چرا دانشگاه نبی اکرم(ص) را انتخاب می کنیم؟

آنچه که این دانشگاه را از سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی می تواند متمایز کند نوع
خدماتی است که به دانشجو ارائه می شود .برخی از خدمات آموزشی ،دانشجویی و فرهنگی دانشگاه
به شرح ذیل است:
 -1بهره گیری از اساتید مجرب و با دانش در تمام مقاطع تحصیلی:
این دانشگاه کوشیده است با بهره گیری از اساتید با دانش و مجرب (با دارا بودن  45نفر عضو
هیات علمی تمام وقت که اکثرا استاد یار به باال بوده)  ،سطح علمی دانشجویان را تا حد
امکان باال برده و با این مزیت بتواند در قبولی فارغ التحصیالن این دانشگاه ،در مقاطع باالتر
کمک کند  .بطوریکه اکثر فارغ التحصیالن دوره کاردانی توانسته اند در مقطع باالتر
(کارشناسی ناپیوسته) قبول شده و ادامه تحصیل دهند  .همچنین تقریبا  55درصد از فارغ
التحصیالن دوره کارشناسی ،در مقطع باالتر (کارشناسی ارشد ) قبول شده اند.
 -2نظم و انضباط آموزشی:
یکی از مزایای تحصیل در این دانشگاه داشتن نظم و انضباط آموزشی است بدین معنی که
سعی شده کالسها در زمان مقرر تشکیل شده و هیچ کالسی به هر دلیل تعطیل نشود .نظم در
برگزاری امتحانات و ارائه به موقع نمرات دانشجویان نیز از شاخصهای مهم این دانشگاه می
باشد.
 -3وام صندوق رفاه وزارت علوم تحقیقات و فناوری:
مدیریت امور دانشجویی پس از تخصیص اعتبار از طرف صندوق رفاه و اعالم به این موسسه،
با نصب اطالعیه در داخل دانشگاه و اعالم در پرتال اینترنتی اقدام به ثبت وام صندوق رفاه
می نماید که بازپرداخت این وام  9ماه بعد از فراغت از تحصیل بصورت اقساطی شروع می
شود .میزان این وام برای دانشجویان کارشناسی ارشد ده میلیون ریال و برای دانشجویان
کارشناسی و کاردانی  3میلیون ریال می باشد  .همچنین صندوق قرض الحسنه دانشجوئی
نبی اکرم (ص) نیز وامهای یک ساله کمک شهریه برای دانشجویان در نظر می گیرد که این

وام برای دانشجویان کارشناسی ارشد  15میلیون ریال و برای دانشجویان کارشناسی و
کاردانی هفت میلیون و پانصد هزار ریال می باشد.
 -4نهار دانشجویی:
از ابتدای سال تحصیلی نهار دانشجویی یارانه ای (با قیمت مصوب وزارت علوم) در محل
سلف سرویس موسسه دایر بوده و دانشجویان با مراجعه به سایت اینترنتی سامانه تغذیه،
نسبت به رزرو آنالین غذا ،اقدام نموده و در زمان مقرر با حضور در محل سلف ،غذای خود را
صرف می نمایند.
 -5پایش سالمت جسم دانشجویان ورودی جدید:
در این طرح پزشک موسسه ،با حضور در اتاق پزشک در داخل موسسه آموزش عالی ،نسبت
به معاینه و ویزیت دانشجویان طبق دستورالعمل دفتر مشاوره و سالمت وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری اقدام نموده و ارجاعات تخصصی در صورت وجود ،به مراکز درمانی معتبر
شهر تبریز صورت می پذیرد.
 -6پایش سالمت روان دانشجویان ورودی جدید:
در این طرح کارشناسان دفتر مشاوره با مراجعه به تک تک کالسهای دانشجویان ورودی
جدید با توزیع فرمهای مربوطه که از طرف دفتر مشاوره و سالمت وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری ارسال شده است ،پس از توضیحات الزم و تکمیل فرمها توسط دانشجویان ،فرمها را
جمع آوری و پس از استخراج نتایج آن اقدام به برنامه ریزی صحیح در خصوص برگزاری
کارگاههای مشاوره مورد نیاز دانشجویان می نمایند.
 -7دفتر مشاوره و راهنمایی دانشجویان:
این دفتر در سه حوزه برنامه ریزی تحصیلی  ،روانشناسی عمومی و برنامه ریزی تحصیلی
اقدام به عقد قرارداد با سه تن از مشاوران مجرب نموده که با حضور در دفتر مشاوره ،هر
هفته در زمانهای مشخص به مراجعات دانشجویان در دفتر مشاوره مستقر در داخل موسسه
پاسخ میدهند .البته با یکی از مراکز مشاوره دارای مجوز نیز در شهر تبریز قرارداد منعقد
نموده و ارجاعات تخصصی نیز به آن مرکز صورت میگیرد .همچنین این دفتر اقدام به چاپ
انواع بروشور در حوزه های مختلف روانشناسی و علوم تربیتی نموده و در طول ترم در بین

دانشجویان توزیع می نماید .برگزاری کارگاههای آموزشی مهارتهای زندگی ،مهارتهای پیش
از ازدواج ،اعتیاد و داروهای اعتیاد آور و  ...از دیگر برنامه های این دفتر در طول سال
تحصیلی می باشد .استفاده از کلیه خدمات دفتر مشاوره برای تمامی دانشجویان رایگان می
باشد.
 -8برگزاری مسابقات ورزشی و استفاده از امکانات ورزشی با تخفیف:
مدیریت امور فرهنگی دو بار در سال اقدام به برگزاری مسابقات ورزشی دانشجویی می نماید
که به برنده گان این مسابقات هدایای ارزشمندی داده شده همچنین این مدیریت با عقد
قرارداد با باشگاهها و استخرهای استاندارد شهر تبریز  ،امکانات آنان را با تخفیف بیش از 50
درصد ،در اختیار دانشجویان دانشگاه قرار میدهد.
 -9برگزاری مراسم ها و همایشهای متنوع فرهنگی:
مدیریت امور فرهنگی در مناسبتهای ملی و مذهبی اقدام به برگزاری مراسم ها و جشنهای با
نشاط نموده و امکان حضور تمامی دانشجویان در این گونه برنامه ها را فراهم می آورد.
 -10دفتر توانمند سازی دانشجویان:
این دفتر با برنامه ریزی مدون دوره های توانمند سازی دانشجویان را با محوریت تربیت
دانشجویان کارآفرین در عناوین مهارتهای زندگی ،دوره های پیشرفته رایانه ،دوره های
پیشرفته مقاله نویسی ،دوره های پیشرفته روش تحقیق ،دوره تخصصی کاربردی هر یک از
رشته های تحصیلی دانشگاه و  ...بصورت کامال رایگان برای کلیه دانشجویان دانشگاه برگزار
می نماید.
 -11برگزاری هر ساله جشن دانش آموختگان:
مدیریت امور فرهنگی همه ساله با برگزاری مراسم ویژه و مجلل از دانش آموختگان این
دانشگاه تجلیل نموده و به آنان لوح دانش آموختگی اعطا می نماید.

