
 ل ی تحص رانی | ا  نی فرم والد لی انتخاب رشته همگام + راهنما تکم یبند ت ی ثبت اولو

  ستم ی س ی است که اقدام به راه انداز ی باشد. آموزش و پرورش چند سال ی م یلی تحص ت ی انتخاب رشته از مراحل فرآبند هدا یبند ت ی اولو

  ییو توانا یت ی شخص  یها یژگی ها، و ی دانش آموزان سال نهم نموده است تا دانش آموزان با توجه به عالقه مند یبرا  یلی تحص تی هدا

سواالت    یمطالعه   نی سبب هستند بنابرا نی شود به هم ی راه گرفته م نی که در ا ییآزمون ها قتی . در حقندی اخود انتخاب رشته نم یها

 .دی نما یکمک م یلی تحص یرشته   نی آموزان در انتخاب مناسب تر به آن ها با دقت باال به دانش ی و پاسخ ده

اعالم   خی انتخاب رشته،تار یبند ت ی همگام، نحوه اولو تی در سا یل ی تحص ت ی مقاله به مراحل هدا نی موضوع در ا نی ا ت ی توجه به اهم با

 اخبار مرتبط پرداخته شده است.  نی و آخر یلی تحص تی هدا جی نتا

 

 مراحل هدایت تحصیلی در سایت همگام

 وارد شوید hamgam.medu.irبه سایت همگام  به آدرس 

 کدملی و رمز عبورخود را وارد نمایید 

 گزینه ی هدایت تحصیلی را انتخاب نمایید

 در نظر گرفتن اولویت بندی رشته ها تکمیل نماییدفرم هدایت تحصیلی را با 

 در مرحله آخر تاییدیه نهایی انتخاب رشته را دریافت نمایید.

 در ادامه مراحل هدایت تجصیلی به صورت راهنمای تصویری قرار داده شده است. 

 

 

دانش آموزان پایه نهم موظف اند عالوه بر تکمیل فرم اولویت بندی خود در سایت همگام در آزمون های مشاوره ای این 

سایت هم شرکت نمایند. فرآیند انتخاب رشته با توجه به نتیجه این آزمون ها و فرم اولویت بندی سایت همگام انجام می شود  

 .ر مهم می باشدبنابراین پاسخ صادقانه به آزمون ها بسیا

  

 .برای اطالع از نحوه ی محاسبه ی هدایت تحصیلی پایه نهم کلیک کنید

  

  

 مالک های موثر در اولویت بندی انتخاب رشته 

  :هدایت تحصیلی انجام شده  •

چندسالی است که آموزش و پرورش اقدام به راه اندازی سیستم هدایت تحصیلی برای دانش آموزان سال نهم نموده  

ت، هرسال در حدود یک میلیون دانش آموز پایه نهم به وسیله ی این آزمون ها ارزیابی می شوند و  است. در این مد

نتیجه ی این ارزیابی ها به دانش آموزان مناسب ترین رشته با عالیق و توانایی های دانش آموز را پیشنهاد می دهد.  

 .ش آموز را تحت تاثیر قرار می دهدبنابراین هداست تحصیلی بسیار مهم و سرنوشت ساز است و آینده ی دان

https://irantahsil.org/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%86%D9%87%D9%85/


 

 :نمرات و سوابق تحصیلی دانش آموزان •

  65این بخش شامل آزمون هایی است که از طریق سایت همگام در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد و مجموعا 

انش آزمون شامل استعداد، رغبت، شخصیت و ارزش های تحصیلی و شغلی د 6امتیاز را شامل می شود. در واقع 

سال برگزار خواهد شد. نحوه ی امتیاز بندی در ادامه توضیح داده می شود.همچنین اولویت بندی  3آموز، در طی 

امتیاز برای آن ها رقم خواهد زد. نمونه ای از فرم مذکور در ادامه   10رشته طبق نظر و سلیقه ی دانش آموز 

 .قرار داده شده است

  

 

یک نظر سنجی دیگر هم توسط دبیران انجام خواهدشد. در این فرم دبیران با توجه به توانایی ها و استعداد دانش آموز نظر  

هدایت تحصیلی خواهد داشت امتیاز در 10خود درباره ی رشته ی مناسب دانش آموز ثبت می کنند. این نظرسنجی  . 

