داًطگاُ آساد اسالهی ٍاحذ ضْزری در سال  1364فؼالیت آهَسضی خَد را ضزٍع ًوَدُ ٍ اس تذٍ تاسیس تاوٌَى تؼذاد
داًطجَیاى راغة تِ تحصیل در ایي ٍاحذ تالغ تز ً 20453فز هی تاضذ.
تؼذاد ساختواًْایی وِ تَسط حَسُ هؼاًٍت ػوزاى داًطگاُ در سایت هجتوغ اصلی ٍاحذ -هجتوغ یادگار اهام(رُ) ٍالغ در
حاضیِ تلَار خلیج فارس احذاث ٍ فزاّن ضذُ اًذ را هی تَاى تِ ضزح سیز ًام تزد:
 - 1سبختمبن داوشکذٌ فىی يمُىذسی بٍ مسبحت  108385مترمربع

داًطىذُ فٌی ٍ هٌْذسی هطتول تز  62فضای والس درس ٍ  51فضای دفتز ٍ  36چطوِ سزٍیس تْذاضتی ٍ  2ػذد فضای
آتذارخاًِ هی تاضذ.
- 2سبختمبن داوشکذٌ مذیریت ي حسببذاری بٍ مسبحت  6140مترمربع

داًطىذُ هذیزیت ٍ حساتذاری هطتول تز  35فضای والس درس  ،تؼذاد  25فضای دفتز 31 ،چطوِ سزٍیس تْذاضتی ،تؼذاد
 10فضای وارگاُ ٍ  2فضای آتذارخاًِ هی تاضذ.
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- 3سبختمبن داوشکذٌ علًم پبیٍ بٍ مسبحت  6236مترمربع

ساختواى داًطىذُ ػلَم پایِ هطتول تز  27فضای والس درس 28 ،فضای دفتز یه ػذد اتاق اساتیذ ٍ یه سایت
واهپیَتز ٍ  1فضای آتذارخاًِ هی تاضذ.
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- 4سبختمبن فىبيری ي پژيَش ي فرَىگی بٍ مسبحت  4207/2متر مربع

- 5سبختمبن کتببخبوٍ بٍ مسبحت  4507/67متر مربع

- 6سبختمبن آمفی تئبتر بٍ مسبحت  685مترمربع
3
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 -7سبختمبن ومبزخبوٍ بٍ مسبحت  4355مترمربع

 -8سبختمبن کبرگبٌ َبی آمًزشی بٍ مسبحت  1489مترمربع
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 -9سبله يرزشی سرپًشیذٌ بٍ مسبحت  4030مترمربع
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 -11سبختمبن اداری بٍ مسبحت  3488مترمربع

-12سبختمبن لروطیىٍ ي مُمبوسرا بٍ مسبحت  420متر مربع
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 -13کبرگبٌ وسبجی بٍ مسبحت  590متر مربع

 -14کبرگبٌ مکبویک بٍ مسبحت  590مترمربع
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 -15سبختمبن مًتًرخبوٍ بٍ مسبحت  400مترمربع

 -16سبختمبن رفبَی بٍ مسبحت  800مترمربع در دي طبمٍ
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 – 17ساختواى رستَرا ى تِ هساحت  650هتزهزتغ

ٍ در حال حاضز ساختواًْای تِ ضزح سیز در دست احذاث هی تاضذ.
 -1سبختمبن آزمبیشگبٌ در  5طبمٍ بٍ مسبحت  3674/5مترمربع
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سبختمبن آزمبیشگبٌ دارای  36سبله آزمبیشگبٌ طبك مشخصبت ي استبوذار د َب جُت بُرٌ برداری بٍ عىًان
آزمبیشگبٌ تر ي خشک َمراٌ سريیس َبی بُذاشتی مًرد ویبز می ببشذ .
 -2سبختمبن آمًزشی در سٍ طبمٍ بٍ مسبحت  4500مترمربع
سبختمبن آمًزشی مشتمل بر 22عذد کالس  5،عذد سبله آزمبیشگبٌ ي  18عذد اتبق اسبتیذ َمراٌ اتبق رئیس
داوشکذٌ  ،فضبی چبپ ي اوتشبرات  ،اوببر ي سريیس َبی بُذاشتی بٍ تعذادکبفی

