
 

 

 رشته علوم اجتماعی بررسی و معرفی بازار کار آن 

رشته نظری علوم انسانی قرار گرفته است. از جمله   2ته علوم اجتماعی در زیر گروه رش

رشته های با طرفداران خاص بوده و سر و کارش با مردم و جامعه می باشد. جوامع 

جمعیت نیازمند انسانی در سطح جهان روز به روز در حال رشد است. این حجم از 

مدیریت و برخی تحلیل های آماری مناسب می باشد. در این بین مشکالتی نیز در سطح  

اجتماعی به وقوع می پیوندد که پژوهشگران سعی بر شناسایی، پیش بینی و ارائه  

 راهکار در این زمینه ها دارند.

نصف تجربی می  تعداد داوطلبین شرکت کننده در گروه انسانی تقریبا دو برابر ریاضی و  

باشد. دروس در رشته انسانی بیشتر در قالب متون انتزاعی و خواندنی بیان می شود. 

دروس محاسباتی کمتر از بقیه رشته ها و تمرکز بر تقویت و شناخت هرچه بیشتر آدمی  

و روابط موجود میان آن هاست. چه حقوق، چه روانشناسی و رشته های دیگر با عنصر  

 د.مردم سر و کار دار

را داریم. رشته های که   اجتماعیدر همین راستا در این مقاله قصد بررسی رشته علوم 

از نظر مشهور بودن در سطح پایین تری به نسبت حقوق و روانشناسی قرار دارد. در 

 صورت وجود هرگونه سوال تا پایان مقاله با راز ماندگار همراه باشید. 

 

 سابقه رشته علوم اجتماعی

رشته را می توان بسیار وسیع دانست و آن را به زمان پیدایش انسان ها تاریخچه این 

نسبت داد اما از نظر نزدیکی به جنبه امروزی رشته علوم اجتماعی می توان به عصر  

میالدی اشاره نمود. در این برهه از درون فلسفه شکل گرفته و   1650روشنگری سال 

. ژان ژاک و تحول در علوم ایجاد شد سپس با فعل و انفعاالتی با انقالب های صنعتی

روسو و آگوست کنت از کسانی بودند که از این دانش بهره برده و تغییراتی در آن ایجاد  

کردند. رسالت علوم اجتماعی انجام مطالعات انسانی در راستای بهبود روابط جامعه و  

 فرد است. 

 

 علوم اجتماعی چیست؟ 

ت روابط افراد با جامعه و بالعکس مورد مجموعه ای از تخصص هاس ماعیعلوم اجترشته 

بررسی قرار می گیرد. هدف این رشته رفاه اجتماعی و ارائه اطالعات مناسب به ارگان 

منابع و مردم در ارتباط هستند. شهرداری ها، آموزش و پرورش،   های مختلفی است که با

ز آمار، کمیته امداد، بهزیستی ها  اقتصادی، مرک قانون گذار،اعی، نهادهای فرهنگی، اجتم



 

 

ش و... در ارتباط شت، مسکن، آموز تمامی ارگان هایی که با مسائل اشتغال، بهدا و

 هستند.

که به همراه  داراست موارد ذیل بوده وم اجتماعیلاز جمله گرایش هایی که رشته ع

 توضیح ارائه شده است:

 اجتماعیگرایش پژوهشگری 

ینی است که جامعه شناس بوده و سطوح آگاهی را در تربیت متخصص رشته نهدف ای

مراکز آموشی و پژوهشی فزونی بخشد. این سازمان ها بر اساس این اطالعات از  

و بحران های اجتماعی عبور می نمایند. در این گرایش سه شاخه عملیات  مسائل 

 می شود.تحقیقی، جامعه شناسی و جمعیت شناسی آموزش داده 

 گرایش برنامه ریزی اجتماعی

اجتماع و انسان مورد اهنگی بین مسئولیت هم رشته علوم اجتماعی در این گرایش

بر فرض مثال اگر در منطقه ای ساختمان هایی ساخته می شود وظیفه  اهمیت است. 

ر د متخصص این رشته بررسی و هدایت درست منابع برای رفاه اجتماعی انسان هاست.

 شد. می باده وی ر عهواقع برنامه ریزی مسائل اجتماعی ب

 گرایش تعاون و رفاه اجتماعی

هدف در این رشته تربیت متخصصین توانا در زمینه توزیع عادالنه منابع مالی و قدرت است.  

نزدیک  واحدهای درسی در این رشته به اقتصاد، موارد مالی، حسابداری و مدیریت تعاون 

اید برای جامعه مورد بررسی قرار اشد. هر تعاونی قبل از تشکیل بایستی از نظر فومی ب

 گیرد.