 

عالوه بر دوفرم ذکر شده، والدین هم موظف به تکمیل فرم نظرسنجی می باشند. چرا که با در نظرگرفتن وضعیت خانواده و  

امتیاز از مجموع امتیاز های هدایت تحصیلی به  5 استعداد های فرزند خود می توانند تصمیم بهتری اخذ نمایند. بنابراین

 .امتیاز از مجموع امتیاز ها را شامل می شود 10والدین اختصاص داده شده است. در نهایت نظر مشاور تحصیلی 

  

  

 

 :نمرات و سوابق تحصیلی دانش آموزان •

حانات نوبت دوم )خرداد ماه( می  ورود به هر یک از رشته های تحصیلی نیازمند کسب حداقل نمره ی مشخص شده در امت

باشد. تاثیر این نمرات به قدری است که در صورت عدم کسب حداقل نمره ی مورد نیاز در رشته ی مربوطه، سایر عوامل 

شامل فرم ها و نظرسنجی های هدایت تحصیلی بی اثر خواهد شد. کسب نمره ی باال و سوابق تحصیلی درخشان در مجموع  

د هدایت تحصیلی دارد و در جدول زیر حدنصاب نمره برای دروس تخصصی مرتبط با هر سه شاخه امتیاز در فراین 35

 .مشخص شده است

  

3/ ([=روش محاسبه 3]نمره ی خرداد ماه پایه هفتم+نمره ی امتحانات خرداد ماه پایه هشتم+)نمره خرداد ماه پایه نهم*  

  

 

 نحوه انتخاب رشته بر اساس اولویت بندی انتخاب رشته



همان طور که گفته شد نحوه ی اجرای این مورد شامل تکمیل نمونه برگه های هدایت تحصیلی، نظرخواهی از معلمان، 

سایت همگام در دسترس قرار گرفته است. والدین،مشاور مدرسه و دانش آموزان است. نمونه برگه های هدایت تحصیلی در 

به طور کلی دانش آموزان پایه نهم باید برای اولویت بندی رشته های مورد نظر خود در زمان مناسب به سایت همگام  

مراجعه کرده و با انتخاب گزینه ی هدایت تحصیلی فرم های مربوطه را پر نمایند. تمام این مراحل در آموزش تصویری این 

 .وضیح داده شده استمقاله ت

  

 تحصیلی   تاریخ اعالم نتایج هدایت

نتایج آزمون های هدایت تحصیلی در خرداد و شهریور ماه هرسال، همزمان با اعالم نتایج امتحانات، صادر شده و پس از 

ی دانش  تایید شدن از جانب مشاور و مدیر مدرسه در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد. نظر مشاور و سوابق تحصیل

امتیازات مشاور و سوابق تحصیلی با مجموع    6منتشر می شود. در فرم شماره  7و6آموزان در سایت همگام در فرم های 

و دروس پایه ی نهم با ضریب   1ضریب دروس پایه های هفتم و هشتم با ضریب   7نمره ثبت می شود. در فرم شماره  100

ترین تاثیر را در انتخاب رشته دارند. در این فرم اولویت بندی رشته های ثبت می شود بنابراین دروس پایه ی نهم بیش 3

براساس سوابق  7ممناس دانش آموز با حروف الف و ب مشخص می شوند. همان طور که گفته شده نمره دهی در فرم 

و رشته است و   تحصیلی و ظرفیت منطقه انجام می شود. درج الف به معنای احراز شرایط مطلوب برای انتخاب آن زمینه

از آنجا که اولویت اول ثبت نام است باید بالفاصله نسبت به ثبت نام در رشته ی مورد نظر اقدام شود. حروف ب و ج به  

