
   انسانی رشته های گروه علوم برخی از معرفی

 علم اطالعات و دانش شناسی 

  از عنوان رشته   ۱۳۹۱شهریور    ۱۹ت که از  اس   ایران   در   دانشگاهی  ٔ  نام یک رشته   شناسیعلم اطالعات و دانش 

هایی  وس دوره لیسانس این رشته عالوه بر درس به عنوان جدید تغییر نام یافت. به در رسانیکتابداری و اطالع 

نویسی اضافه  هایی از قبیل، فناوری اطالعات، مدیریت دانش، مدیریت آرشیو و برنامه مربوط به کتابداری، درس 

 باشد می  Information science and knowledge management شد. این رشته در خارج از ایران به نام

بوده و کار با افراد را دوست دارید و همچنین برای دانش و اطالعات ارزش قائل هستید،  اگر شما انسان منظمی 

کتابداری مناسب شماست. کتابدار هر روز در کتابخانه خدمات مختلفی ارائه می کند.کتابدار در کتابخانه های  

. در شغل کتابداری باید در ارائه  عمومی و یا کتابخانه سازمانها مانند دانشگاه ها، مدارس و بیمارستانها کار می کند 

 خدمات به مشتریان بسیار با دقت عمل کرده و نیز برای تحقیق کردن و کسب برخی از اطالعات

  دلیل   به   نیز  و   رسانی«»اطالع   عنوان   بودن   نارسا  خصوص   در   ایران   رسانیاطالع   ٔ  به دنبال مباحث طوالنی در جامعه

 شورای گسترش آموزش عالیرسانی در ی، طرح تغییر نام رشته اطالع های اطالعاتبستگی این حوزه به فناوری وا

 مطرح شد  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایرانته به  وابس

گرایش پزشکی وغیر پزشکی در دانشگاههای ایران تدریس می    ۲در حال حاضر رشته کتابداری و اطالع رسانی در  

شود.رشته کتابداری پزشکی در دانشگاههای علوم پزشکی و رشته کتابداری غیر پزشکی در دانشگاه های سراسری،  

اد اسالمی و پیام نور به صورت علمی و با گرایش های مختلف از جمله مطالعات آرشیوی، اطالع رسانی، کتابخانه  آز

  و  ارشد  کارشناسی  مقاطع  در  رشته  این  در  تحصیل  ادامه  امکان  همچنین . شود می  تدریس …های دانشگاهی و 

 .دارد   وجود ایران دانشگاههای در   دکترا

 ارتباطات اجتماعی معرفی رشته علوم 

با نفوذ    ارتباطی  با او، بخصوص   ارتباط   برقراری   دارد و باید برای  بسیاری  تفاوت   با بشر اولیه   و یکم   بیست  قرن  انسان

مجهز    اجتماعی   ارتباطات  علوم   پیچیده   هنر و دانش   باشد، به   همراه   و ناگفته   تازه   هایها و تجربه با حرف   و پایدار که 

 .بود

 شود و در کشور ما نیز با دو گرایش می  سراسر دنیا تدریس  عالی آموزش  ها و مؤسسات در دانشگاه  امروزه  علم این

 .است انسانی علوم  آزمایشی گروه  های از رشته  ، یکی عمومی  و روابط  نگاریروزنامه 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%88_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%E2%80%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%88_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%E2%80%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%88_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%E2%80%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%8C_%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D9%88_%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%8C_%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D9%88_%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%8C_%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D9%88_%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86


، و فلسفه  ، فرهنگ هنر و ادبیات های از چشمه که  است ی تنومند  نهال نگاریروزنامه  گرایش  نگاریروزنامه  گرایش

مانند   و نظری   تئوری   دروس   رشته   این  دانشجوی   همین  شود برای می  سیراب  و تکنولوژی   و اقتصاد، صنعت   سیاست

 اجتماعی طاتارتبا هایاقتصاد، نظریه  علم  ، مبانیفلسفه  ، مبانیروانشناسی  ، مبانیشناسیجمعیت مبانی

  تئوری  جنبه  و هم عملی جنبه  هم  را که  دروسی  کند همچنینمی را مطالعه  بیستم در قرن سیاسی های واندیشه

