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امکانات آموزشیدانشگاه رعد

امکانات عمومی

مزیت های مکانی

 مرکز آموزش علمی-کـاربـردی نیکوکـاری رعد از
    سال ١٣٨٩ مأموریت ارائه تحصیالت دانشگـاهی

         به افـراد دارای معلــولیت را بـه صـورت رایگــان در 
             محیطـی بـا حضـور توأمان افـراد تندرست و دارای

                 معلولیت بر عهـده گرفت برعهده گرفت. 

         شهـرونـدان خیـرانـدیش می تــوانند با استفـاده از
              امکــانـاتی که در این جـا معرفی می شود، در تـأمین

                  منابع برای ارائه خدمات توانمندسازی به افراد دارای   
                                      معلولیت سهیم شوند. 

موقعیت مکــانی منــاسب در شمــال غـرب تهـــران 
    دستــرسی بسیـــار منـــاسب بــا فـــاصله انـدک بـه 

        شریـــان هـای بزرگـراهی تهـران نظیـــر بزرگــراه هـای: 
            همت، حکیم، نیایش، چمران و ... .

   امکــان پارک خودرو تـا سقف ١٥٠ دستگـاه 
     مناسب سازی کامل فضاهای داخل سـاختمـان بـرای

         افـراد دارای معلـولیت
                            امکانات زیرساختی برق اضطراری، آسانسور، رمپ و... 

امکان استفاده از خدمات پذیرایی«کافه رستوران دست»   

کالس هـای آموزشی مجهـز به دیتـاپروژکتـور، پرده نمایش و وایت برد

کارگـاه هـای حرفـه ای و هنـری: خیـاطی، نقـاشی، معـرق، سفـال 

سـایت هـای آمـوزش کـامپیوتـر

اینتـرنت پـرسرعت (مودم یـا بی سیم) 

امکـان برگـزاری دوره هـای آمــوزشی پـودمـانی بـا اعطــای گــواهینـامه دانشگـاه

 جامع علمی-کاربردی

امکان برگزاری دوره هـای تک درس مهـارتی برای داوطلبـان جذب یـا کارکنـان شـاغل

امکـان همکـاری و مشارکت در برگـزاری دوره هـای آمـوزشی تلفیقی 

امکان طـراحی و اجرای دوره های آموزشی کوتاه مدت مورد نیاز شرکت ها و کسب وکارها

امکـان طـراحی و برگزاری کارگـاه هـای آمـوزشی، بـازآموزی و ارتقـای مهـارت هـا بر اسـاس 

نیاز سازمان ها

سالن همایش با ظرفیت ٢١٥ صندلی مبله ثابت با تجهیزات مناسب نور، میکسر صدا، 

دیتاپروژکتور، پرده نمایش برقی و ...

سالن کنفرانس با ظرفیت ٤٥ نفر مجهز به دیتاپروژکتور، پرده نمایش برقی، وایت برد

استودیو برای ضبط صوتی و تصویری مجهز به اتاق فرمان و تجهیزات فنی 

خدمات پذیرایی «کافه رستوران دست» در محیط های باز و بسته 

امکان ارائه هدایای ارزنده از دست ساخته های هنرمندان توان یاب


