
نام ساختمان

متراژ 

متر )

(مربع

بهای هر متر مربع 

کارشناسی با لحاظ 

ضریب کاهش بنا 

به ریال

 بهای کل ساختمان با 

لحاظ بهای تاسیسات 

مکانیکی و برقی به ریال

      138,600,000,000       280049,500,000 خوابگاه برادران1بلوک 

      138,600,000,000       280049,500,000 خوابگاه برادران2بلوک 

      138,600,000,000       280049,500,000 خوابگاه برادران3بلوک 

      142,884,000,000       280051,030,000 خوابگاه خواهران4بلوک 

      142,884,000,000       280051,030,000 خوابگاه خواهران5بلوک 

      180,000,000,000        320056,250,000 خوابگاه خواهران6بلوک 

      209,250,000,000        310067,500,000 خوابگاه خواهران7بلوک 

      241,815,000,000       330073,277,273 خوابگاه خواهران8بلوک 

      121,950,000,000       135090,333,333خوابگاه امامی

       261,065,000,000       320081,582,813خوابگاه احمدی روشن

      169,443,000,000       200084,721,500( واحدی28)خوابگاه مجید شهریاری 

        80,685,000,000       110073,350,000خوابگاه باباخلیل متاهلین

        82,417,500,000       110074,925,000خوابگاه عصار کاشانی متاهلین

        84,150,000,000        110076,500,000خوابگاه هاشمیان متاهلین

        86,130,000,000       110078,300,000خوابگاه مسچی متاهلین

        55,000,000,000       100055,000,000خوابگاه معصومیه

      114,282,000,000        180063,490,000مهمانسرای اساتید

          7,320,000,000        12061,000,000استراحتگاه والدین

      100,644,000,000      980102,697,959خوابگاه راهب قمصر

        65,520,000,000       80081,900,000خوابگاه پسرانه مبینی

         66,960,000,000       80083,700,000خوابگاه پسرانه تر کیان

        20,510,000,000        56036,625,000سالن ریحانه خوابگاه خواهران

        20,930,000,000       56037,375,000سالن اندیشه خوابگاه برادران

          4,215,000,000       12035,125,000 خوابگاه خواهرانITسایت 

          2,018,250,000       4544,850,000بوفه خوابگاه خواهران

        65,520,000,000        70093,600,000تاالر آزادی

      777,975,000,000        1230063,250,000دانشکده علوم پایه

        63,180,000,000        120052,650,000ساختمان منازل سازمانی اساتید

      149,330,000,000      870171,643,678موتورخانه دانشکده علو پایه وساختمان نقلیه

          5,610,000,000       17033,000,000تلمبه خانه

        22,680,000,000       80028,350,000انبار مرکزی

ارزش ساختمان ها و تاسیسات دانشگاه برای  : 4پیوست شماره 

....بیمه آتش سوزی و 



نام ساختمان

متراژ 

متر )

