
 اطالعات کانون شکوفایی خالقیت پارک علم و فناوری قزوین

 شعبه مؤسسه آموزش عالی کار قزوین

 معرفی دانشگاه 

 در و کرده آغاز را خود آموزشی فعالیت دانشجو نفر ۶۰۰ از بیش وپذیرش کارشناسی رشته ٧  با ١٣٧۵  سال در قزوین کار عالی آموزش مؤسسه

 علوم، وزارت عالیه نظارت سایه در و دانشجویان علمی، هیات اعضای و اساتید ، کارکنان ، مدیران تالش و سعی به عنایت با سالها این طی

مقاطع  (دولتی، بازرگانی، صنعتی و مالی)مدیریت در رشته های  این مؤسسه در حال حاضر .باشد می شکوفایی و رشد حال در فناوری و تحقیقات

خصوصی و )حقوق  / دکاردانی،کارشناسی،کارشناسی ارش( مقاطع حسابرسی، مالی و مدیریت)ابداری حس / کاردانی،کارشناسی،کارشناسی ارشد

 / کارشناسی و کارشناسی ارشد ( مقاطعشیمی نساجی و علوم الیاف)مهندسی نساجی  / کارشناسی و کارشناسی ارشد ( مقاطعکالثبت اسناد و ام

مقاطع  مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست / کارشناسی ،کارشناسی ارشد ( مقاطعمدیریت پروژه و بهینه سازی سیستمها)صنایع 

زبان انگلیسی   / کاردانی،کارشناسی، کارشناسی ارشد ( مقاطعساخت و تولید، جامدات)مکانیک  /کاردانی،کارشناسی ،کارشناسی ارشد 

مقاطع برق و الکترونیک  / مقطع کاردانیعلوم اداری  / یکاردانی و کارشناسمقاطع معماری  /کارشناسی و کارشناسی ارشد  ( مقاطعمترجمی)

مشغول  کارشناسیمقطع روانشناسی  / کارشناسی ناپیوستهمقطع مدیریت امور فرهنگی   / کاردانیمقطع مدیریت خانواده   / کاردانی و کارشناسی

 به فعالیت می باشد.  

 امکانات کارگاهی و آزمایشگاهی موجود در دانشگاه

 مرکز کامپیوتر مجهز می باشد. ٧آتلیه و  9متر مربع،  ٣۰۰۰کارگاه و آزمایشگاه مجهز در فضایی حدود  ۵۰دارای  قزوین کار عالی وزشآم مؤسسه

ساختمان با  ۶دفتر اداری در  ١۶مترمربع، دارای  4۵۰۰کالس با زیربنای حدود  ٧8این مؤسسه عالوه بر  سایر امکانات دانشگاه

ه، مترمربع می باشد. همچنین دارای سالن آمفی تئاتر، غذاخوری و بوفه، نمازخان ١4۰۰۰مساحتی بالغ بر

 مهمانسرای اساتید، کتابخانه و سالن مطالعه می باشد.

 قزوین، شهرصنعتی البرز، بلوار سهروردی، مؤسسه آموزش عالی کار قزوین آدرس دانشگاه

 http://qazvin.kar.ac.ir/index.php/fa وب سایت دانشگاه
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