معرفی رشته اقتصاد
با معرفی رشته اقتصاد آغاز می کنیم .علم اقتصاد ،علم تخصیص بهینه منابع است .منابعی که کم یا محدود هستند .این علم در مراکز
آموزش عالی تحت عنوان رشته علوم اقتصادی ارائه میشود .رشته اقتصاد با در نظر گرفتن مجموعه اهداف مذکور در گرایش و شاخه
های گوناگون خود تالش می نماید تا اطالعات و دانشهای الزم را به دانش پژوهان و دانشجویان ،ارائه نماید تا از طریق تقویت چنین
متخصصانی آنان را در ارائه خدمات هرچه بهتر در آینده جامعه یاری رساند .رشته اقتصاد در مقطع کارشناسی دارای شش شاخه
اقتصاد نظری ،بازرگانی ،کشاورزی ،پول و بانکداری ،صنعتی و حمل و نقل است.

اقتصاد نظری
هسته اصلی تئوریهای اق تصادی مثل اقتصاد ریاضی و اقتصاد سنجی در شاخه اقتصاد نظری مطالعه میشود؛ یعنی این رشته بیشتر
جنبه انتزاعی و تئوری دارد و تأکید آن بر روی تئوری های ریاضی است و دانشجوی اقتصاد نظری کمتر پدیدههایی از قبیل تجارت
را مطالعه میکند.

اقتصاد بازرگانی
اقتصاد بازرگانی یکی از شاخه های کاربردی اقتصاد است که در آن دانشجو با جنبه های توصیفی و تحلیلی مدیریت تولید ,مدیریت
بازاریابی و کاربردهای آن ،قوانین و مقررات مالیات در ایران ,انواع حسابرسی و اصول حسابداری آشنا میشود .همچنین با استفاده از
یک سری مدلهای تصمیمگیری و متد های کمی ,تعیین خط مشی مطلوب را در مسائلی که یک مدیر با آن مواجه میشود ،فرا
میگیرد.

اقتصاد صنعتی
در رشته اقتصاد صنعتی دانشجویان طی چند واحد با ساختار بازار صنعت ,بازرگانی بینالمللی ,منافع و مضرات انحصار ,سیاست
رقابت ,منافع مصرفکننده ,هزینهها و حقوق و مقررات کاری که تنظیمکننده روابط بین کارگران و کارفرمایان است ,آشنا میشوند.

اقتصاد حمل و نقل
رشته اقتصاد حمل و نقل با اهمیت حمل و نقل در ارتباط است .همانطور که می دانید حمل و نقل از دو بخش عمده تشکیل شده،
یکی زیر ساختهای حمل و نقل و دیگری وسایل حمل و نقل .برای استفاده بهینه از سیستم حمل و نقل ،این رشته در دانشگاه آزاد
برگزار می گردد تا امکان تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص مورد نیاز کشور در حد کارشناسی را فراهم کند .توسعه حمل و نقل،
همانطور که همگان اطالع دارند به طور روزافزون از دانش و تکنولوژی باالیی برخ وردار است ،بنابراین در ایران هم ،با این افزایش
دانش و تکنولژی یعنی فنون جدید حمل و نقل ،باید نیروهای ماهر و متخصصی تربیت کنیم تا بتوانند این سیستم حمل و نقل را به
صورت بهینه چه از نظر زیرساختهای حمل و نقل ،چه از نظر وسائل حمل و نقل به صورت بهینه مورد استفاده قرار دهند.

اقتصاد صنعتی
اقتصاد صنعتی شاخه ای از علم اقتصاد است که موضوع آن بررسی ساختار ،عملکرد و رفتار در بازار و ارتباط این عناصر با یکدیگر و
نظریات صنعتی گوناگون مربوط به شرکتها و بنگاهها می باشد .در مورد رشته اقتصاد صنعتی یا به عبارتی گرایش صنعتی در رشته
اقتصاد ،افرادی که می خواهند وارد این رشته شوند باید گذشته از اینکه زمینه های آگاهی در مورد اقتصاد داشته باشند عالقه و
آگاهی هم در رابطه با مسائل صنعتی داشته باشند .برای اینکه در آینده قرار است که اینها بعد از فارغ التحصیل شدن در بخش
صنعت و در کارخانجات ،مشغول به کار شوند.

پول و بانکداری
رشته علوم اقتصادی به دلیل رابطه تنگاتنگ خود با دو پدیده پول و بانک در یکی از گرایشهای خود با همین عنوان مباحث این حوزه
را مورد بررسی قرار می دهد .دانشجویان این رشته با گذراندن دوره پول و بانکداری ،مجموعه ای از اطالعات و تجربیات در زمینه
نظامهای مالی و بانکی در دو حوزه داخلی و خارجی را کسب می کنند و برای بر عهده گرفتن مسؤولیتهای آتی تربیت می شوند.
با توجه به حرکت شتابان تخصص و دانش بانکی به سوی آینده و اینکه ما به سرعت دانش فنی بانکی را در دنیا به صورت پیشرفت
غیر قابل مال حظه ای یا بهتر بگویم با سرعت بسیار قابل مالحظه می بینیم ،بایستی خودمان را به نیروهای کارآزموده و تخصصی از
جمله مدیریت امور بانکی یا رشته های بانکداری مجهز کنیم .بدین منظور ما دانشکده امور علوم بانکی خودمان را در سیستم بانکی
داریم و جای خوشبختی است که می ت وانیم بگوییم صد در صد دانشجویانی که در آنجا تحصیل می کنند مورد استفاده قرار می
گیرند و می توانند به عنوان یک دانش خوب علمی در رشته های کارشناسی و با تجربه ای که در طول کار به دست می آورند برای
بانکها بسیار مفید فایده باشند.

