علوم اجتماعي

ديجبچِ :سبالًِ ثيص اس  80هيليَى ًفز ثِ خوؼيت خْبى اضبفِ هيضَد .ثِ ّويي دليل سي ًيوي اس خوؼيت خْبى
كوتز اس  25سبل است ٍ در ايي هيبى ثيص اس يك هيليبرد خَاى در سٌيي  15تب  24سبل لزار دارًذ ٍ ايي ثيبًگز آى
است كِ كطَرّبي دًيب ثخصَظ كطَرّبي در حبل تَسؼِ كِ ثيطتز خوؼيت خْبى ثِ آًْب اختصبظ دارد ،در
سبلّبي آيٌذُ ثب هؼضالت اختوبػي ثسيبري در ضْزّب ٍ رٍستبّب رٍ ثِ رٍ خَاٌّذ ضذ .ثِ سثبى ديگز تمبضبي
اختوبػي ثزاي آهَسش ،ثْذاضت ،اضتغبل ،هسكي ٍ در هدوَع رفبُ اختوبػي ثيطتز هيضَد ٍ در ًتيدِ ٍخَد
هختصصبًي كِ ثب پژٍّص ،هغبلؼِ ٍ ثزًبهِريشي ,راُّبي رسيذى ثِ رفبُ اختوبػي را ثيبثٌذ ،ثسيبر ضزٍري استّ .ذف
رضتِ ػلَم اختوبػي تزثيت هتخصصبًي است كِ ًيبس خبهؼِ را در سهيٌِّبي فَق ثزآٍردُ سبسًذ .اهب چَى ػٌَاى ػلَم
اختوبػي داراي هفَْم ٍسيؼي است ،رضتِ ػلَم اختوبػي ثِ گزايصّبي هتفبٍتي تمسين ضذُ است .ثزّويي اسبس
ػلَماختوبػي داراي چْبر گزايص پژٍّطگزي اختوبػي ،ثزًبهِريشي اختوبػي  ،رفبُ ٍ تؼبٍى اختوبػي ٍ هزدمضٌبسي
است.
گرايشپژيَشگرياجتماعي:
ّذف پژٍّطگزي اختوبػي سبختي اًسبى خبهؼِضٌبس است .اًسبًي كِ ثتَاًذ ثب هغبلؼبت دليك ًظزي ٍ ػولي ثِ
ػٌَاى يك هحمك ،سغح آگبّيّبي اختوبػي را ثبال ثزدُ ٍ پبسخگَي ًيبس هزاكش آهَسضي ،پژٍّطي ٍ خذهبتي ثبضذ؛
يؼٌي ًتبيح تحميمبت اٍ ثِ هب ثگَيذ كِ چگًَِ هيتَاى اس ثحزاىّبي اختوبػي ػجَر كزد ٍ ثِ آراهص ٍ رفبُ رسيذ.
درسّبي پژٍّطگزي اختوبػي داراي سِ ضبخِ است .در يك ضبخِ هْبرت در ػوليبت تحميمي آهَسش دادُ
هيضَد ،ضبخِ ديگز هجبًي خبهؼِضٌبسي است كِ پبيِّبي ػلن خبهؼِضٌبسي را اس ًظز هفَْهي هؼزفي هيكٌذ ٍ
ضبخِ سَم ًيش هجبحث خوؼيتضٌبسي است كِ اس درس هجبًي خوؼيتضٌبسي ضزٍع هيضَد ٍ ثِ تحليل خوؼيت،
تحليل حزكتّبي خوؼيتي ٍ كبرثزدّبي خوؼيتضٌبسي در هجبحث اختوبػي ٍ التصبدي ختن هيگزدد.
تًاواييَايالزم:
داًطدَي ايي گزايص ثبيذ ثِ تحميكّبي ًظزي ٍ ػولي ػاللِهٌذ ثبضذ؛ يؼٌي اس يك سَ ًظزيِّبي اختوبػي را
هغبلؼِ كزدُ ٍ آًْب را هَرد ًمذ ٍ تحليل لزار دّذ ٍ اس سَي ديگز ثيي هزدم خبهؼِ رفتِ ٍ ثِ تحميكّبي هيذاًي
ػاللِهٌذ ثبضذ .داًص ٍ ثيٌص ريبضي در ايي گزايص ثسيبر هْن است؛ چَى دليك فكز كزدى ٍ دليك اًذيطيذى در
پژٍّطگزي اختوبػي اّويت ثسيبري دارد.
