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  ها و تاسيسات مديريت ساختمان ٤-٢-٢

 

 دانشگاه پرديس هاي مختلف گزارش مساحت بخش: ١-٤-٢-٢ جدول

 مربع) (متر تمساح مكان

 ٢٢٤٦٢٨٥ عرصه دانشگاه

 ٣٧٦٧٦٧ اعيان دانشگاه

اعيان 

 دانشگاه

به تفكيك 

نوع 

كاربري 

 كالن

 ٤٨٠١٦ فضاهاي آموزشي

 ٣٠٧٨٣ فضاهاي كمك آموزشي

 ٣٤١٢٥ فضاهای پژوهشی

 ٤١٢٣٦ فضاهای اداری

 ٢١٢٨٧٦ فضاهای رفاهی و خدماتی

 ٩٧٣١ فضاهای فرهنگی

 

 دانشگاه پرديس هاي خاص برخي كاربريگزارش مساحت : ٢-٤-٢-٢ جدول

 مربع) (متر مساحت مكان

 ٣٤٦٣٠ آزمايشگاه و كارگاه

 ٢٥٤٧ درمانگاه

 ٨٤٣٦٢ هاي دانشجويي خوابگاه

 ١١٠٧٣ هاي مطالعه سالن

 ١٥٢٢٧  های غذاخوري سالن

 ٩٢٧٩٩٧ فضای سبز

 ٢٤٢٠٠٠ مزرعه

 ٧٠٩٧٥ های ورزشی روباز مکان

 ١٩٧٤٠ های ورزشی سرپوشيده مکان
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 س)(داخل پردينام خوابگاه عنوان و به تفكيك  هاي دانشجويي خوابگاه زيربنای :٣-٤-٢-٢ جدول

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 س)(داخل پردي ها زيربناي دانشكده: ٤-٤-٢-٢ جدول

 

 دانشكده
 (مترمربع) مساحت

 ١٨٠١٠ ادبيات و علوم انساني

 ٦٣١٤ الهيات و معارف اسالمی

 ١١٥٨٣ تربيت بدني و علوم ورزشي

 ١٧٤٠٠ دامپزشكي

 ٢٥٧٧٤ علوم 

 ٨٦١١ علوم اداري و اقتصادي

 ١٠١٤٠ روانشناسيعلوم تربيتي و 

 ٦٨٣٤ علوم رياضي

 ٢٧١٨١ كشاورزي

 ٦٣٧٥ و هنر اسالمي معماري و شهرسازي

 ٣٦٩٨ منابع طبيعي و محيط زيست

 ٤٣٦٢٨ مهندسي

 ١٨٥٥٤٨ جمع

 

 

 (مترمربع)مساحت  نام خوابگاه عنوان

 پسران

 ٨٦٦٦ ١فجر 

 ٨٦٦٤ ٢فجر 

 ٨٧٦٥ ٣فجر 

 ٨٧٦٢ ٤فجر 

 ٨٨٩٩ ٥فجر 

 دختران

 ٧٢٢٧ ١پرديس 

 ٩٧٦٠ ٢پرديس 

 ٦٩٨٠ ٣پرديس 

 ٢٩٤٣ ٤پرديس 

 ٧٧٩٦ ٥پرديس 

 ٥٩٠٠ ٦پرديس 

 ٨٤٣٦٢ جمع
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 دانشگاهپردیس هاي  مساحت زیربناي غذاخوري: ٥-٤-٢-٢ جدول

 (مترمربع)مساحت  نام غذاخوری

 ٣٧٠٠ سپردي

 ٥٨٤٢ فجر

 ١٨٠٠ مهر

 ١١٧٥ الدمي

 ١١٩٥ اسي

 ١٥١٥ تونزي

 ١٥٢٢٧ جمع

 

 

 هاي در دست احداث پروژه: ٦-٤-٢-٢ جدول

 (متر مربع) مساحت تاريخ شروع پروژه نام

 ٦٠٠٠ ١٣٩٣ ت بدنی و علوم ورزشیدانشکده تربياحداث ساختمان 

 ٥٠٠ ١٣٩٣ ن شهدای گمنامياحداث المان و بازسازی محل تدف

 ٢٠٠ ١٣٩٣ شهدا نهياحداث ساختمان گنج

 ٣٨٥٠ ١٣٩٣ نیيارت و گردشگری دياحداث ساختمان پژوهشکده ز

 ٦١٨ ١٣٩٣ د استانيج اساتياحداث ساختمان بس

 سيکل پرد ١٣٩٣ ر شرب دانشگاهيمطالعات مرحله اول و دوم آب شرب و غ

 سيکل پرد ١٣٩٣ های آب شرب و فاضالب ر و نگهداری و رفع اتفاق شبکهيتعم

 سيکل پرد ١٣٩٣ های دانشگاه رهای آشپزخانهياصالح چربی گمطالعات 

 سکل پردي ١٣٩٣ ر و نگهداری شبکه گازيتعم

 ٦٠٠ ١٣٩٣ احداث ساختمان سالن مطالعه دانشکده اقتصاد

 - ١٣٩٣ د دانشکده اقتصادياط مرکزی بخش اساتيبان حياحداث سا

 ٥٠٠ ١٣٩٣ ر فارسی زبانانيمحوطه سازی مرکز آموزش زبان فارسی به غ

 ٥٠٠ ١٣٩٣ اده روی جنب دانشکده معماریيمحوطه سازی و احداث دوربرگردان و پ

 ٢٠٠ ١٣٩٣ دان علوم تا آموزش کلياده روی حد فاصل مياحداث پ

 ٦٠٠ ١٣٩٣ نگ دانشکده کشاورزیياحداث راه جنب پارک

 ٤٠٠ ١٣٩٣ اده روی مقابل محوطه کتابخانه مقصودلوياحداث پ

 ١٢٠٠٠ ١٣٩٣ سيروهای پرد ادهيآسفالت پاحداث روکش 

 ٥٠٠ ١٣٩٣ نگ جنب ساختمان انتظاماتياحداث پارک

 ٢٠٠ ١٣٩٣ نگ انتظاماتيبان پارک هياحداث سا

 ١٠٠ ١٣٩٣ ک دامپزشکیينيداری کلايل ساختمان سريتکم
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 : (ادامه)٦-٤-٢-٢ جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 (متر مربع) مساحت تاريخ شروع پروژه نام

