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روابط عمومی دانشگاه قم

ملــت  یــک  مقابــل، شــقاوت  در  و  مرکــز ســعادت  دانشــگاه 
اســت. از دانشــگاه بایــد سرنوشــت یــک ملــت تعییــن شــود . 
دانشــگاه خــوب یــک ملــت را ســعادتمند می کند و دانشــگاه 
غیــر اســلامی، دانشــگاه  بــد، یــک ملــت را بــه عقــب مــی زنــد.

و  همه جانبــه  نرم افــزارِی  جنبــش  یــک  بتوانــد  بایــد  دانشــگاه 

عمیــق در اختیــار ایــن کشــور و ایــن ملــت بگــذارد تــا کســانی 

و  قالبهــا  بــا  و  پیشــنهادها  بــا  تــلاش هســتند،  و  اهــل کار  کــه 

نوآوریهــای علمــِی خــودی بتواننــد بنــای حقیقــی یــک جامعــه آبــاد 

زشــهای اســلامی را بــالا ببرنــد.  ــرات و ار
ّ

و عادلانــه مبتنــی بــر تفک
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اقــدام بــه پذيــرش دانشــجو در دو رشــته  در ســال 1359 رســاً 

كارشناســی علــوم قضايــی و دبــری الهيــات از بــن طــاب حــوزه علميــه 

منــود. در ســال 1376 بــا تصويــب شــورای گســرش آمــوزش عالــی، 

ــر  ــم« تغي ــگاه ق ــه »دانش ــاب« ب ــی ط ــی و قضاي ــی تربيت ــه عال »مدرس

وضعیــت داد و اساســنامه جديــد دانشــگاه قــم در 1378 در شــورای 

گســرش آمــوزش عالــی، بــه تصويــب نهايــی رســيد. هم اكنــون دانشــگاه 

قــم بــا 6 دانشــكده، 1 پردیــس و مركــز آمــوزش مجــازی، 5 پژوهشــکده 

ــی و  ــروه پژوهش ــی 9 گ ــروه آموزش ــاوری، 30 گ ــی و فن ــز پژوهش و مرك

174 رشــته تحصيلــی در مقاطــع كارشناســی، كارشناســی ارشــد و دكــری 

ــه  ــود ادام ــی خ ــی و فرهنگ ــی، پژوهش ــاي آموزش ــه فعاليته ــی ب تخصص

ــی دارد. ــر م ــی گام ب ــی و كيف ــد كم ــر رش ــد و در مس می ده

ــته از  ــگاهی برخاس ــال 1404، دانش ــق س ــم در اف ــع ق ــگاه جام دانش

انقــاب، پیــرو در تولیــد و تحقــق اقتصــاد دانش بنیــان، تعمیــق و 

ــش و  ــم و دان ــی، پیشــگام در گســرش مرزهــای عل انتشــار اندیشــة دین

ــور  ــی در کش ــامی و انقاب ــت اس ــی و هوی ــت علم ــا مرجعی ــاوری ب فن

ــی  ــا مراکــز علمی-پژوهشــی و فرهنگ ــازنده ب ــا و س و در تعاملــی پوی

ملــی، منطقــه ای و بیــن املللــی بــوده و بــه عنــوان نظــام آمــوزش عالــی 

نــوآور، پیــش رو، الگــو و قطــِب نــوآوری و ابتــکارات در زمینــه آموزشــی، 

ــم و توســعه، و در  ــت، عل ــق معنوی ــر تلفی پژوهشــی و فرهنگــی و مظه

ردیــف 20 دانشــگاه جامــع برتــر کشــور و یکــی از دانشــگاه هــای معتــر 

ــان اســام شــناخته مــی شــود. در منطقــه و جه

خالصــه تاریخچه

انداز  چشم 
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ســاختار آموزش

ــجویی وضعیت دانش

وضعیت دانشگاه قم در سال 59 )سال تأسیس(: 

ــا 2  رشــته تحصیلــی علــوم قضايــی و دبــری الهيــات  رشوع بــه کار ب

در مقطــع كارشناســی.

وضعیت دانشگاه قم در سال 59 )سال تأسیس(: 

رشوع به کار با 150 نفر دانشجوی پرس.

دانشگاه قم هم اکنون دارای:

  7 دانشکده و پردیس

 30 گروه آموزشی

 174 رشته گرایش تحصیلی:

  دکرتی تخصصی : 40 رشته گرایش تحصیلی

  کارشناسی ارشد : 90 رشته گرایش تحصیلی

  کارشناسی : 44 رشته گرایش تحصیلی

می باشد.

دانشگاه قم هم اکنون دارای:

 4478 دانشجوی پرس

 4937 دانشجوی دخرت 

 در مجموع 9415 دانشجو

 پذیرش ساالنه بیش از 3000 دانشجو 

 دانش آموختگی ساالنه نزدیک به 2000 دانشجو

می باشد.

