
 ویان دکتريبراي دانشج دانشگاه امکانات رفاهی طلاعات عمومی مربوط به ا

 سراهاي دانشجویی

تراحت فراغت و اس خوابگاه بخشی از امکانات رفاهی دانشگاه می باشد که دانشجویان طبق آئین نامه مقررات عمومی تنظیم شده بصورت فردي و گروهی بخشی اوقات
هنگام سکونت در خوابگاه ضمن رعایت حقوق دیگران و مقررات آئین نامه خوابگاه از امکانات رفاهی ،فرهنگی، ورزشی، آموزشی و خود را در آن به سر می برند و 

 غیربومی خوابگاه روزانه 	دانشگاه قرار دارد و به تمامی دانشجویان سایت اصلیهاي دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در داخل خوابگاه .نمایند.خدماتی آن استـفاده می
 شیر). عجب و گوگان بناب، شهر، آذر سهند، اسکو، خسروشهر، تبریز، شهرهاي شامل: 	بومی شهرهاي( .دگیرمی تعلق

الن س ،جاده تندرستی، سالن تندرستی( مجري طرح تاك)،  رستوران مکمل ریحان-(نمازخانه، سایت کامپیوتري)، بوفه : خانه فرهنگءالزهرا امکانات رفاهی خوابگاه
 اتاق لباسشویی، اتو ، جارو برقی- سالن مطالعه ، زمین بسکتبال ،ورزشی

دستی، اتاق لباسشویی، سایت کامپیوتري، اتاق رستوران مکمل( مجري طرح تاك)، سالن تندرستی (بدنسازي)، اتاق فوتبال-المهدي: بوفه امکانات رفاهی خوابگاه
 و (سالن ورزشی در حال احداث) و الیبال، نمازخانه و سالن مطالعه زمین بسکتبال، ،تلویزیون، زمین چمن مصنوعی فوتبال

الن س ،جاده تندرستی، سالن تندرستی( مجري طرح تاك)،  رستوران مکمل ریحان-(نمازخانه، سایت کامپیوتري)، بوفه : خانه فرهنگقدس امکانات رفاهی خوابگاه
 لباسشویی، اتو ، جارو برقی اتاق- سالن مطالعه ، زمین بسکتبال ،ورزشی

 امکانات داخل اتاق هاي دانشجویی شامل یخچال، جارو برقی، اجاق گاز، تخت، تشک و... می باشد.

 .هاي دانشجویی دانشگاه استفاده نمایندتوانند از خوابگاهمیترم  8 و براي  دانشجویاندانشجویان مقطع دکتري در اتاق هاي دو نفره 

نفر از دانشجویان این دانشگاه را در دو مجتمع خوابگاه مجردي دختران  2800پرسنل، مسئولیت کنترل، نظارت و اسکان نزدیک به  2ها با دارا بودن خوابگاهاداره امور 
 باشد.فاقد خوابگاه متاهلی می دانشگاه شهید مدنی دارد. برعهده را مربع متر	 26300ساختمان به متراژ  16و یک مجتمع خوابگاه مجردي پسران، جمعا به تعداد 

 

 اداره تغذیه

 نهآشپزخا در غذا طبخ .دارد عهده به را دانشجویان شام و ناهار صبحانه، توزیع و طبخ مسئولیت دانشجویی،	داره تغذیه به عنوان یکی از زیرشاخه هاي مدیریت امورا
 .برادران و توزیع شام در خوابگاههاي دانشجویی انجام می گیردعتی سلف ، توزیع صبحانه و ناهار در دو سلف سرویس خواهران و صن

یارانه غذایی به دانشجویان، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در راستاي ارج نهادن به دانشجویان در ذائقه هاي متفاوت غذایی این امکان را فرآهم آورده که با پرداخت 
است،  شده سازي پیاده دانشگاه در	تاك طرح	مرکزي اقدام به تهیه وعده غذایی خود بکنند که این اقدام با نام آنها بتوانند در مکان هاي تعریف شده بغیر از سلف

باشد و یارانه تومان می 20,000باشد قیمت آزاد غذاي چلو جوجه در رستوران میزبان که شامل طرح تاك می مثلاً که باشد می بدین صورت از آن نیز استفاده نحوه
. این دانشگاه داراي سه خوابگاه به نام نماید سرو و دریافت را خود غذاي تواندمی تومان 2,500 پرداخت با دانشجو که است تومان 17,5000 مثلاً  	وعده نهارغذایی 

کنند. ه مایحتاج دانشجویان را مهیا میها بوفه مستقر هست کهاي خوابگاههاي الزهراء خواهران، قدس خواهران و المهدي برادران می باشد که در هر سه این خوابگاه
 شام و نهار 	این دانشگاه براي وعده هاي ها توزیع می شود،نه روز بعد در خوابگاهصبحا و شام هاي وعده و شود می توزیع دانشگاه مرکزي سلف در دانشگاه	وعده نهار

ادبیات،  هاينشکدههمه چنین در دا .کند رزرو سپس و انتخاب تواند می بخواهد که را غذاها از کدام هر دانشجو که بطوري گرفته نظر در منویی دو بصورت را غذاها
  شود.هایی مستقر هستند و طرح تاك در آنها اجرا میعلوم پایه، علوم تربیتی بوفه

 ایاب و ذهاب دانشجویان

کند روزانه پنج مراغه واقع شده است این دانشگاه جهت ایاب وذهاب دانشجویان از قطار استفاده می –کیلومتري جاده تبریز  35دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در 
 کند.سرویس رفت و پنج سرویس برگشت جهت انتقال دانشجویان از شهر تبریز به دانشگاه و بالعکس استفاده می

 


