
ی عا ه    با 

  دولتي: (دولتي/ غیر انتفاعي) فعالیت نوع                             حضرت معصومھ(س) :/موسسھدانشگاه نام 

  تاریخچه:
با درخواست عده زیادي از هموطنان، خصوصاً خانواده هاي متدین و انقالبی، مبنی بر ایجاد دانشگاه دولتی ویژه بانوان، مسئولین 

بر آن داشت تا با نگاه ویژه به این خواسته مردم، موضوع را پیگیري و به ثمر نشانند. و رسماً تاسیس دانشگاه دخترانه استان قم را 
به تصویب  26/3/1386حضرت معصومه(س) بعنوان دومین دانشگاه دولتی ویژه دخترانه پس از دانشگاه الزهراء در جلسه تاریخ 

  .اقدام به پذیرش دانشجو نمود 1386و در مهرماه سال  وم، تحقیقات و فناوري رسیدشوراي عالی گسترش آموزش عالی وزارت عل
 هیأت مؤسس:

  تخصص دانشگاهیرتبه و   تخصص حوزويرتبه و   نام و نام خانوادگی  ردیف
  *    مهندس عباس محتاج  1
  *    دکتر حسن خالقی  2
  *  *  علی بنایی دکتر حجت االسالم  3
  *    دکتر علیرضا باقري ثالث  4

 
 هیأت امناء:

  تخصص دانشگاهیرتبه و   تخصص حوزويرتبه و   نام و نام خانوادگی  ردیف

    *  آیت اله محمد مومن 1
    *  آیت اله صادق آملی الریجانی 2
    *  رضا اسالمیانحجت االسالم شیخ علی 3
    *  حجت االسالم شیخ محمود رجبی 4
    *  حجت االسالم غالمرضا فیاضی 5
  *  *  رضا شاهرخیحجت االسالم سید احمد 6
  *    منصور غالمیدکتر  7
  *    عبدالرضا باقريدکتر  8
  *    محمد روشندکتر  9

  *  *  حجت االسالم دکتر عسگر دیرباز 10
  *    ابراهیم عبدي پور فرددکتر  11
  *    حسن مروتیدکتر  12
  *    جالل رضایی نوردکتر  13
  *    مهندس حسین شفیعی 14

  
  



  ( اعم از روزانه ، شبانه، مجازي و دانشجویان مشغول به تحصیل در پردیس) آمار مربوط به تعداد ، جنسیت و جغرافیاي پذیرش دانشجویان 

  تعداد کل دانشجویان
  دانشجویان دختر  دانشجویان پسر  تعداد کل

  غیر بومی  بومی  غیر بومی  بومی  خانم  آقا
0  1474  0  0  518  956  

  95- 96وروديتعداد دانشجویان 
  دانشجویان دختر  دانشجویان پسر  تعداد کل

  غیر بومی  بومی  غیر بومی  بومی  خانم  آقا
0  461  0  0  189  272  

  
  آمار مربوط به مقاطع تحصیلی دانشجویان 

  :دانیمقطع کار
  مجازي  شبانه  روزانه  الورود جدید  تعداد کل

  خانم  آقا  خانم   آقا  خانم  آقا  خانم   آقا  خانم  آقا
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

  

  مقطع کارشناسی:
  مجازي  شبانه  روزانه  الورود جدید  تعداد کل

  خانم  آقا  خانم   آقا  خانم  آقا  خانم   آقا  خانم  آقا
0  1270  0  408  0  850  0  420  0  0  

  مقطع کارشناسی ارشد:
  مجازي  شبانه  روزانه  الورود جدید  تعداد کل

  خانم  آقا  خانم   آقا  خانم  آقا  خانم   آقا  خانم  آقا
0  204  0  53  0  172  0  32  0  0  

  مقطع دکترا:

  مجازي  شبانه  روزانه  الورود جدید  تعداد کل
  خانم  آقا  خانم   آقا  خانم  آقا  خانم   آقا  خانم  آقا
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

  
  
  



  تحصیل در پردیس)( اعم از روزانه ، شبانه، مجازي و دانشجویان مشغول به هاي تحصیلی   مربوط به نام و رشتهآمار اطالعات و 

