر است در همین ابتدای   را از فضای تحصیلی در هر رشته و

تحصیل از فرصت های شغلی هر رشته و به صورت کلی نکات مهم در هر رشته اطالعات الزم را بدست آورید. ما در 

 .این مطلب نیز سعی داریم تمامی نکات مهم را ارائه دهیم

در مشاوره انتخاب رشته نهم اگر هر سوالی در رابطه با شرایط پذیرش رشته های مختلف، دسته بندی کلی رشته ها، 

قابل توجهی   نکات مهم هنگام انتخاب رشته داشته باشید، پاسخ داده خواهد شد. از آنجایی که رشته پایه نهم می تواند تاثیر

روی ادامه فرایند تحصیل و شغل شما داشته باشد، بسیار مهم است که از خدمات مشاوره تلفنی در این دوره استفاده 

 .نمایید

  

  

از سراسر کشور از طریق   مشاوره انتخاب رشته نهمبرای کسب اطالعات بیشتر در رابطه با 

 .تماس حاصل فرمایید ایران تحصیلتلفن ثابت با مرکز مشاوره 

 (تماس از استان تهران) 9099072952 تماس از سراسر کشور و 9099072952

 شب حتی ایام تعطیل  1صبح الی  8پاسخگویی از  از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد تماس

  

  

 مهم است؟  1401چرا استفاده از مشاوره انتخاب رشته نهم 

انتخاب رشته یکی از تصمیماتی است که بر کل دوران تحصیل و حتی زندگی دانش آموزان می تواند موثر باشد. زیرا 

شرایط شغلی و کاری و بسیاری موارد دیگر به انتخاب رشته می تواند مرتبط باشد. پس توجه داشته باشید که اگر در 

استفاده نکنید، درصد خطای شما باالتر رفته و شاید نتوانید   1401انتخاب رشته مقطع نهم از مشاوره انتخاب رشته نهم 

با ما می توانید در   راهنمای انتخاب رشته مقطع نهمآن طور که باید و شاید تصمیم درستی را اخذ نمایید. برای دریافت 

 .تماس باشید
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 شرایط انتخاب رشته نهم به دهم 

در گذشته برای انتخاب رشته تنها به نمرات آخرین پایه توجه می شد؛ اما امروزه اینطور نیست و نمرات سال های قبل 

تاثیر خواهد گذاشت. مورد بعدی مربوط به تاثیر سهمیه مناطق ایثارگران جانبازان خانواده شهدا و نیز بر انتخاب رشته 

 .رزمندگان است

  

  

 دسته بندی کلی شاخه های تحصیلی انتخاب رشته نهم

ا ارائه در این قسمت همراه ما باشید تا نکاتی را در رابطه با دسته بندی کلی شاخه های تحصیلی انتخاب رشته نهم به شم

 .دهیم

به صورت کلی برای انتخاب رشته نهم به دهم سه شاخه وجود دارد که شامل، شاخه نظری، کار و دانش و فنی و حرفه 

 .ای می شود

  

  

 شاخه نظری 
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 .رشته کلی از جمله، ریاضی، تجربی، انسانی و معارف را خواهید داشت 4در شاخه نظری شما حق انتخاب 

  

  

 ریاضی فیزیکشاخه نظری، رشته 

اگر به دروس مفهومی و حل کردنی عالقه مند هستید، پیشنهاد می کنیم این رشته را انتخاب کنید. داشتن دانش ریاضی  

خوب از جمله مواردی است که بهتر است در این رشته آن را داشته باشید. به عالوه عالقه به این حوزه نیز می تواند 

اشد. از جمله پیش نیازهای دیگری که بهتر است قبل از ورود به این رشته داشته  روی موفقیت شما بسیار تاثیر گذار ب

 .باشید، قوی بودن در دروس فیزیک و شیمی است

به صورت کلی تجربه ها نشان داده است که افرادی با بهره هوشی باالتر و سرعت عمل در حل کردن دروس می توانند  

