
  اطالعات فضاهاي ورزشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
  وسایل مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی  سرانه فضاهاي ورزشی روباز  سرانه فضاهاي ورزشی سرپوشیده  )نفر( تعداد دانشجویان

  ندارد  )قید شود(دارد   آموزشی  استاندارد  شبانه  روزانه

       261/3    896/0  پسر  دختر  پسر  دختر
  
  
  

2520  1638  951  518  

  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان )چند منظوره(هاي ورزشی استاندارد وضعیت سالن
ابعاد   آدرس  نام سالن

  سوله
نوع کاربري 

قید (ورزشی 
  )شود
  

نوع   سکوي تماشاچی
  پوشش

  )قید شود(

  مالحظات  وضعیت موجود

  دارد
  ظرفیت قید شود

در حال   ندارد
  استفاده

در حال 
  احداث

سایت اصلی   سالن یک
  دانشگاه

فوتبال، والیبال،   1680
  بسکتبال

         پارکت    1000 :تعداد

سایت اصلی   سالن کشتی
  دانشگاه

         تشک   :تعداد  ورزشهاي رزمی  96

سایت اصلی   سالن بدنسازي
  دانشگاه

         کف پوش   :تعداد  بدنسازي  96

سایت اصلی   سالن پینگ پنگ
  دانشگاه

ورزش پینگ   207
  پنگ

         سرامیک   :تعداد

سایت اصلی   سالن شطرنج
  دانشگاه

         سرامیک   :تعداد  شطرنج  72

مرکز بهداشت، 
مشاوره و اتاق 

  تندرستی

سایت اصلی 
  دانشگاه

         سرامیک   :تعداد  پزشکی و ورزشی  9

  

  استخر
  روباز  سرپوشیده

  ندارد  دارد  ندارد         دارد
  17×50 :ابعاد سوله

  :هاکاسهابعاد کاسه یا 
      :کوچک

  25×5/12               :بزرگ
  ندارد          دارد                 :  سونا

  ندارد            دارد         :  جکوزي

      

  :مالحظات
  متر مربع 70سالن بدنسازي استخر به ابعاد 

  :مالحظات

  



  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان )هاي انفراديورزش(هاي ورزشی آموزشی وضعیت سالن
 پوشش نوع  سکوي تماشاچی  دابعا  آدرس  نام سالن

  )قید شود(
  مالحظات  وضعیت موجود

  دارد
  ظرفیت قید شود

در حال   ندارد
  استفاده

در حال 
  احداث

         کف پوش   :تعداد  1890  اردوگاه بقیه اهللا اعظم  سالن شماره دو
         چمن   :تعداد  3200  اعظماردوگاه بقیه اهللا   زمین چمن فوتبال

         کف پوش   :تعداد  512  تبریز،خیابان دامپزشکی  سالن خطیب
         کف پوش   :تعداد  60  خوابگاه المهدي  اتاق تندرستی المهدي

         سرامیک   :تعداد  9  خوابگاه المهدي  اتاق فوتبال دستی
         سرامیک   :تعداد  62  خوابگاه الزهراء  اتاق تندرستی
         سرامیک   :تعداد  9  خوابگاه الزهراء  اتاق تندرستی

  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان وضعیت فضاهاي ورزشی روباز
نوع کاربري   ابعاد   آدرس  نام مکان

  ورزشی 
  )قید شود(

 پوشش نوع  سکوي تماشاچی
  )قید شود(

  مالحظات  وضعیت موجود
  دارد

  ظرفیت قید شود
در حال   ندارد

  استفاده
در حال 
  احداث

چمن  زمین
  فوتبال

         چمن   :تعداد  فوتبال  7700  سایت اصلی

پیست 
  دوومیدانی

دوومیدانی و   4000  سایت اصلی
  آموزشی

         خاك آجر   :تعداد

خوابگاه الزهرا   زمین بسکتبال
  دختران

         آسفالت   :تعداد  بسکتبال  700

         آسفالت   :تعداد  بدمینتون  150  خوابگاه الزهرا   زمین بدمینتون
         آسفالت   :تعداد  والیبال  162  خوابگاه الزهرا   والیبالزمین 

خوابگاه الزهرا   فوتبال دستی
  دختران

فوتبال   9
  دستی

         سرامیک   :تعداد

خوابگاه المهدي   فوتبال دستی
  پسران

فوتبال   9
  دستی

         سرامیک   :تعداد

خوابگاه المهدي   زمین بسکتبال
  پسران

         آسفالت   :تعداد  بسکتبال  420

         آسفالت   :تعداد  والیبال  162  خوابگاه قدس   زمین والیبال
خوابگاه المهدي   زمین والیبال

  پسران
         خاکی   :تعداد  والیبال  162

خوابگاه قدس   زمین بسکتبال
  دختران

         آسفالت   :تعداد  بسکتبال  420

خوابگاه الزهراء   جاده تندرستی
  دختران

ایستگاه   424
  تندرستی

         آسفالت   :تعداد

خوابگاه قدس   جاده تندرستی
  دختران

ایستگاه   250
  تندرستی

         آسفالت   :تعداد

  :تایید کننده نام و نام خانوادگی
  یوسف اقدمی  مدیر کل تربیت بدنی 