  .دانیهاي تحصیلی مقطع کار رشته

یف
رد

 

 تعداد دانشجو رشته عنوان 

 خانم آقا

1  ---- 0 0 

2    
3    

4    
5    

  

  هاي تحصیلی مقطع کارشناسی. رشته

یف
رد

 

 تعداد دانشجو نام رشته

 خانم آقا

  244 0  حقوق 1

  197 0  مدیریت بازرگانی 2

  234 0  حسابداري 3

  216 0  مترجمی زبان انگلیسی 4

  238 0  فقه و حقوق 5

  107  0  علوم قرآن و حدیث  6

  34  0  مدیریت کسب و کار کوچک  7
                                                                              

  
  
  
  
  
  



  
  
  هاي تحصیلی مقطع ارشد. شتهر

یف
رد

 

 نام رشته
 تعداد دانشجو

 خانم آقا

  44 0  بازاریابی-مدیریت 1
  36 0  داخلی-مدیریت 2
  25 0  تجارت الکترونیک -مدیریت  3
  23 0  بازرگانی بین الملل -مدیریت  4
  24 0  مدیریت استراتژیک -مدیریت  5
  27 0  مدیریت کارآفرینی -مدیریت   6
  25  0  نهج البالغه -علوم حدیث  7

  

  هاي تحصیلی مقطع دکترا رشته

یف
رد

 
 نام رشته

 تعداد دانشجو

 خانم آقا

1  --- 0 0 

2    

3    

4    

5    
                                                          

  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  هاي تحصیلی جدید رشته

یف
رد

 

 مقطع نام رشته
 تعداد دانشجو

 خانم آقا

 34 0 کارشناسی مدیریت کسب و کار کوچک 1

     

     
  
  

  ها و پردیس خودگردان دانشکده اطالعات 
  

  نام دانشکده  ردیف
  تعداد دانشجو

 خانم آقا

 1474 0 ادبیات و علوم انسانی  1

  
  

  اطالعات مربوط به اساتید:
تعداد کل 

 اساتید
تعداد اساتید هیات 

 علمی
 اساتید خانم اساتید آقا تعداد اساتید حق التدریس 

144  
 پیمانی  رسمی 

110 92 52 
12 22 

  
 استاد دانشیار استادیار مربی 

 خانم  آقا  خانم آقا  خانم آقا  خانم  آقا 

55 40 34 12 3 0 0 0 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  اطالعات مربوط به خوابگاههاي دانشجویی

  خوابگاههاي تحت پوشش دانشگاهها

یف
رد

  

  آدرس  شماره تلفن  نام مسؤول  نام خوابگاه
  ظرفیت

  استیجاري  ملکی
 خانم آقا

  33209030- 126  الهه خلیلی خوابگاه نرجس 1

بلوار الغدیر روبروي 
 ورزشگاه یادگار امام 

دانشگاه حضرت 
  معصومه(س)

0  433  *    

  33209096  الهه خلیلی خوابگاه کوثر 2
بلوار الغدیر روبروي 
ورزشگاه یادگار امام 

  دانشکده علوم پزشکی 
0  200    *  

  32809252  الهه خلیلی  خوابگاه محدثه 3
پردیسان شهرك پردیسان 
 5خیابان اندیشه نبش اندیشه 
  دانشکده فنی و مهندسی

0  50    *  

  
  
  

  (دانشجویان غیر بومی که به دلیل محدودیت در خوابگاهها اسکان داده  نشده اند.)آمار دانشجویان غیر بومی فاقد خوابگاه 
  

  تعداد دانشجویان خانم   تعداد دانشجویان آقا 
0  0  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  ها و مدیران دانشگاه اطالعات مربوط به ریاست ، قائم مقام ، معاونت 

 
  

یف
رد

  

رتبه   سمت  نام و نام خانوادگی
  علمی 

تاریخ 
  انتصاب

  شماره تلفن
  نام مدیر دفتر   فکس دفتر  همراه  داخلی –ثابت 

ابراهیم عبدي پور دکتر   1
  مرتضی بهرامی 33209050  09121398723  33209030-102  1397  دانشیار  رییس  فرد