این ویژگی ها را ندارید ولی عالقه وافری به دروس دارید، باز هم می توانید   در این رشته موفق باشند. اما حتی اگر شما

 .در این رشته موفق شوید و ما پیشنهاد می کنیم این رشته را انتخاب نمایید

با ورود به این رشته ، در دانشگاه امکان انتخاب رشته های فنی و مهندسی را خواهید داشت. به عالوه می توانید به 

 .شناور نیز دسترسی داشته و آن ها را نیز انتخاب نمایید رشته های

  

  

 شاخه نظری، رشته علوم تجربی

دروس اصلی رشته تجربی زیست شناسی، ریاضی و شیمی است. اگر به محیط زیست، موجودات زنده و ساختار بدنی  

موفقیت در این رشته باید حافظه بلندمدت  آن ها و گیاهان عالقه مندید، این رشته می تواند برای شما مناسب باشد. برای 

خوبی داشته باشید و بسیار نکته بین باشید تا بتوانید درس زیست را خوب به خاطر بسپارید. عالوه بر این، عالقه به  

 .دروس آزمایشگاهی نیز می تواند برای موفقیت در این رشته موثر باشد

  

  

 شاخه نظری، رشته علوم انسانی

جمله دروسی است که بیشتر دروس در آن از نوع حفظی است. درس های اصلی این رشته، ادبیات، رشته انسانی از 

عربی است. اگر به تحصیل و کار در حوزه های مربوط به انسان ها، مانند جامعه شناسی، فلسفه، مدیریت و... عالقه 

 .مند هستید این رشته را به شما پیشنهاد می کنیم

  

  

 م و معارف اسالمیشاخه نظری، رشته علو

اگر به دروسی مانند فقه، معارف، تفسیر، اخالق و قرآن عالقه مند هستید، پیشنهاد می کنیم وارد این رشته شوید. یکی  

از پیش نیازهای این رشته تسلط روی دروس زبان ادبیات عربی است. زیرا الزم است در علوم قرآنی مهارت خوبی  

 .غ التحصیل شدید، می توانید در رشته های علوم انسانی نیز به تحصیل بپردازیدپیدا نمایید. اگر از این رشته فار 



  

  

 ای فنی و حرفه شاخه

اگر به رشته های نظری که در باال معرفی شد، عالقه ندارید می توانید وارد شاخه فنی و حرفه ای شوید. در این رشته 

 .با مهارت های عملی آشنایی بیشتری پیدا خواهید کرد

اف اصلی این رشته نیز ایجاد استقالل در فکر افراد و خالقیت و نوآوری است. در این رشته شما دوره پیش  اهد

 .دانشگاهی ندارید و بعد از اتمام هنرستان می توانید وارد دانشگاه شوید

  

  

 کاردانش  شاخه

تر به بازار کار را دارید، می  این شاخه نیز در حوزه صنعت، خدمات و کشاورزی فعالیت دارد. اگر قصد ورود سریع 

 .توانید به این رشته واردشوید. اگر به مطالعه دروس عالقه مند نیستید، می توانید به این رشته وارد شوید

شاخه فنی و کارودانش با هم شباهت های بسیاری دارند اما در موارد زیر نیز متفاوت می باشند که باید این موضوع را  

 :مدنظر داشته باشید

 .ایط ورود به شاخه فنی و حرفه ای از کاردانش می تواند سخت تر باشدشر

 .درس های کار و دانش از فنی و حرفه ای آسان تر است

 .درس های عملی کار و دانش بیشتر است

 .رشته های شاخه کار و دانش تنوع بیشتری از شاخه فنی دارد

 .آسان تر کار پیدا کنندافرادی که در رشته فنی تحصیل می کنند، می توانند 

 .ساعات حضور در مدرسه برای دانش آموزان کار و دانش کمتر است

  

  



 

  

  