مًقعيتشغليدرايران:

در حبل حبضز پژٍّصّبي اختوبػي رٍاج ٍ گستزش پيذا كزدُ است ٍ ًِ تٌْب ثخصّبي دٍلتي هَظف ثِ اًدبم
تحميمبت اختوبػي ّستٌذ ثلكِ ثخصّبي خصَصي ًيش ثِ تحميمبت اختوبػي رٍي آٍردُاًذ .ثِ ّويي دليل ثِ خزأت
هيتَاى گفت كِ اهزٍسُ يك داًطدَي ثبسَاد ايي گزايص كِ داراي هْبرت پژٍّطي ثبضذّ ،زگش هطكل اضتغبل
ًخَاّذ داضت.

-------------------------------------------------------------------------------درسَايايهرشتٍدرطًلتحصيل:
دريسمشتركدرگرايشَايمختلفعلًماجتماعي:
ًظزيِّبي خبهؼِضٌبسي ،رٍش تحميك ،خبهؼِضٌبسي در ادثيبت فبرسي ،رٍش تحميك ػلوي ،خبهؼِضٌبسي خٌگ ٍ
ًيزٍّبي ًظبهي ،ثزرسي هسبئل اختوبػي ايزاى ،خبهؼِضٌبسي اًمالةّب ،هجبًي خبهؼِضٌبسي ،هجبًي خوؼيتضٌبسي،
هجبًي رٍاًطٌبسي ،ريبضيبت پبيِ ،هجبًي فلسفِ ،هجبًي هزدمضٌبسي ،هجبًي تبريخ اختوبػي ايزاى ،اصَل ػلن سيبست،
آهبر همذهبتي ،رٍشّبي همذهبتي تحليل خوؼيت ،اصَل ػلن التصبد ،آهبر در ػلَماختوبػي ،تبريخ تفكز اختوبػي در
اسالم ،رٍاًطٌبسي اختوبػي ،سثبى خبرخِ تخصصي ،اًسبى اس ديذگبُ اسالم ٍ سبيز هكبتت.
دريستخصصيگرايشپژيَشگرياجتماعي:
خبهؼِضٌبسي رٍستبيي ،خبهؼِضٌبسي اًحزافبت اختوبػي ،خبهؼِضٌبسي ايالت ٍ ػطبيز ،خبهؼِضٌبسي خبًَادُ ،
خبهؼِضٌبسي ضْزي ،تكٌيكّبي خبظ تحميك ،خبهؼِضٌبسي ارتجبط خوؼي ،خبهؼِضٌبسي صٌؼتي ،كبرثزد
كبهپيَتز ،خبهؼِضٌبسي سبسهبىّب ،خبهؼِضٌبسي تَسؼِ ،كبرثزد خوؼيتضٌبسي.
گرايشبروامٍريسياجتماعي:
گزايص ثزًبهِريشي اختوبػي ػوذتبً پيزاهَى هسبئل اختوبػي ٍ ثزًبهِريشي در خصَظ اختوبع ٍ اًسبى است .ثزاي
هثبل ٌّگبم سبخت يك هدتوغ آپبرتوبًي ،كبرضٌبس ثزًبهِريشي اختوبػي ثزاي هسبئل اختوبػي آى هدتوغ
ثزًبهِريشي هيكٌذ تب حمَق ّزيك اس افزاد سبكي در هدتوغ حفظ ٍ سبكٌبى آى ثب كوتزيي هطكالت ٍ هسبئل
اختوبػي رٍثزٍ گزدًذ .يب هثالً ثزًبهِريشي هيكٌذ كِ در يك ضْز هزاكش التصبدي يب سبيتّبي صٌؼتي در كدب ثبيذ
لزار ثگيزد ٍ تَسؼِ سبختوبًي چگًَِ اًدبم ضَد كِ هطكلي ثزاي خبهؼِ ثِ ٍخَد ًيبيذ.
