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کلیات





تاریخچه و ضرورت راه اندازی دانشگاه های تک جنسیتی

اولیــن دانشــگاه تــک جنســیتی دخترانــه در ایــران دانشــگاه الزهــراء)س( اســت کــه در ســال 1343 تأســیس شــد. در آن 
هنــگام بــا نــود دانشــجو، بــا نــام »مدرســه ی عالــی دختــران« فعالیــت خــود را آغــاز و پــس از پیــروزی انقــاب اســامی، 
تحــت نــام مطهــر الزهــراء)س( فعالیــت خــود را ادامــه داد. تأســیس دانشــگاه هــای تــک جنســیتی یکــی از طــرح هــای 

رایــج آمــوزش عالــی در تمــام دنیاســت کــه شــروع آن بــه قــرن نــوزده برمــی گــردد. 
تــا دهــه ی اخیــر تعــداد دانشــگاه هــای تــک جنســیتی در جهــان چهــل مــورد بــود کــه در ســال 1390 )2011 میــادی( این 
آمــار بــه بیــش از دویســت دانشــگاه رســید. ایــن نشــان مــی دهــد کــه نــه تنهــا در ایــران، بلکــه در مناطــق زیــادی از جهــان، 
بســیاری از خانــواده هــا عاقــه منــد هســتند کــه فرزنــدان شــان در ایــن نــوع دانشــگاه هــا تحصیــل کننــد. هــم اکنــون در 

ژاپــن هفتــاد، در آمریــکا شــصت و در انگلیــس بیســت دانشــگاه تــک جنســیتی وجــود دارد.
دربــاره ی اقدامــات وزارت علــوم در راســتای ایجــاد دانشــگاه هــای تــک جنســیتی ابتــدا بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه شــود 
کــه برنامــه ی وزارت علــوم تفکیــک جنســیتی تمامــي دانشــگاه هــا نبــوده، بلکــه هــدف اصلــی در راســتای ســند اســامی 
شــدن دانشــگاه هــا و مصوبــات شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی، ایجــاد و گســترش دانشــگاه هــای تــک جنســیتی در 
تمامــی اســتان هــای کشــور اســت. ایــن اقــدام، دایــره ی انتخــاب داوطلــب را گســترش مــی دهــد تــا اگــر بنــا بــه هــر دلیلی 
نمــی توانــد بــرای تحصیــل بــه شــهر دیگــری دور از خانــواده بــرود، امــکان انتخــاب بیــش تــری پیــش روی خــود داشــته 

. شد با
در ایــن راســتا دانشــگاه حضــرت معصومــه )س( نیــز بنــا بــه توصیــه مقــام معظــم رهبــری در اســامی کــردن دانشــگاه ها و 

پیگیــری مســئولین اســتان قــم تأســیس گردید.

۱



در مصوبــه »ســند دانشــگاه اســامي« کــه در جلســه 735  مــورخ 92/5/24 شــوراي عالــي انقــاب فرهنگــي و  بــر 
اســاس مصوبــه شــوراي اســامي شــدن دانشــگاه هــا و مراکــز آموزشــي بــه تصویــب رسیدهاســت، بــه طــور مســتقیم 
بــه لــزوم وجــود دانشــگاه هــاي تــک جنســیتي و کاهــش اختــاط غیرضــروري دختــر و پســر در دانشــگاه هــا اشــاره 
شــده اســت. بــرای نمونــه بــه چنــد مــورد از راهبــرد هــا و اقدامــات ســند اســامی شــدن دانشــگاه هــا اشــاره مــی کنیــم.

راهبــرد14: نهادينه ســازي فرهنــگ عفــاف و حجــاب، ســاماندهی فضــای عمومــی دانشــگاه هــا و 
حفــظ شــئون محیــط علمــی دانشــگاه.