 -3سبختمبن اوببر بٍ مسبحت  200مترمربع
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 -4سبختمبن پست برق بٍ مسبحت  400مترمربع
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ٍ در آیٌذُ تا تَجِ تِ افشایص تؼذاد رضتِ ّا ٍ هتؼالة آى جذب داًطجَی تیطتزی تصوین تِ احذاث ساختواًْای تِ ضزح سیز
گزفتِ ضذُ است.
 -1ساختواى اداری تِ هٌظَر استفادُ اس في آٍری جذیذ ٍ هتوزوش ًوَدى ولیِ پزسٌل در یه ساختواى هطاتك تا ضَاتط
ٍ همزرات طزاحی رٍس.
 -2ساختواى آهَسضی توٌظَر استفادُ داًطىذُ ّای ػلَم اًساًی ٍ وطاٍرسی ٍ ٌّز هؼواری
 -3احذاث هجوَػِ ٍرسضی ضاهل استخز سزپَضیذُ تِ سهیي فَتثال ٍ سالي ّای چٌذ هٌظَرُ تٌا تِ فزهایص ریاست
هحتزم داًطگاُ آساد اسالهی در ّوایص سال جاری هؼاًٍیي ٍ هذیزاى ول ػوزاًی در تْزاى
 -2سهیي ّای هتؼلك تِ ٍاحذ:
ٍاحذ ضْزری در حال حاضز دارای یه سهیي تِ ضزح سیز هی تاضذ
 -1-2سهیي تِ هساحت ّ 31ىتار وِ سایت اصلی هجتوغ ٍاحذ در اتَتاى خلیج فارس هی تاضذ ٍ اخیزاً ًیش تا خزیذ 27/300
ّىتار سهیي دیگز هساحت آى تِ ّ 58/300ىتار افشایص یافتِ است .ایي سهیي اس هزلذ هطْز خزیذاری ضذُ است در ضزف
صذٍر سٌذ هی تاضذ.
 -2-2سهیي ساختواى ضوارُ یه ٍالغ در صفائیِ ضْزری تِ هساحت  11821هتزهزتغ وِ در حال حاضز در آى دٍ داًطىذُ
ادتیات ٍ ػلَم اًساًی ٍ داًطىذُ آهَسش هؼلواى هستمز هی تاضٌذ دارای سٌذ ضص داًگ هی تاضذ.
 -3-2سهیي ساختواى ضوارُ دٍ وِ در ضْزری خیاتاى ضْیذ غیثی ٍ تِ هساحت  10000هتزهزتغ هی تاضذ ٍ در حال حاضز
در آى گزٍُ هؼواری ٍ در ضزف صذٍر سٌذ هی تاضذ.
 -4-2ساختواى خَاتگاُ در دٍلت آتاد تِ هساحت  2862هتزهزتغ دارای سٌذ ضص داًگ.
 -5-2ساختواى آهَسضی در خیاتاى درتٌذ تِ هساحت  2800هتزهزتغ دارای سٌذ ضص داًگ
 -6-2ساختواى رفاّی -خَاتگاُ ٍالغ در ضْزری  24هتزی وزیوی تِ هساحت  1700هتزهزتغ دارای سٌذ ضص داًگ
 -7-2سهیي آهَسضی -هشرػِ دارای سٌذ ضص داًگ ٍالغ در اتَتاى لن اٍل ضْزن ٍاٍاى تِ هساحت  130000هتزهزتغ دارای
سٌذ ضص داًگ.

13

