
با برخورداري از پیشینه تاریخی، فرهنگی، علمی و پژوهشی منحصر به فرد و ئی دانشگاه علوم پزشکی تبریز مادانشکده پرستاري و ما
اعالم 2018مه تبریز خود را براي میزبانی بخشی از مراسم مربوط به برناوجود پتانسیلهاي بالقوه و امکانات فیزیکی مناسب آمادگی 

.داردمی

.باشنداز امکانات و قابلیتهاي این دانشکده به شرح ذیل مینمونه اي

فارغ التحصیلی پرستاران آکادمیک در در امر آموزش اکادمیک دانشجویان پرستاري و مصادف شدن یکصدمین سال هیکصد سالشتن قدمتدا–1
.اریخی قرار خواهد گرفتت-مورد توجه گردشگران و پزوهشگران علمی که قطعا2018ً–ایران با برنامه تبریز 

.پرستاري در ایرانPhD)(اولین برگزار کننده دوره دکتري تخصصی–2

که حدود هشت سال مستمر به عنوان مرکز آموزش بین المللی براي اموزش پرستاران کشورهاي همجوار فعالیت لین دانشکده پرستاري در ایراناو–3
.شی با دانشگاههاي خارجی استکرده و طرف قرارداد آموز



محل مناسبی براي برگزاري کنفرانس ها، همایش ها، جلسات عمومی و ؛داشتن تجهیزات آموزشیبه لحاظ زیر ساخت آموزشی، موقعیت علمی و –4
.باشدمیتواند 2018-برنامه تبریزتخصصی و کارگروههاي تخصصی 

اضافه دو سالن کنفرانس مجهز  و بیش از هفت سالن براي نفر به120نفره و سه تاالر مجزا هر کدام به ظرفیت 400وجود یک تاالر همایش حدود –5
مخصوص تردد مقامات و ( VIPاصولی و منحصر به فرد، داراي ورودي و خروجی هاي اختصاصی و برگزاري کارگاههاي تخصصی همگی با طراحی

هفت کارگاه جانبی به طور همزمان امکان اتصال و اشتراك ویدئو کنفرانس بطوریکه امکان اجراي چهار همایش و بوده از امکانات ویژه این محل ) سران
.تمامی سالنها میسر می باشد

.براي شرکت کنندگان در مراسمبیش از دویست خودروبا گنجایشمحوطه پارکینگ اختصاصی وجود -6

ی براي استراحت میهمانان از ویژگیهاي بارز این و درختچه هاي زینتی با آالچیق هائ، گلها بزرگ با فضاي سبز مزین به درختانحیاط وجود چند- 7
.دانشکده محسوب میشود



.روز و صنعتیه بمحوطه دانشکده با تجهیزات اشپزخانه مجهز،در داخل نفر400مندي از امکانات سلف سرویس و غذاخوري با ظرفیت حدود بهره–8

میهمانان و شرکت کنندگان در مراسم راي استفاده بدر داخل ساختمان اصلیWirelessچند سایت کامپیوتري مجهز، همراه با اینترنت وجود- 9

.

.محوطه دانشکدهدر داخل.... تنیس و تبال،والیبال، فوتسال، بسکیکانات ورزشبا امدسالن ورزشی اختصاصی مجهز و استاندارمندي از بهره-10



.سکونت موقت میهمانان در داخل محوطه دانشکدهاتاق براي اقامت و خوابگاهی با حدود یکصدمجموعهبلوك اقامتی و3وجود -11

.ت معنوي در داخل محوطه دانشکدهاز و برگزاري مراسمانمازخانه بزرگ با گنجایش تقریبا یکصدو پنجاه نفر براي اقامه نم-12

.......وشهر تاریخی -، مکانهاي فرهنگیمراکز خریدبهبسیار مطلوب مکانی و جغرافیایی مناسب و امکان دسترسی سریع و موقعیت- - 13

، همراه با سالنهاي مطالعه هاي انگلیسی و فارسیت وب به زبانو با قابلیت جستجو تحمجهز به شکل سنتی و الکترونیکی غنی و کتابخانه وجود-14
.مجزا براي برادران و خواهران می باشد



می باشندو فرهنگی خالق و با استعداد علمیماهر، شامل دانشجویان کهعلمی و اجتماعی دانشجوئی - فرهنگیو تشکلکانون8فعالیت اعضاي–15
بزرگترین و بهترین برنامه ،ن نیروهاي جوان و پرانرژي در راستاي ارتقاي فرهنگ و آموزش و رفع مشکالت موجودو همواره داوطلبانه اماده اند به عنوا

.فرهنگی را با کمترین هزینه اجرا نمایند–هاي علمی 


