
هرساله تعداد زیادی از داوطلبین کنکورسراسری در آزمون ورودی دانشگاه گروه آموزشی رشته انسانی شرکت می کنند به نحوی که  

این رشته دومین گروه پرجمعیت کنکور پس از رشته ی علوم تجربی محسوب می شود.احتماال یکی از دالیل آن حقوق باالی برخی  

 آینده ی شغلی رشته انسانی است. از رشته های این شاخه و 

برای قبولی در رشته های پرطرفدار گروه انسانی نیاز به کسب درصد های باال در دروس اختصاصی و عمومی است در نهایت پس  

ام به  آن که داوطلب مجاز به انتخاب برخی از رشته ها در دانشگاه های مختلف شده می تواند بر اساس عالقه و بازار کار اینده اقد از

 انتخاب رشته نماید. 

در این مقاله سعی شده است تا با در نظر گرفتن آینده شغلی رشته های پرطرفدار گروه آزمایشی علوم انسانی به معرفی آن ها  

ینده  پرداخته شود بنابراین دانش اموزان و والدین آن ها قادر خواهد بود در فرایند انتخاب رشته عالوه بر عالقه مندی دانش اموزان آ

 شغلی و پیشرفت اجتماعی را نیز در نظر بگیرند.

 

 پرطرفدارترین رشته های کنکور انسانی

در ادامه لیستی از رشته های پرطرفدار این شاخه نظری قرار داده شده است. معیارانتخاب این رشته ها درآمد، بازار شغلی در آینده  

 از:  این رشته ها عبارت اندو جایگاه اجتماعی هریک می باشد.

 حقوق  •

 ییآموزش ابتدا •

 ی روانشناس •

 ییارشد علوم قضا یکارشناس •

 ییقضا علوم •

 ی فارس  اتی زبان و ادب  آموزش  •

 ی عرب  اتی زبان و ادب  آموزش  •

 و مشاوره  ییراهنما آموزش  •

 ی و معارف اسالم  اتی اله آموزش  •

 یمال تی ری مد •

 یعلوم اجتماع آموزش  •

 یبازرگان  تی ری مد •

 ی حسابدار •

 

 کشور برای رتبه های برتر داوطلبین کنکور سراسری گروه انسانی به شرح زیر است: محبوب ترین دانشگاه های 

 

 دانشگاه تهران •

 یبهشت  دی دانشگاه شه •

 ی دادگستر یو خدمات ادار  ییعلوم قضا دانشگاه •

 ییعالمه طباطبا دانشگاه •

 اصفهان دانشگاه •

 راز ی ش دانشگاه •

 

 

 



 بازار کار پرطرفدارترین رشته علوم انسانی ) روانشناسی (  

رشته مهم و پرطرفدار دانشگاهی در دنیا می باشد که در ارتباط با رفتار انسان ها در برخورد با محیط پیرامون   5روانشناسی جزو 

الت انان می پردازد. در جوامع  خود و تفاوت عکس العمل های انان در شرایط مختلف مطالعه می کند و از این طریق به حل مشک

امروز با توجه به افزایش ارتباطات و پیچیدگی بیشتر روابط افراد در جامعه نیاز بیشتری به متخصصان در ان زمینه احساس می  

 شود. 

  تی ها و کانون اصالح و ترب زندان  ،یشهردار ،یانتظام یروی ن   ،یست ی مثل بهز یدولت  مراکز  درفارغ التحصیالن این رشته می توانند 

با گرفتن  همچنین قادر اند وپرورش به کار مشغول شوند،  و آموزش  هامارستانی مراکز مشاوره، مهدکودک، ب  نی همچن نوجوانان و 

تمام   ی باال ازی ن  لی . در حال حاضر به دلنمایند ام اقد یو مراکز مشاوره و روانشناس کی ن ی کل سی به تأس یست ی مجوز از سازمان بهز

  یشغل  یهانهی روند رو به رشد زم نی و ابهره مند شده است  یبازار کار خوب  از شاخه نی ، ابه مشاغل مرتبط با روانشناسیها شرکت 

عالوه بر داشتن عالقه و استعداد، مهارت   دی با شوندی رشته م نی که وارد ا یافراد  دی دقت کن  دی . باایجاد خواهد کرد ندهی را در آ یبهتر