@MrZareiMohsen
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ی نمــودار مقایســه تعــداد دانشــجویان برحســب مقطــع تحصیل

6001 نفر

٪62

3038 نفر

٪31

634 نفر

٪7

٪82

٪39

٪61

٪18
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تعــداد هیــأت علمــی )اســاتید تمام وقت(

فضای آموزشــی

وضعیت دانشگاه قم در سال 59 )سال تأسیس(: 

رشوع به کار با 2 استاد متام وقت.

وضعیت دانشگاه قم در سال 59 )سال تأسیس(: 

ــی  ــاحت تقریب ــا مس ــتیجاری ب ــاختان اس ــک س ــا ی ــه کار ب رشوع ب

ــع. ــر مرب 500 م

دانشگاه قم هم اکنون دارای:

 284 عضو هیأت علمی متام وقت

 9 نفر استاد متام ، 79 نفر دانشیار ، 168 نفر استادیار و 28 نفر مربی

می باشد.

 حــدود 80 نفــر از اســاتید دانشــگاه قــم طــی 5 ســال اخیــر موفــق بــه 

ارتقــای رتبــه شــده انــد.

دانشگاه قم هم اکنون دارای:

 سایت پالن دانشگاه به وسعت 140 هکتار

 بــا بیــش از 20 ســاختامن و مجتمــع آموزشــی، کمــک آموزشــی، 

فرهنگــی، رفاهــی، اداری و پشــتیبانی بــا زیربنای تقریبــی 170،000 

مــرت مربــع و 30 هکتــار محوطــه ســازی و فضــای ســبز اســت.
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تعداد اعضای هیات علمی )283 نفر(

تعداد رشته های تحصیلی )164 رشته(

٪2

٪22

٪65

٪11

٪24

٪50

٪26

ی ــات علم نمــودار مقایســه تعــداد اعضای هی

نمودار مقایســه تعداد رشــته های ارایه شــده



8

روابط عمومی دانشگاه قم

تولیــدات علمــی و  پژوهشــی

فضاهــا و امکانــات کمــک آموزشــی و رفاهی

دانشگاه قم هم اکنون دارای:

 انتشــار بیــش از 600 مقالــه علمــی پژوهشــی ISI ، ISC و .. 

در مجــالت علمــی معتــر داخلــی و خارجــی 

 تألیــف  60 عنــوان کتــاب و بیــش از 500 رســاله و پایــان نامــه 

دکــرتی و کارشناســی ارشــد 

 انتشار 3 مجله علمی پژوهشی و 4 مجله علمی تخصصی

می باشد.

دانشگاه قم هم اکنون دارای:

 15 هزار مرت مربع کتابخانه در دو بخش مجزای خواهران و برادران

 9 هــزار مــرت مربــع فضــای آزمایشــگاهی )بــا بیــش از 90 عنــوان 

نویــن( فنــاوری هــای  و  پایــه  علــوم  فنــی مهندســی،  آزمایشــگاههای 

 35 هــزار مــرت مربــع رسای دانشــجویی)با اســکان بیــش از 300 دانشــجو 

در خوابــگاه دولتــی و یــک هــزار نفــر خوابــگاه غیردولتــی(

 8700 مرت مربع فضای ورزشی رسپوشیده )استخر و سالن ورزشی(

 15 هزار مرت مربع چمن و فضاهای ورزشی روباز

 3 هــزار مــرت مربــع رســتوران و ســالنهای غذاخوری)بــا امــکان ارائــه 700 

هــزار پــرس غــذا در طــول ســال تحصیلــی(

 1500 مرت مربع مهامنرسا و استادرسا

می باشد.
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نمــودار مقایســه تعــداد مقاالت ارایه شــده )تنها در ســال 95( 

ی ــی و خوابگاه ــی کمــک آموزش توســعه فضاهــای آموزش
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فعالیــت هــای فرهنگــی و اجتماعی
ــش از 830  ــت بی ــته اس ــته توانس ــال گذش ــا در س ــم تنه ــگاه ق دانش

عنــوان برنامــه فرهنگــی، مذهبــی، سیاســی، علمــی، هــری و اجتامعــی 

ــه  ــگاهیان را در برنام ــر از دانش ــزار نف ــش از 230 ه ــاً بی ــه مجموع ک

هــای مذکــور جــذب منایــد. بــر اســاس موضــوع مــی تــوان عنــوان کــرد:

 سیاســی بــا محوریــت هــای: دفــاع مقــدس، شــهدا و جانبــازان 

ــه؛  ــوان برنام ــوع 18 عن ــالب اســالمی در مجم ــط؛ انق ــه مرتب 32 برنام

ــوان برنامــه؛  ــرت 12 عن دشــمن شناســی در مجمــوع 14 برنامــه؛ بصی

استکبارســتیزی در مجمــوع 8 برنامــه؛ و امــام خمینــی)ره( در مجمــوع 

4 برنامــه تنهــا در یکســال گذشــته برگــزار گردیــد.

