
 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 
در ابتدا با نام دانشگاه تربیت معلم به عنوان دانشگاه  دانشگاه شهید مدنی آذربایجانتأسیس 

تخصصی تربیت دبیر به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز دوره متوسطه برای مجموع استان های 

یندگان محترم استان در مجلس ای از نماتوسط مسئوالن و عده 6611شمال غرب کشور در سال 

با تأسیس آن  1367شورای اسالمی به وزارت  فرهنگ و آموزش عالی وقت پیشنهاد و در سال

با پذیرش دانشجو در دو رشته تحصیلی ریاضی  16 -6611موافقت شد. دانشگاه در سال تحصیلی 

نام دانشگاه تربیت به  6636و ادبیات فارسی فعالیت آموزشی و پژوهشی خود را شروع  و تا سال 

با موافقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به  6611معلم تبریز به فعالیت خود ادامه داد و از سال 

با توجه به تغییر سیاست های  0931از سال دانشگاه تربیت معلم آذربایجان تغییر نام داد و 

نگیان و وزارت علوم در خصوص دانشگاههای تربیت معلم و ایجاد دانشگاههای فره

همچنین ارتقای مأموریت این دانشگاه از تربیت تخصصی دبیر برای آموزش و 

با های علمی مورد نیاز جامعه و پرورش به تربیت نیروی متخصص در همه رشته

تغییر نام  تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی به دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 یافت.



شگــاه، مطالعات مربوط به طرح جامع آن نیز همزمان با شروع فعالیت های جاری دان

توسط مهندسین مشاور آغاز شد و پـس از بررسی های الزم توسط کارشناسان و 

مسئوالن وزارت فرهنگ و آموزش  عالی  وقت وسازمان برنامه و بودجه، سر انجام  

 5 مورد تصویب قرار گرفت. بر اساس این طرح دانشگاه شامل 0933در سال 

رشته در دوره روزانه و در مقطع کارشناسی شامل می شد که در حال  63 دانشکده و

رشته تحصیلی در دوره های روزانه و نوبت دوم در  73دانشکده و  7حاضر دانشگاه با 

مقطع کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری مشغول فعالیت است.ظرفیت دانشجویی 

ک آموزشی پیش بینی شده نفر است و فضای آموزشی و کم 01111مصوب دانشگاه 

متر مربع می باشد پردیس دانشگاه در زمینی به  011111در طرح جامع نزدیک به 

کیلومتر مساحت بیش از یک هزار هکتار و با زیر بنایی بالغ بر صد هزار متر مربع در 

مراغه واقع شده است. مجتمع دانشگاهی در پردیس اصلی همزمان  -جاده تبریز 95

افتتاح و مــــورد بهره برداری قرار گرفت.عالوه بر  0911-10صیلی با آغاز سال تح

های الکترونیکی به منظور پذیرش پروژه عظیم یاد شده، ساختمان دانشکده آموزش

متر  3111های مجازی و نوبت دوم در زمینی با مساحت بیش از دانشجو در دوره

احداث و  متر مربع 01111زیربنایی در حدود مربع در منطقه خطیب شمالی تبریز با 

 برداری قرار داده است.مورد بهره

 



 
 

 

های روزانه و شبانه و در مقاطع کارشناسی و های آموزشی دانشگاه در دورهفعالیت 

های مجازی و نوبت دوم کارشناسی ارشد و دکتری در پردیس اصلی و آموزش

 رکز شده است.دانشگاه نیز در ساختمان خطیب واقع در خیابان ورزش شهر تبریز متم
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