* ترغیــب و حمايــت از تأســیس و گســترش دانشــگاه هــاي ويــژه دختــران و پســران بــا رعايــت 
عدالــت و كیفیــت آموزشــي و حــق انتخــاب داوطلبانــه خانــواده هــا

 
ــر اصــل خانواده محــوري و ترويــج و تســهیل ازدواج دانشــجويي و تبییــن  راهبــرد16: اهتمــام ب
موازيــن دينــي و اخاقــِي ارتبــاط مشــروع و برقــراري محرمیــت حســب شــرايط و مقتضیــات در 

جهــت رفــع نیازهــاي معقــول و واقعــي دانشــجويان

* رفع اختاط هاي غیرضروري در محیط هاي علمي و دانشگاهي

۲



* اهداف دانشگاه
- فراهــم آوردن امــکان ادامــه تحصیــل بــراي زنــان کشــور در دانشــگاهی مخصــوص آنهــا بــه منظــور بــاال بــردن ســطح 

علمــي ایــن بخــش از افــراد جامعــه
ــش  ــای نق ــوان در ایف ــدی بان ــای توانمن ــور ارتق ــه منظ ــان ب ــاز زن ــورد نی ــي م ــاي تحصیل ــته ه ــترش رش ــاد و گس -ایج

ــان ــی آن اجتماع
- توسعه و تعمیق نظام خانواده از طریق برگزاري دوره هاي آموزشي کوتاه مدت و بلند مدت

-تأمین نیروي انساني متخصص و کارآمد براي جامعه
-ایجاد دانشگاهي منطبق با فرهنگ اسامي ایراني و به حداقل رسانیدن دغدغه هاي اخاقي

-مشــارکت در تســهیل و تســریع فرآینــد توســعه آمــوزش عالــي کشــور و توجــه بــه نیازهــا و ســایق تمــام اقشــار جامعــه 
ــن زمینه. در ای

-توسعه تحصیات تکمیلي و افزایش تعداد دانش آموختگان مقاطع کارشناسي ارشد و دکتري
-حفظ کرامت انساني و توسعه فرهنگ تقوا و عفاف

ــه حــل آن توســط طــرح هایپژوهشــي و  ــان در کشــور و کمــک ب ــور زن ــراي آســیب شناســي ام ــاد مرجعــي ب -ایجـ
ــردي راهب

ــراي  ــه خصــوص ب ــدازي آمــوزش مجــازي ب ــق راه ان ــردم از طری ــه هــاي م ــه درون خان ــي ب -گســترش آمــوزش عال
ــد ــي کــه امــکان حضــور در دانشــگاه را ندارن زنان

-ایجاد مرکز دائمي پژوهش هاي کاربردي مرتبط با حوزه زنان
-ایجاد کتابخانه دائمي و تخصصي زنان

-ایجاد فرصت هاي مطالعاتي و نیز تبادل استاد و دانشجو از طریق ارتباط با سایر دانشگاه هاي جهان
-ایجاد مرکز مشاوره و ارائه خدمات مشاوره اي تخصصي زنان

۳





عملکرد حوزه
معاونت آموزشی و پژوهشی





فعالیت های آموزشی

تعداد دانشجویان برحسب مقطع تحصیلی و سال

تعداد دانشجویان پذیرفته شده به تفکیک هر سال

 سال
تحصیلی

۱۳۹۲۱۳۹۳۱۳۹4۱۳۹۵۱۳۹6۱۳۹۷۱۳۹8۱۳۹۹

4125146438221053127013801423کارشناسی

0133493142204241312ارشد

4125276779151195147416211735جمع کل

 سال
تحصیلی

۱۳۹۲۱۳۹۳۱۳۹4۱۳۹۵۱۳۹6۱۳۹۷۱۳۹8۱۳۹۹

98205235291344408262289کارشناسی

0132160485358106ارشد

98218256351392461320395جمع کل

۷



افزایش رشته هاو گرایش ها  از 4 رشته به ۱0 رشته در مقطع کارشناسي و اخذ پذیرش دانشجو در 
مقطع ارشد در 8 گرایش:

جدول زمانی اخذ رشته های جدید

        

