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رشته انسانی در واقع رشته ای برای مطالعه انسان ها می باشد. در این مطالعات تمامی عواملی که مربوط  

به انسان هستند و بر آن تاثیر می گذارند حائز اهمیت و مطالعه است، چه به صورت فردی و چه به  

ی بایست دارای صورت جمعی. با این توصیفات، کسانی که مایل به تحصیل در رشته انسانی هستند، م

ویژگی هایی باشند و از همه مهمتر به این رشته عالقه داشته باشند، در غیر این صورت این رشته  

رشته های انسانی مناسب چه کسانی  » ناخوشایند خواهد بود. به همین دلیل این مقاله به بررسی سوال

خواهیم کرد تا بدانیم که چه کسانی  خواهیم پرداخت و توانایی های الزم برای رشته انسانی را بیان  «است؟

در رشته انسانی موفق می شوند؟ آیا انتخاب این رشته برای شما مناسب است یا خیر؟ پس تا انتهای مقاله با 

 .ما همراه باشید 
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 [caption/]معرفی رشته انسانی

  

 رشته انسانی چیست؟ 

رشته انسانی، به بررسی عوامل مختلف متاثر بر انسان و نیز رفتارهای او به صورت جمعی و فردی می  

شته باشند و مستقیما به انسان مربوط  پردازد. این عوامل ممکن است ریشه بیرونی و یا درونی دا



رشته انسانی در رابطه با تمدن انسان ها و ویژگی های آن ها نیز مطالعه کرده و در مورد زبان   باشند.

های مختلف باستانی و مدرن، دین ها و مذهب های مختلف کشور ها، باستان شناسی و تاریخ، اقتصاد، 

هد. باور عمومی در رابطه با رشته انسانی این است که  فلسفه، روانشناسی و منطق و … آموزش می د 

افرادی که از لحاظ درسی ضعیف تر از سایرین هستند رشته انسانی را انتخاب می کنند در صورتی که  

رشته انسانی از فعال ترین و استداللی ترین رشته های تحصیلی است که   این باوری کامال اشتباه است.

الل باالیی است. اگر شما به بررسی مسائل در زندگی انسان و موضوعات  نیازمند قدرت تحلیل و استد 

مربوط به آن در ابعاد مختلف عالقه دارید و نیز توانایی های الزم برای رشته انسانی دارید، رشته علوم  

 .تواند انتخاب مناسبی برای شما باشد انسانی می 

  

 :نکته مهم

 humanities and social) علم انسانی و علوم اجتماعیی باال رفتن سطح کیفی و اهمیت  در نتیجه 

science)  سطح فکر و فرهنگ جامعه هم از زوایای مختلف ارتقاء پیدا خواهد کرد. 

  

  

 شرایط الزم برای انتخاب رشته انسانی چیست؟ 

انتخاب رشته یکی از مهم ترین مراحل زندگی هر شخصی است. این انتخاب باید آگاهانه و با در نظر 

شما تمایل به انتخاب رشته انسانی دارید، باید در   گرفتن عالقه و استعداد و توانایی هر فردی باشد. اگر

ابتدا شرایط خود را بسنجید تا بدانید که آیا شرایط الزم برای انتخاب رشته انسانی را دارید؟ چه معدلی را  

ی نمره کدام دروس مهم است؟ و به برای انتخاب رشته انسانی نیاز دارید؟ برای انتخاب رشته انسان

صورت کلی، عوامل موثر در انتخاب رشته انسانی چیست و شامل چه مواردی است؟ این شرایط عبارتند 

 :از

  

آموز در دروس عربی، زبان، ادبیات مجموع سه نمره پذیرفته شده خرداد یا شهریور ماه دانش •

 .نباشد  42عات اجتماعی در سه پایه هفتم، هشتم و نهم بدون ضریب کمتر از فارسی و مطال

 .محاسبه می شود  4نمره درس زبان و ادبیات فارسی در سه سال دوره متوسطه اول، با ضریب  •