 - ١٣٩٣ اتيتی و دانشکده ادبيدانشکده علوم ترباحداث آسانسورهای 

 ٤٠٠ ١٣٩٤ ثارگريبازسازی ساختمان شاهد و ا

 ٦٠٠ ١٣٩٤ اد دانشگاهیياحداث ساختمان بن

 - ١٣٩٤ ساماندهی دانشكده مهندسي

 - ١٣٩٤ سيس محوطه پردياجرای آسفالت برخی از معابر پرد

 ١٦٥ ١٣٩٤ توسعه ساختمان مرکز مشاوره

 ٢٥٠ ١٣٩٤ مجموعه افالک نمااحداث 

 ٨٠٠ ١٣٩٤ ل آمفی تئاتر دانشکده دامپزشکیيتکم

 ١٦٠٠ ١٣٩٤ س دانشگاهياحداث ساختمان سلف سرو

 ٢٦٠ ١٣٩٤ اتيتوسعه ساختمان دانشکده اله

 ٥٧٠ ١٣٩٤ توسعه طبقه همکف ساختمان سازمان مرکزی

 - ١٣٩٤ نگ مرکزی دانشگاهيم پارکيترم

 - ١٣٩٤ پژوهشاحداث ادامه بلوار 

 - ١٣٩٤ ر سقف استخريابی و تعميب يع

 ٣٢٠٠ ١٣٩٤ احداث ساختمان خوابگاه مصلی نژاد

  ١٣٩٤ اتينگ دانشکده ادبياحداث پارک

  ١٣٩٤ مرکزی نگيپارک مسقف توسعه بخش

 ٣٥٠٠ ١٣٩٤ سازی و بازسازی ساختمان شهدا مقاوم

 ٥٠٦٣ ١٣٩٤ (استادسرا) ١احداث ساختمان مرکز رفاهی آموزشی 

 ٣٤٠٤ ١٣٩٤ (مهمانسرا) ٢احداث ساختمان مرکز رفاهی آموزشی 



 
 

 ٥

 سا�نا� آماری دا�ه ��دو�ی ��ھد ١٣٩٤       سال

 

 

  برداري رسيده هاي به بهره : پروژه٧-٤-٢-٢ جدول
 
 

 (مترمربع) مساحت كاربري نام پروژه

 ٣٨٥٠ آموزشی نیيارت و گردشگری دياحداث ساختمان پژوهشکده ز

 ٦٠٠٠ آموزشی ت بدنیياحداث ساختمان دانشکده ترب

 ٤٠٠ اداری ثارگريبازسازی ساختمان شاهد و ا

 ١٦٥ رفاهی خدماتی توسعه مرکز مشاوره دانشگاه

 ٨٠٠ کمک آموزشی ل آمفی تئاتر دانشکده دامپزشکیيتکم

 ٢٦٠ اداری اتيتوسعه ساختمان دانشکده اله

 ٥٧٠ اداری توسعه طبقه همکف ساختمان سازمان مرکزی

 ٦٠٠ کمک آموزشی مطالعه دانشکده اقتصاداحداث ساختمان سالن 

 - رفاهی خدماتی د دانشکده اقتصادياط مرکزی بخش اساتيبان حياحداث سا

 ٥٠٠ رفاهی خدماتی ر فارسی زبانانيمحوطه سازی مرکز آموزش زبان فارسی به غ

 ٥٠٠ رفاهی خدماتی اده روی جنب دانشکده معماریيمحوطه سازی و احداث دوربرگردان و پ

 ٢٠٠ رفاهی خدماتی دان علوم تا آموزش کلياده روی حد فاصل مياحداث پ

 ٦٠٠ رفاهی خدماتی نگ دانشکده کشاورزیياحداث راه جنب پارک

 ٤٠٠ رفاهی خدماتی اده روی مقابل محوطه کتابخانه مقصودلوياحداث پ

 ١٢٠٠٠ رفاهی خدماتی سيروهای پرد ادهياحداث روکش آسفالت پ

 ٥٠٠ رفاهی خدماتی جنب ساختمان انتظاماتنگ ياحداث پارک

 ٢٠٠ رفاهی خدماتی نگ انتظاماتيبان پارک هياحداث سا

 ١٠٠ رفاهی خدماتی ک دامپزشکیينيداری کليل ساختمان سرايتکم

 - رفاهی خدماتی اتيتی و دانشکده ادبياحداث آسانسورهای دانشکده علوم ترب

 - رفاهی خدماتی سيپردس محوطه ياجرای آسفالت برخی از معابر پرد

 - رفاهی خدماتی احداث ادامه بلوار پژوهش

  رفاهی خدماتی اتينگ دانشکده ادبياحداث پارک

  رفاهی خدماتی مرکزی  نگيپارک  مسقف  توسعه بخش

 
 
  
 