 شرایط پذیرش هر رشته در پایه نهم 

همانطور که در موارد فوق اشاره کرده بودیم، در پایه نهم شما می توانید در سه حوزه نظری، فنی و کارودانش و علوم 

 .داشته باشیدپایه انتخاب رشته 

 .در ادامه ما آیین نامه هایی را که برای انتخای رشته وضع شده است، می توانید مشاهده کنید

  

  

 شرایط پذیرش در حوزه علوم پایه

برای انتخاب این رشته باید مجموع سه نمره پذیرفته شده خرداد یا شهریور هر یک از درس های ریاضی و علوم  

 .نباشد 42متوسطه اول بدون ضریب کمتر از  تجربی، در سه پایه در دوره

 .در این رشته محاسبه می گردد 3نمره درس ریاضی و علوم تجربی در سه سال دوره متوسطه اول با ضریب 

برای انتخاب این رشته باید مجموع نمرات دروس مرتبط با رشته در سه سال دوره متوسطه اول با در نظر گرفتن  

 .باشد 14باشد. معدل شما باید ضرایب دروس نباید کمتر از  252ضریب هر یک از دروس حداقل 
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 شرایط پذیرش در رشته ادبیات و علوم انسانی 

برای انتخاب رشته ادبیات و علوم انسانی باید مجموع سه نمره پذیرفته شده خرداد یا شهریور در هر یک از درس های 

 .نباشد 42ه پایه دوره متوسطه اول بدون ضریب کمتر از زبان و ادبیات فارسی، عربی و مطالعات اجتماعی در س

  3محاسبه خواهد شد. نمره درس مطالعات اجتماعی شما با ضریب  4در این رشته نمره درس زبان شما با ضریب 

 .محاسبه می شود 2محاسبه می شود.نمره درس عربی در سه سال دوره متوسطه اول با ضریب 

نمرات دروس مرتبط با رشته در سه سال دوره متوسطه اول با در نظر گرفتن ضریب هر یک  در رشته انسانی مجموع  

 .باشد 14در این رشته نیز معدل شما با در نظر گرفتن ضرایب نباید کمتر از  باشد.  378از دروس حداقل 

  

  

 شرایط پذیرش درشاخه فنی و حرفه ای و کاردانش

 .باشد 36اد یا شهریور برای درس های ریاضی، کار و فناوری کمتر از در این رشته نباید سه نمره شما در خرد

 .محاسبه خواهد شد  2نمره درس ریاضی در سه سال دوره متوسطه اول با ضریب 

 .محاسبه خواهد شد 3نمره درس کار و فناوری در سه سال دوره متوسطه اول با ضریب 

متوسطه اول با در نظر گرفتن ضریب هر یک از دروس حداقل  مجموع نمرات دروس مرتبط با رشته در سه سال دوره 

 .باشد 12باشد. معدل شما نباید کمتر از  180

  

  

 عوامل تاثیر گذار در انتخاب رشته های تحصیلی پایه نهم

که   در این قسمت همراه باشید تا نکات مهم و عوامل تاثیر گذار بر انتخاب رشته پایه نهم را بررسی کنیم. فراموش نکنید

 .برای انتخاب رشته باید تمامی نکات را رعایت کنید

  

  

 عالقه

عالقه یکی از مهم ترین مواردی است که باید در نظر گرفته شود و متاسفانه به آن توجه کمی می شود. توجه داشته  

 .اهید شدباشید که اگر عالقه کافی به رشته انتخابی خود نداشته باشید، قطعاً دیر یا زود با مشکل مواجه خو

  

  



 شخصیت

یکی از موارد دیگری که می تواند بر انتخاب رشته شما تاثیر بسیاری بگذارد، شخصیت است. شما باید نوع شخصیت  

خود را نیز برای انتخاب رشته در نظر داشته باشید. به طور مثال رشته های علوم انسانی بیشتر نیاز به شخصیت های  

 .ه شخصیت های درونگرا دارد. البته این موارد قطعی نیستبرونگرا و رشته های ریاضی نیاز ب