معاون آموزشی و   دکتر حسام الدین لسانی  3
  فوزیه داودي 33209050  09122522677  33209030-301  1396  استادیار  پژوهشی

دانشجویی و معاون   دکتر محمد رضا فالح  4
  زهرا بیگلري 33209050  09122523961  33209030-355  1395  استادیار  فرهنگی

  - 33209050  09127508312  33209030-350  1397  مربی  معاون اداري و مالی  حسن عزیزي  5

مدیر آموزش و   دکتر حسین معینی  6
  - 33209050  09124283573  33209030-333  1396  استادیار  تحصیالت تکمیلی

  1394  استادیار  مدیر پژوهش و فناوري  دکتر فائزه ارکان  7
  

306-33209030  09126514881  33209050 -  

گروه طرح و  رییس  دکتر محمد طاالري  8
  - 33209050  09131258173  33209030-115  1397  استادیار  برنامه

دکتر روح اهللا عباسی   9
  شورشجانی

رئیس گروه نظارت و 
  -   33209050  09132637864  33209030-675  1397  استادیار  ارزیابی

و  حراست رییس اداره  محمد رضا براتی  10
  -  33209050  09125512621  33209030-111  1395  -   سرپرست امور اداري

  - 33209050  09127465215  33209030-221  1390  -   مدیر امور مالی  محمد مهدي بختیاري  11

فوق مدیر امور فرهنگی و   سیده فاطمه حسینی  12
  - 33209050  09127586248  33209030-403  1396  -   برنامه

  - 33209050  09125512621  33209030-401  1395  -   مدیرامور دانشجویی  هادي باقري ثالث  13

رئیس اداره روابط   محمد جواد رضائی  14
  - 33209050  09120696817  33209030-104  1395  -   عمومی و امور بین الملل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  هاي عمرانی در دست ساخت: اطالعات مربوط به پروژه
 

(آموزشی ، ورزشی ، کاربري  نام پروژه  ردیف
  فرهنگی و...)

درصد   زمان آغاز  مکان
  پیشرفت

  تاریخ اتمام

 ورزشی سالن ورزشی 1
سایت اصلی دانشگاه واقع 

در شهرك دانشگاهی 
 پردیسان

1391 60 1397 

فضاي  -محوطه سازي 2
 سبز

 تفریحی
اصلی دانشگاه واقع سایت 

در شهرك دانشگاهی 
 پردیسان

1392 20  - 

جدول  –محوطه سازي  3
  کاري و تسطیح خیابان

  رفاهی
سایت اصلی دانشگاه واقع 

در شهرك دانشگاهی 
  پردیسان

1392 20   - 

  رفاهی  سلف سرویس 4
سایت اصلی دانشگاه واقع 

در شهرك دانشگاهی 
  پردیسان

1393  35  1399  

  اداري  ساختمان مرکزي 5
سایت اصلی دانشگاه واقع 

در شهرك دانشگاهی 
  پردیسان

1393  70  1398  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
 ها(سیاسی ، علمی، فرهنگی و ....) ها وتشکل طالعات مربوط به انجمنا

  

(سیاسی ، نوع فعالیت  نام تشکل  ردیف
آدرس و تلفن دبیر   رشته و مقطع تحصیلی  دبیر تشکل  علمی، فرهنگی و ....)

  تشکل
  33209030  کارشناسی-حقوق   معصومه سرداقی  علمی  انجمن علمی حقوق  1

 33209030  کارشناسی- فقه و حقوق اسالمی  سعیده چراغی  علمی  انجمن علمی فقه و حقوق  2

 33209030  کارشناسی - حسابداري   فاطمه نوروز پور  علمی  انجمن علمی حسابداري  3

 33209030  کارشناسی -مدیریت   زینب امین  علمی  انجمن علمی مدیریت  4

 33209030  کارشناسی-مترجمی زبان  منصوره خمکده  علمی  زبانمترجمی انجمن علمی   5

  33209030  کارشناسی -علوم قرآن و حدیث  زهرا زمانی  علمی  انجمن علوم قرآنی  6

 33209030  کارشناسی-مترجمی زبان  پریسا درویشی  مذهبی  کانون قرآن و عترت  7

 33209030  کارشناسی- فقه و حقوق اسالمی  زهرا یارندپور  مذهبی  مهدویتکانون   8

 33209030  کارشناسی-مدیریت  ریحانه عصاریان  هنري  کانون تئاتر  9

 33209030  کارشناسی-  فقه و حقوق  نیلوفر باقري  مذهبی فرهنگی  کانون فرهنگی خوابگاه  10

