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حرف دل )سخن ناشر(
باور نمی كنید چه قدر از خواندن این كتاب چیز یاد گرفتم و چقدر دلم خواسـت كه دوباره و دوباره بتوانم كنكور بدهم و در خیلی از این رشـته ها تحصیل 

كنم. اصالًًًً دانستن و توانستن حس شگرفی است كه همیشه با همان وسوسه گری اّولین روزهای آشنایی مان مرا مجذوب خود می كند. 
همان روزهایی كه در خانه پدریمان من و برادرم ـ كه این روزها جایش خیلی خالی است ـ كشف كردیم كه در درون این همه خشت كاغذِی برگ برگ، 
چـه دنیاهـای رنگیـن و كشف نشـده ای جاخـوش كـرده اسـت و خانـه ی كودكیمـان را بـا همان خشـت های خواندنی بی صـدا و بی ریا سـاختیم و درونش پناه 
گرفتیم. خانه ی پدری ما بیشـتر شـبیه كتاب خانه بود )و هسـت( تا خانه. تا زیر سـقف، قفسـه بود و كتاب هایی كه گاهی باید خطر باال رفتن از قفسـه ها را 

به جان می خریدیم تا به آن ها می رسیدیم. 
گوش ما پر بود از صدای بحث های روشنفكرانه ی بعد از انقالب یا صدای كالس های فلسفه و منطق و روان شناسی و ریاضیات و ادبیات پدر. واقعاًًًً 

با همه ی این مقوالت آشنایی كامل داشت و دارد.
شـاید هركس دیگری هم جای من بود از همه ی رشـته ها خوشـش می آمد، اّول می خواسـتم شـاعر بزرگی شـوم، بعد دسـتور و زبان شناسـی عشق اّولم شد، 
بعد فیزیك و بعد المپیاد ریاضی و آخرش دیدم كه برخالف قولی كه از پدر گرفته بودم، چون رتبه ام سی وسـه  بود، دیگر حیف بود كه دندانپزشـك شـوم! 

و سر از دانشكده ی پزشكی تهران درآوردم!
بعد معلم دبیرسـتان های تهران شـدم، بعد مؤلف شـدم، بعد دكتر شـدم، بعد ـ یعنی در واقع همین حاال كه دارم برایتان می نویسـم ـ  ناشـر هسـتم و در 
آینده چه خواهم بود نمی دانم، اّما این را خوب می دانم كه هر كسی در هر رشته ای كه كارش را خوب انجام دهد، جایگاهش را هم به دست خواهدآورد.
سعدی چه زیبا گفت »هنرمند هر جا رود قدر بیند و بر صدر نشیند«. مگر می شود كسی در رشته ای كه با روحیات و شخصیتش هم خوانی دارد، درس بخواند 
و از آن لذت نبرد؛ مگر می شود آدم از خواندن درس های رشته ای لذت ببرد و در آن رشته باسواد و كارآمد نشود؛ مگر می شود آدم در رشته  ای باسواد 

و كارآمد باشد و برایش كاری پیدا نشود؟!
مشـكل بیكاری تحصیل كردگان امروز ما از نبود كار نیسـت، از نبود كاردان و كارآفرین اسـت. بچه های خوب، رشـته تان را براسـاس اسـتعداد، عالقه و 

ویژگی های شخصیتی تان انتخاب كنید و مطمئن باشد كه هنرمند هر جا رود قدر ببیند بر صدر نشیند )و پول خوبی هم درآورد!(
كم نداریم تعمیركاران اتومبیل یا آشـپزها یا باغبان هایی كه از بسـیاری پزشـكان و وكیالن و مهندسـان درآمد و رضایت شـغلی بیشـتری دارند، چون به 
كارشـان عالقه دارند و كارشـان را با مسـئولیت پذیری باال انجام می دهند و اسـتاِد كارند. به حرف این و آن كاری نداشـته باشـید. حرف دلتان را به كار 
ببندید و بدانید كه آدم نان دلش را می خورد نه نان مدركش را. سـعی كردم بی ریا و صمیمانه حرف دلم را با شـما بزنم و از شـاگرد پرجوشـش قدیم و 
دوسـت پركوشـش امروزم، دكتر احسـان زارعی و همه ی دوسـتان خوب دیگری كه در نوشـتن این كتاب همراه نشـر دریافت شـدند هم خواهش كردم 