  

  

 شرایط روحی و جسمی و شرایط زندگی 

در نظر گرفتن شرایط روحی و جسمی نیز بسیار مهم است. به طور مثال تصور کنید که به رشته تجربی و دروس آن 

گرفتن در محیط های بیمارستانی ندارید و این محیط ها  عالقه مند هستید اما هیچ عالقه ای به کار در بیمارستان و قرار 

 .برای شما خوشایند نیست. در این گونه مواقع می توانید در انتخاب رشته خود تجدید نظر داشته باشید

  

  

 هدف

همانطور که می دانید داشتن هدف برای موفقیت در هر کاری ضروری است. پس چه بهتر است که شما هم قبل از 

ته در این مورد با خودتان به توافق برسید. اینکه واقعاً دوست دارید به چه مقصدی برسید و هدف شما از انتخاب رش

 .ادامه تحصیل چیست

  

  



 

  

  

 مشاوره تلفنی انتخاب رشته نهم

این خدمات، توصیه ما به تمامی دانش آموزان این است که از خدمات مشاوره تلفنی انتخاب رشته نهم استفاده نمایند. در 

سعی بر این است که موضوعات و ویژگی های مختلف معرفی شده و هر دانش آموز بتواند از انتخاب رشته و نکات  

 .مرتبط با آن اطالعات الزم را بدست آورید

 .ددر مشاوره تلفنی مشاوران با اطالع از شرایط کامل هر دانش آموز سعی می کنند اطالعات الزم را به افراد ارائه دهن 

  

  

 نکاتی تاثیر گذار در انتخاب رشته پایه نهم

در مشاوره انتخاب رشته نهم یک سری نکات تاثیر گذار به شما گوشزد خواهد شد که ما در این مطلب قصد داریم به  

 .بررسی آن ها بپردازیم. برای انتخاب رشته مجموع امتیازهای دانش آموزان در نظر گرفته خواهد شد

 .د از موارد را شامل می شوددرص 10عالیق خود 

 .درصد از نتیجه را در بر می گیرد 5نظر و مشاوره والدین 

 .درصد از تاثیر می شود 10نظر معلمان تمام درس ها شامل 
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 .درصد تاثیر گذار است 35نتیجه ای که دانش آموز در آزمون های مشاوره کسب کرده، به اندازه 

 .تواند تاثیر بگذارددرصد می  10نظر مشاور تحصیلی 

  

  

 برای گروه انسانی  1401مشاوره انتخاب رشته نهم 

در مشاوره انتخاب رشته نهم برای گروه انسانی روی این نکته تاکید می شود که دانش آموزان باید در دروس عربی و  

ه باشید که برای فرار از  ادبیات نقطه قوت داشته باشند. به عالوه عالقه در دروس حفظی نیز مهم می باشد. توجه داشت

 .ریاضی به انسانی نروید، زیرا در این رشته نیز تا حدودی به مهارت در درس ریاضی نیاز است

افرادی که رشته انسانی را انتخاب می کنند باید از نظر روحی و مهارتی دارای روابط عمومی قوی، فن بیان و مهارت  

 .های ارتباطی خوبی داشته باشند

شدن در رشته انسانی الزم است در مجموع سه نمره پذیرفته شده در درس های مطالعات اجتماعی، زبان  برای پذیرفته

 .نشده باشد 42و ادبیات فارسی و عربی در سه پایه متوسطه )هفتم هشتم نهم( کمتر از ضریب 

می باشد.  2بی و عر 3خواهد داشت. ضریب درس مطالعات اجتماعی  4توجه داشته باشید که نمره ادبیات ضریب 

 .می باشد 14حداقل معدل مورد نیاز برای رشته انسانی نیز 

  

  

 برای گروه تجربی  1401مشاوره انتخاب رشته نهم 

رشته تجربی به صورت کلی متقاضیان بسیاری چه در مرحله انتخاب رشته و چه در مرحله شرکت در کنکور دارد. در 

