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 ��دو�ی ��ھد  سا�نا� آماری دا�ه  ۱۳۸۹         سال

 

 

  ها و تاسيسات مديريت ساختمان ۲-۲-۴

 

 هاي مختلف دانشگاه گزارش مساحت بخش: ۱-۴-۲-۲جدول 

 

 )مربع متر( تمساح مكان

 ۲۲۴۶۲۸۵ عرصه دانشگاه

 ۳۳۵۰۳۸ اعيان دانشگاه

اعيان 

 دانشگاه

 ۴۲۵۹۸ فضاهاي آموزشي

 ۲۵۰۸۲ فضاهاي كمك آموزشي

 ۲۷۱۰۱ فضاهای پژوهشی

 ۳۶۸۹۸ فضاهای اداری

 ۱۹۷۳۱۰ فضاهای رفاهی و خدماتی

 ۶۰۶۹ فضاهای فرهنگی

 ۹۰۴۹۷ هاي دانشجويي خوابگاه

 ۱۱۴۸۸ ها کتابخانه

 ۱۴۲۹۴  های غذاخوري سالن

 ۹۲۷۹۹۷ فضای سبز

 ۷۰۹۷۵ بازروهای ورزشی  مکان

 ۱۴۶۱۷ های ورزشی سرپوشيده مکان

 

 

 

 



                    
 

 ٢

 ��دو�ی ��ھد  سا�نا� آماری دا�ه  ۱۳۸۹         سال

 

 

 نام خوابگاه عنوان و به تفكيك  هاي دانشجويي خوابگاهمساحت : ۲-۴-۲-۲جدول 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )مترمربع(مساحت  نام خوابگاه عنوان

 پسران

 ۸۶۶۶ ۱فجر 

 ۸۶۶۴ ۲فجر 

 ۸۷۶۵ ۳فجر 

 ۸۷۶۲ ۴فجر 

 ۸۸۹۹ ۵فجر 

 دختران

 ۷۲۲۷ ۱پرديس 

 ۹۷۶۰ ۲پرديس 

 ۶۹۸۰ ۳پرديس 

 ۵۸۸۶ ۴پرديس 

 ۷۷۹۶ ۵پرديس 

 ۵۹۰۰ ۶پرديس 

 ۳۱۹۱ ءبقا هلينامت

 ۹۰۴۹۶ جمع



                    
 

 ٣

 ��دو�ی ��ھد  سا�نا� آماری دا�ه  ۱۳۸۹         سال

 

 

 ها زيربناي دانشكده: ۳-۴-۲-۲جدول 

 

 

 دانشكده

 

 )مترمربع( مساحت

 ١٨٠١٠ ادبيات و علوم انساني

 ٦٠٥٤ الهيات و معارف اسالمی

 ٥٥٨٣ تربيت بدني و علوم ورزشي

 ١٠٥٠٠ دامپزشكي

 ٢٥٧٧٤ علوم 

 ٨٠١١ علوم اداري و اقتصادي

 ٧٠٣٢ علوم تربيتي و روانشناسي

 ٦٨٣٤ علوم رياضي

 ٢٧١٨١ كشاورزي

  *معماري و شهرسازي

 ٣٦٩٨ منابع طبيعي و محيط زيست

 ٤٤١٦٨ مهندسي

 ١٦٢٨٤٥ جمع

                    *
 .باشد ساختمان دانشكده معماري و شهرسازي در دست احداث مي 

 

 

 

 

 



                    
 

 ٤

 ��دو�ی ��ھد  سا�نا� آماری دا�ه  ۱۳۸۹         سال

 

 

  ها به تفكيك دانشكده زيربناي كتابخانه: ۴-۴-۲-۲جدول 

 

 

 دانشكده

 

 )مترمربع( مساحت

 ٧٨١ ادبيات و علوم انساني

 ٧٣٥ الهيات و معارف اسالمی

 ٥٦٢ تربيت بدني و علوم ورزشی

 ٣٤٩ دامپزشكي

 ١٨٣٨ علوم 

 ٥٣٨ اداري و اقتصاديعلوم 

 ١١٥٢ علوم تربيتي و روانشناسي

 ٣٧٦ علوم رياضي

 ١٥٢٢ كشاورزي

 ١٠٧ منابع طبيعي و محيط زيست

 ١٠٠٩ مهندسي

 ٨٩٦٩ جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



                    
 