كه در مورد رشته شان حرف دلشان را بزنند، چون می دانم كه»هر سخن كه از دل برآید بر دل نشیند.«

فرداهایی روشن را برایتان چشم می دارم
سرسبز باشید!
هامون سبطی
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باز هم حرف دل! )سخن مؤل

سالم!
راستش رو بخواین كمی از البه الی صفحه های كتاب حرف زدن سخته! 

سخت از این جهت كه شما باید به من اعتماد كنید و من وظیفه دارم این اعتماد رو از دست ندم. 
بذارید یكم از اآلنتون بهتون بگم؛ یعنی فرض رو بر این می ذارم كه شما یا كنكورتون رو دادید، یا قراره كنكورتون رو بدید. 

روز اّول دانشگاه رو هیچ وقت فراموش نمی كنید. 
هفته ی اّول دانشگاه رو هم. 

قدم گذاشتن به یه دنیای دیگه كه دیگه توش نمی تونید مثل نوجوون ها باشید. تو هر گوشه ی دانشگاه یه جّوی حاكمه. تو هر دانشكده ای یا حتّی هر جمعی. 
شـما با دسـته ای از هم سن وسـاالی خودتون آشـنا می شـید كه هرچند تفاوت سـنی آن چنانی با هم ندارید اّما گاهی تفاوت فرهنگی زیادی بین خودتون و 

اون ها احساس می كنید. 
جدای از تفاوت های فرهنگی، تفاوت های رفتاری و حتّی تفاوت های مالی باعث میشه بعد از یه مدت یه جمع كوچیك و مشابه  هم  طراز خودتون رو 

انتخاب كنید و رفت وآمدتون رو محدود به آدم های همون جمع بكنید.
و نكته ای كه از همه مهم تره اینه كه شما بیشترین تعامل با جنس مخالفتون رو تو دانشگاه تجربه می كنید. البتّه این برای همه ی آدم ها صادق نیست! 

ولی برای عده ی زیادی هست.
و عده ی زیادیتون تو همین تعامالت دانش جویی )كه قطعا دانش جویی نمی مونه( عاشـق میشـید. منم مثل تك تك شـماهایی كه دارید این نوشـته رو 
می خونید دانش جو هسـتم. و اون موقع سـت كه دانشـگاه و سـر كالس رفتن تون صرفاًً بهونه ای برای مالقات های قشـنگتون میشـه. شـاید همین االن 
خیلی هاتون بگید این حرف ها به درد ما می خوره؟ اّما حقیقت امر اینه كه دانشگاه به عنوان عالی ترین جایگاه آموزشی تنها وظیفه ی رشد علمی شما رو 

نداره. ما بخش زیادی از رشد فرهنگی و توانایی های ارتباطات اجتماعی مون رو مدیون فضای دانشگاه هستیم. 
خیلی هامون اّولین شكست های زندگیمون رو تو همین دانشگاه تجربه می كنیم. تو همین دانشگاه می فهمیم كه مسئولیتمون دیگه پررنگ تر از قبل شده 

و نمی تونیم با همون سناریوهای بچگی كارمون رو پیش ببریم. 
دیگه معلم باال سرمون نیست كه هرجا اشتباه كردیم جلومون رو بگیره. 

دیگه ناظمی رفتارمون رو چك نمی كنه تا هر جا كار زشتی كردیم بیاد ادبمون كنه!
این جا دیگه فقط خودمونیم و رفتار و كارامون! 