ر این موضوع تاکید می شود که نیاز است در دروس زیست، ریاضی، مشاوره انتخاب رشته نهم برای گروه تجربی ب

شیمی پایه خوبی داشته باشید. به عالوه در این درس نیز حفظیات نقش مهمی را ایفا کرده و الزم است در این حوزه نیز 

 .عالقه داشته باشید

خواهند کرد و افرادی که این رشته   در رشته تجربی دانش آموزان بیشتر در رابطه با پدیده های طبیعی اطالعات کسب

را انتخاب می کنند می توانند در حوزه هایی همچون، پزشکی مامایی هوشبری فیزیوتراپی زیست شناسی مشغول به 

 .کار شوند

 :شرایط پذیرش دانش آموزان در رشته علوم تجربی پایه نهم شامل موارد زیر می شود

 .نباشد 42لوم تجربی کمتراز الزم است مجموع سه نمره در دروس ریاضی، ع

 .در نظر گرفته خواهد شد 3نمرات دروس ریاضی و علوم تجربی با ضریب 

 .باشد 14الزم است حداقل معدل شما برای تحصیل در رشته تجربی، 

  

  



 .کلیک کنید مشاوره آنالین انتخاب رشته نهمبرای دریافت 

  

  

 برای ریاضی  1401نهم  مشاوره انتخاب رشته

در رشته ریاضی و فیزیک همانطور که می دانید به مهارت باالی دانش آموزان در دروسی همچون ریاضی و فیزیک 

مورد نیاز است. اگر در رشته شیمی نیز عالقه و استعداد داشته باشید، خیلی بهتر است. داشتن قدرت تجسم باال به دانش 

 .کمک خواهد کردآموزان رشته ریاضی بسیار 

شرایط پذیرش دانش آموزان در رشته ریاضی و فیزیک پایه نهم بدین صورت است که باید مجموع سه نمره شما در  

در نظر  3نباشد. نمرات دروس ریاضی و تجربی باید با ضریب  42دروس اصلی ریاضی و علوم تجربی کمتر از 

 .زامی استال  14گرفته شود. در این رشته نیز داشتن حداقل معدل 

  

  

  

 برای گروه فنی و حرفه ای 1401مشاوره انتخاب رشته نهم 

در رشته فنی یک نقطه مثبت و یک نقطه منفی وجود دارد که اصوالً در جلسات مشاوره انتخاب رشته نهم گوشزد می 

راحتی وارد بازار  شود. نقطه مثبت این است که شما می توانید به تمامی رشته های گروه ریاضی دسترسی داشته و به 

 .کار شوید. اما در مقطع ارشد شانس پذیرش در رشته های خوب را از دست خواهید داد

اگر به کارهای عملی عالقه مند هستید و یا دوست دارید هر چه سریع تر وارد بازار کار شوید، این رشته پیشنهاد ما به 

 .اضی پیشنهاد ما به شماستشماست. اما اگر به ادامه تحصیل عالقه مند هستید، رشته ری

شرایط پذیرش دانش آموزان در رشته فنی و حرفه ای پایه نهم بدین صورت است که نباید مجموع سه نمره پذیرفته شده 

باشد. به  30در درس های ریاضی و علوم تجربی و حرفه و فن در سه پایه متوسطه )هفتم هشتم نهم( کمتر از ضریب 

 .صورت حداقل تعیین شده استبه  12عالوه داشتن معدل 

  

  

 کار و دانش  برای شاخه 1401  مشاوره انتخاب رشته نهم

رشته های کارو دانش بسیار شبیه به رشته های فنی هستند با این تفاوت که جزییات بیشتری در مهارت و رشته ها  

وض فراغ التحصیالن رشته های  مشاهده می شود. واحدهای کارگاهی و عملی کار و دانش بیشتر از فنی است اما در ع

 .فنی راحت تر وارد بازار کار خواهند شد

شرایط پذیرش دانش آموزان در رشته کار و دانش پایه نهم بدین صورت است که نباید مجموع سه نمره پذیرفته شده در 