 در بازار کار این رشته جایگاه مناسبی را دریافت و از حقوق نسبتا باالیی برخوردار شوند.  تا بتوانند های کافی را کسب نمایند 

د به کسب درآمد  داشته باشن  ییباال یکه سطح علم ی در صورت روانشناسی را دارند مثل  ییهادر رشته  ل ی ادامه تحص قصد که  ی افراد

را   یبلند مدت  انسانی اهداف   انی که متقاض یبر خواهد بود. در صورت درآمد باال زمان  نی به ا دنی اما رس د،ی خواهند رس ندهی در آ یخوب 

  نهی ها زمرشته   نی آماده کند. ا یشناسو جامعه  المللن ی مثل اقتصاد، حقوق ب  ییهاورود به رشته  یخود را برا  دی با پروراندی در سر م

 د. ن دارنیز   یمهاجرت خوب 

 

 

 بازار کار رشته حقوق 

  رشته، پرورش متخصصان نی ا جاد ی از ا ی . هدف اصلمی باشد  حقوق  رشته   یعلوم انسان  یشی پرطرفدار در گروه آزما رشته  نی دوم

ی مشغول به  اسناد رسم یحقوق و سردفتر ی قضاوت، وکالت، کارشناسی مختلف مانند هانه ی مجرب و کارآمد است که بتوانند در زم

و   ی علم حقوق بررس موضوع   .الزم به توضیح نمی باشد که درامد باالی این رشته ها عامل اصلی محبوبیت ان ها می باشد.کار شوند 

به   رد ی قرار گ ی مردم و دولت مورد بررس نی اگر ماب  یارتباط اجتماع نی ا .است ی و آثار حقوقی آن ها تمام روابط اجتماع ی  مطالعه 

رشته و   نی اچشم گیر توسعه   لی در حال حاضر به دل .ردی گینام م  ی شود حقوق خصوص  یافراد بررس نی و اگر ماب   یحقوق عموم

فارغ   ی کار مناسب براپیدا کردن  شوند ی وارد بازار کار م یدولت  ری و غ یدولت  یآن، که از دانشگاه ها  النی فارغ التحصباالی تعداد 

خواهند   مواجه  ییها تی با محدود هستند وکالتبه که عالقه مند  یان ی خصوص متقاضه ب همراه شده است  ییها یبا دشوار  لی التحص

 :کنند ت ی فعال   یهانهی در زمرشته وکالت دانشگاه های مختلف می توانند  الن ی التحص . فارغ شد

 ییقضا حقوق  •

 یحقوق  مشاوره  ای  ی حقوق یکارشناس •

 ی محضردار  •

 وکالت  •

ها، بانک  یقضاوت، مشاور حقوق  ،یدادگستر  یوکالت دعاو مانند  ییهاشغل مهم ترین و پرطرفدارترین شاخه این رشته وکالت است. 

از جمله مواردی است که فارغ التحصیالن رشته حقوق می   ی دفاتر اسناد رسم ی ها و سردفترها و وزارتخانه شرکت  ها،ی شهردار

توانند در اینده مشغول به کار شوند. البته فارغ التحصیالن وکالت بالفاصله پس از فارغ التحصیلی قادر به ورود به بازار کار نمی  

 انند.باشند چرا که باید آزمون ها و دوره های پیش نیاز را پس از فارغ التحصیلی با موفقیت بگذر

طبق آخرین آماری که از دانش آموزان رشته انسانی گرفته شده است عمده این دانش اموزان به تحصیل در دانشگاه های فرهنگیان 

تر از باقی رشته ها می  ها سخت رشته  نی در ا رش ی که پذاند  شناور هایی رشته   یمانند حقوق و روانشناس یانسان  یهارشته می اندیشند. 