ولـی هـر كسـی كـه وارد دانشـگاه میشـه و تحصیـالت دانشـگاهی داره، لزومـاً بـه عنوان یـه فرهیخته )در حالت خیلی خـوب و آرمانی( یا یه آدم باشـعور از 
دانشگاه خارج نمی شه.

همه ی این حرف ها به ظاهر خیلی ساده به نظر می رسن اّما به وقتش می بینین كه اون قدرا هم ساده نیستن. 
منظورم رو رک بگم. روز اّولی كه وارد دانشگاه می شید همه ی آدم ها با هم خوبن اّما همین آدم هایی كه روز اّول انقدر با هم صمیمی بودن، چند سال 

بعد از كنار هم میگذرن و جواب سالم هم رو نمیدن.
شخصیت واقعی هم كالسی هاتون بعد از یه مدت براتون مشخص میشه و همین باعث میشه تا به همون جمع محدودی كه بیشتر بهتون شباهت دارن 

قانع بشید. 
 گفتن این حرف ها به موضوع كتاب ربطی نداشت اّما واقعیت دانشگاه اینه كه بیشتر زندگی آیندتون رو تو همین محیط سپری می كنید. شخصیت تون 

تو همین جا رشد پیدا می كنه و شاید همین جا باشه كه هم سفرتون رو پیدا كنید. 
خالصه كه خودتون رو آماده كنید كه به دنیای عجیب و غریبی قراره پا بذارین! 

و اّما ماجرای این كتاب:
من تو دبیرستان رشته ی ریاضی و فنّی بودم. البتّه انتخابی برای این قضیه نداشتم. مدرسه ی ما برای بچه های تجربی كالسی نداشت و بقیه ی مدارس 

هم سطحشون خیلی خوب نبود.
سال پیش دانشگاهی، بنا به توصیه ی پدرم كه خودشون پزشك هستن و معتقد بودن پزشكی و دندون پزشكی آینده ی شغلی خوبی داره، تغییر رشته دادم 
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و كنكور تجربی دادم. با دلی سرشار از عشق به پزشكی!
راستش اون موقع هیچ منبع درستی نبود كه ما بدونیم این رشته هایی كه تو دفترچه ی سازمان سنجش اومدن، یعنی چی؟ كارشون چیه؟ درسشون چیه؟ و...
خالصـه موقـع انتخـاب رشـته، از پـدر اصـرار كـه دندون پزشـكی رو انتخـاب كن و از مـن انكار و ادلّه كه از صـدای برش دادن دندون ها بـدم میاد. تو كل 
دفترچـه ی انتخـاب رشـته تنهـا سـه رشـته ی پزشـكی تهـران، پردیـس پورسـینا و پردیس همـت )این ادغـام و انفصال دانشـگاه ایران و تهـران قصه ی 

جگرسوزی داره كه خدا مقصرینش رو نبخشه( و پزشكی شهید بهشتی رو انتخاب كردم. 
بعد از گذشت 5 سال از تحصیل تو طب، یه شب كه از فشار خستگی كشیك و تعداد زیاد مریض ها خوابم نمی برد، فك كردم كه شاید اگه دندون پزشكی 

هم می خوندم بدک نمیشد. یعنی انقدر بی اطالع بودم كه رشته ی دندون پزشكی رو با تنها عیب كوچیكی كه به ذهنم رسیده بود، كنار گذاشته بودم.
خالصـه فـردا صبحـش بـا دكتـر سـبطی عزیـز، رئیس انتشـارات دریافت صحبت كردم و گفتم هدفم اینه نذارم دیگه كسـی بی اطالع سـراغ رشـته ای بره و 

خدای نكرده پشیمون و خسته رهاش كنه.
منّت گذاشتن به سر ما و حاصل اعتمادشون شد این كتاب خوش آب و رنگی كه می بینید. 