 .محاسبه می شود  3نمره درس مطالعات اجتماعی در سه سال دوره متوسطه اول با ضریب  •

 .محاسبه می شود  2وسطه اول با ضریب نمره درس عربی در سه سال دوره مت •

های تحصیلی هفتم، هشتم و نهم با در نظر  مجموع نمرات دروس مرتبط با رشته انسانی در پایه  •

 .باشد  378گرفتن ضریب هر یک از دروس حداقل 

 .برای تحصیل در رشته علوم انسانی الزامی است  14داشتن حداقل معدل  •



  

 .کلیک کنید  راهنمایی و مشاوره انتخاب رشته انسانی  برای دریافت 

  

 سب چه کسانی است؟ رشته های انسانی منا 

همانطور که گفته شد، رشته انسانی، علم مطالعه انسان و عوامل موثر بر رفتار و عملکرد وی است. از 

این رو کسانی که این رشته را انتخاب می کنند باید دارای برخی ویژگی های خاص باشند. در این قسمت 

مناسب چه کسانی است؟ نکته ای که در همین   از مقاله به این سوال پاسخ خواهیم داد که رشته های انسانی

ای دارد و فقط شامل حقوق،  های شغلی گستردهزمینه   ابتدا باید متذکر شویم، این است که رشته انسانی

قضاوت و معلمی و ... نیست. در ادامه لیستی از مشاغل مختلف در رشته های انسانی را بیان خواهیم  

  .کرد 

ادیان و مذاهب کشور ها، علوم ورزشی، باستان شناسی، تاریخ، جغرافیا، زبان و ادبیات ملل مختلف،  

اقتصاد، جامعه شناسی، علوم اجتماعی و مردم شناسی، فلسفه و منطق، روانشناسی، مدیریت بخش های  

مختلف اقتصادی، بازرگانی و دولتی، مسائل مربوط به خانواده و علوم تربیتی از محورهای اصلی رشته  

می شود و متقاضیان باید برای کسب موفقیت در این رشته عالوه بر عالقه مندی به علوم   انسانی محسوب 

انسانی قدرت حافظه خوب، توانایی علمی در دروسی همانند؛ ادبیات، عربی، تاریخ، جغرافیا، فلسفه و  

ته به حساب منطق و مطالعات اجتماعی را نیز داوطلبان باید داشته باشند چرا که از نیازهای اصلی این رش 

 .می آیند 

اگر فردی هستید که با دروس محاسباتی چون ریاضی و فیزیک رابطه خوبی ندارید و عالقه ای نیز به 

رشته های پزشکی و پیراپزشکی ندارید، ممکن است رشته انسانی رشته ای مناسب برای شما باشد. البته 

و دست کم گرفتنی نیستند و برای   فراموش نکنید که دروس تخصصی رشته انسانی به هیچ عنوان ساده

 .موفقیت باید تالش کنید 

  

 .کلیک کنید  ا رتبه مورد نیازلیست رشته های انسانی ب  برای دریافت 

  

   توانایی های الزم برای رشته انسانی 

ها هستیم. توجه کنید که   نیاز ها و مهارت  ها نیازمند برخی پیش  برای موفقیت و تحصیل در تمامی رشته 

ی علوم  کنند تحصیل در رشته آموزان بسیار رایج شده است که احساس میاین تصور قبلی که بین دانش

که از درس ریاضی فراری انسانی به مهارت خاصی نیاز ندارد و موفقیت در آن آسان است و اکثر کسانی 
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https://irantahsil.org/%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2/


روند، کامال اشتباه است. خوب است بدانید که توانایی های الزم برای رشته  هستند به سمت این رشته می

 انسانی چیست و آیا شما فردی مناسب برای این رشته هستید یا خیر؟ 

ی تحصیل  ایی ادامههای الزم را نداشته باشید، در همان دوران دبیرستان نیز توان اگر در این رشته مهارت 

را نخواهید داشت. دانش آموزانی که تمایل به انتخاب رشته علوم انسانی به عنوان رشته تحصیلی خود 

