آضٌایی تا سضتِ ّای تحصیلی
دس اًتخاب دسست ،تایذ ٍیژگی ّای داًص آهَص اص جولِ هیضاى تْشُ َّضیً ،وشات تحصیلیً ،ماط ضؼف
ٍ لَت دس دسٍس هختلف ،استؼذاد ٍ هیضاى ػاللِهٌذی هَسد تشسسی لشاس تگیشد .اگش داًص آهَص تتَاًذ
سضتِ ای سا اًتخاب وٌذ وِ تا تَاًایی ّا ٍ ػاللِّایص هغاتمت داضتِ تاضذ ،تا حذ صیادی تَاًستِ دس
هسیشی لذم تشداسد وِ تِ هَفمیت ختن هی ضَد .هیضاى ػاللِهٌذی ّش لذس دس سضتِ اًتخاتی تیطتش
تاضذ تاػث تالش ٍ وَضص تیطتش تشای سسیذى تِ ّذف هی ضَد.
ضاخِّای تحصیلی وِ ّش یه اص داًصآهَصاى دس سال ًْن دٍسُ هتَسغِ اٍل هیتَاًٌذ اًتخاب وٌٌذ
ػثاستٌذ اص .1 :ضاخِ ًظشی  .2ضاخِ واسداًص  .3ضاخِ فٌی ٍ حشفِای ،وِ ّش یه اص ایي ضاخِّا تِ
سضتِّای هتفاٍتی تمسین هیضًَذ.

ضاخِ ًظشی
ضاخِ ًظشی ضاهل  4سضتِ سیاضی ،تجشتی ،اًساًی ٍ هؼاسف اسالهی است.
سضتِ سیاضی فیضیه
ّواًغَس وِ اص اسن ایي سضتِ پیذاست دسس اصلی ٍ هْن ایي سضتِ دسس سیاضی است .داًص سیاضی اص
پیص ًیاصّای اصلی تشای هَفمیت دس ایي سضتِ هحسَب هی ضَد تٌاتشایي داًص آهَصاًی وِ ٍاسد سضتِ
سیاضی ٍ فیضیه هی ضًَذ تایذ تِ دسس سیاضی ػاللِ هٌذ تاضٌذ ٍ تَاًایی الصم تشای یادگیشی هغالة
هشتَط تِ ایي دسس سا داضتِ تاضٌذ .یىی دیگش اص پیص صهیٌِ ّای الصم دس ایي سضتِ ،لَی تَدى داًص
آهَص دس دسس فیضیه ٍ ضیوی (دسس ػلَم) هی تاضذ .اص آًجایی وِ اوثش سضتِ ّای داًطگاّی هشتَط تِ
ایي سضتِ دس ایي دٍ دسس (فیضیه – ضیوی) ضشایة هْوی داسًذ ،تٌاتشایي لَی تَدى داًص آهَص دس ایي
دسٍس تسیاس هْن است.
تجشتِ ًطاى هی دّذ داًص آهَصاًی وِ تْشُ َّضی (تَاًایی رٌّی) تاال ٍ سشػت ػول رٌّی خَتی
داسًذ ،هَفمیت تیطتشی دس ایي سضتِ تِ دست هی آٍسًذ .لذست تجضیِ – تحلیل ٍ تجسن اجسام فضایی
(تصَس اضىال ٍ اجسام دس رّي) اص دیگش تَاًایی ّای الصم تشای تَفیك دس ایي سضتِ هی تاضذ.
ًام سضتِ سیاضی فیضیه ،تا سضتِ ّای فٌی ٍ هٌْذسی داًطگاُّا ػجیي ضذُ است .تٌاتشایي اوثش
هطاغل فٌی ٍ هٌْذسی ،اص عشیك تحصیل دس سضتِ سیاضی ـ فیضیه لاتل دستشسی خَاّذ تَد ٍ اص آًجا

وِ وطَس ها دس حال صٌؼتی ضذى هی تاضذ ًیاص جاهؼِ ها ًیض تِ سضتِ ّای فٌی ٍ هٌْذسی تیص اص
سایش سضتِ ّا است .تِ جشأت هی تَاى گفت سضتِ سیاضی اص ًظش سضتِ ّای داًطگاّی ٍ هطاغل
هشتَط تِ آى اص هتٌَع تشیي سضتِ ّای هَجَد است.
سضتِ ػلَم تجشتی
تشای هَفمیت دس ایي سضتِ لَی تَدى دس دسس ّای ػلَم تجشتی ٍ سیاضی اص اّویت خاصی تشخَسداس
است .داًص آهَصاًی وِ تِ ساختواى تذى هَجَدات صًذُ ػاللِهٌذ ّستٌذ ٍ اص هغالؼِ عثیؼت
(گیاّاى ،جاًَساى ٍ هحیظ صیست) لزت هی تشًذ ،هی تَاًٌذ دس ایي سضتِ هَفمیت تِ دست تیاٍسًذ.