 حقًق کیفری اطفال ي وًجًاوان

 طراحی پارچٍ ي لباس

 زبان شىاسی

 مشايرٌ

 مدیریت کسب ي کارَای کًچک
 علًم حدیث)گرایش وُج البالغٍ( 

 علًم قرآن يحدیث
تجارت الکتريویک-مدیریت بازرگاوی   

کارآفریىیمدیریت -مدیریت بازرگاوی  

مدیریت استراتژیک -مدیریت بازرگاوی  

بازرگاوی بیه المللی–مدیریت بازرگاوی   
بازرگاوی داخلی-مدیریت بازرگاوی   

بازاریابی-مدیریت بازرگاوی    

 فقٍ يحقًق اسالمی
 مترجمی زبان اوگلیسی

 حسابداری

 مدیریت بازرگاوی 

 حقًق

29قبل از   29  29  29   29  29  29  29  22 

مقطع کارشناسی ارشد

مقطع کارشناسی

8



 تعداد اعضاي هیأت علمي:

جدول جذب اعضای هیأت علمی به تفکیک گروه های آموزشی

 قبل ازگروه
۹۲

مجموع۹۲۹۳۹4۹۵۹6۹۷۹8۹۹

0000003104حسابداری

3000101106حقوق

1210001106مترجمی زبان انگلیسی

0000001102فقه و حقوق اسالمی

0101120016قرآن و حدیث

1011011005مدیریت

0000003014مشاوره

0000032005هنر

۹



تعداد دانش آموختگان:

جشن دانش آموختگی

نمودار تجمعی

جدول تفکیکی

طرحهای پژوهشی بر اساس سال و نوع طرح

 سال
تحصیلی

۱۳۹۲۱۳۹۳۱۳۹4۱۳۹۵۱۳۹6۱۳۹۷۱۳۹8۱۳۹۹

104801048266122154140کارشناسی

00004202020ارشد

104801048270142174160جمع کل

916جمع کل دانش آموختگان در 8 سال 

۱0



در دست اجرا خاتمه یافتهسال

139210

139310

139430

139540

139631

13971411

1398115

1399011

طرحهای پژوهشی بر اساس سال و نوع طرح

فعالیت های پژوهشی

تعدادسال

13926

139313

139413

139515

139635

139739

139861

139955

مقاالت چاپ شده سال 

۱۱



کتاب های چاپ شده اعضای هیأت علمی 

واحد انتشارات

تعداد کتابهای چاپ شده در انتشارات دانشگاه

مجله های علمی منتشر شده

سال13991398139713961395139413931392
تعداد118625462

۱۲



واحد انتشارات

 خاتمه یافتهسال

استقرار نظام الکترونیک در دانشگاه از طریق 1395
راه اندازی سامانه های انالین

اتصال شبکه دانشگاه  از طریق فیبر نوری 1395
اختصاصی به شبکه مخابرات

پوشش  سراسری اینترنت بی سیم جهت 1396
دانشجویان اساتید و کارمندان

افزایش سرعت اینترنت  دانشگاه به 100 1396
مگابایت بر ثانیه

ارتقا سیستم تلفن انالوگ به سیستم تلفن 1397
دیجیتال )ویپ(

راه اندازی سامانه اموزش انالین1398

واحد فناوری اطالعات

البراتوار زبان های خارجی سایت رایانه

۱۳



ــز  ــوی مرک ــی از س ــال 1386 اهدای ــاب در س ــد کت ــدود 4168 جل ــا ح ــه )س( ب ــرت معصوم ــگاه حض ــه دانش کتابخان
آمــوزش مدیریــت دولتــی اســتان قــم تشــکیل گردیــد. ســاختمان کتابخانــه در ســال 1394 بــا مســاحت 249.42 متــر 

ــرار گرفــت. ــرداری ق ــوم انســانی دانشــگاه حضــرت معصومــه )س( مــورد بهــره ب ــع در طبقــه دوم دانشــکده عل مرب
ــگاه  ــه دانش ــای کتابخان ــه کتاب ه ــه مجموع ــن ب ــی و التی ــاب فارس ــخه کت ــداد 13082 نس ــون، تع ــال 1392 تاکن از س

اضافــه شــده اســت.

