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در کارسنج برگزار شد .  1401مرداد   18در روز سه شنبه   1401وبینار انتخاب رشته و توضیحات تکمیلی دفترچه کنکور  

یت مجموعه سرکار خانم صفایی به دانش آموزان رتبه برتر و توصیه به انتخاب رشته به  در ابتدای جلسه ضمن تبریک مدیر

کلیه دانش آموزان جهت سنجیدن وضعیت نهایی دانش آموز ،از کلیه دانش آموزان خواستند با توجه به توصیه مشاورین و  

آموزانی که اصال انتحاب رشته نکردند نیز  و از متضرر شدن دانش   وز با دقت انتخاب رشته انجام شوداولویت های دانش آم 

 مثال هایی مطرح نمودند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تهران  2دبیرستان دخترانه فرزانگان   

 )دوره دوم متوسطه(

  1401وبینار انتخاب رشته کنکور گزارش 



سرکار خانم دلیر  پس از تبریک به رتبه های برتر و دانش آموزان موفق به اهمیت   ،معاون آموزشی دبیرستان سپس

آینده را بر اساس عالقه و درآمد  معتبر در انتخاب رشته صحیح اشاره کردند و نقش و تاثیر تحصیل در رشته تحصیلی 

مد نظر قرار دهند و از دانش آموزان و خانواده ها   نش آموزدابررسی بازار کار رشته و اولویت های با نگاه به آینده و  زایی و 

  خواستند از تجربه مشاورین مجرب استفاده کنند.

 

با تبریک به رتبه های برتر و موفق دانش آموزان انتخاب رشته صحیح را  سرکار خانم حقوقی معاون پایه دوازدهم ،  سپس 

با در نظر گرفتن عالقه و دقت کامل در دفترچه و شرایط جزیی رشته های دارای مصاحبه و بورسیه و انتخاب کد رشته  

 نمایند.  اب رشته صحیح از گروه آزمایشی خود و همچنین بررسی شرایط انتقالی و توان مالی خانواده اقدام به انتخ

 

 

 

 

 

 



                                      

                   

در مورد فرق رشته های  تمامی موارد مطرح شده در دفترچه را توضیح داده و نیز سپس سرکار خانم آزرمی مشاور محترم  

 صحیح پردیس و خودگردان و همچنین توضیحاتی در مورد سوابق تحصیلی و نقش کارنامه سبز و نحوه انتخاب رشته 

نحوه انتخاب رشته را در سه سطح تشریح کردند و با توجه به افزایش ظرفیت   و  رشته هایی که مصاحبه دارند  انتخاب ،

                                                                                                                  های معتبر داشتند. دانشگاهی موسسات و  در قبول ها برخی رشته ها به توضیح در مورد نقش زیر گروه 