و  مهم بسیار هایژگی و  یرشته داشتن برخ نی ا یبدانند برا دی دهند با لی ادامه تحص رشته ی حقوقکه قصد دارند در  یآموزان دانش  .باشد

و توانایی برقراری ارتباط با افراد، دارا بودن قدرت استنباط باال، قدرت استدالل، جسارت و   انی فن ب داشتن   در حقیقت است.حیاتی 

  د ی . شاپیشرفت افراد در این رشته و به دست آوردن جایگاه مناسب حتی در بازار کار اشباع شده خواهد شد تصمیم گیری سریع باعث 

 دی حتماً باکاری در این رشته    موفقیت در زمینه یرشته را بگذرانند، اما برا نی ا ی درس یبتوانند دوره  هاییتوانا نی افراد بدون داشتن ا

 برخوردار باشند.  های ژگی و نی از ا



 بازار کار رشته حسابداری 

ها در شکل  ی حسابدار یهاو صورت  یمال یهاگزارش  ه ی ثبت، خالصه کردن اطالعات و ته ،یبندطبقه  ، یآورجمع  ستمی س ی حسابدار

رشته ی حسابداری از رشته های   ها بتوانند از آن اطالعات استفاده کنند. سازمان  نی در ا گری باشد تا افراد د ی خاص ام  یهاو مدل 

مشترک بین سه گروه آزمایشی ریاضی، تجربی و انسانی می باشد که به سبب بازار کار فراوان . نسبتا مناسبی که دارد طرفداران  

یالن این رشته به بازار کار است چرا که اکثر کسب و  خود را حفظ کرده است. از دالیل دیگر این محبوبیت جذب اکثر فارغ التحص

کار ها نیازمند فردی برای رسیدگی به امور مالی خود هستند بنابراین تقاضا برای افراد متخصص در این زمینه بسیار باال است. الزم  

خاب در این گروه در نظر گرفت چرا  به ذکر است که صرفا به دلیل بازار کار مناسب این رشته نمی توان ان را به عنوان بهترین انت 

  ای  یدولت  یهادر بخش  تواند  یم ی حسابدار  لی التحص فارغ  کی   که داوطلبان باید به عالیق و روحیات خود پیش از همه توجه نمایند.

و    یکه با حسابرس یمختلف یهانه ی زم نی و همچن   مهی ب  ات،ی قسمت مال ت ی ری مد ،یحسابدار مالو با عنوان هایی مانند    یخصوص

 در ارتباط هستند مشغول به کار شوند.  ی حسابدار

 

 بازار کار آموزش ابتدایی

، برای تدریس در مراکز مختلف می  انی و آموزش معلمان و مرب  تی ترب  ییآموزش ابتدا یل ی رشته تحص جاد ی از ا یهدف اساس

دانش آموختگان رشته آموزش   ه ی کلامکان تحصیل دانشجویان این رشته تامقطع دکتری در دانشگاه های مختلف وجود دارد. .باشد

در انواع   سی تدر بعالوه،.را دارند ی و مدارس دولت  یرانتفاعی غ ی امکان اشتغال به کار به عنوان آموزگار در انواع مدرسه ها ییابتدا

  یشغل  یفرصت هار نهایت با کسب سابقه کاری اشتغال به عنوان معاون و مدیر مدرسه از  و د ی خصوص س ی تدر، یمراکز آموزش

شایان ذکر است حقوق معلمان ابندایی با توجه نوع    .ی قرار داده شده استی رشته آموزش ابتدا النی فارغ التحص اری است که در اخت 

، به  مدارسی که مشغول به ندریس هستند از نظر دولتی و غیرانتفاعی و همچنین نوع تدریس ) برخی از معلمان در کنار مدرسه

  ی لی تحصته آموزش خصوصی و برگزاری کالس های فوق برنامه می پردازند ( متفاوت خواهد بود. پس به طور کلی حقوق این رش

 افراد متفاوت خواهد بود. و محل اقامت  ی همچون نوع شرکت، تخصص و تجربه اشخاص، سابقه کار یبا توجه به عوامل

در انتها الزم به ذکر است این رشته در بین دانش آموزان در تمام رشته های تحصیلی محبوبیت دارد و تمامی داوطلبان از سه رشته  

مجبوبیت و  ر به تحصیل در این رشته در دانشگاه، در صورت قبولی خواهند بود. بنابراین با توجه به ی ریاضی، تجربی و انسانی قاد

 تعداد باالی داوطلبین قبولی در آن می تواند مقداری چالش برانگیز باشد. 