تًاواييَايالزم:
گزايص ثزًبهِريشي اختوبػي ثب آهبر ٍ تحميمبت هيذاًي ارتجبط تٌگبتٌگي دارد ثِ ّويي دليل داًطدَي ايي گزايص
ثبيذ اس سالهت خسوبًي ثزخَردار ثبضذ تب ثتَاًذ در اًدبم تحميمبت هيذاًي هَفك گزدد .كبر داًطدَ ٍ ثخصَظ

فبرؽالتحصيل ثزًبهِريشي اختوبػي يك كبر كتبثخبًِاي ًيست ،ثلكِ ثبيذ در خبهؼِ حضَري فؼبل داضتِ ثبضذ.
اعالػبت ػلوي السم ثزاي داًطدَي ايي گزايص درٍس ريبضي ،سثبى اًگليسي ،خغزافيب ٍ خبهؼِضٌبسي است .
مًقعيتشغليدرايران:
داًطدَيبى ايي گزايص ديذگبُّبي خَثي در سهيٌِ هسبئل ضْزي ٍ رٍستبيي ،حول ٍ ًمل ،ثزًبهِريشي اختوبػي ـ
التصبدي ثب ثؼذ اختوبػي پيذا هيكٌٌذ ٍ هيتَاًٌذ در سِ ثخص دٍلتي ،ػوَهي ٍ خصَصي فؼبليت ًوبيٌذ .كِ در
ثخص دٍلتي در سبسهبىّبي ثزًبهِ ٍ ثَدخٍِ ،سارت كطَر ،فزهبًذاريّب ٍ در اكثز ادارُّبي دٍلتي هيتَاًٌذ هطغَل
ثِ كبر ضًَذ ٍ در سبيز ثخصّبي ػوَهي ضْزداريّب ،هؤسسِّبي هختلفي اس لجيل ثٌيبد ضْيذ ،كويتِ اهذاد اهبم
خويٌيرُ ،سبسهبى ثْشيستي ٍ هؤسسِّبي رفبّي هزاكش هْوي ثزاي اضتغبل ّستٌذ ٍ در ثخص خصَصي ًيش
هؤسسِّبي خذهبتي ٍ هطبٍرُاي هكبىّبي هٌبسجي ثزاي اضتغبل ّستٌذ .فبرؽالتحصيالى هيتَاًٌذ ثِ صَرت
كبرضٌبسبى هستمل تحميمبت ضْزي ،رٍستبيي ٍ هٌغمِاي ًيش فؼبليت كٌٌذ.
دريستخصصيگرايشبروامٍريسياجتماعي:
اصَل تَسؼِ ٍ ػوزاى ،تئَريّبي ثزًبهِريشي ،ثزًبهِريشي ضْزي ،تئَريّبي ثزًبهِريشي هٌغمِاي ،ثزًبهِريشي
رٍستبئي ،تكٌيكّبي همذهبتي ثزًبهِريشي ،ثزًبهِريشي هٌغمِاي در ايزاى ،ارسضيبثي عزحّب ٍ ثزًبهِّب ،ػَاهل
سبسهبىدّي هكبى ،ثزًبهِريشي حول ٍ ًمل ،ثزًبهِريشي اختوبػي،اصَل ػلن خغزافيب ٍ ًمطِخَاًي.
گرايشتعاينيرفاٌاجتماعي:
هحتَاي درٍس ايي گزايص را التصبد ،خبهؼِضٌبسي ،هزدمضٌبسي ،اهَر هبلي ،حسبثذاري ،هذيزيت ٍ تؼبٍى ٍ كبركزد
تؼبٍى تطكيل هيدّذ ٍ ّذف آى تزثيت كبرضٌبسبًي است كِ ثتَاًٌذ ثِ يبري تطكلّبي اًسبًي ػبهل تَسيغ ػبدالًِ
ثزٍت ٍ لذرت در خبهؼِ گزدًذ .در گزايص تؼبٍى ٍ رفبُ اختوبػي ّزآًچِ هزثَط ثِ تؼبًٍي ثبضذ هَرد ثحث ٍ ثزرسي
لزار هيگيزد كِ اس آى خولِ هيتَاى ثِ اًَاع تؼبًٍيّب ،چگًَگي تأسيس ٍ هذيزيت آًْب ٍ فَايذي كِ تؼبًٍيّب ثزاي
خبهؼِ دارًذ ،اضبرُ كزد.