معرفی رشته علوم اجتماعی
ساالنه بیش از  ۰۸میلیون نفر به جمعیت جهان اضافه می شود .به همین دلیل سن نیمی از جمعیت جهان کمتر از  ۵۲سال است و
در این میان بیش از یک میلیارد جوان در سنین  ۵۲تا  ۵۲سال قرار دارند و این بیانگر آن است که کشورهای دنیا بخصوص کشورهای
در حال توسعه که بیشتر جمعیت جهان به آنها اختصاص دارد ،در سال های آینده با معضالت اجتماعی بسیاری در شهرها و روستاها
رو به رو خواهند شد .به زبان دیگر تقاضای اجتماعی برای آموزش ،بهداشت ،اشتغال ،مسکن و در مجموع رفاه اجتماعی بیشتر میشود
و در نتیجه وجود مختصصانی که با پژوهش ،مطالعه و برنامهریزی ,راه های رسیدن به رفاه اجتماعی را بیابند ،بسیار ضروری است.
هدف رشته علوم اجتماعی تربیت متخصصانی است که نیاز جامعه را در زمینه های فوق برآورده سازند .اما چون عنوان علوم اجتماعی
دارای مفهوم وسیعی است ،رشته علوم اجتماعی به گرایشهای متفاوتی تقسیم شده است .برهمین اساس علوماجتماعی دارای چهار
گرایش پژوهشگری اجتماعی ،برنامهریزی اجتماعی  ،رفاه و تعاون اجتماعی و مردمشناسی است.

معرفی گرایشهای رشته علوم اجتماعی
گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی:
هدف پژوهشگری اجتماعی ساختن انسان جامعهشناس است .انسانی که بتواند با مطالعات دقیق نظری و عملی به عنوان یک محقق ،
سطح آگاهیهای اجتماعی را باال برده و پاسخگوی نیاز مراکز آموزشی ،پژوهشی و خدماتی باشد؛ یعنی نتایج تحقیقات او به ما بگوید
که چگونه میتوان از بحرانهای اجتماعی عبور کرد و به آرامش و رفاه رسید .درسهای پژوهشگری اجتماعی دارای سه شاخه است.
در یک شاخه مهارت در عملیات تحقیقی آموزش داده میشود ،شاخه دیگر مبانی جامعهشناسی است که پایههای علم جامعهشناسی
را از نظر مفهومی معرفی میکند و شاخه سوم نیز مباحث جمعیتشناسی است که از درس مبانی جمعیتشناسی شروع میشود و
به تحلیل جمعیت ،تحلیل حرکتهای جمعیتی و کاربردهای جمعیتشناسی در مباحث اجتماعی و اقتصادی ختم میگردد.
گرایش برنامهریزی علوم اجتماعی:
گرایش برنامهریزی اجتماعی عمدتاً پیرامون مسائل اجتماعی و برنامهریزی در خصوص اجتماع و انسان است .برای مثال هنگام ساخت
یک مجتمع آپارتمانی ،کارشناس برنامهریزی اجتماعی برای مسائل اجتماعی آن مجتمع برنامهریزی میکند تا حقوق هریک از افراد
ساکن در مجتمع حفظ و ساکنان آن با کمترین مشکالت و مسائل اجتماعی روبرو گردند .یا مثالً برنامهریزی میکند که در یک شهر
مراکز اقتصادی یا سایتهای صنعتی در کجا باید قرار بگیرد و توسعه ساختمانی چگونه انجام شود که مشکلی برای جامعه به وجود
نیاید.
گرایش تعاون و رفاه اجتماعی:
محتوای دروس این گرایش را اقتصاد ،جامعهشناسی ،مردمشناسی ،امور مالی ،حسابداری ،مدیریت و تعاون و کارکرد تعاون تشکیل
میدهد و هدف آن تربیت کارشناسانی است که بتوانند به یاری تشکلهای انسانی عامل توزیع عادالنه ثروت و قدرت در جامعه گردند.
در گرایش تعاون و رفاه اجتماعی هرآنچه مربوط به تعاونی باشد مورد بحث و بررسی قرار میگیرد که از آن جمله میتوان به انواع
تعاونیها ،چگونگی تأسیس و مدیریت آنها و فوایدی که تعاونیها برای جامعه دارند ،اشاره کرد.

