
                     
 

  

ه  ١٣٨٨سال  نا آماری دا ھدسا ی   دو

  

    مديريت ساختمانها و تاسيسات 4- 2- 2
  

  هاي مختلف دانشگاه گزارش مساحت بخش: 1-4-2-2جدول 
  

  )مربع متر( تمساح  مكان

   2246285  عرصه دانشگاه

  289126  دانشگاه اعيان

ان ياع
  دانشگاه

  49291  فضاهاي آموزشي

  32589  فضاهاي كمك آموزشي

  22748  فضاهاي پژوهشي

  39951  فضاهاي اداري

  137451  فضاهاي رفاهي و خدماتي 

  7096   فضاهاي فرهنگي

  67167  خوابگاههاي دانشجويي

  11488  ها كتابخانه

  14294   غذاخوريهاي  سالن

  897372  فضاي سبز

  70975  مكانهاي ورزشي سرباز

  10927  دهيمكانهاي ورزشي سرپوش

  
  
  
  



                     
 

  

ه  ١٣٨٨سال  نا آماری دا ھدسا ی   دو

  

  ها زيربناي دانشكده: 2-4-2-2جدول 
 

  
 دانشكده

 

  موجود
 )رمربعمت(

  در دست احداث
  )مترمربع(

 0 17710 ادبيات و علوم انساني

 0 6054 و معارف اسالمي الهيات

 640 9621 و علوم ورزشي تربيت بدني

 0 10500 دامپزشكي

 0 24843 علوم 

 450 7252 علوم اداري و اقتصادي

 0 6779 علوم تربيتي و روانشناسي

 573 6261 علوم رياضي

 0 9257 كشاورزي

  14000    معماري و شهرسازي

 0 2622 منابع طبيعي و محيط زيست

 0 32890 مهندسي

 0 3967 هنرنيشابور

  15663  137756 جمع

  
  
  
  

  



                     
 

  

ه  ١٣٨٨سال  نا آماری دا ھدسا ی   دو

  

 يه تفكيك نام مكان و نوع كاربرزيربناي فضاهاي در دست احداث ب: 3-4-2- 2جدول 
  

 يكاربر نام مكان
  مساحت

  )مربعمتر(

  819  گروه علوم پايه -آموزشي كمك  آمفي تئاتر دانشكده علوم پايه

  6000  آموزشي كمك -رفاهي  استخر سرپوشيده دانشگاه

  1000  پژوهشي  پژوهشكده مطالعات اسالمي در علوم انساني

  11400 رفاهي )7و  6(خوابگاه مجردين 

  5964  آموزشي كمك -فرهنگي  سالن اجتماعات مركزي دانشگاه

  8870 آموزشي كمك كتابخانه مركزي دانشگاه

  1500  آموزشي كمك  مركز آزمايشگاهي

  6132  فرهنگي  مسجد جامع دانشگاه

  
  

 برداري رسيده  هاي به بهره پروژه: 4-4-2- 2جدول 

 
  

 نام پروژه
  مساحت

 )مربعمتر(

  520  تكميل آمفي تأترهاي دانشكده مهندسي

  4000  سالن ورزشي چند منظوره

  1000  سلف سرويس فاز دو دامپزشكي

 10000 هندسيمحوطه دانشكده م



                     
 

  

ه  ١٣٨٨سال  نا آماری دا ھدسا ی   دو

  

   ها به تفكيك دانشكده مساحت زيربناي كتابخانه: 5-4-2- 2جدول 
 

  

 دانشكده
 

  موجود
 )مترمربع(

 781 ادبيات و علوم انساني

 735 و معارف اسالمي الهيات

 562 و علوم ورزشي تربيت بدني

 349 دامپزشكي

 1838 علوم 

 538 علوم اداري و اقتصادي

 1152 يعلوم تربيتي و روانشناس

 376 علوم رياضي

 1522 كشاورزي

 70 كشاورزي شيروان

  معماري و شهرسازي

 107 منابع طبيعي و محيط زيست

 1009 مهندسي

 184 نيشابور هنر

 9223 جمع

  
  
  
  

  
  


