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جدول شماره 1

رشته های تحصیلی گروه ۳ )علوم انسانی( ، گرایش و مقاطع تحصیلی در دانشگاه ها و موسسات آموزشی عالی کشور 
بر اساس دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی سازمان سنجش آموزش عالی کشور ▼

مقطعتحصیلي زیرگروه نام رشته ردیف

کارشناسيارشد 1 کارشناسيارشد پیوسته الهیات و معارف اسالمي و ارشاد 1

کارشناسيارشد 1 کارشناسيارشد پیوسته معارف اسالمي و حقوق 2

کارشناسي 5 آموزش ابتدایي 4

کارشناسي 1 ادیان و مذاهب 6

کارشناسي 4 باستانشناسي 10

کارشناسي 4 تاریخ 11

کارشناسي 4 تاریخاسالم 12

کارشناسي 5 علوم ورزشي 1۳

کارشناسي 1 تربیت مربي عقیدتي سیاسي 14

کارشناسي ۳ حسابداري 16

کارشناسي 1 حقوق 17

کارشناسي 1 آموزش الهیات و معارف اسالمي 19

کارشناسي 4 آموزش تاریخ 20

کارشناسي 4 آموزش جغرافیا 22

کارشناسي 1 آموزش زبان و ادبیات عربي 2۳

کارشناسي 2 آموزش علوم اجتماعي 25
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مقطعتحصیلي زیرگروه نام رشته ردیف

کارشناسي ۳ روابطعمومي 28

کارشناسي 5 روانشناسي 29

کارشناسي 2 روزنامهنگاري ۳0

کارشناسي 1 زبان و ادبیات ترکي آذري ۳1

کارشناسي 1 زبان و ادبیات عربي ۳2

کارشناسي 1 زبان و ادبیات فارسي ۳۳

کارشناسي 1 زبان و ادبیات کردي ۳4

کارشناسي 2 علوم ارتباطات اجتماعي ۳6

کارشناسي 4 علوم انتظامي ۳8

کارشناسي 5 علومتربیتي ۳9

کارشناسي 4 علومسیاسي 40

کارشناسي 1 علومقضایي 42

کارشناسي 5 علم اطالعات و دانش شناسي 45

کارشناسي 2 مددکاري اجتماعي 47

کارشناسي ۳ مطالعات ارتباطي و فناوري اطالعات 50

کارشناسي 5 مطالعاتخانواده 51

کارشناسي 1 معارف اسالمي 52

کارداني ۳ امور بانکي 54

کارداني ۳ 55 بیمه

کارداني 1 57 امور دولتي

کارداني ۳ 59 امور مالي و مالیاتي
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مقطعتحصیلي زیرگروه نام رشته ردیف

کارداني 4 باستان شناسي 60

کارداني 1 تربیت معلم قرآن کریم 62

کارداني ۳ حسابداري 6۳

کارداني ۳ 64 اشتغال

کارداني ۳ 65 اقتصاد کار و بهره وري

کارداني ۳ علمي-کاربردي روابط کار 66

کارداني 4 علوم انتظامي 67

کارشناسي 1 فقهو حقوق حنفي 72

کارشناسي 1 فقهو حقوق شافعي 7۳

کارشناسي 1 فلسفهو عرفان اسالمي 74

کارشناسي ۳ مدیریتفرهنگي هنري 76

کارشناسي ۳ مدیریتبازرگاني 77

کارشناسي ۳ مدیریت و بازرگاني دریایي 78

کارشناسي ۳ مدیریتامور بانکي 79

کارشناسي ۳ مدیریتبیمه 80

کارشناسي ۳ مدیریتبیمه اکو 81

کارشناسي ۳ مدیریتدولتي 8۳

کارشناسي ۳ مدیریتصنعتي 84

کارشناسي ۳ مدیریتامور گمرکي 85

کارشناسي ۳ مدیریتهتلداري 86

کارداني ۳ مدیریت صنعتي 87
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مقطعتحصیلي زیرگروه نام رشته ردیف

کارشناسي 4 جغرافیا 90

کارشناسي 1 ادیان و عرفان 9۳

کارشناسي ۳ مدیریتمالي 94

کارشناسي 1 فقه و حقوق امامي 95

کارشناسي ۳ فناوری اطالعات و ارتباطات 96

کارداني ۳ کاردانيمدیریت بازرگاني 97

کارشناسي 1 فلسفه 99

کارشناسي ۳ مدیریتکسب و کارهاي کوچک 100

کارشناسي 4 زبانشناسي 101

کارشناسي 1 فقه و حقوق اسالمي 10۳

کارشناسي 1 علومقرآن و حدیث 108

کارشناسي 1 فقه و مباني حقوق اسالمي 112

کارشناسي 1 فلسفه و کالم اسالمي 11۳

کارشناسي 1 فلسفهو حکمت اسالمي 114

کارشناسي 1 تاریخو تمدن ملل اسالمي 115

کارشناسي 1 فقهشافعي 117

کارشناسي 1 معارف اسالمي و علوم تربیتي 120

کارشناسي 1 ایرانشناسي 12۳

کارداني 1 امور تربیتي 124

کارشناسي 1 فرهنگو معارف اسالمي 142

کارداني 5 آموزش و پرورش ابتدایي 14۳
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مقطعتحصیلي زیرگروه نام رشته ردیف

کارداني ۳ جهانگردي 144

کارشناسي 1 شیعهشناسي 151

کارشناسيارشد 1 کارشناسيارشد پیوسته علوم قضایي 152

کارشناسي 1 آموزش زبان و ادبیات فارسي 155

کارشناسي 5 مربیگري ورزشي 156

کارشناسي ۳ اقتصاد اسالمي 157

کارداني 1 کارداني حقوق قضایي 158

کارشناسي 2 ضدتروریسم 162

کارشناسي 2 امنیتنرم 16۳

کارشناسي ۳ فناوري اطالعات و ارتباطات 165

کارشناسي 2 علومفني امنیت 166

کارشناسي 2 پژوهشگري امنیت 167

کارشناسي 2 حفاظتاطالعات 168

کارشناسي 2 امنیت اطالعات 169

کارشناسي ۳ امنیت اقتصادي 170

کارشناسي 2 امنیت بینالملل 171

کارشناسي 2 پژوهشگري اجتماعي 17۳

کارشناسي 2 مردمشناسي 175

کارشناسي 1 فقه و حقوق اسالمي 178
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 تعاریف زیر گروه ها

زیر گروه های مختلف به همراه ضریب هر درس در هر زیر گروه و رشته های قرار گرفته در هر زیر گروه ▼

زیرگروه های
آزمایشی

مجموعه رشته هایی که دروس امتحانی آن ها دارای ضرایب یکسان می باشند

زیر گروه 1

زبان و ادبیات اقتصادریاضی دروس
فارسی

تاریخ و زبان عربی
جغرافیا

علوم 
اجتماعی

فلسفه و 
منطق

روانشناسی

یکسهیکیکجهارچهاریکدوضرایب

زبان و ادبیات فارسی، دبیری زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات عرب، دبیری زبان و ادبیات عرب، مترجمی زبان عربی، 
ادبیات و زبان عربی، الهیات و معارف اسالمی، دبیری الهیات و معارف اسالمی، دبیری علوم دینی، کارشناسی تربیت مربی 
عقیدتی و سیاسی، کاردانی تربیت معلم قرآن، علوم اسالمی، علوم قرآنی، معارف اسالمی و حقوق، الهیات و معارف اسالمی 
و ارشاد، علوم دینی و معارف اسالمی، فقه و حقوق حنفی، فقه و حقوق امامی، فقه و حقوق شافعی، فقه و حقوق اسالمی، علوم 
قرآن و حدیث، معارف اسالمی و علوم سیاسی، معارف اسالمی و الهیات، حقوق، علوم قضایی، کارشناس فقه، کاردانی امور 

حقوقی و کنسولی، پلیس قضایی، حکمت اسالمی و فلسفه، فلسفه.

زیر گروه 2

زبان و ادبیات اقتصادریاضی دروس
فارسی

تاریخ و زبان عربی
جغرافیا

علوم 
اجتماعی

فلسفه و 
منطق

روانشناسی

دویکسهیکیکدودوچهارضرایب

علوم اجتماعی، دبیری علوم اجتماعی، علوم ارتباطات اجتماعی، مددکاری اجتماعی، خبرنگاری)گرایش علوم اجتماعی، 
فرهنگی و هنری(.

زیر گروه ۳

زبان و ادبیات اقتصادریاضی دروس
فارسی

تاریخ و زبان عربی
جغرافیا

علوم 
اجتماعی

فلسفه و 
منطق

روانشناسی

یکیکدویکیکدوسهچهارضرایب

بیمه،  بانکی، مدیریت  بانکداری،امور  اقتصادی، کارشناسی خبرنگاری،  بانکی، علوم  امور  مدیریت فرهنگی هنری، مدیریت 
کاردانی امور مالی و مالیاتی، امور گمرکی، کاردانی امور گمرکی، کاردانی حسابداری، کاردانی امور بیمه،مدیریت، مدیریت 
دولتی، مدیریت جهانگردی، مدیریت مسافرتی و جهانگردی، کاردانی مدیریت صنعتی، فلسفه، اقتصاد حمل و نقل، اقتصاد 
صنعتی، کاردانی علمی- کاربردی صنایع چاپ، حسابداری، کاردانی مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه اکو، خدمات امور اداری، 

مدیریت و کمیسر دریایی، کاردانی امور دفتری، کارشناسی تولید سیما، مدیریت بانکداری.
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زیر گروه 4

زبان و ادبیات اقتصادریاضی دروس
فارسی

تاریخ و زبان عربی
جغرافیا

علوم 
اجتماعی

فلسفه و 
منطق

روانشناسی

سهدودوسهیکدودوسهضرایب

روابط سیاسی، علوم سیاسی، علوم سیاسی)امنیت ملی(، اطالعات و ضد اطالعات، کاردانی عملیات کشوری، اطالعات نظامی، 
علوم انتظامی، جغرافیای سیاسی، نظامی، جغرافیا، تاریخ، دبیری جغرافیا، دبیری تاریخ، باستان شناسی.

زیر گروه 5

زبان و ادبیات اقتصادریاضی دروس
فارسی

تاریخ و زبان عربی
جغرافیا

علوم 
اجتماعی

فلسفه و 
منطق

روانشناسی

سهدوسهیکیکدودوسهضرایب

روانشناسی، علوم تربیتی، راهنمایی و مشاوره، مطالعات خانواده، کتابداری، دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی، کاردانی 
تربیت بدنی و علوم ورزشی
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  تعاریف :

◄گروه آزمایشی:
رشته های کنکور سراسری به پنج گروه آزمایشی زیر تقسیم می شه:

1( علوم ریاضی و فنی
2( علوم تجربی
۳( علوم انسانی

4( هنر
5( زبان های خارجی

◄گرایش:
شــاخه های هــر رشــته ای، یــک تخصــص از اون رشــته حســاب می شــه کــه بهــش گرایــش میگــن. کــه دو گرایــش 

یــک رشــته خیلــی از واحدهــای درســیش مشــترکه.
مثال مدیریت دولتی و مدیریت بازرگانی دو گرایش از رشته ی مدیریت هستن که واحدهای مشترک زیادی دارن.

◄مقطع تحصیلی:
مقطع تحصیلی نشون دهنده طول مدت تحصیله و شامل موارد زیر می شه :

1(کاردانی ) فوق دیپلم (
2(کارشناسی )لیسانس(

۳(کارشناسی ارشد پیوسته ) فوق لیسانس (
4( دکترای حرفه ای
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حقـــوق

  معرفی کلی رشته و هدف آن 
برای اینکه بتونم این رشته رو به خوبی بهت معرفی کنم باید بگم که هر نوع رابطه اجتماعی که مربوط به حقوق می شه، 

موضوع علم حقوقه. این روابط می تونه مربوط به روابط دولت و مردم بشه که بهش حقوق خصوصی میگن.

◄حقوق عمومی:
حقوق قوای سه گانه کشور حاکمیت و آن چیزی که مربوط به اداره ی کشور می شه.

◄حقوق تخصصی:
به روابط بین خود مردم می پردازه که مهمترین آن روابط تجاریه که عامل ایجاد رشته حقوق تجارت شده.

◄حقوق تجارت:
مسائل مربوط به حقوق مدنی، اموال، مالکیت، قراردادها، مسئولیت های ناشی از حوادث، قواعد مربوط به ارث، وصیت، 

والدت اقامتگاه اشخاص و ده ها مورد دیگه که می شه ازشون نام ببریم.
شاخه ای از حقوق به روابط بین الملل می پردازه که خودش به 2 بخش حقوق روابط بین الملل عمومی و خصوصی تقسیم 

می شه.

 توانایی های الزم 
ــک  ــت ی ــن رشته س ــو ی ای ــت ت ــه ی موفقی ــوب الزم ــان خ ــن بی ــی و ف ــت ذهن ــتدالل، خالقی ــدرت اس ــارت، ق جس
حقوقــدان بایــد بــا جامعــه شناســی, روانشناســی,علوم فلســفی,زبان و ادبیــات فارســی,مفاهیم اساســی فقــه و اصــول 
در اســالم,امور مالــی و پزشــکی قانونــی آشــنایی داشــته باشــه، ممکنــه کــه بــه دســت آوردن لیســانس حقــوق کار 

دشــواری نباشــه امــا حقوقــدان شــدن قطعــا بســیار مشــکله.
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 طول مدت تحصیل و مقاطع ادامه تحصیل 
فــارغ التحصیــالن کارشناســی رشــته حقــوق در صــورت تمایــل مــی تونــن در گرایش هــای زیــر در مقطع کارشناســی 

ارشــد ادامــه تحصیل بــدن :

رشته های کارشناسی ارشدردیفرشته های کارشناسی ارشدردیف

حقوق بین الملل2 حقوق خصوصی 1

حقوق عمومی4حقوق جزا و جرم شناسی ۳

حقوق مالکیت فکری6حقوق بشر 5

حقوق اقتصادی8حقوق محیط زیست 7

معارف اسالمی و حقوق 10حقوق تجارت بین الملل9

حقوق تجاری اقتصادی بین المللی 12حقوق ارتباطات 11

حقوق ثبت اسناد و امالک 14حقوق سردفتری1۳

حقوق حمل و نقل16حقوق اسناد و قراردادهای تجاری15

حقوق کیفری اطفال و نوجوانان18فقه و حقوق خصوصی 17

فقه و حقوق جزا 20مدیریت اصالح و کیفرهای قضایی19

مدیریت دادگستری22مدیریت نظارت و بازرسی21

حقوق خانواده 24حقوق دادرسی اداری2۳

فقه و حقوق اقتصادی26حقوق شرکت های تجاری 25

حقوق مالی - اقتصادی 28حقوق نفت و گاز 27

مدیریت ثبت اسناد و امالک ۳0حقوق تجارت الکترونیکی 29
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◙ آزمون کانون وکال:
در ایــن آزمــون دانشــجوهای مقاطــع لیســانس و فــوق لیســانس و دکتــرا در یــک ســطح آزمــون مــی دن وکســی 
ــه  ــط تســلط کامــل داشــته باشــه)در ســه گرایش:قضاوت,وکالت,ســردفتری ک ــع فرعــی مرتب ــه مناب ــه ب ــه ک موفق

ــن.( ــی می کن ــاله را ط ــه دوره ی 2 س ــا ی ــش ه ــک از گرای ــجویان هری دانش

  نام درس و تعداد واحدهای درسی 

◄ دروس عمومی رشته حقوق:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2اندیشه اسالمی 22اندیشه اسالمی 1

2انقالب اسالمی ایران 2اخالق اسالمی 

2تفسیر موضوعی قرآن 2تاریخ تحلیلی صدر اسالم 

۳زبان خارجه ۳زبان فارسی 

1تربیت بدنی 12تربیت بدنی 1

2دانش خانواده و جمعیت 

◄ دروس پایه رشته حقوق:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2حقوق بین المللی )2(2مقدمه علم حقوق 
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تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2حقوق مالیه عمومی2حقوق اساسی )1(

2اصول فقه )1(2حقوق اداری )1(

حقوق مدنی)1( اشخاص و حمایت از 2حقوق تجارت )1(تجار و اعمال تجاری
محجورین 

2

1کلیات حقوق جزا2حقوق مدنی )2( اموال و مالکیت 

1پیشگیری از جرم 1قواعد فقه )2( جزایی

◄ دروس اصلیـ  تخصصی رشته حقوق:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2اصول فقه)2(۳حقوق اساسی)2(

2متون فقه)1(2حقوق جزای عمومی)2(

2متون فقه)2(2حقوق جزای عمومی)۳(

2متون فقه)۳(2حقوق بین الملل عمومی)1(

2متون فقه)4(2حقوق بین الملل عمومی)2(

1حقوق تجارت)1(اشخاص2حقوق سازمانهای بین المللی

2حقوق تجارت)2( شرکت ها2حقوق اداری)1(

2حقوق تجارت)۳(اسناد تجاری2حقوق اداری)2(

2حقوق تجارت)4(ورشکستگی2اصول فقه)1(
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تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2متون حقوقی)1( به زبان خارجی2حقوق مدنی)2( اموال و مالکیت

2متون حقوقی)2(زبان خارجی تخصصی۳حقوق مدنی)۳( کلیات قراردادها

2آئین دادرسی کیفری)1(2حقوق مدنی)4(الزامات خارج از قراردادها

1آئین دادرسی کیفری)2(۳حقوق مدنی)5(خانواده

1کار تحقیقی)1(۳حقوق مدنی)6(عقود معین قسمت الف

1کار تحقیقی)2(۳حقوق مدنی)8(شفعه و وصیت و ارث

2حقوق بین الملل خصوصی)1(2آئین دادرسی مدنی)1(

2حقوق بین الملل خصوصی)2(2آئین دادرسی مدنی)2(

2حقوق تطبیقی2آئین دادرسی مدنی)۳(

2پزشکی قانونی2ادله اثبات دعوی

2حقوق جزای اختصاصی)۳(2حقوق کار

2قواعد فقه)1(2جرم شناسی

1قواعد فقه)2(۳حقوق جزای اختصاصی)1(

3حقوق مدنی)7(عقود معین قسمت ب2حقوق جزای اختصاصی)2(
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◄ دروس اختیاری رشته حقوق:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

1حقوق بشر در اسالم1بزهکاری اطفال)1(

1احوال شخصیه در فقه عامه1بزهکاری اطفال)2(

1دادرسی های اختصاصی کیفری1پلیس علمی

1تاریخ حقوق1کیفرشناسی

1مالکیت معنوی1حقوق دریائی

1فلسفه حقوق1حقوق هوائی

1کارآموزی قضایی)علمی(1داوری بین المللی

1جامعه شناسی حقوق1اصول روابط بین الملل

1رویه قضائی1آیات االحکام

1حقوق و کامپیوتر1حقوق ثبت

1حقوق قضایی1حقوق بیمه

1حقوق ارتباطات1حقوق بانکی

1آمار1اصطالحات حقوقی به زبان عربی

1تأمین اجتماعی
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  فرصت های شغلی و مهارت های فارغ التحصیالن
به خاطر گسترش این رشته و تعداد زیاد فارغ التحصیالن، کار مناسب برای فارغ التحصیالن حقوق با دشواری هایی همراهه. 
مخصوصا اگه عالقه مند به کار خاصی مثل وکالت باشی با محدودیت هایی مواجه میشی، اما اگه عالقه مند باشی می تونی 
بعد از گرفتن گواهی لیسانس به شغل های متنوعی مثل وکالت دعاوی دادگستری، مشاور حقوقی، شهرداری ها ، بانک ها ، 

شرکت ها و وزارتخانه ها و سر دفتری دفاتر اسناد رسمی بپردازی.

  دانشگاه های ارائه دهنده ی این رشته 

دانشگاه هایی که رشته حقوق در اون ها تدریس می شه :

نام دانشگاهردیفنام دانشگاهردیف

دانشگاه مازندران، بابلسر2دانشگاه تهران1

دانشگاه زابل4دانشگاه شهید بهشتی، تهران۳

دانشگاه شهید چمران، اهواز6دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران5

دانشگاه گیالن، رشت8دانشگاه شاهد، تهران7

دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره(، قزوین10دانشگاه تهران)محل تحصیل قم(9

دانشگاه قم12دانشگاه اصفهان11

دانشگاه شهرکرد14دانشگاه فردوسی، مشهد1۳

دانشگاه بوعلی سینا، همدان16دانشگاه تبریز15

دانشگاه آیت اله حایری - میبد18دانشگاه کاشان17

دانشگاه تهران)محل تحصیل پردیس بین المللی 20دانشگاه بجنورد 19
کیش(

دانشگاه زنجان22دانشگاه دامغان 21
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نام دانشگاهردیفنام دانشگاهردیف

دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد 24دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز 2۳

دانشگاه بیرجند26دانشگاه الزهرا)س(- تهران)ویژه خواهران(25

دانشگاه رازی - کرمانشاه28دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار27

دانشگاه شیراز۳0دانشگاه سمنان29

دانشگاه گلستان - گرگان۳2دانشگاه کردستان - سنندج ۳1

دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل ۳4دانشگاه لرستان - خرم آباد ۳۳

دانشگاه مالیر۳6دانشگاه مراغه۳5

دانشگاه یزد)محل تحصیل شهرستان مهریز(۳8دانشگاه یزد ۳7
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روانشناســـی

  معرفی کلی رشته و هدف آن 
حدود نود درصد ماها به شناخت روح و روان آدما عالقه زیادی داریم، حتما برای تو هم » روانشناسی « یک رشته ی جذاب و 
مهیجه.  از گذشته،  این علم معروف به شناخت روح و روان و شناخت ذهن انسان بوده ، گرچه هنوزم این معروفیت رو داره اما 
با وجود علم زیست شناسی و فیزیک ، روانشناس ها شروع به مطالعه و مشاهده رفتار موجودات کردن ، به خاطر همین علم 

روانشناسی ، تبدیل شد به ترکیب شناخت روح و روان ذهن و مشاهده و تعریف رفتار موجودات.