معنای دارا بودن شرایط کافی برای تحصیل در رشته ی مورد نظر است اما به دلیل ظرفیت پایین، ثبت نام این افراد پس از  

الف انجام می شود. الزم به ذکر است که شرایط ثبت نام در مدارس تیزهوشان،نمونه و شاهد با   اتمام ثبت نام گره ه بندی

 .شرایط خاص خود انجام می شود

 آخرین اخبار مرتبط با هدایت تحصیلی 

 چگونگی اجرای هدایت تحصیلی دانش آموزان پایه ی نهم در شرایط کرونا  •

؛ درباره چگونگی فرآیند »هدایت تحصیلی« با توجه به شرایط روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، مسعود شکوهی

دلیل بروز و همه گیری بیماری کرونا و تعطیلی طوالنی مدت  کرونا اظهار کرد: سیر تحوالت ایجاد شده در کشور به

  های آموزشی و پرورشی مدارس، ضرورت سرعت بخشیدن به بهره برداری مناسب از بستری کارآمد برای محققفعالیت

های اجتماعی، بر اساس سند تحول  های تکلیفی اداره کل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیبکردن اجرای برنامه 

تر کرده استبنیادین آموزش و پرورش را، ضروری  . 

های فرصت های کشور به ویژه فضای مجازی و رسانه ملی برای جبران وی ادامه داد: در این راستا استفاده از همه ظرفیت

آموزان، در کانون توجه ای و حمایتی و مددکاری( دانشرفته در فرآیند ارائه خدمات مشاوره ای، ارتقائی، مداخلهاز دست

های خود زمینه سازی الزم برای اجرای فعالیت راهنمایی، مشاوره و مراقبت در  قرار گرفته است و ما در راستای مأموریت

ا بهره گیری از مشاوران مدارس، به شکل حضوری و غیر حضوری به ویژه در بستر شبکه های اجتماعی را ببرابر آسیب

 .شاد فراهم آورده ایم

 ورود به آموزش های مهارت محور نیازمند هدایت تحصیلی مناسب است •

پذیر  رییس دانشگاه فنی حرفه ای کشور در این خصوص بیان کرد: ورود به آموزش های فنی حرفه ای با گذر زمان امکان

سال اول ابتدایی با رشته های فنی حرفه ای آشنا نماید. خانواده ها   6است. آموزش پرورش باید دانش آموزان را به ویژه در 

هم در شکوفایی استعداد فرزندان در این خصوص تاثیر بسزایی دارند و این مهم همکاری آن ها را می طلبد.صالحی عمران  

 ۳۰ها فنالند و اتریش و سوئیس مهارتی هستند و بیش از درصد دانشگاه ۶۴های آلمان و هدرصد دانشگا ۵۰ادامه داد: حدود  

شوند. این آمار اهمیت این  های مهارتی میدهند که وارد رشته ها تشکیل میدرصد دانشجویان را جمعیت آن کشور ۴۰الی 

به سمت رشته های فنی حرفه ای نباید مقاومتی   رشته ها را در دنیا نشان می دهد بنابراین در هدایت تحصیلی دانش آموزان

 وجود داشته باشد



  

 خالصه مطالب

هدایت تحصیلی تاثیر بسیاری در آینده ی تحصیلی دانش آموزان دارد. این فرایند عالقه مندی ها و استعداد های دانش 

ن تصمیم را برای آینده ی خود آموزان را نشان می دهد و به آن ها کمک می کند با در نظر گرفتن تمام عوامل، بهتری

بگیرند. از این رو با توجه به اهمیت این موضوع در این مقاله به بررسی اولویت بندی انتخاب رشته و هدایت تحصیلی 

پرداخته شده است. برای کسب اطالعات بیشتر و آگاهی از جزئیات هدایت تحصیلی با مشاوران ایران تحصیل در تماس 

.باشید . 

  

 