 

 مناسب ترین رشته انسانی برای خانم ها

دیده می شود تا جایی که در بسیاری از رشته ها شاهد درخشش  البته که در جامعه امروزی برابری زن و مرد در بسیاری از مشاغل  

هنور هم می توان برخی از رشته ها را با توجه به روحیات لطیف  بیشتر خانم ها در مقایسه با اقایان هستیم. اما با تمام این تفاسیر 

سب برای خانم ها می باشد ؛ رشته های  بانوان برای ان ها مناسب تر دید. به طور مثال رشته ی انسانی مملو از گزینه های منا

علوم ارتباطات و روابط   ،یاجتماع یمددکار  ات،ی و مشاوره، زبان و ادب  ی روان شناس ،ی ت ی علوم ترب  یشته ها پرطرفداری مانند ر 

معرو ترین و محبوب ترین رشته ها در بین خانم ها می باشند. در انتهای این بخش الزم به ذکر است که این مشاغل تنها با   یعموم

توجه به آمار و نظرسنجی مردمی به عنوان مناسب ترین مشاغل برای روحیات بانوان ذکر شده اند بنابراین هیچ نسخه ی از پیش  

 فراد باید مهم ترین معیار انتخاب شغل آینده ی خود ار عالقه ی شخصی خود در نظر بگیرند.تعیین شده ای نمی باشد و تمامی ا

 

 

 

 

 

 



 کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های علوم انسانی 

 :می توان به موارد زیر اشاره کرد ی در مقطع کاردان  یانسان  یدانشگاه ی رشته هااز 

و   ین ی آموزش د یکاردان  ،،یامور آموزش ی متصد ی کاردان  ، یفارس  اتی آموزش زبان و ادب  ی، کاردان  د،ی معلم قرآن مج تی ترب  یکاردان 

 ،ییآموزش و پرورش ابتدا یکاردان  ،یمطالعات اجتماع یکاردان  اشتغال ی کاربرد یعلم یکاردان  ،یباستان شناس یکاردان  یعرب 

  ،یاقتصاد کار و بهره ور یکاربرد یعلم ی کاردان  ،یخدمات پرورش  یکاربرد  یعلم یردان کا ،یصنعت جهانگرد  تی ری مد یکاردان 

 یی آموزش و پرورش کودکان استثنا یکاردان  ،یت ی امور ترب  ی کودک، کاردان  یمرب  یروابط کار، کاردان  ی کاربرد یعلم یکاردان 

 

 اشاره کرد: می توان به موارد زیر  ی در مقطع کارشناس یعلوم انسان  یدانشگاه ی رشته هااز 

زبان   ،یروزنامه نگار ،یروابط عموم ،یمردم شناس ،یتعاون و رفاه اجتماع ، یفارس  اتی آموزش زبان و ادب  ،یعلوم اجتماع یری دب  ،

  ،یعلوم ارتباطات اجتماع ،یکرد  اتی زبان و ادب  ،یفارس  اتی زبان و ادب  ی،عرب  اتی زبان و ادب  یری دب  ، یآذر ی ترک اتی و ادب 

  ،یو مذاهب، باستان شناس انی اد ،ییاطالعات، آماد، آموزش ابتدا یو فناور  ی ارتباط طالعات م ،یت ی علوم ترب  ،یاجتماع یپژوهشگر

  یری دب  ا،ی جغراف ،یبدن   تی آموزش ترب  خ،ی تار یری دب  ،یو معارف اسالم اتی اله یری دب  ،یاسالم، حقوق، خبرنگار خی تار خ،ی تار

فرهنگ و معارف   ،یشناس رانی ا ،یزبان عرب  ی ،  مترجمیفلسفه، زبان شناس  ،یاماممطالعات خانواده ، فقه و حقوق  ا،ی جغراف

 ی می باشد. اسالم

 و حقوق است.  ی رشته معارف اسالم وسته،ی ارشد پ  یدر مقطع کارشناس یانسان گروه  یدانشگاه ی رشته ها همچنین

 

 رشته های مشترک گروه انسانی، تجربی و ریاضی 

این موضوع پرداخته شد بسیاری از رشته های دانشگاهی هستند که از طریق هر سه گروه تجربی،  همانطور که در این مقاله به 

