
 اطالعات کانون شکوفایی خالقیت پارک علم و فناوری قزوین

تاکستانشعبه دانشگاه پیام نور   

 معرفی دانشگاه 

برای امکان دسترسی همه افراد جامعه به همت هیات امنا ء وقت که متشکل از افراد حقیقی وحقوقی  بزرگترین دانشگاه دولتی ، 1369در سال 

ردید.دانشگاه پیام نور مرکز تاکستان بزرگترین دانشگاه دولتی در این شهرستان با قدمت سی سال سابقه بودند در شهرستان تاکستان تاسیس گ

این مرکز دانشگاهی دارای امکانات به روز از قبیل کتابخانه ،سالن آمفی تئاتر  آموزشی در حال ارائه خدمت به همشهریان گرامی می باشد .

متر مربع دارای فضای  3500جامع کامپیوتری به روز می باشد .این مرکز دانشگاهی با مساحتی بیش از  ،آزمایشگاه ها وکارگاه های مجهز وسایت

سبز وامکاناتی جانبی مثل سالن ورزشی با تجهیزات مناسب برای اوقات فراغت دانشجویان می باشد.شایان ذکر است سوله ورزشی این مرکز با 

 این مرکز دانشگاهی دارای دوساختمان آموزشی می باشد . وتکمیل می باشد . متر مربع در حال احداث 2350مساحتی بیش از 

علوم تربیتی مدیریت وبرنامه ریزی -علوم تربیتی )مقطع کارشناسی (-روانشناسی )مقطع کارشناسی ( در حال حاضر این دانشگاه در رشته های

علوم تربیتی آموزش وپرورش پیش دبستانی )مقطع کارشناسی -ناسی (علوم تربیتی راهنمایی ومشاوره )مقطع کارش-آموزشی )مقطع کارشناسی (

-الهیات ومعارف اسالمی فقه ومبانی اسالمی )مقطع کارشناسی (-یریت بازرگانی )مقطع کارشناسی (مد-مدیریت دولتی )مقطع کارشناسی (-(

زبان وادبیات فارسی )مقطع کارشناسی  -زبان وادبیات فارسی )مقطع کارشناسی (-حقوق )مقطع کارشناسی (-حسابداری)مقطع کارشناسی (

مهندسی صنایع )مقطع کارشناسی -کامپیوتر گرایش فناوری )مقطع کارشناسی ( مهندسی-مهندسی فناوری اطالعات )مقطع کارشناسی (-ارشد(

علوم اجتماعی گرایش تعاون ورفاه )مقطع -مهندسی مدیریت پروژه )مقطع کارشناسی (-مهندسی مدیریت اجرایی )مقطع کارشناسی (-(

-صاد کشاورزی گرایش زراعت )مقطع کارشناسی (مهندسی اقت-مهندسی کشاورزی ترویج واموزش کشاورزی )مقطع کارشناسی (-کارشناسی (

 دانشجو دارد. علم اطالعات ودانش شناسی )مقطع کارشناسی (-آمار)مقطع کارشناسی (-علوم سیاسی )مقطع کارشناسی (

 امکانات کارگاهی و آزمایشگاهی موجود در دانشگاه

 آزمایشگاه فیزیک  -آزمایشگاه کشاورزی

سایت کامپیوتری  –کتابخانه –نفرانس سالن ک سایر امکانات دانشگاه  

3481367789صندوق پستی –روبروی میدان شهید لشگری -انتهای بلوار امام خمینی )ره(–تاکستان  آدرس دانشگاه  

 tak.qazvin.pnu.ac.ir وب سایت دانشگاه

 خانم فائزه رحمانی  دبیر کانون

کانونشماره تماس دفتر 30096028352-98     163-162-161داخلی    

دبیر کانونایمیل دفتر /   Samansaman1016@gmail.com 

 