این جا همه ی دوستا و رفیقای چندین و چند ساله ی من زحمت كشیدن و تجربه هاشون رو نوشتن، منم به عنوان بخشی از این جمع كارها رو مدیریت 
كردم. راستش ما فعال به 14 تا از رشته های تجربی و 14 تا ریاضی و 4 رشته ي مشترک قناعت كردیم، اّما اگه كسی خواست رشته ی خودش رو معرفی 

كنه می تونه، از اون قسمت آخر اطالعات تماس رو برداره و ما رو در جریان بذاره. 
امیدوارم كه با خوندن حرف هامون یكم تو انتخابتون بیشتر دّقت كنید. 

در این جا وظیفه ی خود می دانم از »جناب آقای دكتر هامون سـبطی« مدیر محترم انتشـارات دریافت، آقای نوری مدیر امور فنّی، آقای حیدری مسـئول 
چـاپ، خانـم درزی بابـت صفحه آرایـی، خانـم زهـرا قنبری و آقایان عباس هاشـمی، امیرمحمد دهقان و كامران محمودی بابت ویراسـتاری و زحماتی كه 

برای به نتیجه رسیدن این كتاب كشیدند، تشكر كنم.
همچنین از »جناب مهندس جالل سلیمی« جهت فراهم سازی كارنامه ها در همه ی رشته ها صمیمانه سپاسگزارم.

مــن  غالم  قمــرم، غیـــر  قمـــر  هیــــچ  مگو 
پیش مـــن جــز سخن شمع و شكــر هیچ مگو 

سخن رنج مگو، جز سخن گنج مگو 
ور از این بی خبری رنج مبر، هیچ مگو 

دوش دیوانه شدم، عشق مرا دید و بگفت 
آمـــدم، نعـــره مــزن، جامه مـــدر، هیچ مگو 

گفتــم: ای عشق مــن از چیز دگــر می ترســم 
گــفت: آن  چیـــز  دگـــر  نیست  دگـر، هیچ  مگو...

هم خواجه و هم كعبه و هم خانه، شمایید...
احسان زارعی ، بهار 95

md.ehsanzarei@gmail.com
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مقدمه ی دانش آموزی )گپ خودمانی(
ُخب	رسیدیم	به	این	بخش	که	فقط	ما	و	شما	با	هم	بشینیم	پای	صحبت.

اّول	از	همه	تبریک	می	گم	بابت	پشت	سرگذاشتن	دوره	ی	سخت	و	شیرین	کنکور!	
احتمـاال	خودتون	تا	چند	وقت	دیگه	متوّجه	می	شـید	که	هدفمندترین	سـال	زندگیتون	همین	دوران	کنکورتون	بـوده	و	کم	تر	پیش	میاد	که	

به	اندازه	ی	سال	کنکورتون	انگیزه	برای	موّفق	شدن	داشته	باشید.	
	اگه	از	من	بپرسید	که	این	کتاب	بیشتر	به	درد	چه	کسایی	می	خوره،	میگم	بیشتر	برای	دانش	آموزهای	دّوم	و	سّوم	دبیرستان	که	هنوز	درگیر	

انتخاب	رشته	و	تغییرش	هستن.
چرا؟

چـون	هدف	ما	از	نوشـتن	این	کتاب،	نشـون	دادن	زیر	و	بم	یك	رشـته	اسـت	به	طوری	که	وقتـی	خواننده	معرفی	یه	رشـته	رو	خوند	اغلب	
سؤال	هاش	برطرف	شده	باشن.

ما	از	بازار	داغ	انتخاب	رشـته	ی	بعد	از	کنکور	می	گذریم!	اون	موقع	شـما	هسـتین	و	یه	سـری	آمار	و	ارقام	که	سرنوشتتون	رو	تعیین	می	کنند	)و	
البّته	مشـاورهایی	که	روز	به	روز	به	تعدادشـون	اضافه	می	شه	و	شکر	خدا	همگی	استاِد	راهنمایی	کردن	هستند!(	پس	تا	اینجا	باید	متوّجه	شده	
باشید	که	منظور	ما	از	اسم	کتاب،	انتخاب	رشته	ی	شما	براساس	رتبه	و	تراز	نیست!	بلکه	راهنمایی	شما	برای	شناخت	بهتر	رشته	هاست.