یادگیشی هغالة صیست ضٌاسی ًیاص تِ حافظِ لَی داسد یؼٌی داًص آهَص تایذ تتَاًذ تسیاسی اص
هَضَػات داًص صیست ضٌاسی سا دس رّي تجسن ًوایذ ٍ تِ خاعش تسپاسدّ .وچٌیي افشادی وِ ػاللِ
صیادی تِ واسّای آصهایطگاّی داسًذ ٍ تَاًایی ّای الصم سا دس ایي خصَظ داسا هی تاضٌذ اص وساًی
هحسَب هی ضًَذ وِ هی تَاًٌذ هَفمیت ّایی دس ایي سضتِ وسة وٌٌذ .اص ًظش تٌَع سضتِ ّای
داًطگاّی گشٍُ ػلَم تجشتی تؼذ اص سیاضی ٍ فیضیه دس ستثِ دٍم لشاس داسدً .ىتِ جالة تَجِ آًجاست وِ
اوثش افشادی وِ ایي سضتِ سا اًتخاب هی وٌٌذ تِ پضضىی ػاللِ هٌذ ّستٌذ ،اها تایذ تَجِ داضت وِ
ظشفیت داًطگاُ ّا دس ایي صهیٌِ هحذٍد هی تاضذ .تسیاسی اص فاسؽ التحصیالى داًطگاّی ایي گشٍُ دس
هشاوض دسهاًی ٍ تْذاضتی هطغَل تِ واس هی ضًَذ.
سضتِ ػلَم اًساًی
اص ضشایظ اصلی تشای ٍسٍد تِ ایي سضتِ لَی تَدى دس دسٍس ادتیات ٍ ػشتی استّ ،وچٌیي داًص آهَص
تایذ تَاًایی خَد سا دس دسس هغالؼات اجتواػی ًطاى دادُ تاضذ .ایي سضتِ داًص ٍ هؼلَهات هشتَط
تِ ػلَم اًساًی سا دس تش هی گیشد .هَضَع اصلی ػلَم اًساًی هغالؼِ هسایل هشتَط تِ اًساى است.
صتاى ٍ ادتیات هلل هختلف ،ادیاى ٍ هزاّة هختلف ،ػلَم ٍسصضی ،تاستاى ضٌاسی ،تاسیخ ،جغشافیا،
التصاد ،جاهؼِ ضٌاسی ،ػلَم اجتواػی ٍ هشدم ضٌاسی ،فلسفِ ٍ هٌغك ،سٍاًطٌاسی ،هذیشیت تخص
ّای هختلف التصادی ،تاصسگاًی ٍ دٍلتی ،هسایل هشتَط تِ خاًَادُ ٍ ػلَم تشتیتی اص هحَسّای اصلی ایي
سضتِ هحسَب هی ضَد .تشای تَفیك دس ایي سضتِ ػالٍُ تش ػاللِ هٌذی تِ ػلَم اًساًی ٍ لذست حافظِ
خَب ،تَاًایی ػلوی دس دسٍسی چَى ادتیات ،ػشتی ،تاسیخ ،جغشافیا ،فلسفِ ٍ هٌغك ٍ هغالؼات
اجتواػی اص ًیاصّای اصلی تِ حساب هی آیٌذ .اوثش هطاغلی وِ هحَس اصلی آى ّا اًساى هی تاضذ ،تا

ػلَم اًساًی دس استثاط ّستٌذ .عی سال ّای اخیش استمثال اص ایي سضتِ واّص یافتِ است ٍ تؼذاد
داًص آهَصاى آهادُ ٍ لَی دس ایي گشٍُ ووتش اص گشٍُ ّای دیگش است.
سضتِ ػلَم ٍ هؼاسف اسالهی
داًصآهَص دس ایي سضتِ تا دسٍس ٍ هثاحث اصلی اص لثیل اصَل فمِ ،هؼاسف اسالهی ،تفسیش لشآى،
اخالق اسالهی ،هثادی الؼشتیِ ،آضٌایی تا لشآى ٍ  ...آضٌا هیضَد ٍ تایذ تِ صتاى ٍ ادتیات ػشب هسلظ
تَدُ ٍ تِ آى ػاللِهٌذ تاضذ چشا وِ تشای ٍسٍد تِ ٍادی لشآى ٍ حذیث ٍ هغالؼِ تاسیخ ٍ توذى
وطَسّای هسلواى ٍ وتة ػشفاًی ٍ فلسفِ اسالهی ٍ یا تحمیك ٍ هغالؼِ تش سٍی فمِ ٍ هثاًی حمَق
اسالهی ،آضٌایی تا صتاى ػشتی یه ضشٍست اجتٌابًاپزیش است .فاسؽ التحصیالى ایي سضتِ هجاص خَاٌّذ
تَد تا دس سضتِ ّای داًطگاّی هشتَط تِ گشٍُ ادتیات ٍ ػلَم اًساًی اداهِ تحصیل تذٌّذّ .وچٌیي
تشخی اص هَسسات آهَصش ػالی خاظ هاًٌذ داًطگاُ ػلَم ٍ حذیث ،اص تیي داٍعلثاى هزوَس تشای اداهِ
تحصیل دس سضتِ ّای هزّثی ٍ اسالهی داًطجَ هی پزیشد.