 33209030  کارشناسی-زبانمترجمی   سپیده قاسمی  فرهنگی اجتماعی  کانون فرشتگان  11

 33209030  کارشناسی-حقوق  زهرا دادخواه  فرهنگی اجتماعی  کانون آسیب هاي اجتماعی  12

 33209030  کارشناسی- فقه و حقوق  سیده زهرا حسینی  هنري  کانون شعر و ادب پارسی  13

 33209030  کارشناسی - مترجمی زبان  سارا یوسفعلی  علمی فرهنگی  منجمان جوانکانون   14

 33209030  کارشناسی- فقه و حقوق  زهرا فالح زاده  هنري  کانون فیلم و عکس  15

 33209030  کارشناسی-مدیریت  گلی خلیلی پور   علمی فرهنگی  کانون کارآفرینی  16

 33209030  کارشناسی- فقه و حقوق  فاطمه پوالدوند  فرهنگی اجتماعی  کانون هالل احمر  17

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  نشریاتاطالعات مربوط به 
  الف: نشریات علمی ، پژوهشی و ترویجی 

 
(ماهنامه عنوان  نام نشریه  ردیف

  )، فصل نامه
علوم حوزه تخصص(

انسانی علوم پایه ، فنی 
  مهندسی و...)

تلفن مدیر   نوع فعالیت  سردبیر  مدیر مسئول  صاحب امتیاز
  مسئول

1  
پژوهشهاي 
روانشناختی 
 در مدیریت

 علوم انسانی  دوفصلنامه
حضرت دانشگاه 

 معصومه(س)
 رسول عباسی

 علی نقی امیري

 علمی

352 -

33209030  

رسالت حقوق   2
 کیفري

 علوم انسانی دوفصلنامه
دانشگاه حضرت 

 معصومه(س)
علیرضا باقري 

 ثالث
 علمی ایرج گلدوزیان

350-

33209030  

3  
Applicati

on of 
language 
studies 

 علوم انسانی  دو فصلنامه
دانشگاه حضرت 

 معصومه(س)
علیرضا باقري 

 ثالث
محمود بی جان 

 خان
 علمی

356-

33209030  

4           

5           

  
  
  
  
  

  ب : نشریات فرهنگی ، دانشجویی ، اطالع رسانی و....
  

نامه،  (هفتهعنوان  نام نشریه  ردیف
نوع   سردبیر  مدیر مسئول  صاحب امتیاز  ماهنامه و ...)

  فعالیت
تلفن مدیر 

  مالحظات  مسئول

1                  

2                 

3                  

  
  
  
  
  
  
  



  
 

www.hmu.ac.ir 
info@hmu.ac.ir 

  
  دانشگاه حضرت معصومه(س) بلوارغدیر، روبروي ورزشگاه یادگار امام(ره) قم

  مالکیت طرح توسعه، معارضین احتمالی و... گزارش کلی از وضعیت سایت پالن دانشگاه از نظر وسعت، سند
 
 

هکتاري  100و مطالعات طرح جامع دانشگاه در زمین اجراي طرح جامع دانشگاه حضرت معصومه(س) 
هکتار در شهرك دانشگاهی منطقه پردیسان قم واقع در 100در زمینی به وسعت توسط مشاور ذیصالح، 

از سوي  هکتار از کل زمین دانشگاه طی قراردادي 12. اصفهان (جاده نیزار) انجام شده استجاده قدیم 
هکتار باقیمانده در کمیسیون استانی  88سازمان راه و شهرسازي به دانشگاه واگذار شده است که واگذاري 

د به کمیسیون لوایح تصویب و تایید شد و براي صدور سن قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت 69ماه
 . دولت ارجاع شده است

 
 



 
 