ــای:  ــت ه ــا محوری ــه( ب ــا بیــش از 110 برنام  مذهبی)ب

ــه؛  ــت 20 برنام ــه؛ مهدوی ــی 35 برنام ــای مذهب ــن ه ــزاداری و جش ع

ــفر  ــت س ــی 6 نوب ــه؛ و ســفرهای زیارت ــارک رمضــان 15 برنام ــاه مب م

ــد. ــزار گردی ــته برگ ــال گذش ــا در یکس تنه

 قرآنی)بــا بیــش از 115 برنامــه( بــا محوریــت هــای: محفــل 
ــش از  ــه بی ــی ب ــای قرآن ــزار ه ــرم اف ــه ن ــورد؛ ارائ ــی 42 م ــای قرآن ه

ــی 27 دوره؛   ــی قرآن ــای آموزش ــژه؛ دوره ه ــف وی ــا تخفی ــر ب 200 نف

مســابقات قرآنــی حداقــل 17 مــورد؛ و دیــدار بــا علــامء دینــی در دو 

نوبــت تنهــا در یکســال گذشــته برگــزار گردیــد. 

 فعالیــت هــای اجتامعــی بــا محوریــت هــای: برنامــه 

ــص  ــورد مخت ــالوه 133 م ــش از 50 برنامه)بع ــجویان بی ــژه نودانش وی

نودانشــجویان خوابگاهــی؛ فعالیــت هــای خیریــه بیــش از 35 مــورد(؛ 

مهــارت هــای زندگــی 16 فعالیــت؛ و پیشــگیری از آســیب هــای 

ــد.  اجتامعــی 10 برنامــه مــورد  تنهــا در یکســال گذشــته برگــزار گردی

ــه  ــورد از برنام ــی، 76 م ــای آموزش ــه ه ــب برنام ــورد در قال 174 م

هــای فــوق اردو محــور، 43 مــورد منایشــگاه محــور و 39 مورد مســابقه 

محــور بــوده اســت.
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ــی دانشــگاه قم عنــوان پژوهشــکده هــا و گروههای پژوهش

ی ــی اجتماع برنامــه هــای فرهنگ



روابط عمومی دانشگاه قم

 قــرار گرفــن عضــو هیــأت علمــی گــروه شــیمی دانشــگاه قــم )دکــرت نرصاللــه زاده بایــی( در زمــره 

1 درصــد دانشــمندان پراســتناد دنیا

 ثبت بیش از 180 عنوان اخرتاع در سطح ملی توسط اساتید و دانشجویان دانشگاه قم 

 5 نفر از دانشجویان برگزیده املپیادهای علمی کشوری 

 1 نفر از دانشجویان برگزیده خوارزمی

 3 نفر از اساتید برگزیده جشنواره فارابی

 تعدادی از اساتید بعنوان استاد منونه کشوری و برگزیده کتاب سال 

 عضویت و استقرار 10 رشکت دانش بنیان و حدود 30 واحد فناور در مرکز رشد دانشگاه

ــر توســط بیــش از 100 دانشــجوی دانشــگاه قــم در جشــنوارهای  ــن برت  کســب مــدال و عناوی

علمــی فرهنگــی ورزشــی در ســطح ملــی 

 احــداث و تجهیــز آزمایشــگاه مرکــزی و آزمایشــگاه دمــای فــوق رسد )از جملــه آزمایشــگاههای 

پیرشفتــه و منحــرص بفــرد در ســطح اســتان و کشــور(

 تجهیز کالسهای آموزشی به ملزومات آموزشی نوین 

 الکرتونیکی سازی کلیه امور حوزه معاونت دانشجویی

 ارتقــا رتبــه ی رساهــای دانشــجویی بــه رتبــه 3 درجــه بنــدی رساهــای دانشجویی)دانشــگاه قــم 

دارای 6 خوابــگاه اســت(؛ دریافــت منــودن مجــوز دو رسای دیگر)متاهلــی دردســت ســاخت اســت(.

 برگزاری مسابقه ملی مکران توسط انجمن علمی عمران

 برگزاری سوگواره سفر تا صفر )در سطح ملی(

 برگــزاری جشــنواره ادبــی بانــوی آســامنی بــا محوریــت حــرت معصومــه ســالم اللــه علیهــا )در 

ســطح ملــی(

 کسب رتبه های برتر مسابقات قرآنی

و  فرهنگــی  علمــی،  دســتاوردهای  و  پیشــرفتها 
انقــالب ســالگی   40 آســتانه  در  دانشــجویی 