  توانایی های الزم 
دوست کنجکاوم برای اینکه بتونی توی این رشته دانشجوی خوبی باشی، باید درس هایی مثل زیست شناسی، شیمی و 
علوم زیستی را بیشتر از کتابهای دوره دبیرستانت بدونی. تازه، باید نسبت به اتفاقات اطرافت و جامعه دید عمیقی پیدا کنی 

تا به قول قدیمیا ریزه کاری های رفتاری افراد رو درک کنی و همچنین باید زبان ، ریاضی و آمارو قوی کنی .



2۷

  طول مدت تحصیل و مقاطع ادامه تحصیل 
طول دوره کارشناسی 4 ساله، نظام آموزشی آن نیز واحدی بوده و کلیه دروس علمی و نظری در مدت 8 نیم سال 
تحصیلی ارائه و برگزار می  شه. الزم به ذکره در دروس پایه و تخصصی 408 ساعت کار عملی وجود داره که دانشجویان 

باید در طول دوران تحصیلی، اونو بگذرونه.

رشته های کارشناسی ارشدردیفرشته های کارشناسی ارشدردیف

1
روانشناسی بالینی)شامل گرایش های روانشناسی بالینی 

و خانواده(
روانشناسی عمومی2

روانشناسی بالینی کودک و نوجوان 4رفاه صنعتی و سازمانی۳

روانشناسی آموزش کودکان استثنایی6روان سنجی5

روانشناسی تربیتی 8روانشناسی اسالمی)دارای گرایش روانشناسی مثبت گرا(7
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◙ نام درس و تعداد واحد های درسی :

◄دروس عمومی رشته گرایش روانشناسی عمومی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2اندیشه اسالمی22اندیشه اسالمی

2تاریخ تحلیلی صدراسالم2اخالق اسالمی

2 تفسیر موضوعی قرآن 2انقالب اسالمی ایران 

۳زبان خارجه۳ادبیات فارسی

1تربیت بدنی12تربیت بدنی1

2دانش خانواده و جمعیت 

◄دروس پایه گرایش  رشته روانشناسی عمومی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

۳روانشناسی عمومی ۳2روانشناسی عمومی 1

2آمار توصیفی2علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسالمی

۳فیزیولوژی عمومی۳آمار استنباطی

2روانشناسی احساس و ادراک۳مبانی جامعه شناسی

۳متون روانشناسی به زبان خارجی ۳2متون روانشناسی به زبان خارجی 1

۳روانشناسی یادگیری۳روانشناسی فیزیولوژیک

۳روانشناسی رشد ۳2روانشناسی رشد 1
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تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

۳روانشناسی مرضی کودک۳روان سنجی 

۳بهداشت روانی4روانشناسی تجربی

۳روانشناسی تربیتی۳انگیزش و هیجان

۳تاریخچه و مکاتب روانشناسی۳روانشناسی اجتماعی

۳آسیب شناسی روانی ۳2آسیب شناسی روانی 1

۳روش تحقیق در روانشناسی۳کلیات فلسفه

۳شخصیت

◄ دروس تخصصی رشته روانشناسی عمومی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

4مقدمات نورپسیکولوژی4طرح ها و پژوهش های آزمایشگاهی

2سمینار مسائل روانشناسی عمومی4پژوهش های عملی در روانشناسی

۳روانشناسی هوش و سنجش آن۳ارزشیابی شخصیت

۳روانشناسی پویایی گروه ۳روانشناسی مشاوره و راهنمایی

۳روانشناسی جنایی4روانشناسی کودکان استثنایی

۳آسیب شناسی روانی 22اختالالت یادگیری 

پژوهش های علمی )انفرادی( در روانشناسی ۳متون روانشناسی عمومی 2
عمومی 

4
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  فرصت های شغلی و مهارت های فارغ التحصیالن
مسلماً هر چه جامعه پیچیدگی بیشتری داشته باشه، حضور روانشناس در جامعه بیشتر حس می شه . کشوری مثل ایران که 
روز به روز در حال توسعه و پیشرفته، نقش روانشناس در همه شاخه ها الزمه ، جالبه بدونی در حال حاضر فارغ التحصیالن 
این رشته بیشتر جذب آموزش و پرورش میشن البته در شرکت ها و سازمان ها به عنوان کارشناس روانشناسی هم فعالیت 

می کنن و عده ای هم به عنوان دستیار متخصص روانشناسی بالینی یا روانپزشک مشغول به کار هستن .
وظایف روانشناس در هر یک از زمینه های تخصصی زیر عبارتند از :

◄ روانشناس آموزشی: کمک به کودکان، نوجوانان و جوانان برای غلبه کردن بر مشکالت آموزشی و روانی خود و 
در نتیجه پیشرفت کردن در این زمینه ها

◄ روانشناس شغلی ) یا روانشناس سازمانی(: کمک به شرکت ها و سازمان ها در بهبود عملکرد و افزایش رضایت 
شغلی کارکنان

◄ روانشناس سالمت:  ترویج رفتار و نگرش سالم و کمک به بیماران و خانواده های آن ها برای غلبه بر بیماری ها
◄ روانشناس مشاوره ای:  کمک به افراد در حل مشکالتشان و تصمیم گیری ها به خصوص در زمان های پراسترس 

زندگی شان
◄ روانشناس جرم شناسی:  استفاده از تئوری های روانشناسی در شناسایی جرائم، بازسازی و بهبود مجرمین

◄ روانشناس بالینی: کمک به مراجعانی که در شرایطی سخت مانند نگرانی، اضطراب، افسردگی و بیماری های روانی 
قرار دارند.

◄ روانشناس ورزشی: کار با افراد، تیم ها و سازمان ها برای بهبود انگیزه و عملکرد در زمینه مربی گری، آموزش و 
رقابت و همچنین ترویج مشارکت ورزشی به صورت عمومی
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  دانشگاه های ارائه دهنده ی این رشته

دانشگاه هایی که رشته روانشناسی در اون ها تدریس می شه :

نام دانشگاهردیفنام دانشگاهردیف

دانشگاه اردکان 2دانشگاه اراک 1

دانشگاه اصفهان 4دانشگاه ارومیه ۳

دانشگاه بوعلی سینا - همدان 6دانشگاه الزهرا)س(-تهران )ویژه خواهران(5

دانشگاه تبریز 8دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره( - قزوین 7

دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار10دانشگاه تهران 9

دانشگاه خوارزمی - تهران )محل تحصیل واحد کرج(12دانشگاه خلیج فارس - بوشهر 11

دانشگاه زنجان 14دانشگاه رازی -  کرمانشاه 1۳

دانشگاه سمنان)محل تحصیل دانشکده روانشناسی و 16دانشگاه سلمان فارسی - کازرون 15
علوم تربیتی مهدی شهر(

دانشگاه شاهد - تهران 18دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان 17

دانشگاه شهید بهشتی - تهران 20دانشگاه شهید باهنر - کرمان 19

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز 22دانشگاه شهید چمران - اهواز21

دانشگاه شیراز 24دانشگاه شهد مطهری - تهران 2۳

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران 26دانشگاه عالمه طباطبایی - تهران 25

دانشگاه کاشان 28دانشگاه فردوسی مشهد27
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نام دانشگاهردیفنام دانشگاهردیف

دانشگاه گنبد۳0دانشگاه کردستان - سنندج29

دانشگاه لرستان - خرم آباد۳2دانشگاه گیالن - رشت۳1

دانشگاه لرستان - خرم آباد)محل تحصیل مرکز ۳۳
دانشگاه لرستان - خرم آباد )محل تحصیل مرکز ۳4آموزش عالی پلدختر(

آموزش عالی نورآباد دلفان(

دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل۳6دانشگاه مازندران - بابلسر۳5

دانشگاه مالیر۳8دانشگاه مراغه۳7

دانشگاه یاسوج40دانشگاه هرمزگان - بندر عباس۳9

دانشگاه یزد)محل تحصیل شهرستان مهریز(42دانشگاه یزد41

مرکز آموزش عالی الر44مرکز آموزش عالی اقلید4۳
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 مدیـــر یــت 

معرفی کلی رشته و هدف آن 
کلید معمای مشکالت سازمان های هر جامعه » مدرنیته «، چون تامین نیازهای فنی، خدماتی، درمانی و تفریحی جامعه 
بدون وجود یک مدیر الیق امکان نداره. رشته مدیریت در کشور ما دارای شاخه های متعددیه که از آن جمله می شه 
مدیریت بازرگانی، صنعتی، دولتی، جهانگردی، بیمه، امور گمرکی و امور بانکی و حتی شاخه های تخصصی تری مثل 

مدیریت مسیر یابی دریایی یا اداره امور بیمارستان ها را نام ببریم .

◄◄ گرایش های رشته مدیریت►►

◘  گرایش مدیریت بازرگانی :
در ایــن گرایــش شــما می تونــی یــه کار آفریــن باشــی ، بایــد بتونــی بــرای کاال هــای موجــود، بــازار جدیــدی پیــدا 
کنــی و از جایــی کــه بزرگتریــن مشــکل کشــور مــا، رســوندن محصــوالت کشــاورزی مثــل برنــج ، چــای و مرکبــات

به دست مصرف کننده هاست می تونی روشهای مطلوب رو به دست بیاری . .

  نام درس و تعداد واحد های درسی 
◄ دروس عمومی رشته مدیریت بازرگانی   :

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2اندیشه اسالمی 22اندیشه اسالمی 1

2تاریخ تحلیلی صدر اسالم 2اخالق اسالمی

2انقالب اسالمی ایران2تفسیر موضوعی قرآن 
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تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2دانش خانواده و جمعیت ۳زبان انگلیسی 

1تربیت بدنی۳زبان فارسی 

1ورزش 1

◄ دروس پایه رشته مدیریت بازرگانی  :

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

۳ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۳ریاضیات پایه 

۳اقتصاد کالن ۳اقتصاد خرد

۳اصول حسابداری 2 ۳اصول حسابداری 1

۳آمار و احتماالت و کاربرد آن در مدیریت ۳2آمار و احتماالت و کاربرد آن در مدیریت 1 

۳اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسالم ۳روش تحقیق در مدیریت 

۳احکام کسب و کار۳کاربرد کامپیوتر در مدیریت 

◄ دروس اصلی رشته مدیریت بازرگانی  :

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2آموزش مهارت های حرفه ای ۳مدیریت مالی 1 از نظر اسالم 

۳حسابداری صنعتی ۳1بازاریابی و مدیریت بازر )بارویکرد اسالمی(

۳آشنایی با قوانین کسب و کار ۳مبانی برنامه ریزی پیشرفت و اطالعات 

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس
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تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

۳متون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها2اخالق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسالمی 

۳تحقیق در عملیات ۳2تحقیق در عملیات 1 

۳مدیریت رفتار سازمانی۳مبانی سازمان و مدیریت 

۳مدیریت منابع انسانی

◄ دروس تخصصی رشته مدیریت بازرگانی  :

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

۳حقوق بازرگانی )تطبیقی و اسالمی(۳بازرگانی بین المللی

۳سیستم های خرید ، انبارداری و توزیع ۳سازمان های پولی و مالی اسالمی و بین المللی

2زبان تخصصی 22زبان تخصصی 1

۳سیستم های اطالعاتی در مدیریت ۳حسابرسی 1

2مبانی بانکداری و مدیریت بانک۳بازاریابی بین المللی

۳مدیریت مالی ۳2تجارت الکترونیک 

۳مدیریت استراتژیک 
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◄ دروس اختیاری رشته مدیریت بازرگانی :

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2 مبانی کارآفرینی 2آشنایی با ارزش های دفاع مقدس 

2روابط کار در سازمان ها2مهارت های زندگی 

۳مدیریت تولید و عملیات ۳سمینار در مسائل بازاریابی و بازار اسالمی 

2اصول و مبانی کارآفرینی 2مسئله یابی و حل مسئله 

۳حقوق بازرگانی بین الملل

 
 دانشگاه های ارائه دهنده ی این رشته 

دانشگاه هایی که رشته مدیریت بازرگانی در اون ها تدریس می شه:

نام دانشگاهردیفنام دانشگاهردیف

دانشگاه اصفهان 2دانشگاه ارومیه 1

دانشگاه ایالم 4دانشگاه الزهرا)س(-تهران)ویژه خواهران(۳

دانشگاه بوعلی سینا-همدان)محل تحصیل دانشکده 6دانشگاه بجنورد 5
مدیریت و حسابداری رزن(

دانشگاه تهران)محل تحصیل پردیس فارابی قم(8دانشگاه تهران 7

دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار10داشگاه خلیج فارس - بوشهر9

دانشگاه رازی - کرمانشاه)محل تحصیل دانشکده 11
دانشگاه زنجان 12مدیریت و حسابداری جوانرود(

دانشگاه شاهد - تهران 14دانشگاه سمنان 1۳
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نام دانشگاهردیفنام دانشگاهردیف

دانشگاه شهید باهنر - کرمان )محل تحصیل مرکز 16دانشگاه شهید باهنر - کرمان 15
آموزش عالی بافت (

دانشگاه شهید چمران - اهواز 18دانشگاه شهید بهشتی -  تهران 17

دانشگاه عالمه طباطبایی - تهران 20دانشگاه شیراز19

دانشگاه قم 22دانشگاه فردوسی مشهد21

دانشگاه کردستان - سنندج 24دانشگاه کاشان 2۳

دانشگاه گنبد )محل تحصیل دانشکده علوم انسانی 26دانشگاه گلستان - گرگان 25
آزادشهر( 

دانشگاه لرستان - خرم آباد28دانشگاه گیالن - رشت27

دانشگاه لرستان - خرم آباد )محل تحصیل مرکز 29
دانشگاه لرستان - خرم آباد )محل تحصیلمرکز ۳0آموزش عالی الشتر(

آموزش عالی نورآباد دلفان(

دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل ۳2دانشگاه مازندران - بابلسر ۳1

دانشگاه ولی عصر)عج( - رفسنجان ۳4دانشگاه والیت - ایرانشهر۳۳

دانشگاه یزد۳6دانشگاه هرمزگان - بندر عباس ۳5

دانشکده علوم انسان حضرت معصومه)س( - ۳8دانشگاه یزد )محل تحصیل شهرستان مریز(۳7
قم)ویژه خواهران(

مجتمع آموزشی گناباد ۳9

◘  گرایش مدیریت صنعتی:
ایــن گرایــش بــا توجــه بــه اصــول فنــی و تکنیکــی، مالــی، رفتــاری و اجتماعــی روی واحدهــای صنعتــی نظــارت مــی کنه. 

ایــن رشــته به قســمت مالــی و رفتــاری صنایــع، تاکیــد بیشــتری داره .
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  نام درس و تعداد واحدهای درسی 

◄ دروس عمومی رشته مدیریت صنعتی :

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2زبان پیش)جبرانی(2ریاضی پیش)جبرانی(

۳زبان خارجه عمومی۳فارسی عمومی

1تربیت بدنی12تربیت بدنی 1

2اندیشه اسالمی 11جمعیت و تنظیم خانواده 

2اخالق و تربیت اسالمی 2اندیشه اسالمی 2

2تاریخ تحلیلی صدر اسالم 2انقالب اسالمی ایران

2فرهنگ و تمدن اسالم وایران 2تفسیر موضوعی قرآن

◄ دروس پایه رشته مدیریت صنعتی :

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

۳کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت۳اقتصاد خرد

۳آمار و کاربرد آن در مدیریت )1(۳اقتصاد کالن

۳آمار و کاربرد آن در مدیریت )2(۳اصول حسابداری 1

۳روش تحقیق۳اصول حسابداری 2

۳مبانی مدیریت اسالمی و الگوهای آن۳روانشناسی صنعتی
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تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2حقوق اساسی۳ریاضیات پایه

۳ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت

◄ دروس اصلی رشته مدیریت صنعتی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

۳مدیریت مالی۳مبانی سازمان و مدیریت

۳حسابداری صنعتی )1(۳مدیریت رفتار انسانی

۳مدیریت تولید۳مدیریت منابع انسانی

۳بازاریابی و مدیریت بازار۳تحقیق در عملیات )1(

۳تحقیق در عملیات )2(

◄ دروس تخصصی رشته مدیریت صنعتی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2کنترل پروژه۳حسابداری صنعتی )2(

۳طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری۳حسابداری صنعتی )۳(

۳کارسنجی و روش سنجی۳کنترل کیفیت آماری

۳مدیریت کارخانه۳سیستم های خرید، انبارداری و توزیع

۳حفاظت صنعتی2پروژه 
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تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

۳بررسی اقتصادی طرح های صنعتی2زبان تخصصی )1( و )2(

2زبان تخصصی )۳( و )4(

◄ دروس اختیاری رشته مدیریت صنعتی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

۳بازاریابی بین المللی۳روابط صنعتی

2بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان ها۳فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها

۳سیستم های اطالعاتی در مدیریت

گذراندن 9واحد از دروس اختیاری ، اجباری می باشد.

 د انشگاه های ارائه دهنده ی این رشته 

دانشگاه هایی که رشته مدیریت صنعتی در اون ها تدریس می شه:

نام دانشگاهردیفنام دانشگاهردیف

دانشگاه اصفهان 2دانشگاه آیت اله حایری - میبد 1

۳
دانشگاه بوعلی سینا - همدان)محل تحصیل 

دانشکده مدیریت و حسابداری رزن(
دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره(-قزوین4

دانشگاه خلیج فارس-بوشهر6دانشگاه تهران 5

دانشگاه سمنان8دانشگاه زنجان 7



41

نام دانشگاهردیفنام دانشگاهردیف

دانشگاه شهید بهشتی - تهران10دانشگاه شاهد - تهران9

دانشگاه صنعتی شاهرود 12دانشگاه شیراز11

دانشگاه فردوسی مشهد 14دانشگاه عالمه طباطبایی - تهران1۳

دانشگاه گنبد)محل تحصیل دانشکده علوم انسانی 16دانشگاه قم 15
آزادشهر(

دانشگاه مازندران - بابلسر18دانشگاه گیالن - رشت17

دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 20دانشگاه ولی عصر)عج( - رفسنجان 19

مجتمع آموزش عالی گناباد 22دانشگاه یزد 21

◘  گرایش مدیریت دولتی:
کار این گرایش، تربیت مدیرانی هستش که بتونن وظایف مالی رو به صورت صحیح و دقیق در سازمان های دولتی انجام بدن.

