
 کانون شکوفایی خالقیت پارک علم و فناوری قزوین

 شعبه مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا

 معرفی دانشگاه 

 نیمحرک، تقاضا محور و کارآفر یو سبز با عملکرد داریپا ا،یپو یدانشگاه تخصص کی یالگو

تخصصی فنی و مهندسی دولتی استان  مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا به عنوان اولین و تنها دانشگاه

باشد که در شهرستان بوئین زهرا واقع گردیده است. مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا که از این پس قزوین می

های شود، به عنوان دومین دانشگاه دولتی زیرمجموعه آموزش عالی پس از دانشگاهاز آن با عنوان دانشگاه نام برده می

للی امام خمینی )ره(، با ماموریت یک دانشگاه ماموریت گرای فنی و مهندسی و صنعتی با توجه به سیاست وزارت المبین

و در یکی  1390های کشور، در سال علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر وجود یک دانشگاه فنی مهندسی در هر یک از استان

اه اندازی گردید. این دانشگاه با  واقع شدن در یک موقعیت های صنعت و صادرات کشور یعنی استان قزوین، راز قطب

های کشور با ترین استانجغرافیایی بسیار استراتژیک از لحاظ صنعت و تجارت ـ به دلیل تأسیس در یکی از صنعتی

های صنعتی متعدد در اطراف خود همچون شهرک قرارگیری در سایت جنوبی شهرستان بوئین زهرا که مشتمل بر شهرک

های صنعتی کشور همچون همدان، مرکزی، قم و باشد، مجاورت با سایر استانکاوه و ... می –البرز  –آراسنج  –لیا  –اشتهارد 

البرز، قرارگیری در نزدیکی و دسترسی آسان به پایتخت کشور، قرارگیری در نزدیکی محورهای ارتباطی جنوب به شمال و 

نزدیکی جاده استراتژیک و تاریخی راه ابریشم ـ سعی بر آن  داشته است تا در  شرق به غرب کشور و همچنین قرارگیری در

آفرین و تأثیرگذار بوده و باشد. بر های مهندسی و نیازهای فنی و مهندسی استان، منطقه و کشور نقشراستای توسعه رشته

ن خود را در زمینه توسعه علمی و فناوری این اساس و به منظور ایفای هرچه مفیدتر و مؤثرتر نقش خود، دانشگاه برنامه کال

مراه ایفای نقش ارباب کشور بر مبنای اسناد باالدستی، تحقق ایجاد نسل سوم دانشگاه ها یعنی دانشگاه کارآفرین به ه

رجوع مداری و همچنین ایجاد نسلی از متخصصین و کارشناسان کارآمد و متعهد مورد نیاز منطقه و کشور با هدف رفع 

 است.ها فنی و مهندسی و صنایع استان، منطقه و کشور قرار دادهنیازهای رشته

 15گرایش ژئوتکنیک( و ) -مهندسی عمران: ارشدرشته کارشناسی  1) رشته های تحصیلی:در حال حاضر دانشگاه دارای 

رشته کارشناسی: مهندسی عمران، مهندسی شهرسازی، مهندسی نرم افزار، مهندسی صنایع، علوم مهندسی، فیزیک 

مهندسی، مهندسی مواد، مهندسی مکانیک، مهندسی معماری، مهندسی هوافضا، مهندسی برق، مهندسی پزشکی، 

 می باشد. مهندسی پلیمر، مهندسی شیمی(

 امکانات کارگاهی و آزمایشگاهی موجود در دانشگاه

 آزمایشگاه ها:

آز شیمی فیزیک  -7آز شیمی پلیمرها  -6آز شیمی عمومی  -5آز شیمی فیزیک  -4آز شیمی آلی  -3آز شیمی تجزیه  -2آز الکترونیک -1

آز تاسیسات         -14از سیاالت  -13از انتقال حرارت  -12مبانی برق  آز -11آز فیزیک اپتیک  -10(  2آز فیزیک ) -9(  1آز فیزیک ) -8پلیمرها 



آز خاک  -20آز خواص مکانیکی  -19از دینامیک ماشین و ارتعاشات  -18آز مدار منطقی  -17آز سیستم های دیجیتال  -16آزعملیات واحد  - 15

ایشگاههای مهندسی پزشکی  مجموع آزم -24آز آئرودینامیک -23آزانجماد  -22آز تکنولوژی بتن  -21  

 کارگاه ها:

کارگاه ابزار دقیق  -6کارگاه بال و بدنه وموتور هواپیما  -5کارگاه عمومی  -4کارگاه جوشکاری  -3کارگاه ماشین ابزار  -2کارگاه ریخته گری -1

کارگاه ماشین های الکتریکی     -7هواپیما   

نفری 100سالن کنفرانس  سایر امکانات دانشگاه  

رس دانشگاهآد هرا، مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین ز)ره(ینیبلوار امام خم یانتها -زهرا نیشهرستان بوئ   

 https://www.bzte.ac.ir/fa وب سایت دانشگاه
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