ما	به	اون	دسـته	از	شـغل	ها	که	به	اصطالح	عامیانه،	آزاد	به	حسـاب	میان	و	نیازی	به	کنکور	و	درس	خوندن	ندارن،	کاری	نداریم	و	به	اهل	
فن	واگذارشون	می	کنیم.	
ولی	رشته	های	دانشگاهی!	

مخاطب	ما	بچه	های	گروه	تجربی	و	ریاضی	هستند.	
متاسـفانه	تو	جامعه	ی	فعلی،	تعداد	زیادی	از	فارغ	التحصیل	ها	رو	می	بینیم	که	به	حرفه	ای	مشـغول	شـدن	که	هیچ	ارتباطی	با	رشته	و	مدرک	

دانشگاهیشون	نداره.
البّته	این	موضوع	فقط	یه	عامل	نداره	که	بخوایم	اونو	به	عنوان	عّلت	همه	ی	مشکالت	مطرح	کنیم	اّما	خب	سیاست	های	اشتباه	یا	ناکارآمد	
دولت	تو	تبلیغ	یه	رشـته	یا	فراهم	کردن	بازار	کارش	یکی	از	عللیه	که	باعث	میشـه	افراد	تو	کارهایی	که	به	رشـته	ی	تحصیلی	شـون	ارتباطی	

نداره	مشغول	به	کار	بشن.	
اغلب	بچه	های	رشته	ی	تجربی	به	دنبال	رشته	های	پزشکی،	دندان	پزشکی	و	داروسازی	ان.	

فرض	کنید	یه	شخصی	بیمار	میشه	و	به	بیمارستان	مراجعه	می	کنه!
حاال	فرض	کنید	این	بیمارستان	پرشده	باشه	از	پزشک	اّما	...

دریغ	از	یه	متخّصص	علوم	آزمایشگاهی	تا	نمونه	ها	رو	بررسی	کنه	و	بگه	چه	یافته	هایی	تو	خون	یا	ادرار	مریض	پیدا	کرده	...	؛
دریغ	از	یه	پرستار	تا	کنترل	دارویی	مریض	رو	به	عهده	بگیره	و	نسخه	های	پزشک	رو	اجرا	کنه	...	؛

دریغ	از	یه	رادیولوژیست	تا	از	مریض	تصویر	برداری	کنه	و	تغییرات	بدنش	رو	تو	عکس	ها	بفهمه	...	؛
دریغ...

زمانی	به	موّفقیت	می	رسیم	که	همگی	با	هم	برای	موّفق	شدن	تالش	کرده	باشیم.
ما	توی	این	کتاب،	سعی	کردیم	رشته	ها	رو	همون	جوری	که	تو	دنیای	واقعی	هستن	بهتون	معرفی	کنیم.	

هم	جنبه	های	مثبت	رو	گذاشتیم	و	هم	جنبه	های	منفی	رو.	
سبک	نگارش	بّچه	هایی	که	هر	قسمت	رو	نوشتن	متفاوته.	پس	لطفًا	به	چشم	تنوع	بهش	نگاه	کنید،	نه	ایراد!

یه	سؤالی	که	خیلی	وقت	ها	شاگرد	های	من	قبل	از	انتخاب	رشته	ازم	می	پرسیدن	این	بود	که:
»از	کجا	بدونیم	این	رشته	واسمون	مناسبه؟!	دوسش	داریم	ولی	نمی	دونیم	تحّملش	رو	داریم	یا	نه!«

ما	توی	این	کتاب،	اومدیم	و	گشـتیم	نتایج	تسـت	های	روان	شناسـی	مختلف	رو	پیدا	کردیم	که	هر	شخصیتی	متناسب	چه	رشته	ایه.	اونا	رو	
برای	شما	هم	می	ذاریم	تا	شما	هم	ببینید	و	استفاده	کنید.	