  و ویراستاری   آرایی ، صفحه خبری   ، عکاسیتحقیق   ، روش ، گزارش خبر، مصاحبه   تهیه   هایو تکنیک   اصول  دارند مثل 

 .بیند می  را آموزش 

 کاری اجتماعی  مدد

افتند که در آنجا افرادی به نام  ها می ها یا پرورشگاهشود بسیاری از افراد به یاد زندانوقتی سخن از مددکاری می 

کنند. اما حرفه مددکاری به فعالیت در دو مکان فوق محدود  مددکار در دفتر یا واحد مددکاری فعالیت می 

التحصیل آن باید بتواند در مراکز  های کاربردی است که فارغ رشته شود. بلکه مددکاری اجتماعی، یکی از  نمی

هایی شود که به هر دلیل  هایی که آموزش دیده است، وارد زندگی انسان ها و تکنیک مختلف با استفاده از روش 

  توانند مشکل خود را به تنهایی حل کنند یااجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و خانوادگی دچار مشکل بوده و نمی 

 .منشأ مشکل خویش را تشخیص بدهند 

مشکل خویش را شناخته وحل نمایند. بنابراین اگر بخواهیم این رشته  مددکارتوانند به یاری ر واقع این افراد می د

رفی کنیم، باید بگوییم که هدف رشته مددکاری این است که به افراد نیازمند به خدمات  را به طور خالصه مع

 .اجتماعی کمک کند تا خود را بیابند، مشکل خویش را بشناسند و سپس راه حل آن را پیدا کنند 

و   تجربی  ، علوم فنی و  ریاضی علوم  آزمایشی گروه  هر سه  داوطلبان  که  است هاییاز جمله رشته  مددکاری  رشته 

 واحد کارورزی   ۲4  تحصیل   باید در دوران   رشته   این  دانشجویان  کنند همچنین   را انتخاب  توانند آن می   انسانی  علوم

 ، چرا که است را متمایز ساخته  فوق  رشته  دو ویژگی  بگذرانند. این  طرح  سال ۲ التحصیلی از فارغ  و پس 

ها در سازمان   طرح   سال   ۲و    واحد مستقل   6در    واحد کارورزی   ۲4از    ناشی  تجربه   دلیل  به   رشته   این   التحصیالن فارغ 

  یا امور اجتماعی   رفاه   اداره   که   هر جایی   برخوردار هستند. در واقع   مناسبی   شغلی  ، از موقعیتدولتی   هایو مؤسسه 

  التحصیالن فارغ  بگیرد. در نتیجه  را بر عهده و مسؤولیتی  ته تواند در آنجا حضور داش می  ، مددکار اجتماعیهست

نیز    با مشکالتی   مددکاری   رشته   که   باید پذیرفت   رشته،   این   هایندارند. اما با وجود مزیت   اشتغال   مشکل  رشته   این

کنکور   و داوطلبان  جوانان بین  در و حتی  در جامعه  مددکاری رشته بودن  گمنام  میان در این  که  گریبانگیر است

 .است بسیار بزرگی  مشکل

 

 

https://www.beytoote.com/scientific/introduction/republican-branch.html


 مدیریت کسب و کارهای کوچک 

، امور مالی و  بازاریابیهایی همچون مدیریت کسب و کارهای کوچک، الزم است بدانید مهارت انتخاب رشتهدر 

ی تحصیلشان  تا این افراد پس از اتمام دوره  شودمی  داده آموزش  دانشجویان به …ی تامین و مالیاتی، زنجیره 

اند، فعالیت کنند. الزم به ذکر است که با توجه به تغییراتی که در  که به دست آورده بتوانند در این زمین با دانشی  

ی کسب و کار در دنیا صورت گرفته است، این رشته از پتانسیل بسیار مناسبی جهت رشد و پیشرفت  زمینه 

 .برخوردار است

 مزیت های این رشته 

 دست آمده به های دلخواه بر اساس دانش اندازی فعالیت امکان راه  •

 ی کسب و کار ی مشاوره توانایی فعالیت در زمینه  •

 های خصوصی و دولتی امکان ایجاد ارتباط با سایر سازمان •

 فروش، بازاریابی و خرید  مدیریتهای فعالیت در زمینه  •

التحصیالن این رشته با کسب دانش و مهارتی  توان گفت که فارغ با توجه به بستر مناسبی که این رشته دارد، می 