درس  باشد.ضریب  36درس های ریاضی کار و فن آوری در سه پایه متوسطه )هفتم هشتم نهم( کمتر از ضریب 

 .در نظر گرفته می شود 3محاسبه شده و نمره درس کار و فناوری با ضریب   2ریاضی با 
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 برای حوزه معارف  1401مشاوره انتخاب رشته نهم 

این رشته به افراد عالقه مند در درس های عربی، فقه و تفسیر توصیه می شود. اگر عالقه مند به تحصیل در این رشته   

 .ات خوبی داشته باشیدهستید نیاز است حفظی

شرایط پذیرش دانش آموزان در رشته علوم و معارف اسالمی پایه نهم بدین صورت است که نباید مجموع سه نمره شما  

و   3و درس مطالعات اجتماعی  2باشد. ضریب درس ادبیات  42در دروس زبان، ادبیات و مطالعات اجتماعی کمتر از 

 .می باشد 2درس عربی

و حداقل معدل الزم برای این رشته نیز  4و ادبیات فارسی در سه سال دوره متوسطه اول با ضریب نمره درس زبان 

 .با ما در تماس باشید تاثیر نمره در انتخاب رشته نهممی باشد. برای اطالعات بیشتر از  14

  

  

 نکته های کلیدی در انتخاب رشته نهم 

بر یک سری نکات اصلی و کلیدی تاکید می شود که ما قصد داریم در ادامه   1401در جلسات مشاوره انتخاب رشته نهم 

 .موارد گفته شده را بررسی کنیماین مطلب 

  

  

 شناخت دقیق از رشته 

شناخت دقیق از رشته یکی از موضوعات مهمی است که باید به آن توجه شود. شما می توانید با پرسش از معلمان و  

 .مشاوران در این رابطه اطالعات الزم را بدست آورید

  

  

 شناخت دقیق از خود 

رشته، نیاز است از خودتان، عالیق و استعدادهای تان نیز شناخت خوبی داشته باشید. در واقع  عالوه بر شناخت دقیق از 

افرادی که شناخت خوبی از خودشان دارند می توانند بدون قضاوت نکات مثبت و منفی خود را بپذیرند و سپس با ذهنی 

 .باز برای انتخاب رشته اقدام نمایند

  

  

 یی ها سنجش رشته با امکانات و توانا

اگرچه امکانات و توانایی ها موارد خیلی مهمی نیستند و مشاهده شده افرادی در دوردست ترین مناطق با کمترین 

 .امکانات، بهترین نتایج را رقم می زنند اما بهتر است که به این مورد نیاز توجه داشته باشید
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 شناخت از بازار کار 

برای داشتن شغلی ایده آل است. پس چه بهتر که قبل از ورود به یک رشته  در نهایت تمامی این تحقیق ها و تالش ها 

 .خاص، نیازهای بازار کار و شرایط شغلی آن را نیز در نظر بگیرید

  

  

 در نظر گرفتن عالقه 

برخی افراد در انتخاب رشته عالقه خود را در آخرین اولویت قرار داده و بیشتر روی بازار کار متمرکز می شوند که  

 .ار بسیار اشتباهی است. فراموش نکنید اگر با عالقه وارد یک رشته شوید، قطعاً در آن پیشرفت خواهید کردک

  

  

 تاثیر آزمون سالمت روانی 

 .یکی از آزمون هایی که در انتخاب رشته نهم گرفته می شود، تست سالمت روانی است

خیلی مهم نیست و نمی تواند به صورت قطعی روی نتیجه انتخاب  اگرچه این آزمون تا حدودی می تواند موثر باشد، اما 

 .رشته شما تاثیر گذار باشد

  

  

 کسب اطالعات از دروس 

قبل از انتخاب رشته الزم است بدانید که به طور مثال در رشته انسانی بیشتر دروس حفظی است و در رشته ریاضی  

