




سرآغاز سخن
مايي و مشااوره و  يگاه و نظام راهنجااكنون كه نظام آموزش و پرورش با اجراي سند تحول بنيادين وارد مرحله ي نويني از وظايف و مأموريت هاي محوله گشته، بازانديشي و تقويت

. شغلي دانش آموزان امري ضروري به نظر مي رسد–هدايت تحصيلي 
:از سند تحول بنيادين آموزش و پرورش مبني بر21و 5،  1اهميت اين موضوع در اهداف عملياتي 

آموزان؛انشگسترش و تنوع دادن به حِرَف و مهارت هاي مورد نياز جامعه وتعليم متناسب و برنامه ريزي شدۀ آن در همۀ دوره هاي تحصيلي و براي همۀ د
تعدادهاي خاص و افازايش  ي اسفائطراحي وتدوين برنامه تعليم و تربيت انعطاف پذير، متناسب با ويژگي هاي شخصيتي و محيطي استعدادهاي گوناگون دانش آموزان به منظور شکو

كارآمدي و مفيد بودن آنها؛
با استعدادها ، آينده كشور متناسبو طراحي و استقرار نظام جامع هدايت تحصيلي و استعداديابي به منظور هدايت دانش آموزان به سوي رشته ها و حرف و مهارت هاي مور نياز حال

عالقه مندي و توانايي هاي آنان؛
تخصصي در تمام پايه هاي اي وظايفايفاستقرار نظام راهنمائي و مشاوره تربيتي مبتني بر مباني اسالمي و افزايش نقش معلمان در اين زمينه و به كارگيري مشاوران متخصص براي 

تحصيلي 
اجراي 1380/ 3/8شاوراي عالي آماوزش و پارورش مورخ666لذا با استناد به مصاوبه جلسه . هماه مؤياد نگاه فرآينادي به مقاوله ي هدايات تحصايلي دانااش آموزان مي باشد

تحصيلي شامل ايتهدايت دانش آموز به مناسب ترين شاخه يا رشته تحصيلي، براساس استعداد و عالقه وي و به تناسب امکانات و نيازهاي كشور با مالك هاي هد"108و 96مواد 
ي مساير زنادگي   امري ضروري بوده و اعتقاد برآن است كه نتيجه فرآيند هدايت تحصيلي بايد به طراحا "و اجراي آزمون هاي مشاوره اي توانايي و رغبت( نمرات ) سوابق تحصيلي 

. دانش آموزان با انتخابي آگاهانه و آزادانه با توجه به تفاوت هاي فردي به ويژه رغبت، توانايي و شخصيت آنان منجر شود
ام  باه  ناوزده گاناه، اقاد   طق ازاين رو آموزش و پرورش شهر تهران به منظور اجرايي نمودن مصوبه نهصد و بيست و هفتمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش باا همکااري مناا   

رهنا  ساازي،   ف"و معرفي نکات كليادي باا هادف    "دفترچه راهنماي هدايت تحصيلي و ثبت نام پايه دهم ويژه دبيرستان ها و هنرستان هاي مناطق نوزده گانه شهر تهران"تدوين
. نموده است"اطالع رساني دقيق و به هنگام  و معرفي نزديکترين واحد آموزشي به محل سکونت دانش آموزان پايه نهم

داناش آماوزان و   ثري به تقاضااي داكاميد است با اتخاذ تدابير الزم، بهره گيري از همه ي ظرفيت هاي موجود به صورت يك پارچه،  بسيج همه ي امکانات با رويکرد پاسخ گويي ح
. خانواده هاي آنان تسهيل در فرآيند هدايت تحصيلي و انتخاب رشته مناسب صورت پذيرد

دبیرخانه كمیته هدايت تحصیلي آموزش و پرورش شهر تهران
1399-1400سال تحصیلي 


