◙  وظایف مدیریت دولتی:
◄  برنامه ریزی و اجرای آن

◄ سازمان دهی یا تقسیم وظایف بین کارکنان یک سازمان
◄ عملیات استخدام

◄ هدایت
◄ نظارت و کنترل
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 نام درس و تعداد واحدهای درسی 
◄ دروس عمومی رشته مدیریت دولتی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2اندیشه اسالمی 22اندیشه اسالمی 1

2تاریخ تحلیلی صدر اسالم 2اخالق و تربیت اسالمی 

2انقالب اسالمی ایران 2تفسیر موضوعی قرآن 

2دانش خانواده و جمعیت ۳زبان انگلیسی 

1تربیت بدنی۳زبان فارسی

1ورزش 1

◄ دروس پایه  رشته مدیریت دولتی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

۳ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۳ریاضیات پایه

۳اقتصاد کالن ۳اقتصاد خرد 

۳اصول حسابداری۳2اصول حسابداری1

۳آمار و احتماالت و کاربرد آن در مدیریت ۳2آمار و احتماالت و کاربرد آن در مدیریت1 

۳اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسالم ۳روش تحقیق در مدیریت 

۳احکام کسب و کار ۳کاربرد کامپیوتر در مدیریت 

۳جامعه شناسی سازمانی
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◄ دروس اصلی رشته مدیریت دولتی :

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

۳مدیریت رفتار سازمانی۳مبانی سازمان و مدیریت 

۳تحقیق در عملیات ۳1مدیریت منابع انسانی

۳حسابداری دولتی۳تحقیق در عملیات 2

سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهاد های 2آموزش مهارت های حرفه ای 
اداری

۳

۳مبانی برنامه ریزی پیشرفت و اطالعات 2مسئله یابی و حل مسئله 

۳اخالق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسالمی2اصول و مبانی کارآفرینی 

۳مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت 

◄ دروس تخصصی رشته مدیریت دولتی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

۳مبانی مدیریت دولتی ۳مباحث و چالش های مدیریت دولتی 

۳سازماندهی و اصالح تشکیالت و روش ها2حقوق اداری 

2زبان تخصصی ۳1مدیریت تحول سازمانی

۳مدیریت توسعه 2زبان تخصصی 2

۳مدیریت سازمان های محلی و شهرداری ها۳مدیریت تطبیقی 

۳فراگرد تنظیم و کنترل بودجه2مدیریت تعاونی ها

2تجزیه و تحلیل قانون مدیریت خدمات کشوری۳تصمیم گیری و تبیین خط مشی دولتی
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◄ دروس اختیاری  مدیریت دولتی :

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2مبانی کارآفرینی 2آشنایی با ارزش های دفاع مقدس 

۳سیستم های اطالعاتی در مدیریت 2مهارت های زندگی 

۳رواشناسی سازمانی۳فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

2روابط کار در سازمان 2آشنایی باقوانین کسب و کار

  دانشگاه های ارائه دهنده ی این رشته 
دانشگاه هایی که رشته مدیریت دولتی در اون ها تدریس می شه:

نام دانشگاهردیفنام دانشگاهردیف

دانشگاه ارومیه2دانشگاه اردکان 1

دانشگاه بوعلی سینا-همدان)محل تحصیل 4دانشگاه اصفهان ۳
دانشکده مدیریت و حسابداری رزن(

دانشگاه تهران)محل تحصیل پردیس فارابی قم(6دانشگاه تهران5

دانشگاه سیستان و بلوچستان - همدان 8دانشگاه سمنان 7

دانشگاه عالمه طباطبایی - تهران10دانشگاه شهید بهشتی - تهران 9

دانشگاه والیت - ایرانشهر12دانشگاه فردوسی مشهد11

دانشگاه هرمزگان - بندرعباس1۳
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◙  گرایش مدیریت جهانگردی:
حتمــاً می دونــی کــه طبیعــت کشــور مــا پــر از رمــز و راز و همچنیــن زیباییــه. امــا فقــط درصــد اندکــی از هزینــه 

توریســت هــا از ایــن همــه زیبایــی وارد کشــورما می شــه علــت ایــن موضــوع مدیریــت ضعیــف جهانگردیــه.
ــی؟ چــه طــور جــذب  ــوع جهانگــردی رو جــذب می کن ــی کــه چــه ن ــد بدون ــن رشــته شــدی بای اگــر متخصــص ای

ــی؟ ــاد می کن ــت ایج ــذب توریس ــرای ج ــد ب ــردی جدی ــای جهانگ ــور بازاره ــه ط ــی؟ چ می کن

 نام درس و تعداد واحدهای درسی 

◄ دروس عمومی رشته مدیریت جهانگردی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

۳زبان خارجه۳زبان فارسی 

2اندیشه اسالمی 22اندیشه اسالمی 1

2اخالق اسالمی 1تربیت بدنی 1

2فرهنگ تمدن اسالم و ایران 2انقالب اسالمی ایران 

2تفسیر موضوعی قرآن 1تربیت بدنی 2

2تاریخ تحلیلی صدر اسالم 2دانش خانواده و جمعیت 

◄ دروس پایه رشته مدیریت جهانگردی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2مبانی جامعه شناسی جهانگردی2روانشناسی عمومی جهانگردی

2اصول علم اقتصاد2 )کالن جهانگردی(2اصول علم اقتصاد1 )خرد جهانگردی(

۳اصول حسابداری2 جهانگردی۳اصول حسابداری1 جهانگردی

۳آمار کاربردی در مدیریت جهانگردی۳ریاضیات کاربردی در مدیریت جهانگردی
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تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2روش تحقیق2مبانی و کاربرد کامپیوتر در جهانگردی

۳حقوق اساسی۳مبانی سازمان و مدیریت

◄ دروس اصلی رشته مدیریت جهانگردی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2تاریخ فرهنگ ایران )2(2تاریخ فرهنگ ایران )1(

۳پژوهش عملیاتی 2رفتار سازمانی

2قوانین و مقررات حقوقی جهانگردی2شناخت روحیات ملل

2اقتصاد جهانگردی2مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردی

2نقشه خوانی و آشنایی با نقشه2شناخت صنایع دستی ایران

2جغرافیای جهانگردی ایران2جغرافیای جهانگردی عمومی

2گذراندن اوقات فراغت2شناخت صنعت جهانگردی

2زبان انگلیسی )2(2زبان انگلیسی )1(

2زبان دوم )2(2زبان دوم )1(

2تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران2آداب سفر در اسالم

2مبانی مردم شناسی
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◄ دروس تخصصی رشته مدیریت جهانگردی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2هنر و معماری ایران )1(2باستان شناسی ایران

2آشنایی با موزه های ایران2هنر و معماری ایران )2(

2زبان انگلیسی تخصصی )2(2زبان انگلیسی تخصصی )1(

2فن راهنمایی )نظری(2امور مسافرت و صدور بلیط )نظری(

1فن راهنمایی )عملی(1امور مسافرت و صدور بلیط )عملی(

۳مطالعات تطبیقی سیاستهای جهانگردی۳برنامه ریزی توسعه جهانگردی

۳فرهنگ عامه2برنامه ریزی و سرپرستی گشت های جهانگردی

2زبان انگلیسی مکالمه2زبان انگلیسی مکاتبات تخصصی

2آشنایی با سازمانهای دولتی ایران4کارآموزی

 دانشگاه های ارائه دهنده ی این رشته 

دانشگاه هایی که رشته مدیریت جهانگردی در اون ها تدریس می شه:

نام دانشگاهردیفنام دانشگاهردیف

دانشگاه سمنان 2دانشگاه تبریز1

دانشگاه شیراز4دانشگاه شهرکرد۳

دانشگاه گیالن - رشت6دانشگاه عالمه طباطبایی - تهران5
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نام دانشگاهردیفنام دانشگاهردیف

8دانشگاه مازندران - بابلسر7
دانشگاه مازندران - بابلسر)محل تحصیل دانشکده 

مدیریت میراث فرهنگی و صنایع دستی و 
گردشگری نوشهر(

دانشگاه یزد 10دانشگاه محقق اردبیلی-اردبیل9

مجتمع آموزش عالی بم 11

◙  گرایش مدیریت بیمه :
اگــه یــه روزی ســرمایه گــذاری کنــی مطمئنــاً ســعی می کنــی، اطمینــان بــه دســت بیــاری کــه در صــورت بــروز هــر 
حادثــه ای، ســرمایت آســیب نمــی بینــه. ایــن موضــوع در مــورد همــه انســانها صــدق میکنــه، درســته؟ ایــن کار مربــوط 

بــه شــرکتهای بیمــه ســت.
اگــه دانشــجوی ایــن رشــته شــدی، نحــوه ی اداره ی ســازمان هــای بیمــه و چگونــه رفتارکــردن بــا بیمــه گذارهــا رو 

آمــوزش مــی گیــری تــا بتونــی در حفــظ امــوال مــردم بــه اونــا کمــک کنــی.

  نام درس و تعداد واحدهای درسی 

◄ دروس عمومی رشته مدیریت بیمه:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

۳فارسی عمومی2اندیشه اسالمی 1

۳زبان خارجه 2اندیشه اسالمی 2

2دانش خانواده و جمعیت 1تربیت بدنی 1

1تربیت بدنی22تفسیر موضوعی قرآن کریم

2تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم و ایران2انقالب اسالمی ایران 
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تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2تاریخ تحلیلی صدر اسالم 1وصایای امام 

1آشنایی با قرآن کریم 2آیین زندگی )اخالق کاربردی(

◄ دروس پایه رشته مدیریت بیمه:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

۳اقتصاد خرد۳مبانی مدیریت اسالمی 

۳ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۳1اصول حسابداری1

۳اصول حسابداری ۳2اقتصاد کالن 

۳ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۳2روانشناسی عمومی

2کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت )نظری(۳آمار و کاربرد آن در مدیریت 1

۳حقوق اساسی۳کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت)عملی(

۳مبانی جامعه شناسی 2روش تحقیق در مدیریت 

◄ دروس اصلی رشته مدیریت بیمه:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

۳ مدیریت رفتار سازمانی۳مبانی سازمان و مدیریت 

۳تحقیق در عملیات ۳1حسابداری صنعتی 1

۳مدیریت تولید ۳مدیریت منابع انسانی 
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تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

۳بازاریابی و مدیریت بازار۳تحقیق در عملیات 2

۳تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ۳مدیریت مالی 1

◄ دروس تخصصی رشته مدیریت بیمه:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

۳حسابداری شرکت های بیمه2زبان تخصصی )1( و )2(

۳اصول بیمه2زبان تخصصی )۳( و )4(

2سازمان و مدیریت شرکت های بیمه ۳حقوق بازرگانی

۳بیمه اموال ۳1بیمه اشخاص 1

۳جغرافیای اقتصادی ایران ۳مدیریت ریسک و بیمه

۳بیمه های اتکایی2حقوق مدنی

2کارآموزی2حقوق بیمه 

◄ دروس اختیاری رشته  مدیریت بیمه:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2کارشناسی خسارت 2بیمه های مسئولیت 

2بیمه های کشتی و هواپیما

گذراندن 4 واحد از دروس اختیاری ، اجباری می باشد
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  دانشگاه های ارائه دهنده ی این رشته 

دانشگاه هایی که رشته مدیریت بیمه در اون ها تدریس می شه :

نام دانشگاهردیفنام دانشگاهردیف

دانشگاه خوارزمی - تهران2دانشگاه عالمه طباطبایی تهران1

دانشگاه گنبد)محل تحصیل دانشکده علوم ۳
انسانی آزادشهر(

 
◙  مدیریت امور گمرکی:

گمــرک در صنعــت تجــارت ، جهانیــه و ایــن گرایــش بخشــی از مدیریــت تجــاری جهانــه کــه خــود بخشــی از مدیریــت 
تجــاری و بازرگانیــه کــه در آن نحــوه بررســی کاال هــای وارداتــی و صادراتــی، نحــوه تنظیــم اظهــار نامــه هــا وچگونگــی 
ایجــاد تعرفه هــای سیاســی آمــوزش داده می شــه، دانشــجو بایــد بــر اســاس سیاســت اقتصــادی کشــور،کاالهای ممنوعه 

و غیــر ممنوعــه را شناســایی کنه.

  نام درس و تعداد واحدهای درسی 

◄ دروس پایه رشته مدیریت امور گمرکی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

۳حقوق تجارت4اقتصاد خرد

حقوق اساسی و آشنایی با تشکیالت جمهوری 4اقتصاد کالن 
2اسالمی ایران

۳توسعه اقتصادی و برنامه ریزی ۳ریاضیات پایه
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تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

4اصول حسابداری )1(۳ریاضیات کاربردی 

۳حسابداری دولتی )1(4آمار کاربردی

۳مسائل بانکی و اعتبارات اسنادی۳مالیه عمومی و خط مشی دولتها

2مکاتبات بازرگانی به زبان انگلیسی۳مبانی سازمان و مدیریت

۳روشهای تحقیق و ماخذشناسی ۳مبانی و کاربرد کامپیوتر

۳اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی2اصول بیمه

۳مدیریت منابع انسانی2کلیات حقوق

2حقوق و مقررات مدنی

◄ دروس تخصصی مدیریت  امور گمرکی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

آشنائی با میراث فرهنگی فرش آثار هنری و ۳قوانین و مقررات گمرکی )1(
۳عتیقه جات

۳مقررات عمومی صادرات و واردات۳قوانین و مقررات گمرکی )2(

2سازمان و وظایف گمرک ایران۳قوانین و مقررات گمرکی )۳(

۳سازمانها و کنوانسیون های بین المللی گمرکی۳قوانین و مقررات گمرکی )4(

2زبان انگلیسی )متون تخصصی 1(۳طبقه بندی کاال )1(

2زبان انگلیسی )متون تخصصی 2(۳طبقه بندی کاال )2(

۳بازرگانی بین المللی۳طبقه بندی کاال )۳(
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تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2امور مالی بین المللی۳طبقه بندی کاال )4(

2آشنائی با صنعت حمل و نقل2شیمی کانی ها و فلزات

آشنائی با ماشین آالت و تجهیزات الکتریکی و 2شناخت الیاف نساجی و مصنوعات آن ها
2الکترونیک

◙ گرایش مدیریت مالی:
می دونــی کــه مشــکالت مالــی همیشــه دردسرســاز اصلــی بــرای همــه انســان ها بــوده و هســت . بــرای حــل ایــن 
مشــکالت اقتصــادی احتیــاج بــه مدیــری داریــم کــه بتونه بــرای گســترش و توســعه ســرمایه گــذاری، کارهــای مفیدی 

بــرای حــل مشــکالت اقتصــادی کشــور بکنــه.
مــی خــوای ایــن مدیــر آینــده ، تــو باشــی؟ اگــه مــی خــوای پــس بقیــه متــن مربــوط بــه مدیریــت مالــی رو بخــون 

کــه شــاید بتونــی مشــکل گشــا باشــی.

  نام درس و تعداد واحدهای درسی 
◄ دروس عمومی رشته مدیریت مالی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2اندیشه اسالمی22اندیشه اسالمی 1

2تاریخ تحلیلی صدر اسالم 2اخالق و تربیت اسالمی

2انقالب اسالمی ایران 2تفسیر موضوعی قرآن 

1تربیت بدنی 12تربیت بدنی 1

۳زبان خارجه۳زبان فارسی
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◄ دروس پایه رشته مدیریت مالی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

۳ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۳1اصول حسابداري 1

۳آمار و احتماالت کاربرد آن در مدیریت۳ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 2

۳کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت۳آمار و کاربرد آن در مدیریت مالي

۳اقتصاد کالن۳اقتصاد خرد

2حقوق بازرگاني۳تحقیق و مآخذشناسی

2توسعه اقتصادي 2روانشناسي کار

۳حسابرسي ۳1حسابداري صنعتي 1

۳اصول حسابداری 2

 
◄ دروس اصلی رشته مدیریت مالی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

۳تحقیق در عملیات ۳1مباني سازمان و مدیریت

۳تحقیق در عملیات ۳2مدیریت منابع انساني

2بازاریابي و مدیریت بازار۳پول و ارز و بانکداري

۳مدیریت استراتژیک
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◄ دروس اختصاصی رشته مدیریت مالی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

4مباني مدیریت و سرمایه گذاري4اصول مدیریت مالي 1

۳نهادهاي پولي و مالي2مدیریت مالي در ایران

۳مباني مهندسي مالي2نهادهاي پولي و مالي بین الملل

۳مباني ریسک و مدیریت بیمه۳بازار پول و سرمایه

۳قراردادهاي بیمه2برنامه ریزي مالیاتي

۳مباني بانکداري و مدیریت بانک2متون مالي 1

2متون مالی 42اصول مدیریت مالی 2

 
◄ دروس اختیاری رشته مدیریت مالی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2تجزیه و تحلیل فني2سیستم هاي اطالعاتي مالي

2مالیه عمومي

 دانشگاه های ارائه دهنده ی این رشته

دانشگاه هایی که رشته مدیریت مالی  در اون ها تدریس می شه :

نام دانشگاهردیفنام دانشگاهردیف

دانشگاه الزهرا)س(-تهران)ویژه خواهران(2دانشگاه آیت اله حایری - میبد1
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نام دانشگاهردیفنام دانشگاهردیف

دانشگاه رازی-کرمانشاه)محل تحصیل دانشکده 4دانشگاه تهران۳
مدیریت و حسابداری جوانرود(

دانشگاه یزد 6دانشگاه سیستان و بلوجستان-زاهدان5

دانشگاه شهید بهشتی-تهران 8دانشگاه خوارزمی-تهران7

  طول مدت تحصیل و مقاطع ادامه تحصیل
طول دوره کارشناسی گرایش های مدیریت 4 ساله و تمامی درس های آن در مدت 8 نیم سال ارائه و برگزار می شه. 

فارغ التحصیالن دوره کارشناسی این رشته می تونن در مقطع کارشناسی ارشد در رشته های زیر  به تحصیالت خود ادامه بدن:

رشته های کارشناسی ارشدردیفرشته های کارشناسی ارشدردیف

مدیریت بازرگانی-تجارت الکترونیکی2مدیریت بازرگانی- بازاریابی1

مدیریت بازرگانی- مدیریت استراتژیک4مدیریت بازرگانی- بازرگانی بین المللی۳

مدیریت دولتی- مدیریت رفتار انسانی6مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی5

مدیریت دولتی- مدیریت پیشرفت و توسعه 8مدیریت دولتی- مدیریت تحول7
شهری وروستایی

مدیریت صنعتی- مدیریت عملکرد 10مدیریت صنعتی-  تولید و عملیات 9

مدیریت بازرگانی - کارآفرینی 12مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی11

مدیریت دولتی - بودجه و مالی عمومی14مدیریت دولتی - طراحی سازمان های دولتی 1۳

مدیریت صنعتی - مدیریت زنجیره تامین 16مدیریت دولتی - خط مشی گذاری عمومی15

مدیریت صنعتی - مدیریت پروژه 18مدیریت صنعتی - مدیریت کیفیت و بهره وری 17

مدیریت فناوری اطالعات - کسب و کار 19
الکترونیک 

مدیریت فناوری اطالعات - مدیریت منابع 20
اطالعاتی 
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رشته های کارشناسی ارشدردیفرشته های کارشناسی ارشدردیف

مدیریت فناوری اطالعات - سیستم های اطالعاتی 21
پیشرفته 

مدیریت فناوری اطالعات - مدیریت دانش 22

مدیریت تکنولوژی - انتقال تکنولوژی24مدیریت تکنولوژی - نوآوری تکنولوژی   2۳

مدیریت تکنولوژی - استراتژی های توسعه 25
صنعتی

مدیریت تکنولوژی - سیاست های تحقیق و 26
توسعه

کارآفرینی - گردشگری28کارآفرینی - کسب و کار جدید 27

کارآفرینی - سازمانی۳0کارآفرینی - فناوری اطالعات 29

کارآفرینی - توسعه۳2کارآفرینی - بین الملل۳1

مدیریت منابع انسانی - مدیریت منابع انسانی ۳4کارآفرینی - کسب و کار الکترونیکی ۳۳
اسالمی

مدیریت منابع انسانی - مدیریت منابع انسانی ۳5
بین الملل

مدیریت منابع انسانی - مدیریت عملکرد و بهره ۳6
برداری منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی - مدیریت استراتژیک ۳7
منابع انسانی 

مدیریت نشر ۳8

مالی - مهندسی مالی و ریسک 40مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای ۳9

مالی - بیمه 42مالی - بانکداری41

مالی - حقوق مالی 44مالی - مستغالت 4۳

مالی - تامین مالی و سرمایه گذاری در نفت و 45
گاز

مدیریت سازمان های دولتی - مالی و اقتصادی 46

مدیریت سازمان های دولتی - منابع انسانی و 47
روابط کار 

مدیریت سازمان های دولتی - برنامه ریزی و 48
نظارت 

مدیریت اماکن متبرک مذهبی49
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  فرصت های شغلی و مهارت های فارغ التحصیالن
در ابتدا باید به عنوان یه کارشناس در رده های پایین تروارد بازار کار بشی،کم کم پله های ترقی را طی کنی.

فارغ التحصیل مدیریت در هر شاخه که بشی می تونی به صورت زیر مشغول به کار بشی:
مدیریت دولتی می تونه در موسسات دولتی و عمومی و خدماتی مشغول به کار بشه.

مدیریت بازرگانی در سازمان اقتصادی و بازرگانی فعالیت می کنه . 
مدیریت صنعتی برای کارهای سازمان صنعتی و تولیدی مناسبتره. 

تمام دانشجویان گرایش مدیریت جهانگردی جذب  بازار کار می شن و می تونن در دفاتر خدمات مسافرتی به عنوان 
مدیر فنی یا تور گردان و یا سازمان میراث فرهنگی و گردشگری وزارت ارشاد و فرهنگ اسالمی مشغول به کار بشن.
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حســابداری

  معرفی کلی رشته و هدف آن 
اون موقع ها در زمان های قدیم که هنوز تو دوست باهوشم به دنیا نیومده بودی و شایدم حتی پدر و مادر عزیزتم هنوز 
پا به این دنیا نذاشته بودن، “ میرزا ” با یک چرتکه، یک دفتر و یک قلم توی بازار، حساب کتاب کاسب ها رو سر و سامون 
می داد، به مرور زمان اسم میرزا، “ دفتردار ” شد و بعد هم حسابدار ، البته حاال دیگه چرتکه نداره ولی عوضش ماشین حساب

 و کامپیوتر داره، کسبه محترم معتقدن که  این فن تجربیه و نیازی به یادگیری در حد دانشگاه نداره اما اینو  نمی دونند 
که دفتردار فقط حسابرسی را انجام می ده اما یه حسابدار واقعی، باید مثل یه سیستم عمل کنه اونم سیستمی که شامل 
این عملیات قلنبه سلنبه باشه : جمع آوری، طبقه بندی، ثبت و خالصه کردن اطالعات، تهیه ارزش های مالی و صورت های 
حسابداری در شکل و مدل های خاص  و .... تازه از همه مهمتر این که یه حسابدار متخصص در آینده می تونه مدیر 
مالی یک سازمان یا شرکت بشه که مسلماً این کارا کار یه حسابدار تجربی نیست چون ایشون اصال علمشو نداره که بتونه 

حسابداریه یه سازمانو با اون همه فعالیت پیچ در پیچ انجام بده.