 انسانی و ریاضی دبیرستان متقاضی می پذیرند. از جمله این رشته ها در مقطع کاردانی می توان به مواردی مانند: 

خدمات   یکاردان  ،یصنعت   ت ی ری مد یکاردان   ، یاسعلم اطالعات و دانش شن  یکاردان  ،یعلوم انتظام یکاردان  ، یحسابدار یکاردان 

 تی ترب  یکاردان  ،یات ی و مال یامور مال یکاردان  ،یامور دولت  یکاردان  مه،ی امور ب  یکاردان  ،یامور بانک یکاردان  ، یو جهانگرد یمسافرت 

از هر سه رشته   اشاره کرد.همچنین در مقطع کارشناسی یگمرک تی ری مد یکاردان  ،یبازرگان   تی ری مد یکاردان  د،ی معلم قرآن مج

، رشته هایی مانند حقوق، آموزش ابتدایی، حسابداری، روانشناسی و بسیاری از رشته های دیگر با توجه  ریاضی، تجربی و انسانی 

 قابل اتخاذ می باشند. به قوانین دانشگاه های مختلف 

 آخرین اخبار مرتبط با بازار کار رشته انسانی 

 اهالی علوم انسانی باید در تصمیم گیری های کشور دخیل باشند  •

در دوران قبل از انقالب اسالمی متأسفانه علوم تجربی و فن ساالری شانی داشت که علوم انسانی از آن بی بهره بود در حالی که در  

کشورهای توسعه یافته مناصب اصلی وبرنامه ریزی دست افرادی است که علوم انسانی خواندند و اتفاقاً این افراد از کسانی که علوم  

همه سال ما هنوز نتوانستیم این فضا را تغییر دهیم و این تغییر دند جایگاه باالتری دارند. بنابراین با گذشت اینتجربی و ریاضی خوان 

های علمیه تالش  مستلزم کار زیادی است. پیش از هرچیز اهالی علوم انسانی باید جایگاه واقعی خودشان را بشناسند آنگونه که حوزه 

ها خیلی در این امر  شان را در برخی از ارکان و نظام فکری و سیاسی کشور تثبیت کنند اما دانشگاهکردند و توانستند که جایگاه خود 

موفق نبودند.همچنین به رویکرد دولتها هم برمی گردد که بخواهند به دستاوردهای خود کشور تکیه کنند یا دنباله روی غرب باشند.  

یت بانکداری و امثال اینها بخواهد به درون نگاه داشته باشد یا تقلید از غرب  مثالً اینکه یک دولت در حوزه اقتصاد، سیاست، مدیر

 .کند

 سهم تدریس ادبیات غرب در دانشگاه های ایران چقدر است؟  •

واحدی که در کارشناسی، کارشناسی   ۲۰۰گوید تدریس دو واحد ادبیات غرب با توجه به رئیس پیشین پژوهشگاه علوم انسانی می 

ائه می شود، سهم قابل توجهی ندارد و متون غربی تنها یک درصد را شامل می شوند. وی افزود: من همیشه معتقد ارشد و دکترا ار

بودم در درجه اول دانشجویان باید، ایران و اسالم را بشناسند و اول درخصوص متون میراثی، دینی عرفانی، حماسی ایران شناخت  



رانی، ملی و دینی، آثار سهروردی، سنایی، عطار، نظامی، خاقانی، مولوی، سعدی و  پیدا کنند، شاهنامه و متون ادبیات حماسی ای 

ادبیات   باره محققی ورزیده بشوند تا بعداً به دور از انفعال با ادبیات غربی آنها را مقایسه کنند.حافظ و جامی را بشناسند و در این 

دارد. اما این نکته را هم باید یادآور شوم که رقابت در عرصه ادبیات در   تواند با ادبیات جهان رقابت کند، توان بالقوه وجود ایران می

ها و خلق  های بیدار است، آفرینش زیباییمعنای مخاصمت نیست، بلکه کوشش برای خلق آثار بیشتر برای وجدان مفهوم بنیادی آن، به 

 .های ناب انسانی است تصویر لحظه 

 