کتابخانه

تعداد کتاب های اضافه شده به کتابخانه  دانشگاه حضرت معصومه )س(

تعداد جلد کتب سال
خریداری شده 

بودجه اختصاص یافته برای خرید 
کتاب )میلیون ریال(

1392574100

1393440100

1394590110

13951021250

13962676320

13972314350

139841001200

13991200490

 دوره هشت
ساله

حدودا 129152.920
سالن مطالعه

کتابخانه دانشگاه با بیش از ۲0 هزار جلد کتاب

۱4



تعداد کتاب های اضافه شده به کتابخانه  دانشگاه حضرت معصومه )س(

پروژه کتابخانه در دست احداثپروژه کتابخانه در دست احداث

هــم اکنــون کتابخانــه دانشــگاه حضــرت معصومــه تعــداد 32198 جلــد کتــاب دارد. طــرح امانــت بیــن کتابخانــه ای 
کشــوری الغدیــر و اســتانی مکتــا انعقــاد گشــته اســت.

تعــداد 26495 جلــد کتــاب فارســی و 1432 جلــد کتــاب التیــن طــول مــدت هشــت ســال بــه اعضــای کتابخانــه امانــت 
ــده است. داده ش

پــروژه کتابخانــه مرکــزی دانشــگاه حضــرت معصومــه راه انــدازی و اســکلت و ســفت کاری آن بــه اتمــام رســیده و 
تجهیــزات کتابخانــه ای آن تــا مبلــغ 7000 میلیــون ریــال صــرف خریــد قفســه، ســرور و دیگــر مــوارد شــده اســت.

 

 جلذ کتاب دارد. 89123ّن اکٌَى کتابخاًِ داًشگاُ حضرت هعصَهِ تعذاد 

اهاًت بیي کتابخاًِ ای کشَری الغذیر ٍ استاًی هکتا اًعقاد گشتِ است.کارگاُ ّای هتفاٍت طرح 
 .آشٌایی با پایگاُ ّای اطالعاتی برگسار شذُ است

جلذ کتاب التیي در ایي ّشت سال بِ اهاًت دّی اعضای  1489جلذ کتاب فارسی ٍ  99422تعذاد 
 .کتابخاًِ درآهذُ است

 

پرٍشُ کتابخاًِ هرکسی داًشگاُ حضرت هعصَهِ راُ اًذازی ٍ اسکلت ٍ سفت کاری آى بِ اتوام 
هیلیَى ریال صرف خریذ قفسِ، سرٍر ٍ دیگر  0777رسیذُ ، ٍ تجْیسات کتابخاًِ ای آى تا هبلغ 

 .هَارد شذُ است
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  ((    سس))ککتتااببخخااننهه    ددااننششگگااهه  ححضضررتت  ممععصصووممهه  
  ددرر  ههششتت  سساالل  ففععااللییتت  ددووللتت  ییااززددههمم  وو  ددووااززددههمم
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عملکرد حوزه
معاونت دانشجویی و فرهنگی