  توانایی های الزم 
حــاال تــو کــه می خــوای در آینــده یــه حســابدار بشــی بایــد بدونــی کــه، رشــته ی ریاضــی بــرای یــه حســابدار اهمیــت 
زیــادی داره و تــازه عــالوه بــر ریاضــی بایــد اصــول نگارشــم بــه خوبــی بدونــی، چــون بایــد بتونــی گــزارش کارهــای 
روزانــت رو بــه خوبــی بنویســی و مهمتــر از همــه این هــا بایــد بــه قــول معــروف صبرحضــرت ایــوب هــم داشــته 
باشــی، البتــه مــا نمی تونیــم صبــر ایشــون رو داشــته باشــیم امــا می تونیــم ایشــون رو الگــو بدونیــم، موافقــی؟ حــاال چــرا 
تــا ایــن حــد صبــر و تحمــل؟ چــون بایــد مدت هــای طوالنــی پشــت میــز بشــینی و بــا اعــداد و ارقــام ســرکار داشــته 
باشــی و الزمــه ی آن داشــتن نظــم از طــرف توســت کــه مــن مطمئنــم اگــه ایــن رشــته رو انتخــاب مــی کنــی نظمش 

رو هــم داری .   طــول مــدت تحصیــل و مقاطــع ادامــه تحصیــل 
طــول مــدت ایــن رشــته در مقطــع کارشناســی 4 ســاله کــه فارغ التحصیــالن مــی  تونــن بــا توجــه بــه عالقــه خــود در 

گرایش هــای زیــر ادامــه تحصیــل بــدن:
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گرایش های ارشد حسابداری :
◄ حسابرسی
◄ حسابداری

◄ حسابداری مدیریت

گرایش های دکترای حسابداری :
◄ حسابداری

  نام درس و تعداد واحد های درسی 
◄ دروس عمومی مقطع تحصیلی کارشناسی حسابداری : 

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2اندیشه اسالمی 22اندیشه اسالمی 1

2حقوق اجتماعی و سیاسی در اسالم 2انسان در اسالم 

2اخالق خانواده 2فلسفه اخالق 

2آیین زندگی 2اخالق اسالمی 

2انقالب اسالمی ایران 2عرفان عملی اسالمی 

2اندیشه سیاسی امام خمینی )ره(2آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 

2تاریخ تحلیلی صدر اسالم 2تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی 

2تفسیر موضوعی قرآن 2تاریخ امامت 

۳زبان فارسی 2تفسیر موضوعی نهج البالغه 

1تربیت بدنی ۳1زبان انگلیسی

1ورزش 1
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◄ دروس پایه مقطع تحصیلی کارشناسی حسابداری :

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

۳ریاضی کاربردی 21روانشناسی سازمانی 

2آمار کاربردی ۳1ریاضی کاربردی 2

2روش تحقیق 2آمار کاربردی 2

۳اقتصاد کالن ۳اقتصاد خرد

۳بازار سرمایه و ابزار تامین مالی اسالمی ۳پول ارز و بانکداری 

2اصول تنظیم و کنترل بودجه دولت 2مایه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت 

۳تحقیق در عملیات ۳رفتار سازمانی

۳مالی ۳1حقوق تجارت 

2مکاتبات تجاری و گرایش نویسی۳مالی 2

۳نرم افزارهای کاربردی در حسابداری

◄ دروس تخصصی مقطع کارشناسی حسابداری :

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

4اصول حسابداری42اصول حسابداری 1

4حسابداری میانه 42حسابداری میانه 1

۳بهایابی ۳2بهایابی 1
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تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

۳حسابداری پیشرفته ۳1مبانی حسابداری مدیریت 

۳کنترل های داخلی و نظام راهبری شرکتی ۳حسابداری پیشرفته 2

۳اصول حسابرسی ۳2اصول حسابرسی 1

۳حسابداری و حسابرسی بخش عمومی ۳مبانی حسابداری بخش عمومی

2زبان تخصصی 22زبان تخصصی 1

2مالیاتی 22مالیاتی 1

2حسابداری ابزار و عقود مالی اسالمی 2حسابداری موارد خاص

2مدیریت سرمایه گذاری 

 فرصت های شغلی و مهارت های فارغ التحصیالن 
تو با انتخاب این رشته ، برای خودت دنیایی از فرصت های شغلی ساختی چون همه سازمان ها و شرکت ها، حتی یه موسسه 

کوچیک تا بزرگترین کارخانه های کشور، حداقل برای تهیه اظهار نامه مالیاتی به حسابدار نیاز دارن.

◘ وظایف حسابدار :
◄ ثبت اسناد حسابداری در دفاتر و یا نرم افزار حسابداری )این روزها نرم افزارهای حسابداری جای دفاتر حسابداری 

را گرفتن(
◄  ثبت اطالعات کارکنان و محاسبه حقوق و دستمزد ماهیانه آن ها و پرداخت فیش حقوقی به آن ها

◄ تهیه و بررسی صورت های مالی و کسب اطمینان از درستی و انطباق آن ها با قوانین و مقررات مالی و محاسباتی جاری کشور
◄ محاسبه بدهی مالیاتی، تهیه اظهارنامه مالیاتی و نظارت بر پرداخت صحیح و به موقع مالیات ها

◄ ثبت درآمدها و هزینه های شرکت و کنترل حساب سود و زیان و ارائه گزارش های دوره ای در این خصوص به مدیریت
◄ تهیه، سازماندهی و نگهداری گزارشات مالی قانونی

◄ ارزیابی عملیات مالی و پیشنهاد بهترین روش ها به مدیریت
◄ پیشنهاد روش های کاهش هزینه، افزایش درآمد و بهبود سود
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 دانشگاه های ارائه دهنده ی این رشته 

دانشگاه هایی که رشته حسابداری در اون ها تدریس می شه :

نام دانشگاهردیفنام دانشگاهردیف

دانشگاه اصفهان 2دانشگاه ارومیه 1

دانشگاه ایالم 4دانشگاه الزهرا)س(-تهران)ویژه خواهران(۳

دانشگاه بزرگمهر قاینات 6دانشگاه بجنورد 5

دانشگاه بوعلی سینا-همدان)محل تحصیل 8دانشگاه بوعلی سینا - همدان 7
دانشکده مدیریت و حسابداری رزن(

دانشگاه والیت - ایرانشهر10دانشگاه مازندران - بابلسر9

دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره(-قزوین12دانشگاه ولی عصر)عج( - رفسنجان11

دانشگاه هرمزگان - بندر عباس14دانشگاه تهران1۳

دانشگاه خلیج فارس-بوشهر16دانشگاه تهران)محل تحصیل پردیس فارابی قم(15

دانشگاه رازی - کرمانشاه18دانشگاه خوارزمی - تهران17

دانشگاه رازی - کرمانشاه)محل تحصیل دانشکده 19
مدیریت و حسابداری جوانرود(

دانشگاه سمنان20

دانشگاه شهید باهنر - کرمان22دانشگاه سیسیتان و بلوچستان - زاهدان21

دانشگاه شهید باهنر-کرمان)محل تحصیل مرکز 2۳
آموزش عالی بافت(

دانشگاه شهید بهشتی - تهران24

دانشگاه شیراز26دانشگاه شهید چمران - اهواز25

دانشگاه عالمه طباطبایی - تهران28دانشگاه صنعتی شاهرود27
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نام دانشگاهردیفنام دانشگاهردیف

دانشگاه قم۳0دانشگاه فردوسی مشهد29

دانشگاه کوثر - بجنورد)ویژه خواهران(۳2دانشگاه کردستان - سنندج۳1

دانشگاه گیالن - رشت۳4دانشگاه گنبد۳۳

دانشگاه لرستان - خرم آباد)محل تحصیل مرکز ۳5
آموزش عالی نورآباد دلفان(

دانشگاه یزد۳6

دانشگاه یزد)محل تحصیل شهرستان مهریز(۳8دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه)س(-قم۳7

مجتمع آموزش عالی سراوان۳9
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مددکار اجتماعــی

  معرفی کلی رشته و هدف آن 
برای این کار باید وارد زندگی کسانی بشی که دچار مشکالت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هستن و نمی تونن مشکالت 
خودشون رو به تنهایی حل کنن. اگه بخوام به صورت خالصه این رشته رو بهت معرفی کنم باید بگم که هدف این رشته 

آشنایی این افراد با خدمات اجتماعیه تا خودشون رو بشناسن و مشکل و راه حل مشکلشون رو پیدا کنن.

 توانایی های الزم
بایــد روحیــه ای قــوی داشــته باشــی و بیانــی قوی تــر تــا بتونــی مشــکالتی رو کــه می بینــی تحمــل کنــی و بــه ایــن افراد 

کمک کنی، پس باید بپذیری که آدم زود رنج به درد این رشته نمی خوره.

 طول مدت تحصیل و مقاطع ادامه تحصیل

◘  تحصیل در مقاطع باالتر:
فــارغ التحصیــالن کارشناســی ارشــد مددکاری اجتماعی می تونن در رشــته های زیــر در آزمون مقطــع دکترای حوزه

 علوم پزشکی شرکت کنن:

◄ مددکاری اجتماعی )مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی به شرط داشتن کارشناسی مددکاری(
◄ مدیریت اطالعات سالمت

◄ سالمند شناسی
◄ انفورماتیک پزشکی )مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی(

◄ سالمت در بالیا و فوریت ها )مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی(
◄ سالمت و رفاه اجتماعی )مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی(

◄ اپیدمیولوژی )مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی(
◄ گفتار درمانی )مجاز برای تمامی رشته های ارشد به شرط داشتن کارشناسی گفتار درمانی(
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 نام درس و تعداد واحد های درسی 

◄ دروس عمومی دوره کارشناسی مددکاری اجتماعی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

۳زبان خارجه عمومی2اندیشه اسالمی 1

1تربیت بدنی ۳1فارسی عمومی

2اندیشه اسالمی 22تاریخ تحلیلی صدر اسالم 

2انقالب اسالمی ایران2اخالق و تربیت اسالمی

2آشنایی با دفاع مقدس2دانش خانواده و جمعیت 

2تفسیر موضوعی قرآن 

◄ دروس پایه دوره کارشناسی مددکاری اجتماعی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2مبانی روانشناسی2مبانی جامعه شناسی 

2مبانی جمعیت شناسی2مبانی مردم شنلسی

2مبانی رفاه اجتماعی2مبانی حقوق

2اصول علم و اقتصاد2مبانی مدیریت 

2گزارش نویسی در مددکاری اجتماعی2آمار مقدماتی

2ریاضیات پایه2کاربرد کامپیوتر

مددکاری اجتماعی و اخالق حرفه ای 



6۷

◄ دروس تخصصی دوره کارشناسی مددکاری اجتماعی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2مبانی مددکاری اجتماعی2خدمات اجتماعی در اسالم 

2اصول مشاوره و راهنمایی2اصول توانبخشی

2کاربرد جامعه شناسی در مددکاری اجتماعی2آشنایی با حرفه مددکاری اجتماعی

2روانشناسی رشد2کاربرد روانشناسی در مددکاری اجتماعی

2مددکاری اجتماعی فردی22مددکاری اجتماعی فردی1

2حقوق کار2حقوق خانواده 

2آسیب شناسی اجتماعی2نهاد خانواده

2بهداشت روانی2آسیب شناسی روانی

۳روش تحقیق در مددکاری اجتماعی 2مدیریت خدمات اجتماعی

2مددکاری اجتماعی گروهی 21زبان تخصصی 1

2روانشناسی اجتماعی2مددکاری اجتماعی گروهی2

2مددکاری جامعه ای 41کارورزی در مددکاری اجتماعی

4کارورزی در مددکاری اجتماعی جامعه ای 2مددکاری جامعه ای 

مقدمه ای بر مددکاری اجتماعی در 
بحران 

2بررسی مسائل اجتماعی ایران 2

۳تحقیق عملی)مناسب با دروس انتخابی(
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◄ دروس اختیاری دوره کارشناسی مددکاری اجتماعی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2مددکاری اجتماعی سالمندان 2مددکار اجتماعی پزشکی 

2مددکاری اجتماعی صنعتی2مددکاری اجتماعی در آموزش و پرورش 

2مددکاری اجتماعی و عمران روستایی2مددکاری اجتماعی و بازپروری زندانیان 

2مددکاری اجتماعی و تغییرات اجتماعی2مددکاری اجتماعی و عمران شهری 

2جامعه شناسی شهری 2جامعه شناسی روستایی

2جامعه شناسی صنعتی 2جامعه شناسی پزشکی 

2آشنایی با دفاع مقدس 2روش تحلیل جمعیت 

2زبان تخصصی 22مددکاری اجتماعی در نظام معنایی

2مددکاری اجتماعی خانواده

گذراندن 10 واحد از دروس اختیاری ، اجباری می باشد.

  فرصت های شغلی و مهارت های فارغ التحصیالن
رشته مددکاری از جمله رشته هایی هستش که داوطلبان هر سه گروه آزمایشی می تونن توی اون شرکت کنن .

هر جایی که اداره رفاه یا امور اجتماعی هست یه مددکار اجتماعی می تونه در آنجا حضور داشته باشه و مسئولیتی رو 
به عهده بگیره.

◙  وظایف مددکار اجتماعی:
◄ ارزیابی و بررسی وضعیت مراجعه کننده

◄ حفاظت از والدین یا کودکان در برابر خطرات
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◄ ایجاد رابطه مبتنی بر اعتماد با مراجعه کنندگان و خانواده های آن ها
◄ حمایت های عملی از مراجعه کنندگان )یا تصمیم گیری برای آنان در زمان مورد نیاز(

◄ دادن اطالعات، مشاوره و حمایت
◄ سازماندهی و مدیریت برنامه های حمایتی

◄ شرکت در جلسات تیم کاری
◄ نظارت بر اعضای تیم )در صورتی که به شکل تیمی کار کنه(

◄ ثبت مستندات و نوشتن گزارشات
◄ دادن مدارک به دادگاه ) در زمان مورد نیاز(

◄ مهارت و توانمندی مورد نیاز مددکار اجتماعی
◄ توانایی ایجاد رابطه با افراد در سنین مختلف و با سابقه های متفاوت و جلب اعتماد آن ها

◄ رویکرد عملی و منعطف در کار
◄ رعایت ادب، داشتن صبر و همدردی کردن با مراجعه کنندگان

◄ فهم نیازهای گروه های مختلف افراد
◄ طرز تفکر عادالنه و به دور از هر گونه پیش داوری و قضاوت

◄ توانایی کار تیمی همراه با استفاده از ابتکار فردی
◄ توانایی ارزیابی و درک موقعیت ها و انجام عمل مناسب

◄ پشتکار داشتن در مواجهه با شرایط سخت و چالشی
◄ مدیریت زمان و سازماندهی مناسب

  دانشگاه های ارائه دهنده ی این رشته 

دانشگاه هایی که رشته مددکار اجتماعی در اون ها تدریس می شه

نام دانشگاهردیف نام دانشگاهردیف 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران2دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران1

دانشگاه شاهد-تهران۳
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علوم سیـــاســی

  معرفی کلی رشته و هدف آن
اشتباه نکن، مطمئن باش اون چیزی که تو در مورد سیاست می دونی با این علم زمین تا آسمون فرق داره، باید بدونی 
در نهایت یک سیاست شناس می شی نه یک سیاستمدار. تو در این رشته با اندیشه ها و نظریه های سیاسی و کاربردشون 
در جامعه آشنا میشی و به حل مسائل اجتماعی میپردازی که این رشته به سه شاخه تقسیم می شه . دانش حکومت کردن 

و نهادهای سیاسی، نظریات سیاسی و روابط و سیاست بین الملل

 توانایی های الزم 
عالقه به مسائل سیاسی و برخورداری از دید عمیق سیاسی، از ویژگی های الزم برای یک دانشجوی رشته ی علوم سیاسیه.  

باید بتونی با تمام قشرهای جامعه ارتباط برقرار کنی تا بفهمی مردم چی فکر می کنن و نیاز اونا چیه؟

طول مدت تحصیل و مقاطع ادامه تحصیل
این رشته می تونن در مقطع  کارشناسی  ،فارغ التحصیالن دوره  کارشناسی علوم سیاسی 4 ساله  متوسط طول دوره 

کارشناسی ارشد در گرایش های زیر به تحصیالت خود ادامه بدن:

رشته های کارشناسی ارشدردیفرشته های کارشناسی ارشدردیف

مطالعات منطقه ای5علوم سیاسی- مسائل ایران1

ایران شناسی، فرهنگ مردم، آداب و رسوم و میراث 6تاریخ تشیع2
فرهنگی

ایران شناسی تاریخ7دیپلماسی و سازمان های بین المللی۳
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  نام درس و تعداد واحد های درسی 

◄ دروس عمومی دوره کارشناسی علوم سیاسی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2معارف اسالمی 22معارف اسالمی 1

2انقالب اسالمی و ریشه های آن 2اخالق و تربیت اسالمی

2متون اسالمی 2تاریخ اسالم 

۳زبان خارجه۳فارسی

1تربیت بدنی12تربیت بدنی 1

◄ دروس اصلی دوره کارشناسی علوم سیاسی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

۳مبانی علم حقوق۳مبانی علم سیاست 

2مبانی جامعه شناسی عمومی۳مبانی علم اقتصاد

2حقوق اساسی)کلیات(4روش تحقیق در علوم سیاسی )الف-ب(

2مبانی اندیشه های سیاسی در اسالم2حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران 

۳نظام سیاسی و دولت در اسالم 2حقوق بین الملل اسالمی 

2جنبش های اسالمی معاصر2اندیشه های سیاسی در اسالم و ایران 

تحوالت سیاسی و اجتماعی ایران)1228 تا 
)1۳20

تحوالت سیاسی و اجتماعی ایران )1۳20 تا 4
)1۳57

4
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تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2روابط خارجی ایران از 1۳20 تا 21۳57انقالب اسالمی ایران 

۳مسایل اقتصادی و سیاسی نفت در ایران۳سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران 

2خلیج فارس و مسایل آن 2حقوق اداری)کلیات و ایران(

4اصول روابط بین الملل )الف-ب(۳مسایل سیاسی و اقتصادی جهان سوم 

2سازمان های بین المللی ۳تاریخ روابط بین الملل از 1871 تا 1945

تاریخ تندیشه های سیاسی در غرب از قبل از 
افالطون تا قرن بیستم)الف-ب(

2اندیشه های سیاسی در قرن بیستم 4

4حقوق بین الملل عمومی 2دیپلماسی و رفتارسیاسی در اسالم 

2حقوق بین الملل خصوصی 2فن دیپلماسی و آداب کنسولی 

4شناخت و ماهیت و عملکرد امپریالیسم 2تئوری های انقالب 

۳جامعه شناسی سیاسی2نوسازی و دگرگونی سیاسی 

۳مسائل نظامی و استراتژیک معاصر۳سیاست خارجی قدرت های بزرگ 

4متون سیاسی به زبان خارجی )الف-ب(2تاریخ تحول دولت در اسالم 

◄ دروس اختیاری دوره کارشناسی علوم سیاسی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2جغرافیای اقتصادی ایران 2اسالم و ایران 

مطبوعات سیاسی ایران از انقالب مشروطیت 
به بعد 

2نظام های سیاسی تطبیقی2



۷3

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2سیاست و حکومت در شوروی 2نظام های اقتصادی تطبیقی 

2سیاست و حکومت در خاورمیانه 2سیاست و حکومت در ایالت متحده آمریکا

2سیاست و حکومت در آسیای جنوبی 2سیاست و حکومت در آسیای جنوبی 

2سیاست و حکومت در چین 2سیاست و حکومت در آسیای جنوبی 

2سیاست و حکومت در آمریکای التین 2سیاست و حکومت در آفریقا 

2خاورمیانه و سیاست بین الملل2سیاست و حکومت در اروپای باختری 

2مالیه عمومی2اقتصاد بین الملل 

4انقالب های جهان 2اداره امور دولتی

4تاریخ روابط خارجی ایران از قاجاریه تا 1۳25 2روانشناسی اجتماعی

مسایل سیاسی و اقتصادی کشور های اروپای 2سیر قدرت دریاها 
شرقی

۳

2ارتش و سیاست ۳مسایل سیاسی و اقتصادی و اروپای غربی 

جمهوری اسالمی ایران و نهضت های رهائی 
بخش 

2اعراب و اسرائیل و مسئله فلسطین 2

اندیشه های سیاسی در شرق باستان )چین ، 
هند ، بین النهرین (

۳جغرافیای سیاسی)تاکید بر جهان اسالم(2

2تک درس در اختیار گروه آموزشی دانشکده 

 
 فرصت های شغلی و مهارت های فارغ التحصیالن 

بعد از فارغ التحصیلی می تونی جذب بخش های سیاسی و حقوقی سازمان ها و وزارتخانه ها و صدا و سیما بشی.



۷4

  دانشگاه های ارائه دهنده ی این رشته 
دانشگاه هایی که رشته علوم سیاسی در اون ها تدریس می شه:

نام دانشگاهردیفنام دانشگاهردیف

دانشگاه اردکان 2دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد 1

دانشگاه بوعلی سینا - همدان 4دانشگاه اصفهان ۳

دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره(-قزوین 6دانشگاه بیرجند5

دانشگاه تهران 8دانشگاه تربت حیدریه 7

دانشگاه خوارزمی - تهران 10دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار9

دانشگاه شاهد - تهران12دانشگاه رازی - کرمانشاه 11

دانشگاه شهید بهشتی -  تهران 14داشگاه شهیدباهنر - کرمان 1۳

داشگاه شیراز16دانشگاه شهید چمران - اهواز 15

دانشگاه فردوسی مشهد18دانشگاه عالمه طباطبایی - تهران17

دانشگاه لرستان - خرم آباد20دانشگاه گیالن - رشت19

دانشگاه محقق اردبیلی-اردبیل 22دانشگاه مازندران - بابلسر 21

دانشگاه یزد 24دانشگاه یاسوج 2۳
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علوم قضایی

  معرفی کلی رشته و هدف آن
در فرهنگ پربار اسالمي به دفعات به اجرای احکام اسالمی بر اساس آنچه که خدا نازل کرده تأکید شده.

رعایــت ایــن دســتور کــه درقانــون اساســي جمهــوري اســالمي ایــران نیــز مــورد اشــاره قــرار گرفتــه ، ایجــاب مي کنــه 
تــا کســایی کــه تصــدي امــر قضــا را در محاکــم کشــور بــه عهــده مي گیــرن ضمــن آشــنایي بــا آخریــن تحوالتــي کــه 
در عالــم حقــوق صــورت میگیــره، تســلط کافــي بــر منابــع فقــه اســالمي داشــته باشــن، بــه طــوري کــه مســتقیماً بتونن 

بــا مراجعــه بــه کتــب فقهــي، مرجــع احکامــو اســتخراج کنن.

  توانایی های الزم 
کارشناســي علــوم قضائــي در جهــت اجــرای احــکام اســالمی تنظیــم شــده و در آن تــالش شــده کــه در عیــن رعایــت 
دروس عمومــي و دروس تخصصــي مصــوب رشــته حقــوق، بــا اضافــه کــردن چنــد واحــد فقهــي در برنامــه درســي و 

چنــد واحــد عربــي بــه عنــوان دروس پیش نیاز،فــارغ التحصیــالن تســلط نســبي بــر موازیــن فقهــي پیــدا کنــن.