تًاواييَايالزم:
گزايص تؼبٍى ٍ رفبُ اختوبػي ثِ ػٌَاى يك هيبى رضتِ اس ٍاحذّبي گًَبگَى درسي استفبدُ هيكٌذ كِ هيتَاى ايي
درٍس هتٌَع را در دٍ درس پبيِ ٍ اصلي التصبد ٍ خبهؼِضٌبسي خالصِ كزد در ًتيدِ داًطدَيي كِ پبيِ ريبضي
لَي داضتِ ثبضذ ،هيتَاًذ در تؼذادي اس درٍس هْن ايي رضتِ هثل اهَر هبلي ،التصبد ٍ حسبثذاري هَفك گزدد ٍ اگز
ثِ ػلَم اختوبػي ػاللِهٌذ ثبضذ هيتَاًذ در درٍسي هثل خبهؼِضٌبسي يب هزدمضٌبسي تَفيك يبثذ .ػالٍُ ثز آهبدگي
در درٍس فَق داًطدَي ايي رضتِ ثبيذ ثِ تؼبٍى ػاللِهٌذ ثَدُ ٍ رٍحيِ ّوكبري ٍ ّويبري ثب ديگزاى را داضتِ
ثبضذ .چَى در ايي رضتِ داًطدَ ثبيذ ثتَاًذ ارتجبعي ًشديك ثب ديگزاى ايدبد كٌذ .

مًقعيتشغليدرايران:
فبرؽالتحصيالى ايي گزايص هيتَاًٌذ در ضبخِّب ٍ ٍاحذّبي هختلف ٍسارتخبًِ تؼبٍى كبر كٌٌذّ .وچٌيي هيتَاًٌذ
در تؼبًٍيّبي ضزكتّب ٍ ٍسارتخبًِّبي هختلف اػن اس تؼبًٍيّبي تَليذي ،هصزف ٍ هسكي ثِ ػٌَاى هذيز ٍ
ثزًبهِريش هطغَل ثِ كبر ضًَذ .ثب ايي كِ فبرؽالتحصيالى ايي گزايص هيتَاًٌذ در ثسيبري اس ٍسارتخبًِّب ٍ ضزكتّبي
خصَصي ٍ دٍلتي هفيذ ثبضٌذ اهب هتأسفبًِ ثبسار كبر ايي گزايص هحذٍد است چَى در خبهؼِ هب ثِ هذيزيت ػلوي
تؼبًٍيّب اّويت ًذادُ ٍ در كل تؼبًٍيّب حضَري فؼبل در خبهؼِ ًذارًذ.
دريستخصصيگرايشتعاينيرفاٌاجتماعي:
اصَل ٍ اًذيطِّبي تؼبًٍي ،سيز تحَل تؼبًٍي در ايزاى ٍ خْبى ،اصَل آهَسش ٍ تزٍيح تؼبًٍي ،اًَاع ٍ كبركزد
تؼبًٍيّب ،سبسهبًذّي ٍ هذيزيت در تؼبًٍيّب ،سهيٌِّب ٍ ضيَُّبي ّويبري در خَاهغ ضْزي ٍ رٍستبئي ،التصبد خزد
ٍ كالى ،حمَق تدبرت ،حمَق تؼبٍى ( تْيِ اسبسٌبهِ ٍ آئييًبهِ) ،اصَل حسبثذاري ،اهَر هبلي تؼبًٍيّب ،سويٌبر
هسبئل تؼبًٍي ،تأهيي ٍ رفبُ اختوبػي ،كبرٍرسي.
