
3-2 Forecasting

قرار هترانکیلومرتی ۱۵۰که در قزویندر منطقه صنعیت ابراجنیدانشگاه معروف به انشگاه آ زاد اسالمی واحد قزویند

اه هزار دانشجو، حضور اس تادان برتر کشور، بنای بزرگ ترین خوابگ۲۵دارد مه اکنون توانس ته است اب بیش از 

گاه های آ زاد دانشجویی خاورمیانه، اجیاد مراکز پژوهشی و آ زمایشگاه های ختصیص و مدرن جزء واحدهای برتر دانش

.اسالمی کشور قرار گرید و مه اکنون جزء گروه یک دانشگاه های مطرح کشور حمسوب می شود
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ه شده همانطور که در تصویر مشاهده  می شود یک ورودی برای دانشجویان و یک ورودی برای اساتید در نظر گرفت

.است

.مکانیک و برق نیزقابل مالحظه میباشد,مکانیابی دانشکده های عمران 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AC%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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پیشینه
مهندسی و مهندسی کامپیوتردانشجو در دو رشته ۲۵۰گشایش یافت و با ۱۳۷۱این دانشگاه در سال 

.آغاز به کار کردصنایع

، کارشناسی، کاردانیرشته تحصیلی در مقاطع ۸۱هزار دانشجو در ۲۵این دانشگاه هم اکنون حدود 

.دارا استدکترای تخصصیو کارشناسی ارشد، کارشناسی ناپیوسته

دانشکدهها
و یک ( باراجین)دانشکده در مجتمع شهید عباسپور۴دانشکده می باشد که ۵دانشگاه آزاد قزوین دارای 

.در نواب می باشد (فنی و حرفه ای)دانشکده

مهندسی برق و رایانه و فناوری اطالعات•

مهندسی عمران ومعماری•

مهندسی صنایع و مکانیک•

مدیریت وحسابداری•

فنی و حرفه ای•
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بوستاندانش

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D9%86%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87_%D9%81%D9%86%DB%8C_%D9%88_%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF_%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87_%D8%A8%D8%B1%D9%82_%D9%88_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%88_%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF_%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF_%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87_%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9_%D9%88_%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF_%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D9%88_%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF_%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87_%D9%81%D9%86%DB%8C_%D9%88_%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF_%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
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بوستانمطالعه

.بخشیازمحوطهدانشگاهکهازنظرصداآراماستبهبوستانمطالعهاختصاصیافتهاست
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هدانشکدهبرقورایان

که بدلیل وجود .ساختمان دانشکده رشته برق با رشته های رایانه و فناوری اطالعات مشترک است 
.کارگاههای برق مشکالتی برای دانشجویان رایانه و فناوری اطالعات ایجاد میشود
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دانشکدهصنایعومکانیک
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دانشکدهعمرانومعماری

شکل ظاهری ساختمان دانشکده معماری و عمران هیچ تطابقی با این رشته ها ندارد و بیشتر
!شبیه به سلختمان اداریست تا دانشکده معماری و عمران 
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آزمایشگاهدقیقاندازهگیری
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آزمایشگاهمقاومتمصالح
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آزمایشگاههیدرولیک
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الکترونیک
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امکاناتآموزشی

سایتکامپیوتری
۲۲۰۰مسواحت سایت کامپیوتری دانشگاه آزاد قزوین یکی از بزرگ ترین سایت های کامپیوتری دانشگاهی کشوور بوه شومار موی رود کوه در فبوایی بوه

شوجویان مقواطع سایت از دو بخش سوایت آزاد و سوایت اینترنوت تشوکیل گردیده اسوت کوه موورد اسوت اده دان. متر مربع در ضلع غربی دانشگاه واقع است

لموی و انجوار دانشوجویان در ایون سوایت فرصوت اسوت اده از بانوک نرر افوزاری و ارتبواط بوا سوایت های ع. کارشناسی ارشد و دکتری می باشود, کارشناسی

.پروژه را دارند
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کتابخانه

مترمربع و مجهز به نرر افزارهای پیشرفته ۳۱۰۰برای دسترسی به امکانات کتابخانه، ساختمان کتابخانه و مرجع دانشگاه با زیر بنایی بالغ بر 

.عنوان آن التین است۶۰۰۰۰عنوان آن فارسی ۳۰۰۰۰عنوان است که ۹۰۰۰۰جلد در ۱۳۰۰۰۰این کتابخانه دارای حدود  .جستجو است

جلد نشریه است۶۰۰۰همچنین بخش نشریات مرجع دارای  .
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سلفسرویس
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مبلمان داخلی به گونه ای که تیرهای سازه ای مشکلی برای عبور و مروردانشجویان ایجاد 
.نمی کند 
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Fast food
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استادسرا
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مسجد

.بکارگیریفرمجدیدیازگنبددرمسجدایندانشگاهکامالمشهوداست
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