  طول مدت تحصیل و مقاطع ادامه تحصیل 
و  می انجامد  طول  به  سال   4 حداقل  تخصصی،  و  اصلی  پایه،  عمومی،  دروس  شامل  قضایی  علوم  کارشناسی  دوره 
فارغ التحصیالن این دوره حداقل دوبرابر تحصیل خود متعهد به خدمت در قوه قضائیه هستش. فارغ التحصیالن دوره 

کارشناسی این رشته می تونن در مقطع کارشناسی ارشد در گرایش های زیربه تحصیالت خود ادامه بدن:

رشته های کارشناسی ارشدردیفرشته های کارشناسی ارشدردیف

حقوق خصوصی2حقوق اقتصادی1

حقوق بشر4حقوق بین الملل۳
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رشته های کارشناسی ارشدردیفرشته های کارشناسی ارشدردیف

حقوق جزا و جرم شناسی6حقوق مالکیت فردی5

حقوق عمومی7

  نام درس و تعداد واحدهای درسی 

◄ دروس پایه و اصلی رشته کارشناسی علوم قضائی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2آیین دادرسی مدنی )1(2مقدمه علوم حقوق

2آیین دادرسی مدنی )2(۳حقوق جزای عمومی )1(

2آیین دادرسی مدنی )۳(2حقوق اساسی )1(

2متون حقوقی )1(1حقوق مدنی )1(

2متون حقوقی )2(1عربی

2حقوق بین الملل خصوصی )1(2حقوق مدنی )2(

2حقوق بین الملل خصوصی )2(۳حقوق مدنی )۳(

2حقوق تطبیقی2حقوق مدنی )4(

2حقوق کار۳حقوق مدنی )5(

2اداره اثبات دعوی۳حقوق مدنی )6(

2پروژه تحقیقاتی۳حقوق مدنی )7(

2حقوق جزای عمومی )2(۳حقوق مدنی )8(
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تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2حقوق جزای عمومی )۳(1حقوق تجارت )1(

۳حقوق جزای اختصاصی )1(2حقوق تجارت )2(

2حقوق جزای اختصاصی )2(2حقوق تجارت )۳(

2حقوق جزای اختصاصی )۳(2حقوق تجارت )4(

◄ دروس تخصصی رشته کارشناسی علوم قضائی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2آیین دادرسی کیفری )1(2جرم شناسی

1آیین دادرسی کیفری )2(۳حقوق اساسی )2(

2حقوق بین المللی عمومی )1(2حقوق اداری )1(

2حقوق بین المللی عمومی )2(2حقوق سازمان های بین المللی

2متون فقه )1(2اصول فقه )1(

2قواعد فقه )1(2اصول فقه )2(

2متون فقه )۳(2متون فقه )2(

2متون فقه )4(
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◄ دروس اختیاری رشته کارشناسی علوم قضائی :

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

1پلیس علمی1بزهکاری اطفال )1(

1کیفرشناسی1بزهکاری اطفال )2(

1حقوق هوایی1حقوق دریایی

1آیات االحکام1داوری بین المللی

1حقوق بیمه1حقوق ثبت

1اصطالحات حقوقی به زبان عربی1حقوق بانکی

1حقوق بشر در اسالم1تأمین اجتماعی

1منطق )1(1احوال شخصیه در فقه عامه

  فرصت های شغلی و مهارت های فارغ التحصیالن 
فارغ التحصیــالن ایــن رشــته توانایي هــاي الزم رو بــرای اجــرای امــر قضــا در محاکــم جمهــوري اســالمي ایــران پیــدا 
مي کنــن. عــالوه بــر ایــن چــون دانشــجویان علــوم قضایــي، کلیــه دروس تخصصــي رشــته حقوقــو مطالعــه مي کنــن،  

ــوق رو هــم داشــته باشــن. ــالن حق ــن موقعیت هــاي شــغلي فارغ التحصی مي تون
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کارشناسی علوم انتظامی

 معرفی کلی رشته و هدف آن
کشور ما که تمدن 2000 ساله داره از زمان هخامنشیان دارای سلسله ی حکومتی و امنیتی بوده اما به صورت تقریبی از 
صد سال پیش سازمان پلیس شکل گرفت که به دو گروه پلیس شهری و پلیس ژاندارمری تقسیم شد که بعد از انقالب ، 
کمیته انقالب اسالمی به این مجموعه افزوده شد و بعد از سال 1۳70 با تصمیم مجلس این سه نیرو با یکدیگر ادغام شدن 
و در ادامه ی همین ادغام دانشگاه پلیس به دانشگاه علوم انتظامی تغییر پیدا کرد. این دانشگاه در مقطع کارشناسی دارای 
شاخه های انتظامی، کشف جرایم، اطالعات راهنمایی و رانندگی، خدمات و پشتیبانیه که از ترم چهارم تو به عنوان دانشجو 

می تونی گرایشتو انتخاب کنی. اولین وظیفه کارشناس علوم انتظامی جلوگیری از وقوع جرمه. 

◄◄گرایش ها ی رشته علوم انتظامی►►

◄ گرایش اطالعات : 
اگه عالقمند به این شاخه باشی، باید به اطالعت برسونم که باید تمام اطالعات مربوط به رفتارهای مختلف اجتماعی را 
داشته باشی  و  بتونی آمار و ارقام الزم نیروی انتظامیو با دقت جمع آوری کنی. این ارگان، برای اطالع از این شبکه ها احتیاج

به شخصی داره که به صورت مخفیانه وارد عمل بشه . نیروی انتظامی بدون واحد اطالعات مثل خودرویی هستش که در 
شب بدون چراغ حرکت کنه. 

 
◄ گرایش راهنمایی و رانندگی : 

گرایش خدمات فنی راهور، عملیات انتظامی راهور و مهندسی سه شاخه است . 
گرایش خدمات فنی راهور که توی این گرایش شما کارشناس خدمات فنی راهور میشین و تخصص الزم برای شماره گذاری 

خودروها، صدور کارت ماشین و برگزاری آزمون رانندگی از متقاضیان گواهی نامه رانندگی را به دست میارین. 
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◄ گرایش عملیات انتظامی راهور : 
اگه کارشناس این رشته بشی باید اطالعات الزمو درباره خیابان ها به دست بیاری و صحنه تصادف وسایل نقلیه یا مقصران 

تصادف را شناسایی می کنی و خسارت تعیین می کنی. 

◄ گرایش مهندسی ترافیک : 
حاال فکر می کنی اگه مهندس ترافیک بشی، چه مسئولیتی داری؟ مسئولیت طراحی سیستم ترافیک شهریو داری. مسئولیت طراحی 
خیابان ها، جاده ها، تقاطع ها، میدان ها و دور برگردون ها و اجرای یک طرفه ها رو به عهده داری، همچنین تعیین اینکه در چه 

ساعت هایی از روز باید در کدوم خیابون ها طرح ترافیک اجرا بشه، به عهده ی کارشناس مهندسی ترافیکه . 

◄ شاخه خدمات و پشتیبانی : 
این شاخه در بخش اداری نیروی انتظامی شرکت می کنه. که دارای گرایش ارتباطات انتظامی یا مخابرات و نرم افزار 

کامپیوتره.
 

◄ گرایش کشف جرائم : 
کشف جرم پنهان و دستگیری مجرم، شما به عنوان کارشناس کشف جرائم، باید صحنه جرمو ببینید، شواهد و مدارک 
صحنه را جمع آوری کنید و براساس شواهد تئوری سازی کنید و بعد از جمع آوری، تئوری های مختلف را کنار هم 
گذاشته و یک به یک آن ها را بررسی کنید تا به تئوری نهایی برسید. حتماً شرلوک هولمزو می شناسین توی رشته کشف 
جرائم فارغ التحصیل که شدی، یه جورایی شرلوک هولمز میشی. این شاخه دارای پنج گرایش آگاهی، تشخیص هویت، 

مبارزه با جرائم اقتصادی، مبارزه با مواد مخدر و مبارزه با مفاسد اجتماعیه . 

  توانایی های الزم 
نیــروی انتظامــی همونجــوری کــه از اســمش معلومــه، کســی رو الزم داره کــه دارای نظــم و انضبــاط باشــه. فــردی 
فعــال، اجتماعــی و قانونمنــد کــه قانونــو بــه بــازی نگیــره. پلیــس بایــد بــا صبــر و حوصلــه، دارای متانــت باشــه چــون با 

افــرادی در ارتباطــه کــه در شــرایط روانــی مســاعدی بــه ســر نمی برنــد . 
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◙  شرایط عمومی     
1.  اعتقاد و التزام عملي به دین مبین اسالم

2.  اعتقــاد و التــزام عملــي بــه قانــون اساســي جمهــوري اســالمي ایــران و والیــت مطلقــه فقیــه و آمادگــي فــداکاري 
در راه تحقــق اهــداف آن هــا

۳.  تابعیت جمهوري اسالمي ایران
4. عدم سابقه عضویت یا وابستگي به احزاب و گروه هاي سیاسي معارض با نظام جمهوري اسالمي ایران

5.  عدم عضویت یا وابستگي به احزاب و گروه هاي سیاسي در زمان تقاضاي استخدام
6.  عدم محکومیت به محرومیت از خدمات دولتي

7.  نداشتن سوء پیشینة کیفري
8. عدم اعتیاد به مواد مخدر 

9.  داشتن سالمت و توانایي جسمي و رواني متناسب با خدمت مورد نظر به تأیید بهداري کل ناجا
10.  داشتن شرایط تحصیلي و یا تخصصي الزم براي خدمت مورد نظر

11.  پذیــرش دانشــجو در رشــته کاردانــی علــوم انتظامــی ) رشــته هــای مرزبانــی و عملیــات ویــژه( ایــن دانشــگاه، 
منحصــراً از میــان بــرادران انجــام خواهــد شــد.

◙  شرایط اختصاصي داوطلبان :
1. دارا بودن حداقل 170 سانتي متر قد براي داوطلبان مرد

2. حداقل سن18سال و حداکثر 2۳ سال. در صورت انجام خدمت وظیفه عمومي25سال)مبناي احتساب سن، روز ثبت نام 
در آزمون سراسري خواهد بود(.

◄ تبصره : خانواده معظم شهدا وایثارگران برابر قانون از تسهیالت سني پیش بیني شده بهره مند خواهند شد.

۳.  ارائه مدرک نظام وظیفه براي داوطلبان مرد )دفترچة آماده به خدمت بدون مهر غیبت، گواهي اشتغال به خدمت 
سربازي، کارت پایان خدمت  ، گواهي تحصیلي و یا معافیتهاي غیر پزشکي(.

4.  عدم تعهد خدمت به سازمانهاي دولتي و غیر دولتي به هر نحوي)رسمي، پیماني،  آزمایشي(.
5.  فارغ التحصیالن مقاطع کارداني و باالتر مجاز به ثبت نام نمي باشند.

6.  موفقیت در مراحل گزینش و استخدام برابر مقررات نیروي انتظامي.
7.  پذیرفته شدگان صرفًا برای آموزش و خدمت در رسته های مززبانی و عملیات ویژه پذیرش خواهندش. همچنین 

در صورت کثرت متقاضی، اولویت پذیرش داوطلبان رشته مرزبانی با ساکنین استان های مرزی می باشد.
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8.  در صورت کثرت متقاضی، دبیرخانه هیئت مرکزی گزینش ناجا، مجاز خواهد بود از میان دارندگان باالترین معدل و 
مناسب ترین افراد با ماموریت های ناجا، نفرات واجد شرایط را انتخاب و گزینش نماید.

  نام درس و تعداد واحدهای درسی

◄ دروس مشترک در شاخه های مختلف نیروی انتظامی: 
ــم حقــوق، روانشناســی رشــد، حقــوق اساســی،  ــت اســالمی، مقدمــات عل ــت و نگــرش در مدیری ســازمان و مدیری
نقشــه خوانــی، حفاظــت اطالعــات، حقــوق جــزای عمومــی، ســازمان و وظایــف نیــروی انتظامــی، تاریــخ سیاســی معاصر 
ایــران، گــزارش نویســی و جنــگ افزارشناســی، جغرافیــا، روانشناســی اجتماعــی، حقــوق مدنــی، آشــنایی بــا کامپیوتــر، 
ورزش رزمــی، اصــول و قواعــد نظامــی، مقابلــه بــا ســوانح و بالیــا، جنــگ افزارشناســی نیمــه ســنگین، عبــور از موانــع 
و عملیــات اعتمــاد بــه نفــس، مبانــی اطالعــات، روش هــا و فنــون  تدریــس جرائــم نیروهــای مســلح، آییــن دادرســی 
کیفــری، آییــن دادرســی مدنــی، حقــوق جــزای اختصاصــی، مکانیــک اتومبیــل، کاربــرد قانــون ســالح، تکنیــک دســته در 
آفنــد و پدافنــد، امــور انتظامــی، آشــنایی بــا راهنمایــی و رانندگــی، شناســایی میــن و تلــه هــای انفجــاری، آشــنایی بــا 
قاچــاق مبــارزه بــا مــواد مخــدر، کشــف علمــی جرائــم، دروس تحقیقاتــی، جنــگ های ویژه، آســیب شناســی و مفاســد 

اجتماعــی، مخابــرات، جمــع آوری کنتــرل اجتماعــات، پزشــک قانونی،تنظیــم گزارشــات قضایــی، کارورزی . 

◄ دروس اختصاصی گرایش اطالعات : 
ســازمان و مدیریــت اطالعــات، جمــع آوری، حفاظــت اطالعــات بازجویــی و مصاحبــه، کشــف علمــی جرائــم، اماکــن 
عمومــی، ابزارهــای فنــی و اطالعاتــی، آشــنایی بــا کشــور هــای همجــوار، شــناخت تمهیــدات امنیتــی و اجتماعــی، اطــالع 
رســانی، احــزاب و گروهــک هــا، اطالعــات رزمــی، بزهــکاری اطفــال و نوجــوان، حقــوق اجــزای اختصاصــی، مبانــی علــم 

سیاســت، فعالیــت هــای پنهانــی و ســازمان هــای اطالعاتــی، کارورزی .

◄ دروس مشترک راهنمایی و رانندگی : 
افزار  ناجا، سازمان و وظایف رده های راهور، مقدمه علم حقوق، حقوق اساسی، جنگ  ساختار و مقررات استخدامی 
شناسی، تیراندازی مشق های پایه قبضه، مبانی امور انتظامی، روانشناسی عمومی، مبانی جامعه شناسی، ریاضیات پایه، آیین 
نامه راهنمایی و رانندگی، کارورزی، جغرافیایی شهری و شهرستان شناسی، امور انتظامی راهور، جامعه شناسی ترافیک، 
روانشناسی ترافیک زبان تخصصی، مقررات حمل بار و مسافر، مقررات بین الملل و کنواسیون های حمل و نقل حقوق 
جزای عمومی، آیین دادرسی کیفری، مسائل حقوقی تصادفات آشنایی با قانون مجازات اسالمی، کشف علمی جرائم، اصول 
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مهندسی ترافیک، مهندسی ترافیک، صدور پروانه ها و آزمایش ها، شماره گذاری و سائل نقلیه، معاینه فنی وسایل نقلیه، 
احزار اصالت وسائل نقلیه، کاربرد فیزیک و مکانیک در تصادفات، تصادفات عابر پیاده، کاربرد رایانه در امور راهنمایی و 
رانندگی، احکام تخصصی، دروس تخصصی خدمات فنی راهور شناسایی اسناد مجهول، محیط زیست و ترافیک، آشنایی با 

انواع وسایل نقلیه، آموزش رانندگی عملیاتی، ارزیابی وسایل نقلیه، آشنایی با کاربرد وسایل و تجهیزات معاینه فنی . 

◄ دروس تخصصی عملیات انتظامی راهور : 
شناســایی اســناد مجهــول، اصــول و مبانــی شهرســازی، کمــک هــای اولیــه در تصادفــات و ســوانح مهندســی ترابــری، 
آمــوزش رانندگــی عملیاتــی، پزشــکی قانونــی، بازیابــی وســایل نقلیــه، امــور انتظامــی راهــور ) تخصصــی (، بازســازی 

صحنــه تصادفــات، آشــنایی بــا مــواد مخــدر و قاچــاق کاال، تعییــن خســارت وســایل نقلیــه .

◄ دروس تخصصی گرایش مهندسی ترافیک : 
 آمار احتماالت مهندسی، اصول و مبانی شهر سازی، محیط زیست و ترافیک، آشنایی با نرم افزار های طراحی، طرح 
هندسی راه، ایمنی در ترافیک، سیستم های حمل و نقل، برنامه ریزی حمل و نقل شهری اقتصاد در ترافیک. حمل و نقل، 

سیستم های هوشمند ترافیک ) its (، مهندسی ترافیک محلی، مهندسی کنترل کیفیت . 

◄ دروس تخصصی گرایش خدمات و پشتیبانی : 
فیزیــک الکتریســیته، کامپیوتــر، ریاضیــات پایــه، ماشــین هــای الکتریکــی ســازمان و وظایف لجســتیک ناجــا ) مخابــرات (، 
مخابــرات و مــدارات مخابراتــی، مــدار هــای الکتریکــی، ســو یئجینــگ، آنتــن و انتشــارامواج، اصــول حفاظــت و امنیــت 
مخابــرات و جنــگ هــای الکترونیــک، مدارهــای منطقــی، انــدازه گیــری الکتریکــی و الکترونیکــی، الکترونیــک، مخابــرات 

پیشــرفته، کارگاه بــرق ماشــین هــای الکتریکــی، کارورزی .

◄ دروس اصلی مشترک در گرایش های مختلف کشف جرائم : 
جرم شناسی، حقوق جزای اختصاصی ) جرائم علیه اشخاص، جرائم علیه اموال و مالکیت، جرائم علیه امنیت، آسایش و اخالق 
عمومی ( آیین دادرسی کیفری، ادله اثبات دعوای کیفری، حقوق دیپلماتیک و آداب کنسولی، حقوق مدنی، آیین دادرسی 
مدنی، پزشکی قانونی بررسی اصالت اسناد، طرز تشکیل پرونده قضایی، آشنایی با سازمان بین الملل پلیس جنایی )اینتر پل(، 
آشنایی با بمب و تله های انفجاری، جرائم سازمان یافته، جرائم رایانه ای، کاربرد رایانه در کشف جرائم، زبان تخصصی، 
مشاهده، توصیف و چهره نگاری، روانشناسی عمومی، جغرافیای شهری و شهر شناسی، جامعه شناسی جنایی، بزهکاری و 
اطفال نوجوان، احکام تخصصی کشف جرائم، مبانی جامعه شناسی، کارورزی ) با توجه به تعداد گرایش های کشف جرائم ، از 
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ذکر واحد های تخصصی درگرایش ها خودداری شده است( .  

  فرصت های شغلی و مهارت های فارغ التحصیالن 
نیــروی انتظامــی دارای مشــاغل اداری و دارای مشــاغل ماموریتیــه، مثــال کارکنــان بخش هــای حســابداری، کامپیوتــر، 
بــرق، مخابــرات در بخــش اداری فعالیــت مــی کنــن. راســتی، دانشــجویان علــوم پایــه انتظامــی ضمــن اینکــه ماهیانــه 
مبلغــی بــه عنــوان کمــک هزینــه تحصیلــی دریافــت مــی کنــن و از امکانــات رفاهــی خوابــگاه ، پوشــاک ، غــذا ، دفترچــه 

بیمــه و خدمــات درمانــی هــم بهرمنــد می شــن و در طــول خدمــت وام خریــد مســکن هــم می گیــرن .
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علوم تربیتی

  معرفی کلی رشته و هدف آن 
رشد سالم و صحیح جوامع انساني در گرو تعلیم و تربیت صحیح و اصولي افراد آن جامعه هستش . بدیهیه هر چقدر آگاهي 
و دانش اقشار مختلف جامعه نسبت به تعلیم و تربیت افزایش پیدا کنه ، جامعه در مسیر تکامل و تعالي رشد پیدا می کنه و 
البته این امر ، یعني ارتقاء و افزایش آگاهي عمومي مردم در زمینه تعلیم و تربیت ، توسط متخصصان و صاحب نظران و 
همچنین مدرسان و معلمان علوم تربیتي انجام مي گیره . به همین دلیل رشته علوم تربیتي به منظور تربیت و آموزش 

افراد، در بیشتر دانشگاههاي کشور دایر هستش .

◄◄  گرایش های رشته علوم تربیتی►►

◘  گرایش مدیریت و برنامه ریزي آموزشي
هدف از رشته مدیریت و برنامه ریزي آموزشي ، برآوردن نیازهاي آموزشي وزارت آموزش و پرورش بر اساس 

معارف، ارزشهاي تربیت اسالمي و اصول مدیریت صحیح هستش.
دقت و توجه به نیازهاي کشور در زمینه کمبود مدیران و برنامه ریزان آموزشي متعهد و مسلمان در مقاطع مختلف 
تحصیل در وزارت آموزش و پرورش ، ضرورت و اهمیت این رشته تحصیلي را روشن مي کنه . مدیر آموزشي باید 
از توانایي هاي مختلف مثل قدرت برنامه ریزي ، آشنایي به روابط انساني و اصول مدیریت آموزشي ، برخوردار باشه تا 

بتونه در مورد مسائل و مشکالت آموزشي ، قدرت تشخیص مسائل و تصمیم گیري در مورد مشکالت را داشته باشه .