هزینه به میلیون ریال زیر بنا به متر مربععنوانردیف

100500راه اندازی سالن بدنسازی جنب خوابگاه1

ایجاد و بهره برداری از فضای ورزشی داخل 2
خوابگاه

1000500

18000700احداث جاده سالمت و تندرستی3

1408900احداث زمین چمن مصنوعی و بهره برداری4

 ایجاد مسیر دوچرخه سواری و تهیه 13 عدد5
دوچرخه کوهستان

500

افزایش زیر بنای ورزشی به میزان ۲۳ هزار متر مربع

اداره تربیت بدنی

سالن بدن سازی

۱۹



تعداد برنامه ها ی ساالنه بر اساس زمینه فعالیت

تعداد برنامه تاریخ سال

76 دیني و مذهبي

 مهر 92 الي
شهریور93

1

52 آموزشي و علمي

22 سیاسي

32 اجتماعي
27 فرهنگي
6 هنري

مدیریت امور فرهنگی

همایش فلسفه حقوق زن در اسالم

۲0



تعداد برنامه ها ی ساالنه بر اساس زمینه فعالیت

تعداد برنامه تاریخ سال

58 دیني و مذهبي

 مهر93 الي
شهریور94

2

41 آموزشي و علمي

8 سیاسي

29 اجتماعي
19 فرهنگي
7 هنري

هفتمین یادواره شهدا تا وصال شهید تهرانی مقدم

۲۱



تعداد برنامه ها ی ساالنه بر اساس زمینه فعالیت

تعداد برنامه تاریخ سال

48 دیني و مذهبي

 مهر94 الي
شهریور95

3

20 آموزشي و علمي

12 سیاسي

14 اجتماعي
18 فرهنگي
11 هنري

همایش اقتصاد مقاومتی

۲۲



تعداد برنامه ها ی ساالنه بر اساس زمینه فعالیت

تعداد برنامه تاریخ سال

43 دیني و مذهبي

 مهر95 الي
شهریور96

4

26 آموزشي و علمي

12 سیاسي

18 اجتماعي
14 فرهنگي
8 هنري

آیین گرامیداشت روز دانشجو

۲۳



تعداد برنامه ها ی ساالنه بر اساس زمینه فعالیت

تعداد برنامه تاریخ سال

66 دیني و مذهبي

 مهر96 الي
شهریور97

5

13 آموزشي و علمي

24 سیاسي

18 اجتماعي
35 فرهنگي
12 هنري

یادواره شهدای دانشجو و مدافع حرم

۲4



برگزاری دادگاه مجازی

تعداد برنامه ها ی ساالنه بر اساس زمینه فعالیت

تعداد برنامه تاریخ سال

33 دیني و مذهبي

 مهر97 الي
شهریور98

6

42 آموزشي و علمي

9 سیاسي

20 اجتماعي
21 فرهنگي
10 ۲۵هنري



افتتاحیه خادم یاران حرم رضوي

تعداد برنامه ها ی ساالنه بر اساس زمینه فعالیت

تعداد برنامه تاریخ سال

33 دیني و مذهبي

 مهر97 الي
شهریور98

7

22 آموزشي و علمي

11 سیاسي

8 اجتماعي
13 فرهنگي
11 هنري

۲6



تعداد برنامه ها ی ساالنه بر اساس زمینه فعالیت

تعداد برنامه تاریخ سال

14 دیني و مذهبي

مهر98 الي
اسفند99 

8

42 آموزشي و علمي

8 سیاسي

5 اجتماعي
8 فرهنگي
5 هنري

تاسیس صندوق خیریه
رویداد منطقه اي کمندفعالیت هاي ویژه

جشنواره استاني چرتکه

برگزاری رویداد منطقه ای کار، مهارت و نوآوری دختران دانشجو)کمند(

۲۷



صندوق نیکوکاری کریمه اهل بیت)س( )تاسیس شده در سال ۱۳۹۵(

مبالغ کمک های نفدی

عناوین کمک های نفدی و غیر نقدی

سال۱۳۹۹سال۱۳۹8سال۱۳۹۷سال۱۳۹6سال۱۳۹۵سال

مبلغ هزینه شده 
)میلیون ریال(

7،846،89387،481

 تعداد دانشجو
تحت پوشش

411294038

مبلغ )میلیون ریال(تعدادعنوان کمک هاردیف

12پزشکي و درمان1

270/4

45کمک هزینه خوابگاه2

12تغذیه3

11شهریه دانشگاه4

17کمک هزینه تحصیلي5

28روز دختر و روز زن6

32سایر) ایاب و ذهاب، اردو، لباس و ...7

289/4کمک هاي ایام کرونا8

559/8جمع

۲8



مدیریت امور دانشجویی

تسهیالت دانشجویی

نوع 
تسهیالت

ترم اول ۱۳۹۲۱۳۹۳۱۳۹4۱۳۹۵۱۳۹6۱۳۹۷۱۳۹8
سال ۹۹

شهریه
)میلیون ریال(

99/5130444/1697/5480

ضروری
)میلیون ریال(