(مربع

بهای هر متر مربع 

کارشناسی با لحاظ 

ضریب کاهش بنا 

به ریال

 بهای کل ساختمان با 

لحاظ بهای تاسیسات 

مکانیکی و برقی به ریال

        11,700,000,000       40029,250,000کارگاههای معماری و هنر

          3,538,080,000        7845,360,000دفتر پست

        24,640,000,000       56044,000,000 مترمکعبی1600منبع زمینی 

          9,558,750,000     73130,941,781 متر مکعبی2500پست گاز 

        17,850,000,000       60029,750,000کتابخانه علوم انسانی

        15,730,000,000       52030,250,000انبار دفتر فنی

        11,900,000,000       40029,750,000آزمایشگاه فیزیک جنب انبار مرکزی

        20,400,000,000       81625,000,000آزمایشگاه عمران

      110,700,000,000        180061,500,000سلف سرویس دانشجویی و آشپزخانه

      109,350,000,000        180060,750,000سلف سرویس کارمندی

      315,562,500,000       550057,375,000دانشکده محمود اسالمی

      220,050,000,000       270081,500,000ساختمان مرحوم ارشدی

      125,056,250,000        181968,750,000دانشکده معماری و هنر

      205,515,000,000        450045,670,000کارگاه های مهندسی

        74,275,625,000       92580,297,973سالن اجتماعات فیض

       168,600,000,000       200084,300,000مسجد دانشگاه

        53,940,000,000       72574,400,000پردیس شهدای گمنام

        46,880,000,000       64073,250,000خانه فرهنگ

        25,740,000,000       33078,000,000خانه رفاهی خواهران

      583,983,000,000     4650125,587,742پژوهشکده نانوتکنولوژی

      507,780,000,000     4650109,200,000پژوهشکده انرژی

        12,757,500,000       45028,350,000مدیریت دانشجویی

      678,288,000,000     5200130,440,000دانشکده مهندسی

      567,840,000,000     5200109,200,000(ساتر)دانشکده برق و کامپیوتر 

      759,521,600,000     6128123,942,820دانشکده ادبیات و علوم انسانی

       625,056,000,000     6128102,000,000دانشکده حقوق

          1,830,000,000       6030,500,000بوفه دانشکده ادبیات

      233,760,000,000        255091,670,588استخر دانشگاه

      185,460,000,000       264070,250,000سالن ورزشی پویش

        23,770,500,000       53044,850,000سالن ورزشی آرزه گر

        12,892,000,000        22058,600,000بازارچه دانشجویی

          4,541,500,000       15529,300,000بهداری و دفتر خوابگاه برادران

      438,625,000,000       550079,750,000سازمان مرکزی دانشگاه

      CCHP330361,279,545      119,222,250,000ساختمان 
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        53,235,000,000        70076,050,000آمفی تئاتر پردیس خواهران

      558,275,000,000       675082,707,407پردیس خواهران

      114,100,000,000       140081,500,000سالن ورزشی الجوردی پردیس

        23,400,000,000        25093,600,000مسجد پردیس خواهران

        55,687,500,000        90061,875,000کارگاه داخل پردیس خواهران

        10,332,000,000        12086,100,000رصد خانه نیاسر

        32,000,000,000       80040,000,000خانه عطارها

        70,124,000,000       149247,000,000مرکز رشد میدان جهاد

      144,234,000,000        156092,457,692پژوهشکده اسانس قمصر

        10,125,000,000       30033,750,000سوله پژوهشکده اسانس قمصر

        16,500,000,000       30055,000,000ویالی قمصر

          3,099,250,000       7740,250,000نگهبانی ورودی اصلی پیاده رو

          4,140,000,000       18023,000,000حوزه علوم اسالمی دانشگاهیان

          3,910,000,000       17023,000,000دفتر مشاوره دانشجویی

          2,070,000,000       9023,000,000دفتر مدیریت انتظامات

          2,875,000,000       12523,000,000اداره امور عمومی

      114,446,250,000      225508,650,000موتورخانه سازمان مرکزی

          7,590,000,000       22034,500,000انتشارات مرکزی

        26,450,000,000       115023,000,000مجموعه کارگاه های دانشکده معماری و هنر

             598,000,000       4014,950,000آالچیق بوفه پسران دانشکده علوم پایه

             897,000,000       6014,950,000آالچیق بوفه دختران دانشکده علوم پایه

          1,614,600,000       3644,850,000بوفه پسران دانشکده علوم پایه

          1,614,600,000       3644,850,000بوفه دختران دانشکده علوم پایه

          2,214,000,000        9024,600,000دفتر تاسیسات

          1,999,200,000         2408,330,000گلخانه

          1,950,000,000       15013,000,000کمپ کارگران

          4,680,000,000         6007,800,000گذر نسیم

          4,537,500,000        12536,300,000سالن بدنسازی سرای دانشجویی دختران

          5,500,000,000       16034,375,000امور سراهای دانشجویی دختران

          3,906,000,000        6560,092,308پست برق اصلی

        27,870,000,000      125222,960,000پست برق سرای دانشجویی پسران

      105,930,000,000        267539,600,000دفتر تهران

        15,355,200,000       16095,970,000موتورخانه خوابگاه خواهران

        11,472,000,000        20057,360,000موتورخانه خوابگاه برادران



نام ساختمان

متراژ 

متر )

(مربع

بهای هر متر مربع 

کارشناسی با لحاظ 

ضریب کاهش بنا 

به ریال

 بهای کل ساختمان با 

لحاظ بهای تاسیسات 

مکانیکی و برقی به ریال

        22,923,000,000     220104,195,455پست برق دانشکده ادبیات و حقوق

        15,378,000,000        16096,112,500پست برق دانشکده مهندسی

        30,697,500,000      55558,136,364پست برق دانشکده علوم

          1,296,000,000پست برق هوایی خوابگاه شهریاری

          1,134,000,000پست برق هوایی خوابگاه احمدی روشن

        21,060,000,000       25084,240,000 و پست برق هوایی2چاه شماره 

        12,810,000,000       25051,240,000 و پست برق هوایی3چاه شماره 

          2,511,000,000پست برق هوایی پژوهشکده نانوتکنولوژی

          2,511,000,000پست برق هوایی پژوهشکده انرژی

          2,700,000,000پست برق هوایی تلمبه خانه

          2,052,000,000پست برق هوایی تاالر فیض

          12,700,000,000پست برق هوایی کتابخانه 

          22,376,000,000پست برق هوایی  کتابخانه 

      694,200,000,000      4230164,113,475کتابخانه مرکزی

ریال  12,343,560,905,000جمع کل