کنند، بدون کار نمانده و قادر هستند برای خود فعالیت و کسب و کاری را  که در طول دوران تحصیل کسب می

 .آغاز کنند 

 و عرفان ادیان 

دانشجویان این رشته با تاریخ ظهور و گسترش ادیان زنده)ادیانی که هنوز پیروان بسیاری دارند( در سه منطقه  

خاورمیانه، خاور دور و شبه جزیره هند آشنا می شوند و سه بخش اساسی احکام و آداب، عقاید و اخالق را در هر  

پژوهشگر درصدد اثبات حقانیت یا بطالن دین خاصی  دینی مطالعه می کنند که البته در این مطالعه شخص 

 .نیست

همچنین دانشجویان این رشته ضمن مروری مختصر بر ادیان ابتدایی و ادیان مرده مثل مانوی و مزدکی، عرفان  

 .ا ادبیات عرفانی اسالم آشنا می شوند را به عنوان یکی از مباحث مقایسه ای در ادیان مطالعه می کنند و ب

  ، وزارتامور خارجه  نیز باید در وزارت  گرایش  التحصیل این، فارغ و عرفان  ادیان گرایش دروس  نوع به  با توجه 

با   اکثر مسؤوالن  کند اما متأسفانه  فعالیت  مشابه  هایو سازمان اسالمی  تبلیغات ، سازمانو ارشاد اسالمی  فرهنگ 

دیگر و گفتگو    ادیان  شناختن  به   نیازی  کنند که آشنا نیستند و تصور می   آن   التحصیالن فارغ   و توانمندی   رشته  این

و در   نیست  و بنیادی  گفتگوها عمیق شود، این می  تالش  زمینه  از مراکز در این  در بعضی  و اگر هم  با آنها نیست 

 "ادیان  گفتگوی  مؤسسه " مثل  غیردولتی  از مراکز پژوهشی  حاضر بعضی  در حال  لبته باشد. انمی  اثر بخش  نتیجه 

https://isic.ir/انتخاب-رشته
https://motamem.org/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
https://isic.ir/entekhbat-reshteh/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/


  اند، اما در بخش شده مراکز فوق  نیز جذب  گرایش  این  التحصیالناز فارغ  کنند و تعدادی می  فعالیت  زمینه  در این 

 .است نشده انجام  کار چشمگیری زمینه  در این  دولتی 

 سی زبان شنا

پردازند. در این رشته  ها و قواعد حاکم بر آن می دانشجویان این رشته به مطالعه علمی زبان انسان و توصیف قالب 

های مرتبط  های ساختاری، اجتماعی، فرهنگی، ادبی و آموزشی، روانشناختی، زیستی و دیگر زمینه زبان از جنبه 

ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و  توانند در دانشگاه رشته می گیرد. دانش آموختگان این مورد بررسی قرار می 

 :های زیر خدمت کنند دیگر سازمانها در زمینه 

های زبان و ادبیات فارسی، زبانهای خارجی، علوم انسانی،  موزش دروس مرتبط با زبانشناسی در رشته  :آموزشی 

ی به خارجیان )روانشناسی زبان در امر تدریس  علوم اجتماعی، علوم تربیتی و پزشکی و همچنین آموزش زبان فارس 

و فراگیری زبانهای خارجی و زبان مادری، آسیب شناسی زبان، گفتاردرمانی نتیجه تحقیقات زبانشناسی و  

 د(.باش روانشناسی زبان می 

ه،  همکاری در تحقیقات مربوط به فرهنگستان زبان و ادب فارسی، فرهنگ نویسی، بررسی گویشها، ترجم :پژوهشی 

 ویرایش و تحقیقات در زمینه تدوین کتب درسی فارسی در مقاطع مختلف تحصیلی 

ای: مشاوره در امور تربیتی، توانبخشی، کامپیوتر و مهندسی ارتباطات، سوادآموزی و تدوین مواد آموزشی  مشاوره  

 و حفظ میراث فرهنگی 

 . ختیار داردجلد کتاب درا ۵۰۰این گروه همچنین کتابخانه تخصصی کوچکی با حدود 