 :هستند، بهتر است از ویژگی های زیر برخوردار باشند تا بتوانند به موفقیت دست یابند 

 نمرات باال در درس ادبیات، عربی و مطالعات اجتماعی •

  وابط اجتماعی و عمومیاستعداد باال در ر •

 عالقمندی به مشاغل اداری و آموزشی  •

  توانایی باالی سخنوری و انتقال مطالب به دیگران •

 قدرت فهم و درک مباحث و مسائل تئوری )هوش اجتماعی باال(  •

 قدرت استدالل و تحلیل مسائل •

 داشتن روحیه پرسشگری  •

 جستجوگر بودن  •

 صبور و اهل مطالعه بودن  •

ذهنیت که سبب می شود تا فکر کنید دروس رشته انسانی نیازمند حفظ کردن هستند، توجه کنید که این 

توانید آن را به خاطر بسپارید. راحتی می اشتباه است. زمانی که شما مطلبی را به طور کامل درک کنید، به 

 .در این صورت نیازی به حفظ کردن سطحی و گذری مطالب ندارید 
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 [caption/]توانایی های الزم برای رشته انسانی

  

  

 .،کلیک کنید  اند با دیپلم انسانی چه رشته هایی را می شود خو برای مطالعه مقاله

  

 چه کسانی در رشته انسانی موفق می شوند؟ 

در این قسمت از مقاله به بررسی راهکار هایی خواهیم پرداخت که موجب موفقیت می شوند. اگر »چه  

کسانی در رشته انسانی موفق می شوند؟« سوال شما نیز هست تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید. یکی  

ذار در موفقیت شما، حافظه قوی و بهره مندی از تمرکز خوب می باشد. عالوه بر آن فرد از عوامل تاثیر گ

باید بتواند به صورت منطقی به مسائل نگاه کرده، ظرفیت باالیی داشته و نظریاتی مستند و با دلیل داشته  

مسائل سیاسی،  باشد. متقاضی باید بتواند بدون گیج شدن در اثر بمباران مسائل روزمره به تحلیل و نقد 

كنند و نیاز های آن ها    اش به چه فكر می  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بپردازد و بفهمد که مردم جامعه 

  مند باشد یعنی عالوه بر اینکه از یكسو نظریه  های نظری و عملی عالقه چیست؟ همچنین باید به تحقیق

ی و اقتصادی( و آن ها را مورد نقد و تحلیل  های متفاوتی را مطالعه می کند )اجتماعی، سیاسی، فرهنگ

های میدانی بپردازد. دانش و  قرار می دهد، باید بتواند از سوی دیگر بین مردم جامعه رفته و به تحقیق 

ها  بینش ریاضی نیز در این رشته بسیار مهم است. یعنی دقیق فكر كردن و دقیق اندیشیدن در پژوهش 
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https://irantahsil.org/%d8%a8%d8%a7-%d8%af%db%8c%d9%be%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%86%d9%87-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86/


دانشگاهی در مقاطع باالتر   توانند پس از اخذ مدرك پیش این رشته می آموزان  حساس و مهم است. دانش

  .های مختلف علوم انسانی ادامه دهند  )دانشگاهی( به تحصیالت خود در رشته
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چه  

 [caption/]کسانی در رشته انسانی موفق می شوند؟ 

  

پس از دانستن نکات باال به نظر شما نیز پاسخ دادن به سوال »چه کسانی در رشته انسانی موفق می  

 شوند؟« دشوار نخواهد بود، نه؟ 

  

  

 مشاغل مرتبط در رشته علوم انسانی 

در این قسمت از مقاله به بررسی مشاغلی خواهیم پرداخت که دانش آموزان می توانند با ادامه تحصیل  

های زیر گروه علوم انسانی به آن ها دست پیدا کنند. متقاضیان انتخاب این رشته می توانند با   رشته در

