به نام خدا

سایت کلی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان

ػبیت جغشافیبیی داًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحذ خَساػگبى

معاونت عمرانی دانشگاه
آلبی هٌْذع ثْشام ججل عبهلی عضَ ّیئت علوی گشٍُ هٌْذػی عوشاى ایي ٍاحذ داًـگبّی اص ػبل  0931دس ػوت هعبًٍت
عوشاًی داًـگبُ هی ثبؿذ  .ایـبى ضوي تـکش ٍ لذس داًی اص هعبًٍیي هحتشم عوشاًی ػبثك ٍ ّوچٌیي کبسؿٌبػبى هحتشم حَصُ
عوشاًی ثِ هَاسد ریل اؿبسُ ًوَدًذ .
داًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحذ خَساػگبى (اصفْبى) دس ػبل  0911تبػیغ ٍدس یک ػبختوبى اجبسُ ای اص آهَصؽ ٍ پشٍسؽ ٍالع دس
خیبثبى جی اصفْبى فعبلیت آهَصؿی خَدسا آغبص ًوَد ٍ دس پی اػتمجبل داًـجَیبى ثِ اداهِ تحصیل ٍ هؼبعذت ؿْشداسی اصفْبى
دس ػبل  0911ثب تولک ّ61کتبس اص صهیٌْبیی ؿشق اصفْبى عوال فعبلیت ّبی عوذُ آهَصؿی سا دس ػبختوبًی ثب صیش ثٌبی 09111
هتشهشثع آغبص ًوَد ٍاص آى صهبى تب کٌَى فعبلیت ّبی عوشاًی ایي حَصُ ثب گؼتشؽ ٍ افضٍدى فضبّبی آهَصؿی  ،پظٍ ّـی ،
ٍسصؿی  ،اداسی ٍ  .....دس جْت استمبء کیفی آهَصؿی اداهِ یبفتِ اػت.
وظایف حوزه معاونت عمرانی
ثطَس کلی عجبست اػت اص کلیِ الذاهبت الصم دس جْت ثشًبهِ سیضی  ،طشاحی ٍ اجشای پشٍطُ ّبی هختلف عوشاًی  ،تبػیؼبتی ثب
اًتخبة پیوبًکبس ٍاجذ ؿشایط ٍ ًظبست ثش حؼي اًجبم اهَس اجشایی هحَلِ ثِ پیوبًکبساى هطبثك ثب کلیِ ثخـٌبهِ ّب ٍدػتَسالعول
ّ بی ػبصهبى هشکضی داًـگبُ ٍ صیش ًظش کبسؿٌبػبى هجشة ایي حَصُ هی ثبؿذٍ .دس لبلت دفتش فٌی کِ ؿبهل دٍ ثخؾ اداسُ
طشاحی ٍ اجشا ٍ ثخؾ اداسُ تعویشات ٍ ًگْذاسی اًجبم هی گیشد .

نمونه هایی از پروژه های انجام شده توسط حوزه معاونت عمرانی در سالهای اخیر

آساهگبُ ؿْذای گوٌبم تبػیغ0916

ػبختوبى اداسی هشکضی (اًذیـِ) تبػیغ 0910

سػتَساى ٍ هْوبًؼشا تبػیغ 0911

داًـکذُ علَم پبیِ(01خشداد) تبػیغ 0911

داًـکذُ فٌی ٍ هٌْذػی تبػیغ 0910

داًـکذُ پشػتبسی ٍهبهبیی تبػیغ 0919

داًـکذُ علَم تشثیتی تبػیغ 0913

پظٍّـکذُ ٍ کلیٌیک جبهع ًگش تبػیغ 0913

ػبختوبى داًـکذُ دًذاًپضؿکی تبػیغ 0919

هشکض تحمیمبت گلخبًِ ای تبػیغ0919

ػبلي آصهبیـگبُ ّبی عوشاى تبػیغ 0911

هؼجذ ٍ کتبثخبًِ هشکضی تبػیغ 0911

هَػؼِ هبلی ٍ اعتجبسی ػشٍؽ هْش تبػیغ 0911

ػَلِ ٍسصؿی تبػیغ 0911

داًـکذُ کـبٍسصی تبػیغ0913

ػشدس ٍسٍدی داًـگبُ

عمده پروژه های در دست اجرا حوزه معاونت عمرانی
احذاث ػبختوبى ًوبیـگبُ ثضسگ کِ تبحذ اتوبم ػفت کبسی پیؾ سفت فیضیکی داؿتِ اػتٍ.اهیذ ٍاسین کِ ثتَاًین دس ػبل آیٌذُ
ؿبّذ ثْشُ ثشداسی اص آى ثبؿین  .احذاث ػَلِ پبیلت صٌبیع غزایی کِ تب هشحلِ ػفت کبسی پیؾ سفتِ اػت ٍّ .وچٌیي تکویل
پشٍطُ هشکض تحمیمبت گلخبًِ ٍػبختوبى ثؼیج داًـجَیی کِ دسهشاحل اتوبم پشٍطُ ٍ آهبدُ ًوَدى جْت ثْشُ ثشداسی هی ثبؿذ .

ػبختوبى دس دػت اجشای ًوبیـگبُ

ػبختوبى دس دػت اجشای اداسی هشکض تحمیمبت گلخبًِ ای

ػبختوبى دس دػت اجشای پبیلت صٌبیع غزایی

ػبختوبًذس دػت اجشای ثؼیج داًـجَیی

پروژه دردست مطالعه و طراحی
یکی اص عوذُ پشٍطُ ّبی دس دػت الذام حَصُ هعبًٍت عوشاًی داًـگبُ هطبلعِ ٍ طشاحی ٍ ثشًبهِ سیضی جْت ػبختوبى فٌ ی ٍ
هٌْذػی داًـگبُ هی ثبؿذایي پشٍطُ دس صَست تبهیي اعتجبس دس چْبس طجمِ ٍداًـکذُ ّبی هجضا ٍ دس اصل ثصَست یک پشدیغ
فٌی خَاّذ ثَد  .کِ ثتَاًذ حذالل ًیبص  51ػبلِ داًـگبُ سا ثشای سؿتِ ّبی ثشق ،کبهپیَتش ،عوشاى ٍ هکبًیک ثشطشف ًوبیذ.

