
 ویان کارشناسی ارشد برای دانشج دانشگاه امکانات رفاهی طالعات عمومی مربوط به ا

 سراهای دانشجویی

فراغت و  خوابگاه بخشي از امكانات رفاهي دانشگاه مي باشد كه دانشجويان طبق آئين نامه مقررات عمومي تنظيم شده بصورت فردي و گروهي بخشي اوقات

برند و هنگام سكونت در خوابگاه ضمن رعايت حقوق ديگران و مقررات آئين نامه خوابگاه از امكانات رفاهي ،فرهنگي، ورزشي،  استراحت خود را در آن به سر مي

 روزانه  دانشگاه قرار دارد و به تمامي دانشجويان سايت اصليهاي دانشگاه شهيد مدني آذربايجان در داخل خوابگاه .نمايند.آموزشي و خدماتي آن استـفاده مي

 شير(. عجب و گوگان بناب، شهر، آذر سهند، اسكو، خسروشهر، تبريز، شهرهاي شامل:  بومي شهرهاي) .دگيرمي تعلق غيربومي خوابگاه

سالن  ،تندرستيجاده ، سالن تندرستي) مجري طرح تاک(،  رستوران مكمل ريحان-)نمازخانه، سايت كامپيوتري(، بوفه : خانه فرهنگءالزهرا امكانات رفاهي خوابگاه

 اتاق لباسشويي، اتو ، جارو برقي- سالن مطالعه ، زمين بسكتبال ،ورزشي

دستي، اتاق لباسشويي، سايت كامپيوتري، اتاق رستوران مكمل) مجري طرح تاک(، سالن تندرستي )بدنسازي(، اتاق فوتبال-المهدي: بوفه امكانات رفاهي خوابگاه

 و )سالن ورزشي در حال احداث( و اليبال، نمازخانه و سالن مطالعه زمين بسكتبال، ،تلويزيون، زمين چمن مصنوعي فوتبال

سالن  ،جاده تندرستي، سالن تندرستي) مجري طرح تاک(،  رستوران مكمل ريحان-)نمازخانه، سايت كامپيوتري(، بوفه : خانه فرهنگقدس امكانات رفاهي خوابگاه

 لباسشويي، اتو ، جارو برقي اتاق- سالن مطالعه ، زمين بسكتبال ،ورزشي

 امكانات داخل اتاق هاي دانشجويي شامل يخچال، جارو برقي، اجاق گاز، تخت، تشک و... مي باشد.

 .هاي دانشجويي دانشگاه استفاده نمايندتوانند از خوابگاهترم مي 4 و به مدت  شوند اسكان داده مي در اتاق هاي چهار نفرهدانشجويان كارشناسي ارشد 

نفر از دانشجويان اين دانشگاه را در دو مجتمع خوابگاه مجردي  2800پرسنل، مسئوليت كنترل، نظارت و اسكان نزديک به  2ها با دارا بودن  اداره امور خوابگاه

ه شهيد مدني فاقد خوابگاه متاهلي دانشگا دارد. برعهده را مربع متر  26300ساختمان به متراژ  16دختران و يک مجتمع خوابگاه مجردي پسران، جمعا به تعداد 

 باشد.مي

 

 اداره تغذیه

 آشپزخانه در غذا طبخ .دارد عهده به را دانشجويان شام و ناهار صبحانه، توزيع و طبخ مسئوليت دانشجويي، داره تغذيه به عنوان يكي از زيرشاخه هاي مديريت امورا

 .خواهران و برادران و توزيع شام در خوابگاههاي دانشجويي انجام مي گيردعتي سلف ، توزيع صبحانه و ناهار در دو سلف سرويس صن

يارانه غذايي به دانشجويان، دانشگاه شهيد مدني آذربايجان در راستاي ارج نهادن به دانشجويان در ذائقه هاي متفاوت غذايي اين امكان را فرآهم آورده كه با پرداخت 

است،  شده سازي پياده دانشگاه در تاک طرح غير از سلف مركزي اقدام به تهيه وعده غذايي خود بكنند كه اين اقدام با نامآنها بتوانند در مكان هاي تعريف شده ب

 باشد و يارانهتومان مي 20.000باشد قيمت آزاد غذاي چلو جوجه در رستوران ميزبان كه شامل طرح تاک مي مثالً كه باشد مي بدين صورت از آن نيز استفاده نحوه

. اين دانشگاه داراي سه خوابگاه به نام نمايد سرو و دريافت را خود غذاي تواندمي تومان 2.500 پرداخت با دانشجو كه است تومان 17.5000 مثالً  غذايي وعده نهار

كنند. ر هست كه مايحتاج دانشجويان را مهيا ميها بوفه مستقهاي خوابگاههاي الزهراء خواهران، قدس خواهران و المهدي برادران مي باشد كه در هر سه اين خوابگاه

 شام و نهار  اين دانشگاه براي وعده هاي ها توزيع مي شود،نه روز بعد در خوابگاهصبحا و شام هاي وعده و شود مي توزيع دانشگاه مركزي سلف در دانشگاه وعده نهار

ادبيات،  هاينشكدههمه چنين در دا .كند رزرو سپس و انتخاب تواند مي بخواهد كه را غذاها از كدام هر دانشجو كه بطوري گرفته نظر در منويي دو بصورت را غذاها

  شود.هايي مستقر هستند و طرح تاک در آنها اجرا ميعلوم پايه، علوم تربيتي بوفه

 ایاب و ذهاب دانشجویان

كند روزانه پنج مراغه واقع شده است اين دانشگاه جهت اياب وذهاب دانشجويان از قطار استفاده مي –كيلومتري جاده تبريز  35دانشگاه شهيد مدني آذربايجان در 

 كند.سرويس رفت و پنج سرويس برگشت جهت انتقال دانشجويان از شهر تبريز به دانشگاه و بالعكس استفاده مي

 


