


حس خوب نیکوکاری...

توانبخشی،  با هدف بزرگ آموزش،  مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد در سال ١٣٦٣ 

اشتغال و بهبود کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت تاسیس شده است.

در اساسنامه مجتمع رعد آمده است: «برای ارتقاء توانايی  انساني  هيچ ابزاری مؤثر

 تر و مفيد تر از آموزش نيست.» از اين رو مجتمع رعد آموزش را در مفهوم عام كلمه 

و به شکل کامال رایگان محور فعاليت خود قرار داده است.

شما با رزرو و اجاره سالن همایش مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد، گام بزرگی برای 

همراهی در تامین هزینه های آموزشی کارآموزان رعد برداشته و به یکی از نیکوکاران 

همراه رعد تبدیل می شوید.

این سالن که یکی از سالن های مجهز و مدرن تهران است، با ٢١٣ نفر گنجایش از 

سيستم های صوتی و تصويری قوی و تجهیزات مدرن بهره برده و مناسب برای 

می باشد.  و...  کنسرت ها  و  آموزشی  دوره های  سمينارها،  رویدادها،  نشست ها، 

همچنین در فضای سالن جانبی امکان پذیرایی و برگزاری کارگاه، نمایشگاه و گالری 

فراهم شده است.

اعتبارات جمع آوری شده از محل واگذاری سالن، صرف تامین بودجه آموزش، مهارت

و در یک کالم  اشتغال حمایت شده  و  توان بخشی، تحصیالت دانشگاهی   آموزی، 

«توانمندسازی افراد دارای معلولیت» می شود.
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ویژگی های سالن

٢١٣ صندلی ثابت استاندارد مخصوص سالن 

استیج وسیع با ابعاد ٥*١٠ متر

فضا برای پارک حدود ٢٠٠ خودرو در جوار سالن همایش

دسترسی آسان به محل سالن از طریق بزرگراه های نیایش، همت،  چمران و یادگار از سراسر تهران

اتاق بک استیج با ابعاد ٦*٨ متر

رمپ دسترسی ویژه افراد دارای معلولیت از داخل سالن

امکان فیلمبرداری و عکاسی حرفه ای در سالن (در صورت درخواست همراه با فیلمبردار و عکاس)

اینترنت پرسرعت در تمام محوطه سالن

اتاق کنفرانس

سیستم گرمایش و سرمایش استاندارد

مجهز به سیستم برق اضطراری

پیانو یاماها (در صورت درخواست، همراه با نوازنده حرفه ای)

ترهای پخش 
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تجهیزات فنی

اتاق فرمان و کارگردانی فنی با تجهیزات مدرن و بروز

دیتا پروژکتور پیشرفته و پرده نمایش متحرک

مجهز به سیستم پخش صوتی و باندهای حرفه ای  

Sound Craft میکسر دیجیتال

میکروفون های بی سیم و هدست با قابلیت استفاده در تمام نقاط سالن برای برگزاری سمینارهای 

گروهی یا جلسات گفتگو

قابلیت پخش انواع اسالید، فایل و ویدیو  

سیستم نورپردازی استاندارد سالن با قابلیت ارتقا

امکانات پذیرایی

امکان پذیرایی و سرو میان وعده و غذا برای ١٥٠ نفر با میز و صندلی و ٢٠٠ نفر به صورت 

سلف سرویس در سالن جانبی 

آبدارخانه مجهز به تجهیزات صنعتی پذیرایی

امکان برپایی نمایشگاه، گالری و غرفه در سالن جانبی 

امکان تهیه هدیه برای میهمانان از آثار هنری تولید شده توسط افراد دارای معلولیت 



برای کسب اطالعات بیشتر 

در مورد نحوه اجاره سالن با ما تماس بگیرید:
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شهرک غرب، فاز٢، خیابان هرمزان، 
خیـابـان پیـروزان جنـوبی، پـالک٧٤
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