◘  گرایش تکنولوژي آموزشي
تکنولوژي آموزشي در لغت از واژه هاي خاص  تکنو به معني برخورد سیستماتیک با پدیده هاي علمي ،  لوژي  به معناي 
شناخت و  آموزش  به معناي فعالیت هاي هدفمنده که مربیان یا معلمان انجام مي دن تا تغییر رفتار یا توانایي تغییر رفتار 
در اون فرد به وجود بیاد. از همین جا مشخص مي شه که تکنولوژي آموزشي به معناي شناخت پدیده ها یا روش هاي 

دقیق آموزشي براي رسیدن به اهداف آموزشیه .
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تکنولوژي آموزشي ، رویکردي سیستمیه که فرآیند یاددهي و یادگیري را کنترل مي کنه . براي مثال متخصص تکنولوژي 
آموزشي بررسي مي کنه که در فرآیند یاددهي و یادگیري چه مسائل یا مشکالتي وجود داره تا بتونه مسئولیت حل این 
مشکالت را بر عهده بگیره . چنین فردي نسبت به تمام فرآیند یاددهي و یادگیري ، چه فرآیندهایی که در مرحله درون 

داد سیستم باشه یا برون داد یا اینکه خود فرآیند سیستم باشه ، حساسیت نشون مي ده .
تعلیم و تربیت یک فرآینده و عوامل سیستماتیک مثل کالس ، معلم ، کتاب ،  فضاي آموزشي و امکانات آموزشي در آن 

وجود داره و داراي درون دادي به نام شاگرد و برون دادي به نام فارغ التحصیل هستش .

◘  گرایش آموزش و پرورش پیش دبستاني و دبستاني
آموزش و پرورش پیش دبستاني یعنی از : آموزش و پرورشي که از زمان تولد تا ابتداي دوره دبستان در مورد کودک 
انجام مي شه . هدف از آموزش و پرورش دبستاني ، پرورش افرادي با ایمان ، ماهر ، مسئول و خالقه ، بنابراین پرورش 

قواي فکري، جسمي ، عاطفي و اجتماعي از جمله هدفهاي اولیه این رشته هستش .
آموزش و پرورش پیش دبستاني و دبستاني در جامعه ما موضوع جدیدیه ، در جامعه اسالمي ما ، جایگاه آموزش و 
پرورش در توضیح و تشریح ارزشهاي جدید حاکم بر جامعه و آماده کردن کودکان براي ایفاي وظایف خودشون ، از 
اهمیت خاصی برخورداره . تدوین برنامه هاي آموزشي و تربیتي در این مقطع سني بسیار ضرورت داره چرا که این دوره 

در تحکیم پایه و اساس تربیتي و آموزش هاي بعدي از اهمیت بسیار برخورداره .

  توانایی های الزم 
دانشجوي این رشته باید خالق بوده تا بتونه ابزار آفرین و راه آفرین باشه در حال حاضر نیز مي بینیم که دانشجویان 
توانمند این رشته گاه با وسایل بسیار ابتدایي چیزهاي جدید و جالبي خلق مي کنن . از سوي دیگر دانشجوي این رشته باید 
حس هنري داشته باشه . دانشجوي تکنولوژي آموزشي اگر هدفش ورود به آموزش و پرورشه نباید ایده آل گرا باشه 
چون هنوز تفکر تکنولوژي آموزشي در آموزش و پرورش جا نیافتاده و فارغ التحصیالن این رشته نباید انتظار داشته باشن 
که آموخته هاي خود را خیلي راحت و بدون هیچ مقاومتي در محیط آموزشي پیاده کنن . در ضمن دانشجوي رشته علوم 
تربیتي باید قوي و محکم باشه و از روبرو شدن با مشکالت و سختي ها نترسه و مطمئن باشه که به مرور مي شه ذهنیت ها

 را عوض و مشکالت رو حل کرد .

  طول مدت تحصیل و مقاطع ادامه تحصیل 
دوره کارشناســی ایــن رشــته 4 ســاله کــه فــارغ التحصیــالن بــا توجــه بــه عالقــه خــود مــی تونــن بــرای کارشناســی 

ارشــد در گرایــش هــای زیــر بــه تحصیــل ادامــه بــدن:
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رشته های کارشناسی ارشدردیفرشته های کارشناسی ارشدردیف

تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش7مدیریت آموزشی1

آموزش و پرورش تطبیقی8برنامه ریزی آموزشی2

تکنولوژی آموزشی9برنامه ریزی درسی۳

تحقیقات آموزشی10آموزش بزرگساالن4

آموزش زبان فارسی11آموزش و پرورش پیش دبستانی5

آموزش و پرورش دبستانی6

    نام درس و تعداد واحدهای درسی

◄ دروس عمومی علوم تربیتی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2اندیشه اسالمی ۳1 فارسی عمومی

2اخالق اسالمی2اندیشه اسالمی 2

2انقالب اسالمی ایران2آیین زندگی-اخالق کاربرذی

2تاریخ تحلیلی صدر اسالم 2آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

2تفسیر موضوعی قرآن ۳زبان عمومی

1تربیت بدنی 12تربیت بدنی 1

2دانش خانواده و جمعیت 
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◄ دروس پایه علوم تربیتی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

سیر تحول تعلیم و تربیت در ایران قبل و بعد 
از اسالم 

2مبانی و اصول تعلیم و تربیت 2

2جامعه شناسی آموزش و پرورش2مکتب های فلسفی و نظریه های تربیتی
آموزش و پرورش پیش دبستانی - دبستان و 

متوسطه در ایران
2آرای تربیتی اندیشمندان مسلمان2

2تربیت اخالقی2تعلیم و تربیت اسالمی

2خانواده در اسالم2آموزه های تربیتی آیات قران

◄ دروس تخصصی علوم تربیتی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2روانشناسی عمومی2الگوها و روش های تدریس

2روانشناسی تربیتی2مدیریت عمومی

2مبانی و اصول مدیریت آموزشی2روانشناسی رشد

2مبانی و اصول مدیریت درسی2مبانی و اصول برنامه ریزی آموزشی

2آمار توصیفی2روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژه 

۳مقدمات روش های تحقیق کیفی و کمی2آمار استنباطی

2تکنولوژی آموزشی2سنجش و اندازه گیری

2اخالق حرفه ای در تعلیم و تربیت2طراحی آموزشی
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تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2متون تخصصی2مبانی راهنمایی و مشاوره

2نظارت و راهنمایی آموزشی2ارزشیابی آموزشی

2کاربرد رایانه در تعلیم و تربیت2آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان

2تدوین و نگارش متون و گزارش های علمی2آشنایی با کتابخانه و مهارت های سواد اطالعاتی 

2آموزش و پرورش تطبیقی2سازمان ها و قوانین آموزش و پرورش

2تولید محتوا الکترونیکی2مشاوره تحصیلی و شغلی

2اختالل های رفتاری و هیجانی2روانشناسی سالمت 

2تربیت رسانه2منطق

2پروژه تحقیقاتی2ارتباط انسانی

◄ دروس تخصصی علوم تربیتی زمینه آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2آموزش هنر2روش تدریس علوم تجربی و اجتماعی

2روش تدریس ریاضی
روش های تدریس فارسی به کودکان 

2فارسی زبان و دوزبانه

2بهداشت و تغذیه مادر و کودک2روانشناسی بازی
برنامه ریزی درسی دوره های تحصیلی پیش 

دبستانی و دبستان
2متون تخصصی علوم تربیتی2

2کارورزی



90

◄ دروس اختیاری علوم تربیتی زمینه آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2روانشناسی شخصیت2مسایل آموزش و پرورش 

2کلیات فلسفه2روانشناسی تفاوت های فردی

2قصه گویی و نمایش خالق2ادبیات کودکان و نوجوانان

2آشنایی با آزمون های روانشناختی2روانشناسی یادگیری

2روانشناسی اجتماعی2بهداشت و ایمنی مدارس

2روشهای اصالح رفتار
مبانی امور مالیاتی و تنظیم بودجه در 

2آموزش و پرورش 

◄ دروس تخصصی علوم تربیتی زمینه تکنولوژی آموزشی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2تولید برنامه های رادیویی و تلوزیونی2تولید فیلم های آموزشی

2طراحی پیام و مواد آموزشی2اصول عکاسی و فیلم برداری

2مبانی چند رسانه ای آموزشی2آموزش از دور

2متون تخصصی علوم تربیتی2آشنایی با برنامه ریزی کامپیوتری

2کارورزی
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◄ دروس اختیاری علوم تربیتی زمینه تکنولوژی آموزشی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2روانشناسی شخصیت 2مسایل آموزش و پرورش 

2کلیات فلسفه2روانشناسی تفاوت های فردی

2قصه گویی و نمایش خالق2ادبیات کودکان و نوجوانان

2آشنایی با آزمون های روانشناختی2روانشناسی یادگیری

2روانشناسی اجتماعی2بهداشت و ایمنی مدارس

2روش های اصالح رفتار
مبانی امورمالی و تنظیم بودجه در آموزش 

2و پرورش 

◄ دروس تخصصی علوم تربیتی زمینه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2اقتصاد آموزش و پرورش2اصول حسابداری

2برنامه ریزی درسی دوره تحصیلی متوسطه
رفتارسازمانی و روابط انسانی درسازمان 

2های آموزشی

2مبانی مدیرت اسالمی2آموزش سازمان ها

2متون تخصصی علوم تربیتی2کارآفرینی آموزشی

2کارورزی
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◄ دروس تخصصی علوم تربیتی زمینه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2روانشناسی شخصیت2مسایل آموزش و پرورش 

2کلیات فلسفه2روانشماسی تفاوت های فردی

2قصه گویی و نمایش خالق2ادبیات کودکان و نوجوانان

2آشنایی با آزمون های روانشناختی2روانشناسی یادگیری

2روانشناسی اجتماعی2بهداشت و ایمنی مدارس

2روش های اصالح رفتار
مبانی امورمالی و تنظیم بودجه درآموزش 

2و پرورش

◄ دروس تخصصی علوم تربیتی زمینه آموزش و پرورش کودکان:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2آشنایی با آزمون های روانشناختی2روانشناسی و آموزش کودکان تیزهوش و خالق
روش های مشاوره با دانش آموزان با نیازهای 

ویژه
2ناتوانی های یادگیری2

2روانشناختی و آموزش کودکان با آسیب شنوایی
روانشناختی و آموزش کودکان با آسیب 

2بینایی

2مددکاری اجتماعی2روانشناختی و آموزش کودکان با ناتوانی هوشی

2متون تخصصی علوم تربیتی
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◄ دروس اختیاری علوم تربیتی زمینه آموزش و پرورش کودکان:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2روانشناختی شخصیت2مسایل آموزش و پرورش 

2کلیات فلسفه2روانشناسی تفاوت های فردی

2قصه گویی و نمایش خالق2ادبیات کودکان و نوجوانان

2آشنایی با آزمون های روانشناختی2روانشناسی یادگیری

2روانشناختی اجتماعی2بهداشت و ایمنی مدارس

2روش های اصالح رفتار
مبانی امورمالی و تنظیم بودجه درآموزش 

2و پرورش

  فرصت های شغلی و مهارت های فارغ التحصیالن
فارغ التحصیالن مدیریت و برنامه ریزی آموزشی مسئولیت های متفاوتی را در جامعه می تونن برعهده بگیرن ازجمله:

◄ مدیریت مراکز آموزشی درسطوح مختلف و کارشناس برنامه ریزی دروزارت آموزش و پرورش.

فارغ التحصیالت آموزش و پرورش پیش دبستانی و مسئولیت های متفاوتی را در جامعه می تونن عهده دار بشن، ازجمله:

◄ مربی دوره های پیش دبستانی.
◄ کارشناسی تهیه مواد و وسایل آموزشی و کمک آموزشی برای مراکز پیش دبستانی و دبستانی.

◄ آموزگار مدارس ابتدائی.
◄ مدیریت مدارس.

◄ مربی کارورزی دانشجویان تربیت معلم.
◄ کارشناس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.
◄ کارشناس آموزش و برنامه ریزی سازمان بهزیستی.

◄ کارشناس وزارت آموزش و پرورش.
فارغ التحصیالن رشته تکنولوژی آموزش می تونن در آموزش و پرورش و صدا و سیما فعالیت کنن. فرصت های ش
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  دانشگاه های ارائه دهنده این رشته

دانشگاه هایی که رشته مددکاراجتماعی در اون ها تدریس می شه

نام دانشگاهردیفنام دانشگاهردیف

دانشگاه بارومیه2دانشگاه اراک 1

دانشگاه الزهرا)س(- ویژه خواهران4دانشگاه اصفهان ۳

دانشگاه بوعلی سینا - همدان  6دانشگاه بجنورد5

دانشگاه تبریز8دانشگاه بیرجند7

دانشگاه حکیم سبزواری- سبزوار10دانشگاه تهران9

دانشگاه سید جمال الدین اسد آبادی - اسد آباد 12دانشگاه خوارزمی - تهران 11
همدان

دانشگاه شاهد - تهران14دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان 1۳

دانشگاه شهید بهشتی - تهران16دانشگاه شهید باهنر - کرمان15

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز18دانشگاه شهید چمران - اهواز17

دانشگاه عالمه طباطبایی - تهران 20دانشگاه شیراز 19

دانشگاه قم22دانشگاه فردوسی مشهد21

دانشگاه کردستان - سنندج24دانشگاه کاشان2۳

دانشگاه لرستان - خرم آباد26دانشگاه گیالن - رشت25

دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل28دانشگاه مازندران - بابلسر27

دانشگاه یزد۳0دانشگاه مالیر29
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فلسفـه

  معرفی کلی رشته و هدف آن 
فلســفه را مــادر علوم نامیدن. فلســفه مطالعه مســائل کلی و بنیــادی پیرامون موضوعاتــی چون هســتی، آگاهی، ارز ، خرد، 

ذهن و زبان رو شامل می شه . 

ــطوره و دین،  ــی نظیر عرفان ، اس ــن چنین ــادی ای ــش های بنی ــه پرس ــن ب ــر پرداخت ــای دیگ ــا راه ه ــفه ب ــرق فلس ف
ــه. ــی  و منطق ــر اســتدالل های عقالن ــه اش ب ــه فلســفه و تکی ــه و معمــوالً ســازمان یافت ــرد نّقادان رویک

واژه فلســفه ریشــه در کلمــه یونانــی آرخــه بــه معنــی بــذر داره . در واقــع فلســفه بــه دنبال کشــف ریشــه مــواد عالمه 
و ایــن کــه جهــان هســتی از چــه چیــز بــه وجــود آمــده . همچنیــن واژه فلســفه بــه معنــای دوســت داری حکمت نیــز 

هســتش و ریشــه ی یونانی داره کــه بعــد از اون به عربی و فارســی راه پیــدا کــرده .

مشــهوره کــه نخســتین بار فیثاغــورس واژه مذکــور را به کار بــرده ؛ زمانی کــه از او پرســیدن: »آیا تو فرد حکیمی هســتی؟« 
او پاســخ داد:»نه، اما دوســتدار حکمت )Philosophy( هستم.«.

ــه  ــرن. ک ــش در نظرمي گی ــي دوســت داري دان ــه معن ــو و ســوفیا ب ــوم فیل ــب دو مفه ــا در ترکی فلســفه را غربي ه
ــي حکمــت شــناخته مي شــه.  ــادل تقریب ــي، مع ــده مي شــه و در عرب ــه Wisdom خوان ــري هــم دارن ک ــوم دیگ مفه

در رشــته  فلســفه ، دانشــجویان  بیشــتر شــناخت  مفصلــي  دربــاره  تاریــخ  فلســفه  غــرب  بــه  دســت  میــارن؛ 
ــفه   ــي  فلس ــیر تاریخ ــز س ــدودي  نی ــا ح ــر و ت ــان  حاض ــا زم ــان  ت ــفه  یون ــفه  را از فلس ــي  فلس ــیر تاریخ ــي  س یعن
 اســالمي  را مطالعــه  و بررســي  مي کنن.پس رشــته فلســفه در معنــي عــام آن بــه فلســفه غــرب مي پــردازه.
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  توانایی های الزم 
یکي  از راه هاي  موفقیت  در فلسفه ، آشنایي  اولیه  با ریاضیات  و مباحث  ریاضیه . در واقع  ریاضیات  پلي  مناسب  براي  رفتن  
به  طرف  فلسفه  هستش. عالقه مندي  به  فلسفه  نیز یکي  دیگر از عوامل  موفقیت  در این  رشته ست. آشنایي  کامل  به

 زبان  انگلیسي  براي  دانشجویان  فلسفه  غرب  و آشنایي  به زبان  عربي  براي  دانشجویان  فلسفه  اسالمي  ضروریه و همچنین 
کسی که در این رشته تحصیل می کنه باید هم خالقیت و هم قدرت ذهنی خوبی داشته باشه .

  طول مدت تحصیل و مقاطع ادامه تحصیل 
دوره کارشناســی ایــن رشــته 4 ســاله کــه فــارغ التحصیــالن بــا توجــه بــه عالقــه خــود مــی تونــن در گرایــش هــای زیر 

بــه تحصیــل ادامــه بدن:

رشته های کارشناسی ارشدردیفرشته های کارشناسی ارشدردیف

اندیشه سیاسی در اسالم4فلسفه1

فلسفه ـ فلسفه و حکمت اسالمی5فلسفه هنر2

فلسفه گرایش تطبیقی6فلسفه دین۳

منطق7

  نام درس و تعداد واحد های درسی 

◄ دروس عمومی دوره کارشناسی رشته فلسفه:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2اندیشه اسالمی 22اندیشه اسالمی 1

1تربیت بدنی 21اخالق و تربیت اسالمی

۳زبان انگلیسی۳فارسی
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◄ دروس پایه دوره کارشناسی رشته فلسفه:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2مکاتب روانشناسی22مکاتب روانشناسی1

2زبان خارجه پایه 21مکاتب جامعه شناسی 

2زبان عربی 21زبان خارجه پایه 2

2علم اصول 2زبان عربی2

2علم و تمدن در اسالم 

◄ دروس تخصصی دوره کارشناسی رشته فلسفه:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2منطق قدیم 42منطق قدیم 1

2منطق جدید 22منطق جدید 1

4فلسفه اسالمی41علم کالم 

2فلسفه اسالمی4۳فلسفه اسالمی 2

4تاریخ فلسفه اسالمی 1)از آغاز تا ابن رشد(
تاریخ فلسفه اسالمی2)از ابن رشد به 

4بعد(

2فلسفه اخالق در تفکر اسالمی2فلسفه اخالق در تفکر عربی

2فلسفه علوم 41عرفان نظری

4متون فلسفی به زبان خارجی 21فلسفه علوم 2
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تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

4متون فلسفی به زبان عربی 41متون فلسفی به زبان خارجی 2

4تاریخ فلسفه یونان 1)از آغاز تا افالطین(4متون فلسفی به زبان عربی 2

4تاریخ فلسفه یونان2)از ارسطو تا افالطین(
تاریخ فلسفه از آغاز قرون وسطی تا 

رنسانس 
4

4تاریخ فلسفه از کانت تا نیمه دوم قن 419تاریخ فلسفه از بیکن تا هیوم 

4فلسفه معاصر و مکاتب جدید قرن 220تاریخ فلسفه جدید و معاصر

4متافیزیک عمومی در غرب 

◄ دروس اختیاری دوره کارشناسی رشته فلسفه:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2تاریخ علم 2اصالح شناسی فلسفی 

2شناخت ادیان 2تفکر در شرق آسیا )چین وهند(

2عرفان عملی2عربی ۳

2فلسفه تطبیقی2فلسفه تاریخ 

2فلسفه سیاست 2فلسفه تعلیم و تربیت 

2علم کالم 2فلسفه هنر و زیبایی شناسی

2متدولوژی و روش تحقیق 2منتخب متون کالمی و فلسفی 

2کلیات فلسفه )فلسفه عمومی(
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  فرصت های شغلی و مهارت های فارغ التحصیالن 
ــرای فــارغ التحصیــالن رشــته فلســفه در مقطــع کارشناســی،  ــودن فرصــت هــای شــغلی ب ــه محــدود ب ــا توجــه ب ب

مشــاغل زیــر مــی تونــن فرصــت هــای مناســبی بــرای اشــتغال و اســتخدام  ایــن افــراد باشــه : 
 

◄  نویسنده  و سردبیر )روزنامه، مجله، صدا و سیما و ...( 

البته فارغ التحصیالن فلسفه می تونن به استخدام در نهادها و سازمان هایی همچون سازمان صدا و سیما، مؤسسه پژوهشی 
حکمت و فلسفه اسالمی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی و ... فکر کنن. هر کدوم از سازمان های فوق به نحوی با 

تخصص این افراد مرتبطه و پست هایی برای استخدام اون ها درنظر گرفته شده.

◄ استاد فلسفه در مراکز آموزشی
◄ به عنوان پژوهشگر درمراکز پژوهشی مثل دایره المعارف ها و پژوهشگاه علوم انسانی

http://iranianpath.com/design/iranianpathnew/%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DB%8C_2357.html
http://iranianpath.com/design/iranianpathnew/%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_2402.html
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◙  گرایش های ارشد رشته فلسفه :

◄ فلسفه
◄ فلسفه هنر

◄ فلسفه گرایش تطبیقی
◄ فلسفه دین

◄ منطق 
◄ اخالق کاربردی

◙  دانشگاه های ارائه دهنده ی این رشته :
دانشگاه هایی که رشته فلسفه در اون ها تدریس می شه :

نام دانشگاهردیفنام دانشگاهردیف

دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره(-قزوین 2دانشگاه اصفهان 1

دانشگاه تهران4دانشگاه تبریز ۳

دانشگاه شهید باهنر - کرمان 6دانشگاه تهران)محل تحصیل پردیس فارابی قم(5

دانشگاه عالمه طباطبایی-تهران8دانشگاه شهید بهشتی - تهران 7

دانشگاه یاسوج10دانشگاه محقق اردبیلی-اردبیل 9



101

زبان و ادبیـات فارسی

  معرفی کلی رشته و هدف آن 
زبان فارسی سند هویت و مهم ترین پشتوانه فرهنگی جامعه ماست. آثار ادبی فارسی سرمایه های معنوی و یکی از 
مهم ترین مظاهر هنری ایرانیانه. زبان فارسی عالوه بر اهمیت آن به عنوان زبان رسمی کشور، معرف سیمای معنوی و 

عامل تفاهم مردم جامعه ما و مظهر دستاوردهای اندیشه فرهیختگان این مرزوبوم هستش. 
این آثار عصاره کشش ها و کوشش های فرهنگی رهبران فکری در عرصه قرون و اعصار و معرف میزان فعالیت و 
کوشش و جستجوی مداوم و مستمر فرزانگان این مرزوبوم به منظور دست یافتن به عمق و ژرفای حقیقت به شمار 
می ره. تنها از طریق زبان و ادب فارسیه که می شه جوهره معارف اسالمی و اندیشه اصیل ایرانی را در کشور حفظ کرد و 

به نشر و گسترش اون پرداخت و اون را به جهانیان معرفی کرد.

