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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

 ٣٦٥١٨٧ اعيان دانشگاه

اعيان 

 دانشگاه

به تفكيك 

نوع 

كاربري 

 كالن

 ٤٧١٣٦ فضاهاي آموزشي

 ٢٨٩٤٤ فضاهاي كمك آموزشي

 ٣٠٠٤٥ فضاهای پژوهشی

 ٣٩٧٨١ فضاهای اداری

 ٢٠٩٦٩١ فضاهای رفاهی و خدماتی

 ٩٥٩٠ فضاهای فرهنگی

 

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

 )مربع متر(مساحت مكان

 ٣٤٢٥٢ آزمايشگاه و كارگاه

 ٢٣٨٢ درمانگاه

 ٨٤٣٦٢ هاي دانشجويي خوابگاه

 ٩٨٩١ 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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 )سداخل پردي(نام خوابگاه عنوان و به تفكيك  هاي دانشجويي خوابگاهمساحت  :٣-٤-٢-٢ جدول

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 )سداخل پردي( ها زيربناي دانشكده: ٤-٤-٢-٢ جدول

 

 دانشكده
 )مترمربع(مساحت

 ١٨٠١٠ ادبيات و علوم انساني

 ٦٠٥٤ الهيات و معارف اسالمی

 ٥٥٨٣ تربيت بدني و علوم ورزشي

 ١٧٤٠٠ دامپزشكي

 ٢٥٧٧٤ علوم 

 ٨٠١١ علوم اداري و اقتصادي

 ٩٩٧٥ تربيتي و روانشناسي علوم

 ٦٨٣٤ علوم رياضي

 ٢٧١٨١ كشاورزي

 ٦٣٧٥ و هنر اسالمي معماري و شهرسازي

 ٣٦٩٨ منابع طبيعي و محيط زيست

 ٤٣٦٢٨ مهندسي

 ١٧٨٥٢٣ 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



 
 

 ٣

 سا�نا� آماری دا�ه ��دو�ی ��ھد ١٣٩٣سال

 

 

 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 طراحي شده و در دست طراحي پروژه: ٦-٤-٢-٢ جدول

 )مترمربع( مساحت نام مكان

 ٨٠٠ يادمان شهدا

 ٦٠٠٠ دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشی

 ٣٨٥٠ نیيارت و گردشگری ديپژوهشکده ز

 ٨٠٠٠ مهمانسرا و استاد سرا

 کل پردیس جامع دانشگاهطرح 

 ١٥٠٠ تغییر کاربری و بازسازی کتابخانه شهيد مقصود لو

 ٦٠٠ علوم اداری و اقتصادیتغییر کاربری و بازسازی سالن مطالعه دانشكده 

 ٣٥٠ های اساتيد دانشکده علوم اداری و اقتصادی اتاقر کاربری و بازسازی ييتغ

 ٢٥ توسعه نگهباني ضلع غربي

 ٤٠٠ و بازسازی ساختمان شاهد و ايثارگر ر کاربریييتغ

 ١٥٠ هاي جنب شركت تعاوني نماي ساختمان

 ٢٥٠ ساختمان خدماتي زمين چمن جنب دانشكده علوم تربيتي

 ٢٤٠ هاي اساتيد دانشكده كشاورزي توسعه اتاق

 ١٦٠ توسعه ساختمان مركز مشاوره دانشجويي

 ١٥٠ توسعه گروه معاونت دانشكده الهيات

 ٩٠ )سيخارج از پرد(ک دامپزشکی ينيداری کليکاربری و بازسازی سرا رييتغ

 ١٠٠ )سيخارج از پرد(ک دامپزشکی ينيساختمان داروخانه کل
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 هاي در دست احداث پروژه: ٧-٤-٢-٢ جدول

 

 

  

 برداري رسيده هاي به بهره پروژه: ٨-٤-٢-٢ جدول
 

 

 )مترمربع( مساحت كاربري نام پروژه

 ١٦٤٠ رفاهی خدماتی بهمن ٢٢توسعه سالن 

 ٩٠ رفاهی خدماتی )سيخارج از پرد(ک دامپزشکی ينيداری کلير کاربری و بازسازی سراييتغ

 ١٠٠ کمک آموزشی )سيخارج از پرد(ک دامپزشکی ينياحداث ساختمان داروخانه کل

 ٣٥٠ رفاهی خدماتی علوم اداری و اقتصادیهاياساتيد دانشكده  ر کاربری و بازسازی اتاقييتغ

 ٢٥ رفاهی خدماتی احداث ساختمان نگهبانی درب غربی

 - رفاهی خدماتی آسانسور دانشکده مهندسی

 

 )متر مربع(مساحت تاريخ شروع پروژه نام

 ٦٠٠٠ ٩٣مهر  ت بدنی و علوم ورزشیياحداث ساختمان دانشکده ترب

 ٨٠٠ ٩٣بهمن  نه شهداءيادمان و  ساختمان گنجياحداث المان 

 ٣٨٥٠ ٩٣ن يفرورد نیيارت و گردشگری ديل ساختمان پژوهشکده زيتکم

 ٦١٨ ٩٣بهمن  د دانشگاهيج اساتياحداث ساختمان بس

 ١٦٠٠٠ ٩٣دی  سياده روها و معابر پرديبازسازی و بهسازی پ

 ٥٧٠٠ ١٣٨٨تیر  )نيريخ(احداث ساختمان خوابگاه دختران 

 ٦٠٠ ٩٣مهر  توسعه سالن مطالعه دانشکده علوم اداری و اقتصادی

 ٤٠٠ ٩٣اسفند  اد دانشگاهیياحداث ساختمان بن

 ٤٠٠ ٩٣اسفند  ثارگريبازسازی ساختمان شاهد و ا

 - ٩٣اسفند  ات و علوم انسانیيادب  احداث آسانسور دانشکده

 - ٩٣اسفند  یتيعلوم ترب  احداث آسانسور دانشکده