گرایش مردم شناسی:
کار اصلی یک مردمشناس مطالعه فرهنگ جوامع مختلف ،در مکانها و زمانهای متفاوت ،از قدیمیترین ایام تا امروز است و در این
میان توجه ویژهای به سیر تحول فرهنگ ،علل تغییرات فرهنگی و کاربرد فرهنگ در جوامع مختلف دارد .به همین دلیل علوم
اجتماعی بدون مردمشناسی یا انسان شناسی فرهنگی با مشکالت بسیاری روبرو خواهد شد چرا که فرهنگ در ساختارهای اجتماعی
نقش بسیار مهم و تعیین کنندهای دارد؛ یعنی الزمه اصلی مطالعات اجتماعی ،مطالعه فرهنگی است و در حوزه مطالعات فرهنگی نیز،
مردمشناسان نقش بسیار مهمی دارند.

ترجمه متون تخصصی را به گروه ایران مترجم بسپارید و از تنیجه کار مطمئن باشید ،زیرا برای ما کیفیت حرف اول را می زند.

معرفی رشته مدیریت
از آنجایی که تأمین نیازهای فنی ،خدماتی ،درمانی و تفریحی جامعه ،بدون وجود مدیران الیق که باالترین کارآیی و بهره وری ر ا
داشته باشند ،امکانپذیر نیست .به همین دلیل هر جامعه ای برای فایق آمدن بر مشکالت سازمانی خود ،قبل از هر چیز باید به مسأله
آموزش صحیح و موثر مدیریت توجهی بنیادی داشته باشد .تخصصی که در بیشتر دانشگاههای معتبر علوم انسانی جهان ،تحت عنوان
رشته مدیریت آموزش داده میشود .رشته مدیریت دارای گرایشهای متعددی است که از آن جمله میتوان به مدیریت بازرگانی ،
صنعتی ،دولتی ،جهانگردی  ،بیمه ،بیمهاکو ،امور گمرکی و امور بانکی اشاره کرد و همچنین از شاخههای تخصصیتری مثل مدیریت
کمیسریای دریایی یا اداره امور بیمارستانها نام برد.

معرفی گرایشهای رشته مدیریت
گرایش مدیریت بازرگانی:
یک دانشجوی مدیریت بازرگانی به عنوان یک مدیر تجاری تحصیل کرده ،می تواند امور تجاری را تفکیک کرده و اداره کند و به یاری
قدرت خالقه ی خویش در ایجاد بازار جدید ،ارائه خدمات متنوع و تازه ،ابداع روشهای جدید در عرضه و توزیع ،کارآفرین باشد .یک
فارغ التحصیل مدیریت بازرگانی باید بتواند برای کاالهای موجود ،بازار جدیدی پیدا کرده یا روشهای مطلوب توزیع را در سیستم
دولتی طراحی کند .چون امروز یکی از بزرگترین مشکالت کشور ما رساندن محصوالت کشاورزی مثل برنج ،چای و مرکبات به بازار
و به دست مصرف کننده است.
گرایش مدیریت صنعتی:
حضور یک کارشناس مدیریت صنعتی که مسولیت نیروی انسانی را بر عهده بگیرد ،در هر واحد صنعتی ضروری است تا وی بتواند با
استفاده از دانش خویش ،مشارکت ،مهارت و انگیزه نیروی انسانی واحد صنعتی مورد نظر را افزایش دهد .یکی از علل عدم موفقیت
صنایع ما این است که اکثر مسولین واحدهای صنعتی ،فارغ التحصیل مدیریت صنعتی نیستند .مدیریت صنعتی دارای سه بعد اصلی
فنی و تکنیکی ،بعد مالی و بعد رفتاری و اجتماعی می باشد .در رشته مهندسی صنایع دانشجویان بیشتر به مطالعه بعد فنی و تکنیکی
صنایع می پردازن د اما رشته مدیریت صنعتی به دو بعد مالی و رفتاری صنایع تاکید بیشتری دارد.
گرایش مدیریت دولتی:
هدف رشته مدیریت دولتی ،تربیت مدیران شایسته ای است که بتوانند وظایف پنجگانه محوله را به نحو احسن در سازمانها و تشکیالت
دولتی کشور انجام دهند .این وظایف عبارتند از  ۵- :برنامه ریزی و اجرای آن ۵- .سازمان دهی یا تقسیم وظایف بین کارکنان یک
سازمان به نحوی که با تقسیم کار بتوا ند مهارت پرسنل خود را در پرداختن به کارهای جزئی افزایش دهد ۳- .عملیات امور استخدامی
یا کارگزینی کارکنان جدید ۲- .هدایت و راهبری ۲- .نظارت و کنترل.
گرایش مدیریت جهانگردی:

الزمه توسعه و تقویت صنعت جهانگردی ،اطالع از زمینه های اقتصادی ،اجتماعی ،جغرافیایی و فرهنگی کشور است تا بتوان امکانات
موجود و همچنین مسائل و مشکالتی که در راه این صنعت وجود دارد ،شناسایی کرد و سپس بر اساس تحقیقات موجود ،یک برنامه
ریزی دقیق و عملی داشت .و البته چنین کاری تنها به یاری مدیرانی کارآمد و متخصص در صنعت جهانگردی امکان پذیر است.
تخصصی که در شاخه مدیریت جهانگردی آموزش داده می شود .یعنی متخصص این رشته در نهایت باید بداند که چه نوع جهانگردی
را جذب کند؟ چگونه جذب کند؟ و چگونه بازار های جهانگردی جدیدی برای جذب توریست ایجاد نماید؟