   توانایی های الزم 
عالقه به زبان و ادبیات فارسی اولین شرط برای داوطلبان تحصیل در این رشته ست. احساس لذت و حظ معنوی از 
خواندن و تعمق در متون، دلبستگی به مواریث فرهنگی و ادبی و احساس تعهد به ادبیات غنی و پرمایه فارسی که در 

برگیرنده عرفان نجیب و فرهنگ درخشان اسالمی از دیگر ویژگیهای داوطلبان تحصیل در این رشته ست.

  طول مدت تحصیل و مقاطع ادامه تحصیل 
دوره کارشناســی ایــن رشــته 4 ســاله کــه فــارغ التحصیــالن بــا توجــه بــه عالقــه خــود مــی تونــن بــرای کارشناســی 

ارشــد در گرایــش هــای زیــر بــه تحصیــل ادامــه بــدن:
 

◄ ادبیات کودک و نوجوان
◄ ادبیات پایداری 
◄ ادبیات تطبیقی 
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  نام درس و تعداد واحدهای درسی 

◄ دروس عمومی دوره کارشناسی رشته زبان و ادبیات فارسی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2اندیشه اسالمی 22اندیشه اسالمی 1

2انقالب اسالمی2اخالق اسالمی 

۳زبان عمومی2تاریخ اسالم

1تربیت بدنی 21تفسیر موضوعی قرآن 

2دانش خانواده و جمعیت1تربیت بدنی 2

◄ دروس پایه دوره کارشناسی رشته زبان و ادبیات فارسی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2عروض و قافیه2دستور زبان فارسی)1(

2آئین نگارش و ویرایش2دستور زبان فارسی)2(

2مرجع شناسی و روش تحقیق)1(2تاریخ زبان فارسی

2بالغت 2_ بدیع و بیان2بالغت 1_معانی
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◄ دروس اصلی دوره ی کارشناسی رشته زبان و ادبیات فارسی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2متون نظم2-قسمت اول-شاهنامه21متون نظم1-پیشگامان زبان فارسی

2متون نظم2-قسمت دوم-شاهنامه2
متون نظم2-قسمت سوم-قصاید 

2ناصرخسرو

متون نظم۳-قسمت اول-شاعران حوزه ادبی 
خراسان 

2
متون نظم ۳-قسمت دوم-شاعران حوزه 

2ادبی عراق

2متون نظم۳-قسمت چهارم-نظامی2متون نظم۳-قسمت سوم-نظامی

2متون نظم4-قسمت اول-اشعار سنایی
متون نظم4-قسمت دوم-مثنوی های 

2عطار

2متون نظم4-قسمت سوم-مثنوی معنوی1
متون نظم4-فسمت چهارم-مثنوی 

2معنوی2

2متون نظم5-قسمت دوم-اشعار حافظ2متون نظم5-قسمت اول-اشعار سعدی
متون نظم5-قسمت سوم-صائب و شاعران 

سبک هندی
2

متون نثر1-متون ادبی-تاریخی با تاکید 
2بر تاریخ بیهقی

متون نثر2-متون ادبی-داستانی با تاثیر بر
 کلیله و دمنه

2
متون نثر۳-متون ادبی-عرفانی با تاکید 

2بر کشف االسرار و تفسیر ابوالفتح

◄ دروس تخصصی دوره کارشناسی رشته زبان و ادبیات فارسی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی2مبانی عرفان و تصوف
تاریخ ادبیات فارسی1-پیش از اسالم تا آغاز 

سلجوقیان 
2

تاریخ ادبیات فارسی2-ازآغاز دوره سلجوقیان 
2تا دوره مغول

تاریخ ادبیات فارسی۳-از دوره مغول تا وره 
صفویه

2
تاریخ ادبیات فارسی4-از دوره صفویه تا 

2مشروطه
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تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2سبک شناسی2-نثر2سبک شناسی1-نظم

◄ گرایش های ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی :

رشته های کارشناسی ارشدردیفرشته های کارشناسی ارشدردیف

ادبیات پایداری2ادبیات کودک و نوجوان1

ادبیات عامه4ادبیات تطبیقی۳

ادبیات روایی5آموزش زبان فارسی4

نظریه و نقدادبی7ویرایش و نگارش6

ادبیات معاصر8

  فرصت های شغلی و مهارت های فارغ التحصیالن 
دانش آموختگان این رشته پس از فراغت از تحصیل در مقطع کارشناسی و تالش های فردی، می تونن مسئولیت های 
مختلفی را در بخش های فرهنگی و اجرایی جامعه عهده دار بشن، از آن جمله: خدمت در کسوت مقدس معلمی در 
مراکز آموزشی، قبول مسئولیت در مراکزی همچون بخشداری، فرمانداری، شهرداری، استانداری به عنوان کارشناس 
فرهنگی یا در صورت داشتن شرایط الزم در سمت بخشدار، فرماندار و …، نویسنده ، ویراستار ، فعالیت  در صدا و سیما 
)مرکز تولید( چاپ و نشر، ثبت احوال و اسناد، اشتغال در کتابخانه های عمومی و خصوصی- اشتغال در مراکز تحقیقاتی و 

پژوهشی و …
فارغ التحصیالن ادبیات فارسی می تونن در صدا و سیما عالوه بر تهیه برنامه های ادبی با کسب یکسری توانایی های مورد نیاز،

 گوینده خوبی بشن همچنین می تونن در مراکز چاپ و نشر کتاب به عنوان ویراستار و ناظر ادبی در سیر چاپ کتاب 
حضور داشته باشن.

کلمات معجزه حیات بشریتن و کار یک نویسنده یا شاعر اینه که معجزه حیات بشر را به زیبایی به رشته تحریر در بیاره. 
به زبان دیگر زبان و ادبیات هر کشوری هویت مردم آن کشوره و اگر ادبیات و زبان کشوری را بگیریم، استقالل فکری 
و روحی آن را گرفته ایم و از همین جا میشه به اهمیت رشته ادبیات فارسی پی برد . رشته ای که وظیفه اش پرورش 



105

جوانانیست که ادبیات کشور ما را حفظ کرده و آن را هرچه بیشتر شکوهمند بسازن.

 دانشگاه های ارائه دهنده ی این رشته 
دانشگاه هایی که رشته زبان و ادبیات فارسی در اون ها تدریس می شه :

نام دانشگاهردیفنام دانشگاهردیف

دانشگاه ارومیه2دانشگاه اراک 1

دانشگاه الزهرا)س(-تهران)ویژه خواهران( 4دانشگاه اصفهان ۳

دانشگه بجنورد 6دانشگاه ایالم 5

دانشگاه بیرجند8دانشگاه بوعلی سینا-همدان 7

دانشگاه تبریز 10داشگاه بین المللی امام خمینی)ره(-قزوین9

دانشگاه جهرم12دانشگاه تهران11

دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار14دانشگاه جیرفت 1۳

دانشگاه رازی-کرمانشاه16دانشگاه خوارزمی-تهران15

دانشگاه زنجان 18دانشگاه زابل 17

دانشگاه سمنان20دانشگاه سلمان فارسی-کازرون19

دانشگاه شهرکرد 22دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان 21

دانشگاه شهید بهشتی-تهران24دانشگاه شهید باهنر-کرمان 2۳

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-تبریز 26دانشگاه شهیدچمران-اهواز25

دانشگاه عالمه طباطبایی-تهران28دانشگاه شیراز27

دانشگاه قم ۳0دانشگاه فردوسی مشهد29
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نام دانشگاهردیفنام دانشگاهردیف

دانشگاه کردستان-سنندج2۳دانشگاه کاشان ۳1

دانشگاه گلستان-گرگان۳4دانشگاه کوثر-بجنورد)ویژه خواهران(۳۳

دانشگاه گیالن-رشت۳6دانشگاه گنبد ۳5

دانشگاه مازندران-بابلسر۳8دانشگاه لرستان - خرم آباد۳7

دانشگاه نیشابور40دانشگاه محقق اردبیلی-اردبیل۳9

دانشگاه ولی عصر)عج(-رفسنجان42دانشگاه والیت - ایرانشهر41

دانشگاه یاسوج44دانشگاه هرمزگان-بندرعباس4۳

دانشگاه یزد45
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زبان و ادبیات عربی

  معرفی کلی رشته و هدف آن 
بعد از اینکه اسالم به ایران اومد ، زبان عربی خیلی سریع تونست در متون ادبی ما جای خودش رو باز کنه و این هم زبونی با 
جهان اسالم هنوز ادامه داره در ضمن به خاطر بهره  گیری از این زبان در منابع اصلی وتحقیقاتیمون ، این رشته در دانشگاه  ها 

و موسسات عالی به عنوان یکی از رشته های زبان تدریس می شه .

  توانایی های الزم 
عالقه  و انگیزه  در رشته  زبان  و ادبیات  عربي  مثل  سایر رشته ها حرف  اول  را مي زنه. همچنین  دانشجوي  زبان  و ادبیات  
عربي  باید به  ادبیات  فارسي  و زبان  عربي  تسلط  نسبي  داشته  باشه و در کنار این  توانمندي ها اگر به  زبان  عربي  به  عنوان  
زبان  وحي  نگاه  کنه، با عشق  و عالقه  بیشتري  رشته  تحصیلي  خود را ادامه  مي ده. زبان  و ادبیات  عربي  تنها رشته  زبان هاي  
خارجه  هستش  که  فقط  از داوطلبان  گروه  علوم  انساني  دانشجو مي پذیره. زیرا زبان  و ادبیات  فارسي  و عربي  وامدار 
یکدیگر هستن و این  دو زبان  درهم آمیخته  هستن که  بسیاري  از استادان  و ادیبان  ما معتقدن زبان  عربي  یک  زبان  بیگانه  
نیست  و به همین خاطر  در اکثر دانشگاه ها رشته  زبان  و ادبیات  عربي  در کنار رشته  زبان  و ادبیات  فارسي  در دپارتمان  
دانشکده  ادبیات  قرار داره. البته  به  اعتقاد کارشناسان ، زبان  عربي  باید یک  آزمون  اختصاصي  داشته  و داوطلبان  تمامي  
گروه هاي  آزمایشي  اجازه  شرکت  در این  آزمون  را داشته  باشن، چون  گاهي  اوقات  یک  داوطلب  ریاضي  و فني نیز به  

رشته  زبان  و ادبیات  عربي  عالقه منده و تمایل داره که در کنار رشته هاي  علوم پایه یا فني ، این  رشته  رو هم انتخاب  کنه.

  طول مدت تحصیل و مقاطع ادامه تحصیل 
دوره کارشناســی ایــن رشــته 4 ســاله کــه فــارغ التحصیــالن بــا توجــه بــه عالقه خــود مــی تونن برای کارشناســی ارشــد 

در گرایش های زیر به تحصیل ادامه بدن:

◄ مترجمی عربی
◄ ادبیات عرب
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  نام درس و تعداد واحدهای درسی 

◄ دروس عمومی دوره کارشناسی رشته ادبیات و زبان عربی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2اخالق و تربیت اسالمی1دانش خانواده و جمعیت

2انقالب اسالمی ایران ۳فارسی عمومی

1تربیت بدنی 12تربیت بدنی 1

۳زبان خارجی 2تاریخ تحلیلی صدر اسالم 

◄ دروس پایه و تخصصی دوره کارشناسی ادبیات و زبان عربی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2صرف 22صرف 1

2نحو 21 تمرین صرف

2تمرین نحو 21 نحو 2 

2تمرین نحو 22نحو ۳

2نحو 25نحو 4

2نحو 27نحو 6

1آزمایشگاه زبان 21مکالمه عربی 1

1آزمایشگاه زبان 12مکالمه عربی 2
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تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

1آزمایشگاه زبان 1۳مکالمه عربی ۳

1آزمایشگاه زبان 14مکالمه عربی 4

1آزمایشگاه زبان 15مکالمه عربی 5

2انشاء 22انشاء 1

2روزنامه و مجالت عربی )1(1انشاء ۳

2فن ترجمه2روزنامه و مجالت عربی )2(

2نامه نگاری و خالصه نویسی2ترجمه از عربی به فارسی و بالعکس

۳علوم بالغی )2(۳علوم بالغی )1(

2عروض و قافیه2علوم بالغی )۳(

2متون نهج البالغه1متون حدیث

1ادب سیاسی2قرائت و ترجمه و تجوید 

2ادبیات تطبیقی 2ادبیات متعهد

۳نقد ادبی 2فقه اللغه

1روش تحقیق و مآخذ شناسی2روش تدریس عربی

2کار تحقیقی1آشنایی با فرهنگ ها

2تاریخ ادبیات دوره اسالمی و اموی2تاریخ ادبیات دوره جاهلی 

2تاریخ ادبیات دوره عباسی دوم 2تاریخ ادبیات دوره عباسی اول

2تاریخ ادبیات دوره اندلس2تاریخ ادبیات از سقوط تا آغاز عصر نهضت 
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تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2تاریخ ادبیات دوره معاصر )2(2تاریخ ادبیات دوره معاصر )1(

2متون نظم و نثر دوره اسالمی و اموی 2متون نظم و نثر دوره جاهلی 

2متون نظم و نثر از سقوط تا آغاز عصر نهضت 2متون نظم و نثر دوره عباسی

2متون نظم و نثر دوره معاصر2متون نظم و نثر دوره اندلس

2زبان تخصصی )1(2متون نظم و نثر در ایران از آغاز تا پایان 

2اصول عقاید )1(2زبان تخصصی )2(

2منطق2اصول عقاید )2(

2تفسیر قرآن )2(2تفسیر قرآن )1(

  فرصت های شغلی و مهارت های فارغ التحصیالن 
عالوه  بر تدریس  در آموزش  و پرورش  و مؤسسات  خصوصي  یک  فارغ التحصیل  توانمند رشته  عربي  مي تونه به  پژوهش  
و تحقیق  در زمینه  زبان  و ادبیات  عربي  بپردازه. یکي  از مهمترین  و اساسي ترین  مراکز جذب  فارغ التحصیالن  این  رشته  نیز 
وزارت  آموزش  و پرورشه . همچنین  فارغ التحصیالني  که  زبان  عربي  را خوب  یاد گرفتن، مي تونن در آزمون هاي  اداره  فني  
قوه  قضائیه  شرکت  کرده ، در صورت  موفقیت  به  عنوان  مترجم  رسمي  دادگستري  مجوز تأسیس  دارالترجمه  را بگیرن. 
البته  دایره  این  کار بسیار محدوده  و هر ساله  قوه  قضائیه  به  تعداد محدودي  از متقاضیان  مجوز مي ده. افرادي  نیز که  
مایلن جذب  مشاغل  آزاد ، مي تونن به  ترجمه  کتاب هاي  عربي  بپردازن . چون  بازار کتاب  ما نیاز مبرمي  به  مترجماني  داره 

که  به  زبان  عربي  و کار ترجمه  مسلط  باشن.

  دانشگاه های ارائه دهنده ی این رشته 
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دانشگاه هایی که رشته زبان و ادبیات عربی در اون ها تدریس می شه :

نام دانشگاه ردیفنام دانشگاه ردیف

دانشگاه اصفهان 2دانشگاه اراک 1

دانشگاه ایالم 4دانشگاه الزهرا)س(-تهران)ویژه خواهران(۳

دانشگاه تهران6دانشگاه بوعلی سینا - همدان 5

دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار8دانشگاه تهران)محل تحصیل پردیس فارابی قم(7

دانشگاه خوارزمی- تهران)محل تحصیل واحد 10دانشگاه خلیج فارس - بوشهر9
کرج(

دانشگاه زابل12دانشگاه رازی - کرمانشاه11

دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان14دانشگاه سمنان 1۳

دانشگاه شهید بهشتی - تهران16دانشگاه شهید باهنر - کرمان 15

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-تبریز18دانشگاه شهید چمران - اهواز17

دانشگاه عالمه طباطبایی - تهران20دانشگاه شیراز19

دانشگاه قم 22دانشگاه فردوسی مشهد21

دانشگاه کردستان - سنندج 24دانشگاه کاشان 2۳

دانشگاه لرستان - خرم آباد26دانشگاه گیالن - رشت 25

دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل 28دانشگاه مازندران - بابلسر27

دانشگاه ولی عصر)عج( - رفسنجان ۳0دانشگاه والیت - ایرانشهر29

دانشگاه یزد ۳1
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روزنامه نگاری

  معرفی کلی رشته و هدف آن 
این رشته میتونه یک پل ارتباطی بین شما و مردم باشه.یک روزنامه نگار تمامی خبر و رویداد هایی که میتونه برای تمام 

اقشار جامعه جذاب باشه رو رو پیگیری کنه و در رابطه با اونا یک اطالعات جامع و کاملی رو به مردم برسونه.
یک روزنامه نگار وظیفه ی بدست آوردن،آماده کردن،گردآوری و سامان دادن اخبار و انتقال اون ها رو داره و همچنین 
یه روزنامه نگار باید دقت کنه خبری رو که در اختیار مردم میذاره کامال صحیح و درست باشه و یک خبرنگار نباید خبری 

رو تحریف کنه یا تغییر بده.

  توانایی های الزم 
در حالت کلی یه روزنامه نگار باید ذهن خالقی داشته باشه و از کنجکاوری زیاد خسته نشه و لذت ببره و همچنین توانایی های

 دیگه ی یک روزنامه نگار عبارتند از:
1-بداهه گویی)مهارت گفتاری عالی(  2-کنترل احساسات و تسلط بر ائن  ۳-مهارت ارتباطی با دیگران  4-مهارت گوش دادن 

 5-مهارت جست و جو
و از همه مهم تر صداقت و عدالت داشته باشه تا بتونه بهترین خبر رو پخش کنه.

  طول مدت تحصیل و مقاطع ادامه تحصیل 
دوره کارشناســی ایــن رشــته 4 ســاله کــه فــارغ التحصیــالن بــا توجــه بــه عالقه خــود مــی تونن برای کارشناســی ارشــد

 در گرایش های زیر به تحصیل ادامه بدن:
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  نام درس و تعداد واحدهای درسی 
◄ دروس عمومی دوره کارشناسی رشته روزنامه نگاری:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2معارف اسالمی1معارف اسالمی

2انقالب اسالمی و ریشه های آن2اخالق و تربیت اسالمی  

2متون اسالمی )آموزش زبان عربی(  2تاریخ اسالم  

2زبان خارجی ۳زبان فارسی  

1 تربیت بدنی12 تربیت بدنی1

1جمعیت و دانش خانواده 

◄ دروس پایه دوره کارشناسی رشته روزنامه نگاری:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2 کاربرد رایانه در علوم ارتباطات  ۳مبانی جامعه شناسی  

2کلیات حقوق  2  اصول علوم اقتصاد 

2تمرین نحو 21 نحو 2 

2زبان تخصصی1)متون ارتباطات اجتماعی( 2 مبانی تاریخ اجتماعی ایران 

2اصول علم سیاست 2حقوق اساسی

2روش های تحقیق در علوم اجتماعی نظری ۳روان شناسی اجتماعی 

2اصول روابط و سازمان های بین المللی 2روش های تحقیق در علوم اجتماعی عملی 

۳ نظریه های جامعه شناسی 
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◄ دروس اصلی دوره کارشناسی رشته روزنامه نگاری:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

۳ارتباطات بین الملل ۳مبانی ارتباطات اجتماعی  

۳ارتباطات انسانی ۳ارتباطات سیاسی  

2ارتباطات تصویری  2تحلیل محتوای پیام های ارتباطی  

2گرافیک و صفحه آرایی در مطبوعات ۳نظریه ها و ارتباطات اجتماعی 

۳مبانی جامعه اطالعاتی 2 تکنولوژی های ارتباطی 

2 مبانی ارتباطات و توسعه 2 افکار عمومی و وسایل ارتباط جمعی 

۳ شیوه ی نگارش فارسی در مطبوعات 2حقوق ارتباطات جمعی 

 
◄ دروس تخصصی دوره کارشناسی رشته روزنامه نگاری:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

۳  روزنامه نگاری عملی)1( مصاحبه مطبوعاتی  ۳اصول روزنامه نگاری 

۳ ویراستاری و مدیریت اخبار۳  روزنامه نگاری عملی)2( مصاحبه مطبوعاتی

۳تاریخ مطبوعات  ۳  روزنامه نگاری تخصصی

2 روزنامه نگاری الکترونیکی 2 نقد و تفسیر و مقاله نویسی 

2 عکاسی خبری-فتوژورنالیسم  2  حق و مِسئولیت های روزنامه نگاری 

2  کارآموزی
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◄ دروس اختیاری دوره کارشناسی رشته روزنامه نگاری:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2رفتار سازمانی 2امور بازرگانی 

2سازمان های اداری در ایران  2آشنایی با حرفه های ارتباطی  

2اصول بازاریابی 2مبانی ارتباطات سازمانی 

2 تامین و رفاه اجتماعی  2ارتباطات میان فرهنگی 

2 جامعه شناسی سیاسی2 جامعه شناسی شهری 

2 مبانی جمعیت شناسی 2تغییرات اجتماعی 

2معنی شناسی در رسانه ها  2 کلیات برنامه ریزی اجتماعی و اقتصادی 

۳پایان نامه۳روزنامه نگاری رادیویی و تلوزیونی 

 
  فرصت های شغلی و مهارت های فارغ التحصیالن 

افراد روزنامه نگار میتونن در روزنامه ها فعالیت کنن و همچنین میتونن در صدا و سیما مشغول به کار بشن.روزنامه نگارا 
میتونن برای کسب سابقه و تجربه ابتدا در روزنامه های محلی و سپس در مراکز بزرگ فعالیت کنن.