گرايشمردمشىاسي:
كبر اصلي يك هزدمضٌبس هغبلؼِ فزٌّگ خَاهغ هختلف ،در هكبىّب ٍ سهبىّبي هتفبٍت ،اس لذيويتزيي ايبم تب اهزٍس
است ٍ در ايي هيبى تَخِ ٍيژُاي ثِ سيز تحَل فزٌّگ ،ػلل تغييزات فزٌّگي ٍ كبرثزد فزٌّگ در خَاهغ هختلف
دارد .ثِ ّويي دليل ػلَم اختوبػي ثذٍى هزدمضٌبسي يب اًسبىضٌبسي فزٌّگي ثب هطكالت ثسيبري رٍثزٍ خَاّذ ضذ
چزا كِ فزٌّگ در سبختبرّبي اختوبػي ًمص ثسيبر هْن ٍ تؼييي كٌٌذُاي دارد؛ يؼٌي السهِ اصلي هغبلؼبت
اختوبػي ،هغبلؼِ فزٌّگي است ٍ در حَسُ هغبلؼبت فزٌّگي ًيش ،هزدمضٌبسبى ًمص ثسيبر هْوي دارًذ.
تًاواييَايالزم:
كٌدكبٍي ،صجز ٍ ػاللِ ثِ كبرّبي هيذاًي ثزاي داًطدَي ايي رضتِ ضزٍري است .داًطدَي هزدمضٌبسي ثبيذ ثِ
هزدم ٍ هسبئل خبهؼِاش ػاللِهٌذ ثَدُ ٍ رٍاثظ اختوبػي خَثي داضتِ ثبضذ تب ثتَاًذ ثب گزٍُّبي هختلف خبهؼِ
ارتجبط ًشديكي ثزلزار كزدُ ٍ اس فزٌّگ ٍ ٌّدبرّبي آًْب هغلغ ضَد.
مًقعيتشغليدرايران:
هزدم ضٌبسي سيزثٌبي ثسيبري اس فؼبليتّبي اختوبػي است ٍ ايي ثِ هؼٌبي آى است كِ ثبسار كبر هتٌَػي ثزاي
فبرؽالتحصيالى ايي گزايص ٍخَد دارد ٍ اكثز ٍسارتخبًِّب ثِ فبرؽالتحصيالى آى ًيبسهٌذًذ .سيزا ثبيذ ثخص تحميمبت
هزدمضٌبسي ثسيبر گستزدُاي داضتِ ثبضٌذ .الجتِ ثزخي اس ٍسارتخبًِّب هثل ٍسارت فزٌّگ ٍارضبد اسالهي ،آهَسش ٍ
پزٍرش ،خْبدكطبٍرسي ،كطَر ،خبرخِ ٍ ًيزٍ در حبل حبضز ًيش داراي چٌيي ثخطي ّستٌذ ٍ فبرؽالتحصيالى ايي
رضتِ را خذة هيكٌٌذّ .وچٌيي فبرؽالتحصيل ايي رضتِ هيتَاًذ ثِ هغبلؼِ ٍ تحميك آساد رٍي آٍردُ ٍ ًتيدِ

تحميمبت خَيص را ثِ صَرت كتبة هٌتطز سبسد .چَى اهزٍسُ كتجي كِ در سهيٌِ هزدمضٌبسي چبح هيضَد ،ثبسار
ثسيبر خَثي دارد.
دريستخصصيگرايشمردمشىاسي:
خبهؼِضٌبسي لطزّب ٍ ًبثزاثزيّب ،خبهؼِضٌبسي ايالت ٍ ػطبيز ،هزدم ضٌبسي فزٌّگي ،هحيظضٌبسي اًسبًي،
خغزافيبي اًسبًي ايزاى ،تٌظين خبًَادُ ٍ خوؼيت ،هجبًي تؼبٍى  ،سهيٌِّب ٍ ضيَُّبي ّويبري در ضْز ٍ رٍستب،
فزٌّگ ٍ تَسؼِ ،هزدم ًگبري ،هزدمضٌبسي هبلجل تبريخ ٍ خَاهغ اثتذايي ،ثبستبىضٌبسي اس ديذگبُ اًسبىضٌبسي،
هَسُداري ٍ تكٌيك ضجظ اسٌبد ،هزدم ضٌبسي رٍستب ،ايلضٌبسيً ،ظبمّبي خَيطبًٍذي ،هزدمضٌبسي اػتمبدات
ديٌي ،هزدمضٌبسي ٌّزً ،وبد ٍ ًطبًِضٌبسي ،اًسبىضٌبسي ٍ فزٌّگ هٌغمِاي ( آفزيمب ٍ  ، )...هزدمضٌبسي ضْزي،
ًظزيِّبي هزدمضٌبسي.

