
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 معرفی اجمالی  

 دانشگاه جامع امام حسین)ع(
گاه: گاه تمدن ساز   شعار دانش  زتکیه، جهاد علمی، دانش

www.ihu.ac.ir 
@ihu_ac_ir 

 دستاوردهای دانشگـاه  انتشارات دانشگـاه 

 ارتباط با دانشگـاه

حس امام  جامع  بر )ع(  ن یدانشگاه  بالغ  تاکنون 

  ر یخود و سا  ازیمورد ن  یو آموزش  یکتاب علم  5000

آموزش مراکز  و  ها  انقالب    یدانشگاه  و  کشور 

 و منتشر نموده است. نیرا تدو یاسالم

حس امام  جامع  دستاوردهانیدانشگاه  تاکنون    ی)ع( 

مل ب  یبزرگ  ها  ی اد یز  یالملل  نیو  حوزه  و    تیترب   ی در 

ارائه خدمات مستشار  یپژوهش و فناور  ،ی آموزش  ی و 

 :عبارتند از این دستاوردهااز   یداشته است که برخ

و کارشناسان   رانینفر از مد  2000بالغ بر    تیترب  ❖

 یکشور و انقالب اسالم  ی کارآمد و اثربخش برا

ا  یطراح ❖ بر    جادیو  در   شگاهیآزما  20بالغ  مرجع 

 ی و علوم انسان  هیعلوم پا ،یو مهندس یفن ی حوزه ها

تول  یطراح ❖ بر    دیو  بن  500بالغ  دانش   انیسامانه 

و ساخت    یاز جمله طراح  یکشور و انقالب اسالم  ی برا

سامانه    ی و اجرا  یصوت، طراح  ی تونل باد ماورا  نینخست

  ...مناطق محروم کشور و ی برا  یشهر آب  ی ها

  یساز برا  میتصم  ی راهبرد  ی و ارائه گزارش ها  هیته ❖

 کشور   یتیحاکم ی مسلح و نهادها روهاین 

تدو  ی بازنگر ❖ جد  نییآ  نیو  ترف  دینامه  و    عینظام 

مقام معظم    شهی بر اند   یمبتن  یعلمئتیه  ی اعضا  ی ارتقا

س  ی رهبر تصو  ریو  علوم،   بیمراحل  وزارت  در  آن 

کشور    یانقالب فرهنگ  یعال  ی و شورا   ی و فناور  قاتیتحق

 ی شده توسط مقام معظم رهبر ری)تقد

به    آب و انرژی   فناوری های نوین  راه اندازی مرکز ❖

س  منظور آب  ی ها  ستمیتوسعه  و    هیتصفو    پردازش 

تول  ی ساز  نیریش هوا  دیو  رطوبت  از  هدف    آب  با 

 محرومیت زدایی 
❖   

تهران دانشگاه:  پل   ،ییبابا  دیاتوبان شه  ،آدرس  از  بعد 

حس  ی مرکز  تیموقع  ،لشگرک امام  جامع    ن ی دانشگاه 

 1698715461: یکد پست -السالم( هی)عل
======= 

 77105076دانشگاه:  ی مرکز رخانهیدب  نمابر

 info@ihu.ac.ir:   انامهیرا

به    یعلم  هینشر  37دانشگاه    نیا  نی همچن را 

و تا کنون بالغ بر   دینما  یصورت مستمر منتشر م

مقاله منتشر    6000از    شی شماره مشتمل بر ب  860

 نموده است.



 
 

 

 

 

  
 ها و پژوهشکده ها  دانشکدهعناوین  اهـل در دانشگـتحصی

 ها و پژوهشکده ها  دانشکده

 مقـدمــه 

حس    امام  جامع  دانشگاه  جدن یساختار  نسل  از    د ی)ع( 

ها بن  ی دانشگاه  و   تیتبع  انیحکمت  دانشکده  و  نموده 

شده   جادیا  کپارچهیساختار    کیپژوهشکده ها عمدتاً در  

و ذ فناور  لیاند  و  علم  مراکز  کنند که    یم  تی فعال  ی آنها 

و خدمات   یپژوهش  ، یآموزش  ی ها   تیانجام مامور  فهیوظ

 همزمان برعهده دارند.   ورترا به ص ی مستشار

  یدارا   یو پژوهشگران در مراکز علم و فناور  دیاسات  هیکل

گروه ها  ی دانش  یکرس مراکز   ل یذ  زین   یآموزش   یبوده و 

فناور و  اندینما  یم  تیفعال  ی علم  حاضر  حال  در   نی. 