ضاخِ فٌی ٍ حشفِای
ضاخِ فٌی ٍ حشفِای دس همغغ هتَسغِ دٍم آهَصش ٍ پشٍسش ضاهل سِ صهیٌِ صٌؼت ،خذهات ٍ
وطاٍسصی است ٍ ّش صهیٌِ داسای چٌذیي سضتِ هیتاضذ.
هشاوض ٍ ٍاحذّای آهَصضی هجشی ایي ضاخِ «ٌّشستاى» ٍ داًصآهَصاى آى «ٌّشجَ» ًاهیذُ هیضًَذ.
اص اّذاف اصلی ضاخِ فٌی ٍ حشفِای ،استمالل فىشی ٍ ایجاد صهیٌِ خاللیت ٍ ًَآٍسی ،ضٌاخت تْتش
استؼذاد ٍ ػاللِ ٌّشجَیاى ٍ ایجاد صهیٌِ هٌاسة تشای ّذایت آًاى تِ سوت اضتغال ،هفیذ است.
ٌّشجَیاًی وِ اص ٌّشستاى فاسؽ التحصیل هی ضًَذ ًوی تَاًٌذ دس وٌىَس سشاسشی ٍ آصاد ضشوت وٌٌذ .اها
تِ هٌظَس استمای سغح هْاست ایي ٌّشجَیاى دٍسُ واسداًی خاصی دس داًطگاُ جاهغ ػلوی واستشدی،
داًطگاُ آصاد ٍ داًطىذُ ّای فٌی ٍ حشفِ ای ٍاتستِ تِ آهَصش ٍ پشٍسش عشاحی ضذُ استٌّ .شجَیاى
ػاللِ هٌذ پس اص لثَلی دس آصهَى ّای ٍسٍدی هجاص خَاٌّذ تَد تا هذسن فَق دیپلن خَد سا دسیافت
ًوایٌذ ٍ تذیي تشتیة تا هْاست تیطتشی جزب تاصاس واس ضًَذ.

ضاخِ واسداًص
ضاخِ واسداًص دس همغغ هتَسغِ دٍم آهَصش ٍ پشٍسش ضاهل سِ صهیٌِ صٌؼت ،خذهات ٍ وطاٍسصی
است .هشاوض ٍ ٍاحذّای آهَصضی هشتَط تِ ایي ضاخِ «ٌّشستاى واسداًص» ًاهیذُ هیضًَذ .داًص
آهَصاًی وِ لصذ داسًذ ّش چِ سشیغ تش جزب تاصاس واس ضًَذ تِ ایي ضاخِ ّذایت هی ضًَذ الثتِ
ّواًغَس وِ دس ضاخِ فٌی ٍ حشفِ ای اضاسُ ضذ ٌّش جَیاى واسداًص ًیض هی تَاًٌذ اداهِ تحصیل دٌّذ.
داًص آهَصاًی وِ تَاًایی ٍ حَصلِ ووتشی تشای یادگیشی دسٍس ًظشی ٍ حافظِ هحَس داسًذ ٍ توایل
تیطتشی تِ اًجام هطاغل ػولی ٍ هْاستی داسًذ تشای تحصیل دس ایي ضاخِ هٌاسة ّستٌذ .اص آًجا وِ
تٌَع سضتِ دس ایي ضاخِ تسیاس صیاد است تَاًوٌذی ّای هشتَط تِ ایي ضاخِ ًیض گستشدُ است .تِ
ّویي ػلت ػاللِ هٌذاى تایذ دس اًتخاب سضتِ دلت تیطتشی داضتِ تاضٌذ.
ضاخِ فٌی ٍ حشفِ ای تا ضاخِ واسداًص ضثاّت صیادی داسد اها تفاٍت ّایی ًیض داسد .اص جولِ ایي
تفاٍت ّا هی تَاى تِ ایي هَاسد اضاسُ وشد:
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*دسٍس ػولی ٍ ساػات واسگاّی ضاخِ واس داًص تیطتش اص فٌی ٍ حشفِ ای است.
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*ساػات حضَس دس هذسسِ تشای داًص آهَصاى فٌی ٍ حشفِ ای تیطتش است .
*داًص آهَصاى فٌی ٍ حشفِ ای تشخی اص دسٍس سا وِ داًص آهَصاى واس داًص اص گزساًذى آى هؼاف
ّستٌذ سا هی گزساًٌذ.