 :ا مشاهده کنند. این اسامی عبارتند ازمراجعه به جدول زیر، اسامی این شغل ها ر

  شاخه نظری رشته ادبیات و علوم انسانی مشاغل



 تاریخ  امور گمرکی  مدیریت  ادبیات داستانی   آمار

 راهنمایی و مشاوره  حقوق  حسابداری  جغرافیا  باستان شناسی  

رشد و پرورش کودکان  

 پیش دبستانی 
 روانشناسی  

زبان و ادبیات  

 عربی 

زبان و ادبیات    

 فارسی

زبان و ادبیات    

  کردی

 علوم اجتماعی 
علوم ارتباطات  

  اجتماعی
 علوم سیاسی  علوم تربیتی   علوم اقتصادی 

مطالعات ارتباطی و   

  فناوری اطالعات 
 فلسفه 

کارشناسی علوم   

 انتظامی 

مددکاری   

 اجتماعی 
 کتابداری 

 آموزش زبان عربی  
ت و بازرگانی  مدیری

 دریایی 
 مدیریت هتلداری  مدیریت مالی  

مدیریت و کمیسر   

 دریایی 

 ایران شناسی  ادیان و عرفان  
تربیت مروج  

 سیاسی 

تاریخ و تمدن ملل 

 اسالمی

آموزش زبان و   

 ادبیات فارسی 

 حقوق 
زبان و ادبیات  

 تركی آذری 

مترجمی زبان  

 عربی 
 مطالعات امنیتی 

فلسفه و کالم  

 اسالمی

  

  

 .کلیک کنید  شعل های رشته انسانی برای اطالع بیشتر از

  

  

 اخبار مرتبط با رشته علوم انسانی

برنامه این سازمان برای افزایش ظرفیت پذیرش داوطلبان  رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از  •

درصد داوطلبان موفق به پذیرش در  ۲۷گفت: سال گذشته   ۱۴۰۱آزمون کارشناسی ارشد سال 

درصد افزایش یابد. وی   ۳۰ما این است که این آمار امسال به باالی   بینیها شدند که پیش  دانشگاه

ای مختلف آزمایشی آزمون کارشناسی ارشد اقبال ه همچنین بیان کرد: در مجموع در گروه

هزار نفر داوطلب در گروه  ۴۰۰بیشتری از آزمون علوم انسانی صورت گرفته است و بیش از 

های فنی مهندسی   علوم انسانی آزمون ارشد شرکت کردند که بیشتر داوطلبان تمایل دارند از رشته 

دا کنند و این هدایت تحصیلی هدایت خوبی  های علوم انسانی گرایش پی و ریاضی به سمت رشته 

 .است که امیدواریم آثار آن را در جامعه ببینیم

انسانی کشور از تهیه آیین   رییس مرکز هماهنگی و توسعه پژوهش و آموزش علوم قرآنی و علوم  •

نامه ارتقای اعضای هیأت علمی ویژه رشته علوم انسانی در آینده نزدیک خبر داد و گفت: همواره  

 .کردند  اتید از این که آیین نامه ارتقا ویژه علوم انسانی وجود ندارد، گالیه میاس

  

https://irantahsil.org/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C/


  

 خالصه مطلب 

رشته های علوم انسانی » در این مقاله به بررسی رشته علوم انسانی پرداختیم و سعی کردیم تا به سوال

؟« پاسخ دهیم. دانستن جواب این سوال از اهمیت باالیی برخوردار است چرا که  مناسب چه کسانی است

سبب می شود که دانش آموزان با آگاهی از این رشته و دانستن عالیق، استعداد و توانایی های خود دست 

به انتخاب این رشته بزنند و تصمیمی احساسی و غیر منطقی برای آینده خود نگیرند. عالوه بر آن،  

نطور که مشاهده کردید به بررسی توانایی های الزم برای رشته انسانی نیز پرداختیم تا بدانیم چه هما

کسانی در رشته انسانی موفق می شوند و راهکار های رسیدن به این موفقیت چیست. فراموش نکنید که  

ون داشتن این  سخت کوشی و داشتن عالقه به رشته خود فاکتور بسیار مهمی است و رسیدن به موفقیت بد 

دو فاکتور، ممکن نیست. پس از مطالعه این مقاله چنانچه سوال و یا اشکالی داشتید می توانید با مشاوران  

ما در ایران تحصیل تماس بگیرید. همچنین می توانید برای ما کامنت بگذارید. کارشناسان مجرب ما در 

 .کوتاه ترین زمان ممکن پاسخ گوی سواالت شما خواهند بود 

  

 


