
  !انتخاب رشته درست ! انتخاب رشته غلط

 سراسری دانشگاههاایج آزمون همه منتظران نت سالم و تبریک به

در فراز و نشیب مسیر زندگی و عبور از ایستگاه های کالس درس و تقاطع های هر   

آزمون و پل های گذر از مسیرهای نامطلوب ، اکنون به لحظه مهم انتخاب رسیده اید ، 

 لذا توجه شما را به چند نکته بسیار بسیار مهم جلب میکنم

 :و آن اینکه 

عالی افزایش دانایی و توانایی شما در رشته و گرایش مورد عالقه هدف از تحصیالت 1- 

نیاز بازار کار است ، پس نهایت دقت را در  والبته همسو با استعداد و در آخر لحاظ 

 .انتخاب با اولویتهای )عالقه مندی،استعداد،نیاز بازار کار( بنمایید

اند! عالقه شما همان رشته مورد عالقه شما را هیچ کس بهتر از خود شما نمید2 - 

دلبستگی های پیدا و پنهان شماست که اولویت نخست در قلب و ذهن شماست ، بدون 

 !لحاظ عالقمندی و اصرار والدین،دوستان ، یا معلم و مشاور

رشته دلخواه اولویت غیرقابل جابجایی شماست!شما اگر برای تحصیل در رشته مورد 3- 

یا دانشگاه آزاد یا غیر دولتی را انتخاب کنید  عالقه خود ، دانشگاهی در شهرستان و

 .تصمیمی خردمندانه گرفته اید

ولی اگر رشته ای عنوان دار و جامعه پسند را به عالقه خویش ترجیح داده و یا شهری 

تهران با رشته غیر دلخواه را به رشته مورد عالقه ترجیح دهید به خویش و جامعه   مثل

ب غلط ، فرصت موفقیت و لذت از زندگی را از خویش چرا که با انتخا ظلم کرده اید،

دریغ نموده و همزمان فرصت تحصیل در رشته مورد عالقه را از یک جوان هموطن 

 !گرفته اید
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 دلیل اصلی سیل تحصیل کرده های بیکار ، تحصیل در رشته های فرمایشی4- 

این فرصت ها )خانواده،مشاور و جامعه( است و نه کمیود فرصت اشتغال ! که اکثر 

توسط عالقمندان بدون تحصیالت و یا کم تحصیالتی اشغال شده که با کمترین دانش و 

 !حداکثر عالقه به آن پرداخته و موفقیت نسبی بدست آورده اند

و آخر اینکه شما هر کاری را که دوست داشته و به آن عالقمند باشید به نحو 5 - 

رآمد مناسب از آن خواهید داشت،ولی بهترین احسن انجام داده ، در آن موفق شده و د

شغل و کسب و کار دنیا را وقتی بدون عالقه و میل انجام دادی ، کمترین موفقیت و 

 !سود را هم از آن نخواهی داشت

نکته:نیم نگاهی به پزشکانی که آواز میخوانند،ساخت و ساز میکنند،تدریس یا   
ورشکست میشوند،خواننده هایی که  رستوران داری میکنند! و رستوران دارانی که

 صحیح انتخاب اهمیت موید مشابه موارد بسیار و.    .   .  .  فراموش میشوند، .

 !!!!است

 


