
 معرفی دانشگاه

با ناا  دانشاگاه بیبیات     7631دانشگاه شهید مدنی آذربایجان فعالیت های آموزشی خود را از سال 

اف و نیاز های منطقه بعناوان  با بوجه به بازنگیی کلی در اهد 7610آغاز نمود. در سال معلم ببییز 

ید مدنی آذربایجاان  با نا  جدید، دانشگاه شه 7637سال  یک دانشگاه جامع بغییی ماهیت داده و از

، به عنوان دومین دانشگاه جامع استان آذربایجان شیقی در راستای پیشبید اهداف و سیاست های  

علم و فناوری نظا  مقدس جمهوری اسالمی اییان بینامه های آموزشای و پووهشای خاود را اداماه     

 می دهد.

 

 



نفای    0000ود دانشاجو در مقاا ع کارشناسای،د حاد     1000بیش از این دانشگاه در حال حاظی با 

 63دانشادده و   1گیایش بحصیلی  در قالا   –رشته  30  که در 0000ییدکارشناسی ارشد و دکت

هیات علمی بما  وقت بعناوان یدای از بارییگاتاربیین  دانشاگاه هاای       010گیوه آموزشی و بعداد 

ول مای باشاد. بای اسااس آخایین ربباه بنادی        کشور به فعالیت هاای آموزشای و پووهشای مشاغ    

، دانشگاه شهید  0071در سال  (ISC)جهان اسال   دانشگاههای کشور بوسط پایگاه استنادی علو 

 را در بین دانشگاه های جامع کشور کس  نموده است.   73مدنی آذربایجان رببه 

: A Brief Introduction Azarbaijan Shahid Madani University

Azarbaijan Shahid Madani University was founded in 1988 originally 

under the name of Tarbiat Moallem (Teacher Training) University of 

Tabriz. In 2001, however, based on revisions of the objectives and 

needs, the university transformed itself into an all-purpose university 

offering degree courses at both undergraduate and postgraduate levels. 

Since 2012 the university has continued its educational and research 

activities under the name of Azarbaijan Shahid Madani University at the 

main campus alcated about 35 kilometers southwest of Tabriz. 

Currently, more than 7000 students of which 2000 are postgraduate, 

study within 7 faculties, and 46 departments. The total number of full 

time academic staff is 270. 

In 2017, according to the ranking by ISC, Azarbaijan Shahid Madani 

University ranked 16 in research activities among comprehensive 

universities. 