 ٥

 ��دو�ی ��ھد  سا�نا� آماری دا�ه  ۱۳۸۹         سال

 

 

 هاي طراحي شده و در دست طراحي پروژه: ۵-۴-۲-۲جدول 
 

 )مترمربع( مساحت نام مكان

 ۴۷۰ شناسي  آزمايشگاه قارچ

 ۱۱۰ اتصال مركز كامپيوتر به مركز رشد 

 ۱۰۵۰ بازسازي استخر روباز خوابگاه

 ۲۲۰۰۰ پاركينگ ميدان علوم

 ۶۰۰ بهمن ۲۲تكميل مجموعه 

 ۱۰۰۰۰ )بلوار پيروزي(تكميل ورودي و پاركينگ درب جنوبي 

  تنديس يادمان شهداي گمنام

 ۴۵۰ توسعه دانشكده علوم اداري و اقتصادي

 ۶۴۰ دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشيتوسعه 

 ۵۷۳ توسعه دانشكده علوم رياضي

 ۱۵ توسعه و بازسازي بخش خدماتي ساختمان دانشجويان شاهد و ايثارگر

 ۲۰۰۰ ساختمان بسيج اساتيد و موزه يادمان شهدا

 ۶۶۵۱ سالن اجتماعات مركزي دانشگاه

 ۳۸۵۰ مجتمع فرهنگي دانشكده كشاورزي

 ۹۷۰ تئاتر دانشكده علوم پايهمحوطه آمفي 

 ۱۶۰۰ محوطه دانشكده ادبيات و علوم انساني

 ۳۱۰۰ موزه تاريخ طبيعي

  نماي كلينيك دامپزشكي



                    
 

 ٦

 ��دو�ی ��ھد  سا�نا� آماری دا�ه  ۱۳۸۹         سال

 

 

  هاي در دست احداث پروژه: ۶-۴-۲-۲جدول 

 

 برداري رسيده  هاي به بهره پروژه: ۷-۴-۲-۲جدول 
 
 

 )مترمربع( مساحت كاربري نام پروژه

 ٨١٩ آموزشي  كمك آمفي تئاتر دانشكده علوم پايه

 ٦٣٥٠ آموزشي  كمك -رفاهي استخر سرپوشيده دانشگاه

 ١٠٠٠ پژوهشي علوم انسانيپژوهشكده مطالعات اسالمي در 

 ٤٥٠ آموزشي علوم اداري و اقتصاديتوسعه دانشكده 

 ٦٤٠ آموزشي و علوم ورزشي توسعه دانشكده تربيت بدني

 ٥٧٣ آموزشي توسعه دانشكده علوم رياضي

 ٥٧٠٠ رفاهي )٦پرديس (خوابگاه مجردين 

 ١٥٠٠ آموزشي  كمك مركز آزمايشگاهي

 

 شروع تاريخ كاربري پروژه نام
 مساحت

 )متر مربع(

 تعداد

 طبقات

 ۱ ۱۱۹۲ ۱۳۸۹ پژوهشي پژوهشكده انار فردوس

 ۲ ۱۹۴۰ ۱۳۸۷ پژوهشي پژوهشكده زعفران تربت

و دانشكده  ۲تكميل دانشكده دامپزشكي فاز 

 معماري و شهرسازي
 ۴ ۱۴۰۰۰ ۱۳۸۷ آموزشي

 ۲ ۶۱۳۲ ۱۳۸۸ فرهنگي تكميل مسجد جامع دانشگاه

 ۴ ۵۷۰۰ ۱۳۸۷ رفاهي )خيرين( ۷خوابگاه پرديس 

 ۲ ۶۶۵۱ ۱۳۸۷ آموزشي  كمك -فرهنگي سالن اجتماعات مركزي

 ۳ ۸۸۷۰ ۱۳۸۷ آموزشي  كمك كتابخانه مركزي دانشگاه