  دانشگاه های ارائه دهنده ی این رشته 
دانشگاه هایی که رشته زبان و ادبیات عربی در اون ها تدریس می شه :

نام دانشگاه ردیفنام دانشگاه ردیف

دانشگاه صدا و سیما جمهوری اسالمی1
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مشاوره

  معرفی کلی رشته و هدف آن 
مشاوره رشته ای هست که در زمینه ی رشد،ابعاد مختلف شخصیت آدمی و پیشگیری از مشکالت و اختالالت به خصوص 

مشکالت دانش آموزان و نوجوانان است.
موضوع دیگه ای که توی رشته ی مشاوره مطرح میشه اینه که یه مشاور باید بتونه افرادی رو که دچار سردرگمی شدن 

رو نجات بده و همچنین باید سعی کنه که تصمیم گیری رو برای افراد آسون کنه.

  توانایی های الزم 
قبل از اینکه این رشته رو انتخاب کنی باید بهت بگم که باید صبر و حوصله ی زیادی داشته باشی و زود جوش نیاری و بتونی 

با هم دلی و هم فکری مراجع خود به راه حلی برسی که براش مفید باشه.
یک مشاور باید شنونده ی خوبی باشه و بتونه با حرفاش به همه آرامش بده.

 طول مدت تحصیل و مقاطع ادامه تحصیل
مدت زمان تحصیل در مقطع کارشناسی این رشته 4 الی5 سال می باشد و همچنین گرایش های ارشد آن به صورت 

زیر می باشد: 
1- مشاوره مدرسه 2- مشاوره شغلی ۳- مشاوره خانواده 4- مشاوره توانبخشی
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 نام درس و تعداد واحدهای درسی 
◄ دروس عمومی دوره کارشناسی رشته مشاوره:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

۳ فارسی عمومی ۳زبان انگلیسی عمومی 

1 تربیت بدنی1 2معارف اسالمی1 

1تربیت بدنی2  2معارف اسالمی2

2اخالق و تربیت اسالمی  2تاریخ اسالم  

2متون اسالمی 2انقالب اسالمی و ریشه های آن  

2تنظیم خانواده  

◄ دروس پایه دوره کارشناسی رشته مشاوره:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

۳ روانشناسی عمومی2ریاضیات پایه

2آمار توصیفی
روان شناسی و مشاوره از دیدگاه دانشمندان 

مسلمان
2

2روان شناسی اجتماعی2 روان شناسی رشد)1(

2 آمار استنباطی2 روان شناسی رشد)2(

۳ مبانی مشاوره2فیزیولوژی انسان)اعصاب و غدد(

1روش ها و فنون مشاوره عملی۳روش ها و فنون مشاوره نظری

1مشاوره تحصیلی) عملی (1مشاوره تحصیلی) نظری (
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تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2روان شناسی تربیتی۳روان شناسی شخصیت

1مسائل نوجوانان و جوانان عملی1 مسائل نوجوانان و جوانان نظری

2روان شناسی یادگیری2 بهداشت روانی

2روان شناسی و آموزش افراد با نیاز های خاص2آسیب شناسی روانی)1(

1اختالالت یادگیری) نظری ( 2آسیب شناسی روانی)2(

2آسیب شناسی اجتماعی1اختالالت یادگیری) عملی ( 

2روانسنجی) نظری (2مشاوره توانبخشی

1روانسنجی) عملی (
بنیاد های فلسفی نظریه های مشاوره و روان 

درمانی
2

1مهارت های رایانه و دستیابی اطالعات2حقوق خانواده 

1روش های تغییر و اصالح رفتار ) نظری (1کاربرد رایانه در مشاوره

2مشاوره کودک1روش های تغییر و اصالح رفتار) عملی (

2مشاوره ازدواج 2مبانی جامعه شناسی 

2انگیزش و هیجان 2مشاوره اعتیاد

◄ دروس تخصصی کارشناسی رشته مشاوره:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

1مشاوره شغلی و حرفه ای )عملی(2مشاوره شغلی و حرفه ای )نظری(

2نظریه های مشاوره و روان درمانی )2(2نظریه های مشاوره و روان درمانی)1(

1مشاوره گروهی )عملی(2مشاوره گروهی )نظری(
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تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2کاربرد آزمون های هوش و استعداد و رغبت )نظری(2کارورزی )1( در مشاوره

کاربرد آزمون های هوش و استعداد و رغبت 
)عملی(

1سمینار مسائل مشاوره )نظری(2

2زبان تخصصی )1( در مشاوره1سمینار مسائل مشاوره)عملی(

1مشاوره خانواده )عملی(2مشاوره خانواده)نظری(

1مددکاری اجتماعی)عملی(1مددکاری اجتماعی)نظری(

2زبان تخصصی)2( در مشاوره2کارورزی)2(در مشاوره 

1کاربرد آزمون های تشخیصی و شخصیت)عملی(2کاربرد آزمون های تشخیصی و شخصیت)نظری(

۳پروژه تحقیقاتی

 
◄ دروس اختیاری دوره کارشناسی رشته مشاوره:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

1بازی درمانی)عملی(1بازی درمانی)نظری(

2سازماندهی و اداره خدمات مشاوره 2کلیات روانپزشکی

1آشنایی با روش های درمان)عملی(1آشنایی با روش های درمان)نظری(

2مشاوره بزهکاران و بزه دیدگان2روانشناسی سالمت

1اصول مصاحبه تشخیصی)عملی(1اصول مصاحبه تشخیصی)نظری(

1آسیب شناسی خانواده)عملی(1آسیب شناسی خانواده )نظری(

2مشاوره سالمندان 
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  فرصت های شغلی و مهارت های فارغ التحصیالن 
یک مشاور میتونه تو بخش های دولتی و خصوصی مانند مراکز بهداشتی و درمانی ، مراکز مشاوره ، مدارس و دانشگاه ها 

و ... کار کنه و هم چنین میتونه خودش یه مرکز مشاوره تاسیس کنه.

  دانشگاه های ارائه دهنده ی این رشته 
دانشگاه هایی که رشته مشاوره در اون ها تدریس می شه :

نام دانشگاه ردیفنام دانشگاه ردیف

دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل2دانشگاه هرمزگان - بندرعباس1

دانشگاه گیالن - رشت4دانشگاه لرستان - خرم آباد۳

دانشگاه شهر کرد6دانشگاه شهید چمران - اهواز5 

دانشگاه بجنورد 8 دانشگاه تهران7

دانشگاه اردکان 10دانشگاه اصفهان 9
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اقتصاد

  معرفی کلی رشته و هدف آن 
می توان گفت این رشته یه جورایی سرنوشت یک کشور از لحاظ زمینه های مختلف مثل اجتماعی ، علمی ، تکنولوژی و 
صنعتی و همچنین رفاه و راحتی اقشار یک جامعه رو رقم میزنه. چونکه این رشته روند اقتصاذی یک جامعه رو در نظر

 می گیره و می تونه مشکالت اقتصادی رو پیدا کنه و راه حل هایی رو با توجه به تجربه شخصی و علم خود ارائه بده.

  توانایی های الزم 
از اسم این رشته پیداست کسی که در این رشته تحصیل می کنه باید مهارت محاسبه ریاضی و آمار خوبی داشته باشه و 
اینکه قدرت استدالل و نظریه پردازی بی نظیری داشته باشه تا بتونه راه حل هایی مطابق با اون مشکل رو توسط ذهن 

خالق خود پیدا کنه 

 طول مدت تحصیل و مقاطع ادامه تحصیل
طــول مــدت تحصیــل در ایــن رشــته 4 الــی 5 ســال طــول میکشــه و دانــش آموخته پــس از دوره کارشناســی مــی تونه

 در  گرایش های زیر به ادامه تحصیل بپردازه :
1- توســعه اقتصــادی و برنامــه ریــزی 2- برنامــه ریــزی توســعه اقتصــادی ۳- اقتصــاد انــرژی 4- بانکــداری اســالمی                                         

5- اقتصــاد و تجــارت الکترونیــک 6- اقتصــاد اســالمی 
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  نام درس و تعداد واحدهای درسی 
◄ دروس عمومی دوره کارشناسی رشته اقتصاد:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

۳ فارسی عمومی ۳زبان انگلیسی عمومی 

1 تربیت بدنی1 2اندیشه اسالمی 1

1تربیت بدنی2  2اندیشه اسالمی2

2اخالق و تربیت اسالمی  2تاریخ اسالم  

2متون اسالمی )آموزش زبان عربی(2انقالب اسالمی و ریشه های آن  

◄ دروس اصلی دوره کارشناسی رشته اقتصاد:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

۳اصول سازمان و مدیریت 2زبان خارجه 2

۳مبانی جامعه شناسی۳حقوق تجارت

4ریاضیات42ریاضیات 1

4آمار42آمار1

۳اصول حسابداری۳1روش تحقیق 

4اقتصاد خرد۳1اصول حسابداری2

4اقتصاد کالن 41اقتصاد خرد 2

۳پول و بانکداری4 اقتصاد کالن 2
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تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

۳اقتصاد بخشی ۳1مبانی فقهی اقتصاد و اسالم 

۳نظام های اقتصادی 2نظام اقتصادی صدر اسالم 

۳مالیه بین الملل ۳تجارت بین الملل 

۳اقتصاد ایران ۳اقتصاد توسعه 
 

  فرصت های شغلی و مهرات های فارغ التحصیالن 
افرادی که اقتصاد می خونن در قسمت های زیر شروع به فعالیت کنن:

1-متصدی بانک 2-کارشناس گمرک ۳- مدیر مالی 4-تحلیلگر مالی 5-کارشناسی امور مالیاتی6- استاد دانشگاه  7- 
پژوهشگر 8- مدیر فروش و....

  دانشگاه های ارائه دهنده ی این رشته 
دانشگاه هایی که رشته اقتصاد در اون ها تدریس می شه :

نام دانشگاه ردیفنام دانشگاه ردیف

دانشگاه اراک 2دانشگاه آیت اله بروجردی 1

دانشگاه اصفهان 4دانشگاه ارومیه۳

دانشگاه ایالم 6دانشگاه الزهرا)س(-ویژه خواهران)تهران(5 

دانشگاه بوعلی سینا 8دانشگاه بروجرد 7

دانشگاه تهران10دانشگاه تبریز9

دانشگاه خوارزمی 12دانشگاه حلیج فارس-بوشهر11

دانشگاه رازی- کرمانشاه14دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار1۳ 



124

نام دانشگاه ردیفنام دانشگاه ردیف

دانشگاه سیستان و بلوچستان 16دانشگاه سمنان15

دانشگاه شهید باهنر - آموزش عالی بافت18دانشگاه شهید باهنر - کمان17

دانشگاه شهید چمران - اهواز20دانشگاه شهید بهشتی19

دانشگاه صنعتی شاهرود 22دانشگاه شیراز21

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر24دانشگاه عالمه طباطبایی2۳

دانشگاه قم 26دانشگاه فردوسی مشهد 25

دانشگاه گنبد 28دانشگاه کردستان27 

دانشگاه لرستان - خرم آباد ۳0دانشگاه گیالن - رشت29 

دانشگاه یاسوج۳2دانشگاه مازندران - ساری۳1 

آموزش عالی سراوان ۳4دانشگاه یزد۳۳
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فقه و مبانی حقوق اسالمی

  معرفی کلی رشته و هدف آن 
علم فقه به طور کلی به وظایف حقوق انسان در برابر خداوند و همچنین سایر اجزاء هستی می پردازه. بنابراین در این 
رشته مسائل گوناگون اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی جامعه با مراجعه به احکام و حقوق اسالمی مورد بررسی و مطالعه قرار 
می گیره و همچنین وظایف انسان از نقطه نظر شریعت الهی که شامل رابطه میان انسان و خدا ، رابطه انسان ها بایکدیگر 

و یا وظایف انسان نسبت به خود و طبیعت بررسی می شه.
الزم به ذکر است که رشته فقه و مبانی حقوق اسالمی با رشته حقوق تفاوت داره. زیرا رشته حقوق به مسائلی همچون فقه 
اسالمی ، حقوق مدنی ، حقوق جزا و ... می پردازه که این موضوعات در قانون اساسی مشخص می شه و توسط مجلس 
شورای اسالمی تکمیل و تفسیر می شه. اما در رشته فقه و مبانی حقوق اسالمی ، حقوقی که بیان می شه از قرآن و احادیث 

استخراج شده.

  توانایی های الزم 
دانشجویان این رشته باید جسارت و قدرت استدالل ، خالقیت ذهنی و فن بیان خوبی داشته باشن و همچنین علم حقوق 

با جامعه شناسی ، روانشناسی و علوم فلسفی ترکیب شده و یک حقوقدان باید اطالعات کافی از این موارد داشته باشه.

 طول مدت تحصیل و مقاطع ادامه تحصیل
دانشــجویان در مقطــع کارشناســی بــا مباحــث بنیــادی و اساســی در زمینــه هــای مختلف علوم اســالمی و بطور نســبی 
دربــاره حقــوق اســالمی و عرفــی آشــنا میشــن و پــس از دوره کارشناســی مــی تونــن در مقاطــع کارشناســی ارشــد و 

دکتــری فقــه و حقــوق خصوصــی ، فقــه و حقــوق جــزا ادامــه تحصیــل بدن. 
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  نام درس و تعداد واحدهای درسی 
◄ دروس عمومی دوره کارشناسی رشته فقه و مبانی حقوق اسالمی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2آیین زندگی )اخالق کاربردی(۳فارسی 

1تربیت بدنی ۳زبان انگلیسی 

1ورزش 21دانش خانواده و جمعیت 

◄ دروس اصلی دوره کارشناسی رشته فقه و مبانی حقوق اسالمی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2آشنایی با قرآن کریم 2تاریخ فرهنگ و تحلیل اسالمی 

4اموزش زبان عربی21مبانی کامپیوتر و کاربرد آن 

2آشنایی با علوم حدیث2منطق

2آشنایی با ادیان بزرگ6آموزش زبان عربی 2

4آموزش نحو عربی21ترجمه از عربی به فارسی 1

2قرائت متون فرهنگ عربی2کالم 

۳نظام های اقتصادی 2نظام اقتصادی صدر اسالم 

۳مالیه بین الملل ۳تجارت بین الملل 

۳اقتصاد ایران ۳اقتصاد توسعه 
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◄ دروس تخصصی دوره کارشناسی رشته فقه و مبانی حقوق اسالمی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2روش تحقیق2فقه مدنی1

2کلیات حقوق 2فقه مدنی2

2فقه مدنی2۳زبان تخصصی 2

2فقه مدنی 24مبادی اصول فقه

2آیات االحکام 41اصول فقه 2

2حقوق جزای عمومی اسالمی2زبان تخصصی 2

4اصول فقه22حقوق خانواده 1

2آیین دادرسی مدنی2فقه مدنی5

2 آیات االحکام 22عقود نامعین 

4اصول فقه 2۳فقه تطبیقی 1

2فقه جزایی21فقه مدنی6

2حقوق اساسی2فقه تطبیقی2

2آیین دادرسی کیفری2حقوق خانواده2

4اصول فقه24قواعد فقه مدنی

2فقه جزایی22فقه قضایی

2فقه مدنی 7 2احوال شخصیه )وصیت و ارث(
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تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2 قواعد فقه جزایی2حقوق بین الملل اسالمی

2تاریخ فقه و فقها

  فرصت های  شغلی و مهارت فارغ التحصیالن
فارغ التحصیالن این رشته می تونن در بخش های زیر مشغول به کار بشن:

6- استاد دانشگاه  ۳- سردفتری دفتر اسناد رسمی 4- دفاتر طالق و ازدواج  5-مشاوره حقوقی  1- قضاوت 2- وکالت 

  دانشگاه های ارائه دهنده ی این رشته 
دانشگاه هایی که رشته اقتصاد در اون ها تدریس می شه :

نام دانشگاه ردیفنام دانشگاه ردیف

دانشگاه اراک 2دانشگاه آیت اله بروجردی 1

دانشگاه اصفهان 4دانشگاه ارومیه۳

دانشگاه ایالم 6دانشگاه الزهرا)س(-ویژه خواهران)تهران(5 

دانشگاه بوعلی سینا 8دانشگاه بروجرد 7

دانشگاه تهران10دانشگاه تبریز9

دانشگاه خوارزمی 12دانشگاه حلیج فارس-بوشهر11

دانشگاه رازی- کرمانشاه14دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار1۳ 

دانشگاه سیستان و بلوچستان 16دانشگاه سمنان15
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نام دانشگاه ردیفنام دانشگاه ردیف

دانشگاه شهید باهنر - آموزش عالی بافت18دانشگاه شهید باهنر - کمان17

دانشگاه شهید چمران - اهواز20دانشگاه شهید بهشتی19

دانشگاه صنعتی شاهرود 22دانشگاه شیراز21

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر24دانشگاه عالمه طباطبایی2۳

دانشگاه قم 26دانشگاه فردوسی مشهد 25

دانشگاه گنبد 28دانشگاه کردستان27 

دانشگاه لرستان - خرم آباد ۳0دانشگاه گیالن - رشت29 

دانشگاه یاسوج۳2دانشگاه مازندران - ساری۳1 

آموزش عالی سراوان ۳4دانشگاه یزد۳۳
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هتلداری

  معرفی کلی رشته و هدف آن 
تو به عنوان دانشجو هتلداری باید با موارد زیر آشنا بشی:

مشخصات انواع موسسات پذیراییی، تقسیم کار، رزرواسیون، منوشناسی و منو نویسی، شناخت مواد غذایی و انرژی غذایی 
آن ها ، چگونگی نگهداری مواد غذایی، تهیه انواع غذاها، پیش غذاها و شیرینی ها ، بهداشت مواد غذایی، بهداشت کار ایمنی 

درمحیط آشپذخانه و موسسات پذیرایی .

  توانایی های الزم 
تو برای موفق شدن در این رشته درتمامی گرایش ها باید قدرت رهبری، اعتماد به نفس، روابط اجتماعی خوب، توان 
تجزیه و تحلیل و قدرت بیان قوی داشته باشی و در دروس ریاضی و آمار، انگلیسی و ادبیات فارسی که از مهمترین 

دروست هست، باید قوی باشی.
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 نام درس و تعداد واحدهای درسی 
◄ دروس پایه رشته  هتلداری:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2اصول سازمان و مدیریت2شناخت و کاربرد کامپیوتر

2کلیات اقتصاد2اصول سازمان و مدیریت 2

2تاریخ ایران ۳اصول حسابداری

2مبانی جامعه شناسی2مبانی کشور شناسی

2مطالب شرح حال بزرگان 2عوارض و نتایج توریسم

2شناخت و فرهنگ اقلیت های ایران 

◄ دروس اصلی رشته  هتلداری:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

۳کاربرد کامپیوتر در صنعت جهانگردی2حقوق کار و تامین اجتماعی

2اقتصاد جهانگردی 2مدیریت بازاریابی و تبلیغات 

2جهانگردی و هتلداری2قوانین و مقررات حقوق صنعت

2شناخیات روحیات ملل2روابط عمومی

2شناخت صنایع دستی2مبانی مردم شناسی 

2نقشه خوانی و آشنایی با نقشه ها2بهداشت و کمک های اولیه

2شناخت صنعت جهانگردی2جغرافیای جهانگردی عمومی
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تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2زبان انگلیسی)1(2گذراندن اوقات فراغت

2زبان دوم)1(2زبان انگلیسی)2(

2آداب سفر در اسالم 2زبان دوم )2(

◄ دروس تخصصی رشته هتلداری:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

شناخت تاسیسات اقامتی و پذیرایی و تشکیالت 
آن

2حسابداری هتلداری2

2پذیره )2(2پذیره )1(

2خدمات رستوران )2(4خدمات رستوران )1(

۳آشپزی )2(2آشپزی )1(

2شیرینی پزی )2(2شیرینی پزی )1(

2اصول تغذیه و رژیم های غذایی2بهداشت مواد غذایی

2محاسبه قیمت تمام شده 2بهداشت کار و ایمنی

۳خانه داری )1(۳شناخت و نگهداری تاسیسات هتل 

2زبان انگلیسی تخصصی )1(2خانه داری )2(

2کارآموزی ۳زبان انگلیسی تخصصی )2(
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  فرصت های شغلی و مهارت های فارغ التحصیالن  
فارغ التحصیالن این رشته می تونن در بخش مدیریت هتل ها و همچنین رستوران های بزرگ و کوچک فعالیت کنن. 

به عالوه اون می تونن در بخش مهماندار هواپیما و یا کشتی های مسافربری فعالیت کنن.
 

  دانشگاه های ارائه دهنده ی این رشته 
دانشگاه هایی که رشته اقتصاد در اون ها تدریس می شه :

نام دانشگاه ردیفنام دانشگاه ردیف

دانشگاه عالمه طباطبایی-تهران 2دانشگاه شیراز1
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www.sanjesh.org : 1. سایت اینترنتی
2. راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون سراسری )1۳96(

۳. اینترنت و سایت های دانشگاهی

منابع و مأخذ
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