گرایش مدیریت بیمه:
بیمه یکی از شاخص های توسعه در کشورهای پیشرفته است ،چون هر سرمایه داری که بخواهد در کشوری سرمایهگذاری کند ،باید
اطمینان داشته باشد که در صورت بروز هرگونه حادثه یا خطری ،سرمایه وی مصون خواهد بود .از همینرو در کشورهای پیشرفته از
بیمه به عنوان صنعت بیمه یاد می کنند .به این معنی که همزمان با توسعه صنعت ،بیمه نیز توسعه خواهد یافت و همچنین بر این
اعتقادند که هر فردی نمی تواند وارد این صنعت شود بلکه باید متخصص و دانشآموخته این صنعت باشد .در کشور ما نیز دانشجوی
مدیریت بیمه ،نحوه اداره سازمانهای بیمه و چگونگی رفتار با بیمه گذارها را فرا می گیرد تا بتواند آنها را به بیمهگذاری ترغیب و
تشویق کند .همچنین دانشجوی این گرایش درباره انواع فعالیتهای بیمه مثل بیمه عمر ،ماشین ،خدمات درمانی و غیره اطالع ات
الزم را کسب کرده و چگونگی فعالیت دراین زمینهها را براساس پایه و مبانی مدیریتی فرا میگیرد.
دانشجوی مدیریت بیمه نحوه اداره سازمانهای بیمه و چگونگی رفتار با بیمه گذارها را فرا می گیرد تا بتواند آنها را به بیمه گذاری
ترغیب و تشویق کند .همچنین دانشجویان درباره انواع فعالیت های بیمه مثل بیمه عمر ،ماشین ،خدمات درمانی و غیره اطالعات
الزم را کسب کرده و چگونگی فعالیت در این زمینه ها را براساس پایه و مبانی مدیریتی فرا می گیرند.
گرایش مدیریت بیمه اکو:
بیمه اکو یک دانشکده تخصصی است که در ایران ایجاد شده است و دانشجویان خود را از بین عالقه مندان کشورهای عضو پیمان
منطقه ای اکو انتخاب می کنند .در این گرایش موضوعات مختلف مدیریتی ،اقتصادی ،حقوقی ،حسابداری و تجاری آموزش داده می
شود و دانشجویان درباره ی نقش بیمه در ایجاد امنیت سرمایه گذاری و امنیت اقتصادی و رفاهی جامعه مطالعه می کنند .گفتنی
است تفاوت این گرایش با مدیریت بیمه در آن است که تمامی دروس گرایش مدیریت بیمه اکو به زبان انگلیسی است و از همین رو
این دانشکده در مرحله اول ده برابر ظرفیت ،دانشجو می پذیرد و سپس از بین داوطلبان افرادی که تسلط بیشتری به زبان انگلیسی
دارند ،انتخاب می کنند .همچنین در این گرایش به قوانین حقوق بین الملل و تجارت بین الملل توجه بیشتری می شود.
گرایش مدیریت امور گمرکی:
گمرک در خدمت تجارت جهان است و گرایش مدیریت امور گمرکی نیز بخشی از مدیریت تجارتی وبازرگانی است که در آن نحوه
بررسی کاالهای وارداتی و صادراتی و نحوه تنظیم اظهارنامه ها و چگونگی ایجاد تعرفه های مالیاتی آموزش داده می شود .همچنین
دانشجویان می آموزند بر اساس سیاست اقتصادی کشور ،کاالهای ممنوعه و غیر ممنوعه را شناسایی کنند.

گرایش مدیریت مالی:
با توجه به روندجهانی شدن اقتصاد کشورها ،متخصصان مالی کشور ،بایستی با نظامهای مالی جهانی و شیوههای سرمایهگذاری و
ابزارهای مالی پیشرفته آشنایی داشته باشند تا کشور بتواند موقعیت مالی خود را در دنیای متالطم امروز تثبیت کند .رشته مدیریت
مالی در همین راستا ایجاد شده است .در این رشته دانشجویان با تئوری های نوین مدیریت مالی و کاربرد آنها آشنا میشوند و در
نهایت میتوانند با ارائه راهکارهایی برای بسط و توسعه سرمایهگذاری ،گام های مؤثری در حل مشکالت اقتصادی کشور بردارند.
دانش آموختگان مدیریت مالی عالوه بر توانایی تجزیه و تحلیل و حضور فعال در بازارهای مالی میتوانند وضعیت مالی شرکتها و
مؤسسات را مورد ارزیابی قرار دهند و در اخذ تصمیمات مالی مؤثر در سازمانها ،نقش اساسی ایفا کنند.

رشته روان شناسی و گرایش های آن
روان شناسی عبارت است از مطالعه و شناخت علمی چگونگی و چرایی ابعاد مختلف رفتار موجود زنده ،به ویژه انسان .در این تعریف
بیشترین توجه به رفتار و جنبه های مختلف آن است .به دیگر سخن ،به یک معنا می توان روان شناسی را رفتار شناسی نامید ،چرا
که موضوع اصلی روان شناسی به عنوان یک علم رفتاری  ،مطالعه فعالیت ها و واکنش های حیوان وانسان در شرایط و موقیعت های
مختلف است.