دانشکده و پژوهشکده و مرکز مستقل    17  ی دانشگاه دارا

 .اشدب  یم ی مرکز علم و فناور 70و بالغ بر به شرح زیر 

حس  تیمامور  نیمهمتر    امام  جامع  )ع(،  نیدانشگاه 

مسلح و  ی روهاین  ازیو کارشناسان مورد ن  رانیمد تیترب 

اسالم  یتیحاکم  ی نهادها انقالب  و  باشد.    یم  یکشور 

از    ش یدر ب   1400دانشگاه در سال    نیاساس ا   نیبرهم

رشته   90از    شی و در ب   یتخصص  ی رشته مقطع دکتر  20

کارشناس مقطع  بر    ، ارشد  ی در  بالغ  هزاردارای    چهار 

 .  دانشجو می باشد

( کنکور 1:  ردیپذ   یدانشجو م  قیدانشگاه از سه طر  نیا

 رش ی( پذ2سازمان سنجش آموزش کشور.    ی سراسر

سهم آزمون  درخشان.    هیبدون  آزمون  3استعداد   )

  .ی و فناور قاتیوزارت علوم تحق دییمورد تا یاختصاص

)ع( در کنار دوره  نیدانشگاه جامع امام حس  نیهمچن   

ها  یطول   ی ها دوره  خود،  دار  مقطع  و   یعرض  ی و 

ن  با  متناسب  را  طراح  ازیتوانمندساز  و    یمخاطبان خود 

م ا دینما  یاجرا  ن   نی.  ها  ش   زیدوره    ، ی حضور  وهیبه 

 شود.   یو برگزار م یطراح  یدان یو م یکیالکترون 

حس    امام  سال  نیدانشگاه  از  و  مقدس  دفاع  دوران  در  )ع( 

مقام معظم    بیبا تصو  1387شده و در سال    یراه انداز  1365

)ع( نیامام حس  یپاسدار   ت یو ترب  یبه دو دانشگاه افسر   ،ی رهبر

 شد.   کی)ع( تفکنیو دانشگاه جامع امام حس

حس    امام  جامع  دولتنیدانشگاه  بخش  در  ها  ی)ع(    ی )دوره 

غ  هیبورس دارا یو  پیوسته،مقاطع    یربورس(  ارشد   کارشناسی 

 یها  دوره   (PhD)یتخصص  یو دکتر  ناپیوسته  ارشد  یکارشناس

در رشته های علوم پایه،    یو فناور  قاتیمصوب وزارت علوم، تحق

  ق یاست که از طرعلوم انسانی، فنی و مهندسی و علوم دفاعی  

  ه یکل  ان یسازمان سنجش آموزش کشور و از م  یکنکور سراسر

  نیو شاغل  ان یجیبس  ،ی متعهد به انقالب اسالم  برادران و خواهران 

و مقررات    نیدانشجو دارد و طبق قوان  رشیمسلح پذ  یروهاین

 .دینما  یم تی فعال یو فناور قاتیوزارت علوم تحق

علوم جهان   یاستناد  گاهیکه پا ی علم یابیارز نیآخر براساس   

رتبه ISCاسالم ) انجام   ران یا  یهادانشگاه   یبند( در خصوص 

دانشگاه جامع   10)ع( جزء  نیداده است، دانشگاه جامع امام حس

ا اساس  بر  است.  گرفته  قرار  دانشگاه    نیبرتر کشور  گزارش، 

 نیو برتر  نیاول  یعلم   التی تسه  اری)ع( در معنیجامع امام حس

-ی اجتماع  ی ها  تی فعال  اریدانشگاه کشور شناخته شده و در مع

رتبه چهارم و در    ی الملل  نی ب  وجهه  اریرتبه سوم، در مع  ی اقتصاد

جامع کشور    یدانشگاه ها  هیکل  نیآموزش رتبه هفتم را در ب  اریمع

 کسب نموده است. 