 .ات بسیار مهم است که باید به آن توجه شودبیشتر دروس مفهومی است. حتی در رشته تجربی نیز حفظی

  

  

 مشخص کردن هدف 

قبل از انتخاب رشته، الزم است هدف خود را به درستی از ادامه تحصیل مشخص کرده باشید. به طور مثال اگر به  

طور مثال دنبال ورود به بازار کار هستید، رشته های فنی بهترین انتخاب است اما اگر به دنبال تحصیالت هستید، به 

 .رشته ریاضی مناسب است

  



  

 کسب اطالع از شرایط انتخاب و تغییر رشته 

شامل موارد متعددی می شود که باید آن توجه کنید. یکی از این موارد کسب اطالع از شرایط   انتخاب رشته نهم نکات

 .انتخاب و تغییر رشته است. اگر بر فرض محال نیاز به تغییر رشته پیدا کردید، بهتر است از شرایط آن آگاه باشید

  

  

 توجه به مراکز آموزشی در انتخاب رشته

شهرها پس از انتخاب رشته، نیاز است دانش آموز به یک مرکز آموزشی دیگر مراجعه کرده و به صورت در برخی 

 .کلی ادامه تحصیل را در مرکزی دیگر ادامه دهد. قبل از هر چیز از این موارد نیز اطالعات کامل را کسب کنید

  

  

 عدم مقایسه خودتان به دیگران 

فتار همساالن و همکالسی های خود قرار می گیرند که در این حالت نیاز است گاهی دانش آموزان تحت تاثیر نظر و ر

 .اصالً خودتان را با دیگران مقایسه نکنید. تنها روی خودتان و عالیق مخصوص به خودتان توجه داشته باشید

  

  

 عدم پذیرش زور و تحمیل دیگران

آموزان رابه اجبار در رشته های ریاضی و تجربی سوق می دهند  متاسفانه در برخی مدارس مشاهده می شود که دانش 

و یا از رفتن دانش آموزان به رشته های مورد عالقه خود در حوزه های فنی جلوگیری می کنند که این هم کار اشتباهی 

 .است

  

  

 آخرین اخبار مرتبط با انتخاب رشته پایه نهم 

 .رتبط با انتخاب رشته پایه نهم را بررسی کنیمدر این قسمت همراه ما باشید تا آخرین اخبار م

 1400شهریور  28

در این تاریخ اعالم شد دانش آموزان می توانند در سایت همگام برگه هدایت تحصیلی را دریافت کرده و انتخاب رشته 

 .نمایند

 1400شهریور  1
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 .این کار را انجام دهندافرادی که قصد پیش ثبت نام پایه دهم را دارند می توانند در سامانه پادا  

 1400تیر  26

 .دانش آموزان پایه نهم می توانند با مراجعه به درگاه، فرم انتخاب رشته خود را دریافت و تکمیل نمایند 

 1400تیر  16

هم تعیین کرده است. دانش آموزان می توانند با مراجعه به سایت پادا   15آموزش و پرورش مهلت انتخاب رشته را از  

 .دریافت کرده و تکمیل نمایند فرم را

  

  

 خالصه مطلب

بپردازیم. در صورتی که پس از مطالعه این  1401ما در این مطلب سعی کردیم به بررسی مشاوره انتخاب رشته نهم 

مطلب نیاز به اطالعات بیشتری در خصوص نکات انتخاب رشته نهم و یا نحوه انتخاب رشته داشتید، می توانید با ما  

 .ریدتماس بگی

  

  

از سراسر کشور از طریق  نکات مهم در انتخاب رشتهبرای کسب اطالعات بیشتر در رابطه با 

 .تماس حاصل فرمایید ایران تحصیلتلفن ثابت با مرکز مشاوره 

 (تماس از استان تهران) 9099072952 تماس از سراسر کشور و 9099072952

 شب حتی ایام تعطیل  1صبح الی  8پاسخگویی از  از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد تماس
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