751923493.000

تحصیلی
)میلیون ریال(

630/4817/4894/71.279/5664808796/82.320

مسکن
)میلیون ریال(

400575/4

۲۹



مالحظات زیربنای 
کل متر 

مربع

زمان انجام
عنوان پروژه  )سال( ردیف

پایان 
)پیش بینی 

پایان(

شروع

ظرفیت:
 400 نفر

700 1396 1395 ساخت و بهره برداری سالن غذاخوری دانشجویی 1

بهره برداری بخش 
خصوصی

40 1398 1397 خرید و راه اندازی تجهیزات طبخ فست فود 2

تجهیز و بهره برداری 
توّسط بخش خصوصی

60 1398 1398 راه اندازی قسمت طبخ و ارائه غذای خانگی 3

اداره امور تغذیه

سالن غذاخوری دانشجویی

۳0



اداره امور خوابگاه

زیربنا/عنوانسال
متراژ)مترمربع(

مساحت/
متراژ)مترمربع(

ظرفیت سرای 
دانشجویی/ 

نفر

96

اضافه کردن سالن ورزشی و تجهیزات ورزشی 
به سرای دانشجویی نرجس

100100*

 اضافه کردن محوطه حیاط)فضای سبز( به سرای
دانشجویی

40004000*

 اضافه کردن دو سالن 14 نفره به سرای97
دانشجویی

8080440

خوابگاه دانشجویی حضرت نرجس )س(

اداره امور تغذیه

۳۱



سال ۱۳۹۹سال ۱۳۹8سال ۱۳۹۷عنوان

تعداد مراجعین
)بر حسب نفرات(

192400328

تعداد مراجعین
)بر حسب تعداد جلسات(

2911001803

1099تعداد مشاوران و مددکاران

 تعداد آزمون ها و تجهیزات
روان شناختی

163434

تعداد همایش ها و کارگاه ها
خانوادهکارمنددانشجوخانوادهکارمنددانشجوخانوادهکارمنددانشجو

174324453560

 چاپ و انتشار فصلنامه و
بروشور

بروشورفصلنامهبروشورفصلنامهبروشورفصلنامه

737548

مرکز مشاوره و بهداشت )تأسیس شده در سال ۱۳۹۷(

مرکز مشاوره و بهداشت

۳۲



فعالیت های حوزه
معاونت اداری و مالی





تعداد کارکنان غیر هیات علمی

مدیریت امور اداری

جمع کلشرکتیقراردادیپیمانیرسمیسال

139206302359

139306272457

139425262356

139525243162

139627273167

139736273773

139837263874

1399511154071

۳۵



میزان تحقق
/پیشرفت

 )درصد(

اعتبارات 
صرف شده

 )میلیون ریال(

زمان انجام
عنوان پروژه  )سال( ردیف

پایان 
)پیش بینی پایان(

شروع

100 145120 1394 1389 ساختمان دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1

100 2.490 1394 1393 ساختمان سردرب اصلی 2

100 80.006 1398 1393 ساختمان سازمان مرکزی 3

100 20.169 1397 1394 ساختمان سالن ورزشی چند منظوره و انبار 
مرکزی

4

100 1.890 1395 1395  )sandwich panel( ساختمان نمازخانه 5

100 5.010 1397 1396 ساختمان سلف سرویس خوابگاه دانشجویی 
)sandwich panel(

6

100 9496 1399 1397 زمین چمن مصنوعی روباز 7

100 45،281 1399 1392 محوطه سازی 8

پروژه های مهم اتمام یافته در دولت تدبیر و امید )8 ساله(

سردرب اصلی دانشگاه

۳6



سالن ورزشی چند منظوره

دانشکده علوم انسانی

زمین چمن مصنوعی

سازمان مرکزی

مجموعه تصاویر

۳۷

پیاده روی مرکزی و آبنما )فاز۲(خیابان دسترسی از خوابگاه به سالن ورزشی



میزان تحقق
/پیشرفت

 )درصد(

اعتبارات 
صرف شده
 )میلیون ریال(

زمان انجام
عنوان پروژه  )سال( ردیف

پایان 
)پیش بینی پایان(

شروع

45 56.722 1401 1393 ساختمان سلف سرویس دانشجویی 1

75 1.290 1393 1393 یادمان شهدای گمنام 2

35 34.665 1401 1398 ساختمان کتابخانه مرکزی 3

54 8،225 1404 1399 محوطه سازی 4

پروژه های مهم در دست اجرا

ساختمان کتابخانه مرکزی

ساختمان سلف سرویس در دست احداث

یادمان شهدای گمنام

۳8






