
  خوابگاه شهید سالمت

  
  1پ-غربی 18نبش کوچه -خ عالمه طباطبایی شمالی -دان کاجمی-سعادت آباد

   22370991شماره تماس: 

  

  

  

  

  

  

  

  
  خانم فوکردي مسئول روز خوابگاه:

  اسفندیاريخانم  مسئول شب خوابگاه:



  امکانات موجود:

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

  رهبري

  نفر  615 تعداد دانشجویان ساکن در خوابگاه :

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

احداث ساختمان گل نرگس در چهار طبقه شامل، سالن اجتماعات، اتاق پزشک و مشاوره، بوفه، سالن -1

  هاي

  اري و سرپرستی.مطالعه، کارگاه، سایت، واحدهاي اد-2

تجهیز ساختمان گل نرگس با توجه به نوع کاربري شامل، میز و صندلی اداري، کامپیوتر، میز و صندلی  -3

  مطالعه

  چیلر، اسپیلیت و مواردي از این قبیل.- 4

  ب ) -ایزوگام پشت بام بلوك هاي ( آ  -5

  ب ) -جمع آوري، تعویض و نصب کلیه تخت هاي بلوك ( آ -6

  ب ) -جمع آوري و نصب پرده هاي تمامی سوئیت هاي بلوك ( آ  -7

پره  15و  10لوله کشی، تعویض رادیاتور و فن کوئل هاي قدیمی و جایگزین نمودن رادیاتورهاي  - 8

  جدید.

  تعویض کلیه شیرآالت بلوك ( ب ). - 9

  تعویض گیت هاي ورودي. -10

  مفروش نمودن نمازخانه مجتمع شهید سالمت. -11

  نصب سنگ آستانه ورودي سوئیت و سرویس هاي بهداشتی ( به صورت موردي ). -12

  راه اندازي دفتر انتشارات در ساختمان گل نرگس. -13

  ایجاد تغییر در واحد نگهبانی و نصب پارتیشن. -14

  ایجاد مسیر تردد بین ساختمان هاي مجتمع. -15

  ایجاد فضاي سبز. -16

  تعویض سر در خوابگاه. -17

  اشی و گچکاري نمازخانه، اتاق فرهنگی ، راهروها، سوئیت ها و مواردي از این قبیل.نق -18



  

  تعویض سیم کشی و کابل هاي برق در طبقات به صورت موردي. -19

  ب ). - سنگ شدن راهرو طبقات همکف بلوك ( آ  -20

  98سوله ورزشی سال  و گرمایشی تعمیرسرمایشی - 21        
 

 98یرهاي ظرفشویی سال تعویض علمک ش-22        
 98تعبیه پله اضطراري سال -23       

  

  خوابگاه شهید فرهمند

  
  1 پ–غربی 16نبش کوچه -خ عالمه طباطبایی شمالی -میدان کاج-سعادت آباد

  22370903شماره تماس: 

  
  

  

  

  



  

  
  خانم سلمانی مسئول روز خوابگاه:

  احسنی خانم مسئول شب خوابگاه:

  امکانات موجود:

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

  رهبري

  متراژ مکان ها:
  متر  70نماز خانه حدود   
  متر 75اتاق ورزش        
  متر 38اتاق مهمان        

  نفر  519تعداد دانشجویان ساکن در خوابگاه :

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

  رنگ و نقاشی کلیه اتاقهاي بلوك یاس و مریم-1
  تعمیر و تعویض سیستم روشنایی و کلید و پریز کلیه اتاقها -2
  طبقه بندي و نصب درب کشویی براي کلیه کمد هاي دیواري اتاقهاي کوچک-3
  در کلیه اتاق هاي بزرگ  mdfیرهاي نصب کمد و میز تحر - 4
  جمع آوري موکت اتاق ها و جایگزین نمودن فرش در تماي اتاق ها-5
  آوري کلیه تخت هاي قدیمی فلزي و نصب تخت و تشک هاي جدید جمع -6
  تغییر کاربري سالن مطالعه به اتاق ورزش ( بدنسازي) و تجهیز آن با دستگاههاي ورزشی-7
  راه اندازي وایفا نصب مودم در طبقات و- 8
  تعویض تعدادي از درب هاي اتاق ها و سرویس بهداشتی و حمام ها- 9

  تعویض منبع آب گرم موتورخانه مریم-10
  تغییر کاربري بلوك هاي نوبخت و اسفندیاري و سلطانی و بردباري از استاد سرا به خوابگاه دانشجویی -11
  رنگ و نقاشی تمامی اتاقهاي چهار بلوك -12
رتیشن بندي کلیه اتاق هاي بزرگ سه بلوك و طراحی چوب لباس و جاکفشی و کمد و میز تحریر براي هر پا -13
  نفر
تجهیز چهار بلوك ( نصب موکت و پرده و تخت وتشک و گاز و یخچال و مودم اینترنت وکپسول آتشنشانی و  -14

  اتو و جاروبرقی....و تلویزیون براي واحدهاي سلطانی)
  98گ سقف سالن ورزشی و نمازخانه سال گچ کاري و رن -15
  98نصب تایمر یاسنسور در طبقات سال  -16
 98تعویض تعدادي ازدرب هاي حمام و سرویس بهداشتی سال  -17

  
  