شاخه های مختلف روان شناسی
روان شناسی رشد و کودک

روان شناسی کودک به مطالعه مستمر رشد از زمان تشکیل نطفه تا دوران بلوغ و نوجوانی می پردازد .موضوعاتی از قبیل نقش وراثت
و محیط در شکل گیری شخصیت کودک ،چگونگی رشد بدنی ،ذهنی،عاطفی ،کالمی ،اجتماعی  ،حسی و حرکتی ،همچنین نحوه
بازی ،خویشتن داری ،تقلید و همانند سازی کودک و نوجوان و تحوالت دوران بلوغ در این شاخه از روان شناسی مورد مطالعه و
بررسی قرار می گیرد.
روان شناسی شخصیت

در این شاخه از روان شناسی ابعاد مختلف شخص یت ،جنبه های ادراکی ،هیجانی ،ارادی و بدنی افراد و چگونگی سازگاری فرد با
محیط مورد مطالعه قرار می گیرد.

روان شناسی اجتماعی

روان شناسی اجتماعی ازتعامل فرد واجتماع ،قانون های روانی گروه ها و سازمان های اجتماعی بحث می کند و در زمینه هایی از
قبیل :معیارها و هنج ارهای اجتماعی ،مناسبات بین گروهی ،باورهای عام ،تکوین بازخوردها وتغییرنگرش ها و نقش رسانه ای جمعی
به مطالعه و تحقیق می پردازد.
روان شناسی بالینی

این رشته از روان شناسی ویژگی های شخصیتی ،اختالالت عاطفی و مشکالت رفتاری افراد را با بهره گیری از ابزارهای روان شناختی
مورد بررسی ودرمان قرار می دهد.
روان شناسی مرضی

در این شاخه از روان شناسی اختالالت عاطفی و رفتاری و بیماری های مختلف روانی مورد بررسی قرار گرفته ،روش های درمانی
متداول در جهت حفظ بهداشت روانی ارائه می شود.
روان شناسی کودکان استثنایی

روان شناسی کودکان استثنایی به مطالعه ویژگی های جسمی ،روانی ،حسی ،حرکتی ،شناختی و اجتماعی کودکان عقب مانده ذهنی،
نابینا و نیمه نابینا ،ناشنوا و نیمه ناشنوا ،ناسازگار ،مصروع ،کودکان معلول جسمی -حرکتی ،دانش آموزان مبتال به اختالل خاص در
یادگیری و کودکان و نوجوانان تیز هوش و خال ق می پردازد .این شاخه از روان شناسی همچنین در زمینه علل مختلف معلولیت ،راه
های پیشگیری از معلولیت و روش های اصالح و ترمیم نارسایی ها و اختالالت رفتاری مباحثی را مطرح می کند.
روان شناسی تربیتی

این رشته ازروان شناسی که درواقع مهمترین وکاربردی ترین رشته های روان شناسی است ،تالش دارد اصول ،قوانین و یافته های
روان شناسی و شاخه های مختلف آن را در قلمرو تعلیم و تربیت مورد استفاده قرار دهد .در روان شناسی تربیتی موضوعاتی از قبیل:
روشهای مختلف یادگیری و قوانین آن ،فرایند تفکر و اندیشیدن ،یادآوری و به یادسپاری ،حافظه و فراموشی ،هوش و انگیزش،
سنجش و اندازه گیری و کاربرد آزمون های روانی ،نقش معلم و متعلم در انتقال یادگیری ،شرایط و موقعیت یادگیری ،انضباط و
پیشرفت تحصیلی مورد توجه و مطالعه قرار می گیرد.

معرفی رشته تاریخ
علم تاریخ تحوالت جامعه انسانی را در گذشته مورد مطالعه قرار می دهد .تحوالتی که می تواند زمینه سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی
یا فرهنگی داشته باشد  .به همین دلیل رشته تاریخ که به مطالعه این علم می پردازد ،رشته بسیار گسترده ای است و اشتباه است که
آن را صرفاً مطالعه مواد خام تاریخی بدانیم ،بلکه آنچه در رشته تاریخ آموزش داده می شود ،روش تاریخی است .یعنی دانشجو در
دانشگاه فرا می گیرد که چگونه از تحلیل و تلفیق مواد خام تاریخی به نتایج علمی برسد .به عبارت دیگر ،آموختن روش تاریخی به
مورخ کمک می کند تا از میان انبوهی از مواد خام ،مواد خام معتبر را جدا کند و براساس روش تاریخی از بررسی آنها به نتیجه علمی
برسد .در حالی که حتی مطالعه کنندگان جدی تاریخ که غیر حرفه ای هستند ،هیچ معیاری برای تشخیص و تعیین صحت و سقم
رویدادهای یک کتاب تاریخی ندارند و گاه از آثار غیرموثق و غیرمعتبر استفاده می کنند.

رشته تاریخ تنها رشته ای است که در آن با انسان تحقق یافته روبرو هستیم .یعنی مقاصد ،نیات و خواسته ها همه رخ داده است و
می توان به یاری آن انسان شناسی علمی را آموخت .برای مثال می توان به وضوح دید که انسان شیفته قدرت پس از رسیدن به
قدرت چه تغییر و تحولی در جامعه ایجاد کرده یا اینکه قدرت چه تأثیری بر او گذاشته است.

