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  آقاي باسره مسئول روز خوابگاه:

  باغبانآقاي  مسئول شب خوابگاه:

  امکانات موجود:

  سالن ورزشی ، سالن غذا خوري ، سالن مطالعه ، نمازخانه، اتاق فرهنگی ، اتاق مشاوره ، اتاق پزشک و اتاق نهاد رهبري

  نفر 343 : در شرایط عادي خوابگاهتعداد دانشجویان ساکن در 

 )98الی  94اقدامات عمرانی و تجهیزاتی انجام شده طی چهار سال (

  تعمیر اساسی آسانسور خوابگاه        - 1
  97سال تجهیز وراه اندازي سالن ورزش - 2
کلیدوپریزهاي  همجنین تعویض  و   smdبازسازي واصالح کامل سیستم برق خوابگاه (شامل تعویض المپهاي مهتابی به چراغهاي-3

  برق با کلید وپریزهاي جدید .
  تعویض کامل آسانسور. بازسازي و -4
  بازسازي کامل سیستم سیم کشی اینترنت خوابگاه . اصالح و -5



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اصالح وبازسازي سیستم سیم کشی دوربین ها. -6
  کف سابی و رزین  کاري کامل کف اتاقها . -7
  تخته 168ه تعداد اقهاي دانشجویان به فرش نو بتعویض موکت هاي اتاقها و اختصاص تمامی ات-8

  نقاشی کلیه قسمتهاي خوابگاه . رنگ آمیزي و-9 
  تعویض درب سرویس هاي بهداشتی در طبقه زیر زمین وتعدادي از سرویس هاي بهداشتی در طبقات .-10
  بازسازي کامل کف ودیوارهاي سالن غذاخوري ورستوران خوابگاه .-11
  و وسایل تمام اتوماتیک وصنعتی . –رستوران خوابگاه به سردخانه  تجهز آشپزخانه و -12
  فرهنگی . –بوفه –سالن مطالعه  –آموزش  –سرامیک کاري کف اتاقهاي ، سایت  -13
  ساخت اتاق آموزش (کنفرانس ) و اتاق آرایشگاه .-14
  تجهیز خوابگاه به سطل هاي آشغال پدال دار بزرگ . -15
  وجود درخوابگاه و تبدیل آنها به اجاق گاز ترموکوبل دار.تعویض اجاق گازهاي م -16
  هاي کوئیل دار بزرگ . کوئیل دارفرسوده و ساخت ونصب منبعتعویض منبع هاي - 17
تعویض کامل سیستم لوله کشی آبگرم وسرد مصرفی خوابگاه بدلیل فرسودگی ولولوله کشی کامل خوابگاه با لوله هاي   -18

  نیوپایپ . 

 98سال  نصب درب موتورخانه و باشگاه ورزشیخرید و -19

  98سال  یکی کردن سیستم فاضالب-20

 98سال  تا سالن مطالعه کفراهرو طبقه هم کاري نمازخانه و اتاق تلویزیونسرامیک  -21

  98سال  بدنسازي اتاق سنگ کاري دیوار -22
 98سال  دوجداره کردن پنجره ها -23

 
  
  