 گرایش مردم شناسی 

این گرایش با  کی از مهم ترین موارد در ساختارهای اجتماعی فرهنگ است. متخصصین ی

علت   ی و شناخت مردم دارند.گ های مختلف از قدیم تا امروز سعی بر بررسمطالعه فرهن

آن از جمله بررسی های مورد انجام این گرایش از تغییر و شکل گیری فرهنگ و تاثیرات 

 رشته علوم اجتماعی است.

 

 رشته علوم اجتماعیتوانایی های الزم  شخصیت و

عالقمند باشد.  ن آنا مردم و ارتقاء سطح زندگی این رشته نیازمند افرادی می باشد که به 

اشته باشد. عالقه به کار  انگیزه تحقیقات میدانی را دو  ئوریک اکتفا نکندباحث تو فقط به م

زی خوب، صبور بودن، سطح علمی مناسب در یرین، برنامه ریتیمی و همکاری با سا 

داشتن میانه خوب با   دروس اقتصاد، اصول حسابداری و مباحث مالی نیز مورد نیاز است.

لزامات می باشد. این عالقمندی به  شه از اریاضی و تحقیق های عملی و فکر و اندی



 

 

 مرزهای مشخصی محدود نبوده و در سطح جهانی در حال سیر می باشد.

 

 کار رشته علوم اجتماعی رزابا

، شرکت  اونی هادر تعشوند نی که از رشته علوم اجتماعی فارغ التحصیل می دانشجویا 

ار شوند. فارغ  ، بخش های مختلف اقتصاد ایران و... مشغول به کی خصوصی و دولتی ها

 التحصیالن این رشته توانایی برنامه ریزی و مدیریت منابع در جهت رفاه اجتماعی را دارند. 

لیل عدم  نتظار می رود اما به دبرای این رشته به تناسب اهمیت آن ا  ار کار مناسبیباز

شناخت کاف و بی اهمیتی به آن ممکن است آنگونه که می خواهیم به حصول نتیجه  

 ست.شغلی خوب االزمه حیطه نرسیم. لذا پیگیری از سمت دانشجو 

مقدور می  امکان ادامه تحصیل در این رشته وجود داشته و در گرایش های ذیل نکته: 

 باشد: 

 دم شناسیرم •

 سی جامعه شنا  •

 جمعیت شناسی  •

 ی توسعه روستای •

 جامعه شناسی انقالب اسالمی •

 مطالعات فرهنگی  •

   ایران شناسی •

 مطالعات جوانان •

 برنامه ریزی گردشگری  •

 عیزی رفاه اجتما برنامه ری •

 

 دروس تحصیلی رشته علوم اجتماعی

 یل اشاره نمود:وارد ذاجتماعی می توان به ماز جمله دروس مهم در رشته علوم 

 مبانی جامعه شناسی  •

 مبانی جمعیت شناسی •

 مبانی مردم شناسی  •

 اسی مبانی روانشن •

 جامعه شناسی کار و مشاغل  •

 روش تحقیق عملی و نظری  •

 جامعه شناسی سیاسی •



 

 

 ن مبانی تعاو •

 یرات اجتماعی تغی •

 آمار در علوم اجتماعی  •

 ریاضیات پایه  •

 اتی آمار مقدم •

 اصول علم اقتصاد •

 ران اقتصاد ای •

 محیط شناسی انسانی •

 نظریه های جامعه شناسی •

 عی جامعه شناسی اقتصادی اجتما •

 2و  1مبانی فلسفه  •

 جامعه شناسی کشورهای اسالمی  •

 روانشناسی اجتماعی  •

 

 ار بکنیم؟برای قبولی چه ک

ارد لذا برای دستیابی به این  ار درشته انسانی قر 2روه لوم اجتماعی در زیرگرشته ع

شود، در ر ادامه ذکر می ستی درصدهای مناسبی مطابق اهمیت ضرایب، که درشته بای

 اند از:  یب عبارتکنکور سراسری کسب شود. ضرا

 عمومی: 

 4 فارسیادبیات  •

 3 معارف •

 2زبان انگلیسی •

 2 عربی •

 خصصی: ت

 4 ریاضی •

 2 خصصیادبیات فارسی ت •

 1 عربی تخصصی •

 3 علوم اجتماعی •

 2 ناسیروانش •

 2 اقتصاد •

 1 سفه و منطقفل •

 1 تاریخ و جغرافیا •



 

 

 

می  در این مقاله به بررسی رشته علوم اجتماعی پرداختیم. در صورت هرگونه سوال 

 توانید با مشاورین راز ماندگار جهت مشاوره تحصیلی در ارتباط باشید. 