آشنایی با رشته علوم ارتباطات
رشته علوم ارتباطات اجتماعی
مطالعات علوم ارتباطات یکی از شاخه های جدید علوم اجتماعی معاصر به شمار می آید .این مطالعات پس از جنگ جهانی دوم رو
به رشد نهاد و از سایر رشته های علمی هم چون جامعه شناسی ،روانشناسی ،علوم سیاسی و حتی مهندسی کمک گرفت .ارتباطات
با گسترش رسانه های الکترونیکی به تدریج به صورت رشته آم وزشی مستقل در دانشگاه ها راه اندازی شد .توسعه فوق العاده وسایل
ارتباط جمعی هم چون شبکه های ارتباطی و ماهواره ای ،چند رسانهای ها و رسانه های متعامل در دنیای معاصر ،تا بدان جا موثر
بوده است که نه تنها علم ارتباطات را به عنوان یکی از محورهای اصلی مطالعات دنیای معاصر قرار داده است ،بلکه عصر معاصر را
عصر ارتباطات و جامعه جدید را جامعه اطالعاتی نامیده اند.
علوم ارتباطات در ایران دارای شاخه های محدودی هم چون روزنامه نگاری ،روابط عمومی ،تحقیق در ارتباط جمعی و خبر بوده و
جایگاه سایر شاخه های مطالعاتی و نیز شن اخت رسانه های مدرن در این علم خالی مانده است علم ارتباطات در حوزه مطالعات
فرهنگی مورد توجه قرار گرفته است تا از دستاوردها و تکنیک های ارتباطات در سیاست ها ،برنامه ها و اقدام های فرهنگی ملی و
بین المللی استفاده شود .عالوه بر این آشنایی با معارف اسالمی ،امکان بهرهگیری از این دانش را در حوزههای دینی فراهم می سازد.

گرایشهای رشته علوم ارتباطات در مقطع کارشناسی
گرایش روزنامهنگاری و خبر نگاری

گرایش روزنامهنگاری نهال تنومندی است که از چشمه های هنر و ادبیات ،فرهنگ و فلسفه ،سیاست و اقتصاد ،صنعت و تکنولوژی،
سیراب می شود برای همین دانشجوی این رشته دروس تئوری و نظری مانند مبانی جمعیت شناسی ،مبانی روانشناسی ،مبانی فلسفه،
مبانی علم اقتصاد ،نظریههای ارتباطات اجتماعی و اندیشههای سیاسی در قرن بیستم را مطالعه میکند همچنین دروسی را که هم
جنبه عملی و هم جنبه تئوری دارند مثل اصول و تکنیک های تهیه خبر ،مصاحبه ،گزارش ،روش تحقیق ،عکاسی خبری ،صفحهآرایی
و ویراستاری را آموزش میبیند.

گرایش روابط عمومی
کارشناس روابط عمومی یک مشاور است که جریان دو طرفه ارتباطی را بین شرکت و مخاطبان آن میسر میسازد و بر این اعتقاد
است که رمز موفقیت یک برنامهی مؤثر روابط عمومی ،قابلیت انتقال پیام صحیح از راه صحیح ،در زمان مطلوب و به فرد صحیح
است .در واقع کارشناس روابط عمومی از یک سو وظیفه آگاه کردن ،خبر دادن و مطلع کردن مردم از مقاصد مدیریت سازمان را بر
دوش دارد و از سوی دیگر مسؤولیت ارائه مشورتهای کارشناسانه با مدیریت مؤسسه در مورد طرز تفکر مردم و گروههای مورد توجه
آن حوزه و تجزیه و تحلیل افکار عمومی و بررسی جامعهشناختی گرایشها و طرز تفکرهای مردم بر عهده او میباشد.

معرفی گرایشهای کارشناسی ارشد علوم سیاسی
رشته علوم سیاسی
آنچه افراد جامعه با نام سیاست و مسائل سیاسی می شناسند با سیاست به مفهومی که در رشته علوم سیاسی در سطح دانشگاه
مطرح است ،تفاوت بسیار دارد و دانشجویان موفق این رشته نیز نه یک سیاستمدار بلکه یک سیاست شناس خواهند شد.
علوم سیاسی به عنوان یک رشته دانشگاهی به بررسی اندیشهها و نظریههای سیاسی و کارکرد آنها در عرصه جامعه میپردازد
و به عبارت دیگر رشته علوم سیاسی یعنی ارائه یکسری نظریه ها و یا یکسری ابزارها و راهکارهایی که بر اساس آنها هر
جامعه شرایط و مشکالت حال را بررسی کرده و از پیش پا بر می دارد و برای حرکتها و اقدامات بعدی یعنی ترسیم فضا
برای مسیر آینده برنامهریزی می کند و همچنین از تجارب و دستاوردهای بشر که در طول تاریخ در عرصه اجتماع به دست
آورده است ،بهره میبرد.

گرایشهای علوم سیاسی در مقطع کارشناسی ارشد
رشته علوم سیاسی گرایش مطالعات منطقه ای

هدف اصلی از تشکیل رشته مطالعات منطقه ای ارائه آموزش های الزم به کادر دیپلماتیک و سایر تصمیم گیرندگان سیاست
خارجی کشور در سالهای آینده است چرا که اتخاذ تصمیمهای من اسب در قبال تحوالت سریع جهانی و تغییرات ناگهانی در
سطوح داخل کشورها اقتضا می کند تا وزارت امور خارجه در هر زمان ضمن امکان دسترسی مطلوب به اطالعات ،گزارشها
و تحلیل های درست کارشناسی ،از کارشناسانی برخوردار باشد که ضمن کسب آموزشهای عمومی بطور تخصصی نیز در
زمینه مسائل مختلف داخلی هر یک از مناطق و کشورهای جهان اطالعات الزم را کسب کرده باشند .از این رو رشته کارشناسی
ارشد مطالعات منطقه ای به منظور تبین نظری تحوالت جهانی و واکاوی نقش و جایگاه منطقه ای از فضای جدید بینالمللی با
رویکردی کاربردی ارائه میشود.

علوم سیاسی گرایش روابط بین الملل

رشته روابط بین الملل از جمله رشته های نوپا در عالم سیاست به شمار می رود .سابقه این مبحث به عنوان یک رشته
دانشگاهی حداکثر به سال های میان دو جنگ جهانی بر میگردد .محققان و دانشمندان به طور اخص در صدد کشف و تبین
ریشه ها و چگونگی ر فتار دولتها در صحنه بین الملل بر امدند بنابراین همان طور که از علت تشکیل این رشته مشخص است
موضوع اصلی در ان کشف ،بررسی و علت کاوی رفتار دولتها و اخیرا (مجامع بین الملل) در عرصه بین الملل می باشد.
علوم سیاسی گرایش علوم سیاسی

علوم سیاسی به بررسی اندیشه ها و نظریه های سیاسی و کارکرد انها در عرصه جامعه می پردازد و رشته علوم سیاسی
ارائه یکسری نظریه ها یا یکسری ابزارها و راهکارهایی است که بر اساس انها هر جامعه شرایط و مشکالت حال را بررسی
کرده و از پیش پا بر میدارد و برای حرکت ها و اقدامات بعدی ترسیم فضا برای مسیر اینده برنامه ریزی میکند هم چنین از
تجارب و دستاوردهای بشر که در طول تاریخ در عرصه اجتماع به دست اورده است ،بهره می برد.
علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی

علم سیاست پدیده ای است که با تحوالت مشروطیت در ایران و موقعیت جدید علمای شیعه در جهان معاصر پیوند دارد .د ر
سنت اسالمی از دانش سیاسی به علم مدنی تعبیر میشود .اندیشمندان مسلمان علم مدنی را به دو بخش فلسفه مدنی و فقه مدنی
تقسیم میکردند .به اعتقاد مسلمانان تفاوت عمده این دو شاخه از علم مدنی در این است که حکمت مدنی غالبا وجه نظری دارد.
و برعکس فقه مدنی ،فقه سیاسی بیشتر ناظر به سیاست است .فقه سیاسی ،بدین سان مواجهه ای دو سویه با زندگی سیاسی و
نیز وحی اسالمی از طریق زبان و دستگاه فقه است.
علوم سیاسی گرایش دپلماسی و روابط بین الملل

دیپلماسی  ،مدیریت روابط کشورها با یکدیگر و میان کشورها با دیگر بازیگران بین المللی است .این بازیگران شامل گروهها
 ،سازمانها و افرادی هستند که در کنار دولت ها دیپلماسی را به عنوان نظامی اطالعاتی برای بیان و دفاع از منافع و اعالن
تهدیدها و اولتیماتومها به کار میبرند .در واقع دیپلماسی مجرای تماسی است برای اعالم مواضع  ،جمع اوری اطالعات و
راضی یا قانع کردن یک کشور برای حمایت از مواضع کشوری دیگر.

رشته الهیات و معارف اسالمی
معرفت به معنای شناخت است .شناختی که اولین مرحله از آشنایی و قدم گذاشتن در مسیر قرب الهی است و هرچه معرفت
بیشتر و وسیع تر گردد؛ آشنایی و قرب کاملتر خواهد شد تا جایی که پیوسته قلب انسان وابسته به خدای متعال می شود و در
همه حال متوجه او خواهد بود و می تواند راهنمای رحمت و نماینده مهربانی و بخشش الهی گردد .هدف از رشته الهیات و
معارف اسالمی قدم گذاشتن در همین مسیر است .قدم گذاشتن در مسیری که به یاری مطالعه ،تحقیق ،پژوهش و تالش و توک ل
میتوان به شناخت خود و خداوند دست یافت .این رشته دارای شش گرایش علوم قرآن و حدیث ،فقه و مبانی حقوق اسالمی ،
فقه شافعی ،تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسالمی ،فلسفه و حکمت اسالمی و ادیان و عرفان است.

گرایش های رشته الهیات و معارف اسالمی
گرایش علوم قرآن و حدیث

در گرایش علوم قرآن و حدیث دانشجویان  ۲۱واحد تفسیر قرآن کریم میگذرانند که در این  ۲۱واحد با شأن نزول ،مفهوم
آیات و تفسیرهای مهم قرآن کریم آشنا میشوند .همچنین دانشجویان  ۲۱واحد درسی در زمینه علوم قرآنی مطالعه میکنند که
در این  ۲۱واحد با علوم خاصی که هر پژوهشگر قرآن باید با آنها آشنا باشد مثل مبحث مجمل و مبین ،منطوق و مفهوم ،آشنا
میشوند که الزمه فهم و درک قرآن و تفسیر و تبیین آن است .عالوه بر مباحث قرآنی دانشجویان این گرایش در بخش حدیث ،
با علمالحدیث ،درایـ¹الحدیث  ،فقهالحدیث ،مجامع حدیثی شیعه و اهل تسنن و اصطالحات حدیث آشنا میشوند؛ یعنی دانشجویان
به طور اجمالی تاریخ تطور ،تحول و پیدایش علم حدیث از دیدگاه اهل تشیع و تسنن  ،معنا و مفهوم اصطالحات علم حدیث و
مفهوم و محتوای احادیث را مطالعه میکنند.
گرایش فقه و مبانی حقوق اسالمی

گرایش فقه و مبانی حقوق اسالمی  ،وظایف و حقوق انسان را از دیدگاه تشریعات الهی بیان میکند ،حقوقی که از روی حکمت
و بر روی محور مصالح خردمندانه است و در زمینه رابطه میان انسان و خدا ،رابطه انسانها با یکدیگر یا وظایف انسان
نسبت به خود و طبیعت می باشد .از همین جا می توان متوجه تفاوت میان رشته فقه و مبانی حقوق اسالمی و رشته حقوق در
مفهوم عام آن شد .زیرا رشته حقوق ،اصولی را بیان می کند که از نظر عقل و عرف بشری ،رعایت آنها در زندگی برای
ایجاد نظم و امنیت الزم است .اصولی که امکان دارد طبق تشخیص عقل ،مصلحت موقت اما فوری داشته باشد .اما فقه بیانگر
مصالحی است که در تکامل انسان تأثیر دارد .بنابراین از نظر حقوق اسالمی ،اصول و قوانین نباید تنها عامل نظم و امنیت
باشد ،بلکه باید انسان را نیز به کمال برساند .از این بابت احکام فقهی ممکن است که اعتبار جاودانه داشته باشند.
گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسالمی

گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسالمی ،دانشجویان را با تاریخ و جغرافیای ممالک اسالمی آشنا میکند؛ یعنی دانشجویان
با فرهنگ ،عادات و رسوم مسلمانهای نقاط مختلف جهان از جمله مسلمانهای آسیای جنوب شرقی ،شمال آفریقا ،اروپا و
آمریکا آشنا میشوند .همچنین با تاریخ اسالم از زمان ظهور پیامبر اکرم تا زمان حال ،تاریخ تشکیالت اسالمی (آشنایی با
نظام و تشکیالت دولتهای مسلمان اعم از نظام مالی ،نظام اداری ،تشکیالت سیاسی و …) تاریخ علوم (علوم عقلی و نقلی
که از اسالم زاده شده است) تاریخ ناحیهای ،تاریخ سال شمار ،مآخذ شناسی تاریخی (شناخت منابع و مآخذ تاریخی) ،تاریخ
نگاری (آشنایی با شیوههای تاریخ نگاری در اسالم و انواع تاریخ نگاری اعم از وقایع نامه ،معاجم الرجال ،طبقات ،احوال
بالد ،احوال امم و …) تاریخ هنر معماری اسالمی و تاریخ آموزش و پرورش اسالمی آشنا میگردند.

گرایش فلسفه و حکمت اسالمی

در تاریخ علم و اندیشه ،ما برای رسیدن به حقیقت و آگاهی از راز هستی و آفرینش به دو راه اصلی و اساسی بر میخوریم ،
راه عقل و راه عشق .در تاریخ فلسفه و عرفان اسالمی نیز این دو راه وجود دارد و برای کشف حقیقت ،هر دو روش کشف
و شهود و استدالل و منطق مورد توجه بوده است .در این میان طرفداران اصالت عقل معتقدند که میتوان با استدالل و برهان
به معرفت و شناخت رسید و از راز آفرینش آگاهی یافت .اعتقادی که در گرایش فلسفه و حکمت اسالمی نیز با آن روبرو
میشویم و در واقع دانشجویان این گرایش به مطالعه و پژوهش در این زمینه میپردازند و نظام آموزشی آنها برپایه مطالعه
مکاتب فلسفی مثل م ّ
شاء ،اشراق یا مالصدرا استوار است.
گرایش ادیان و عرفان

در گرایش ادیان و عرفان دانشجویان با تاریخ ظهور و گسترش ادیان زنده (ادیانی که هنوز پیروان بسیاری دارند) آشنا میشوند
و سه بخش اساسی احکام و آداب ،عقاید و اخالق را در هر دینی مطالعه می کنند .البته در این مطالعه شخص پژوهشگر در
صدد اثبات حقانیت یا بطالن دین خاصی نیست بلکه در صدد شناسایی و درک مواضع مشترک میباشد.
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