
 قیمت به ریالنام محلردیف

18,620,380,000 کلیه ملزومات: سازمان مرکزی شامل1

9,274,016,250 مجموعه تجهیزات اداری دانشکده های علوم2

936,000,000 تجهیزات اداری و آموزشی ساختمان اسالمی3

1,231,785,000 تجهیزات اداری دانشکده معماری و هنر4

5
7,069,632,000 ( 1فاز  )تجهیزات اداری دانشکده های مهندسی 

7,674,079,500 ( 2فاز  )دانشکده های مهندسی 6

8,120,064,000 پژوهشکده انرژی و مرکز تجاری سازی معاونت اقتصادی7

282,666,301,416 مجموعه تجهیزات ساختمان ارشدی8

9
15,827,550,000 (آموزشی - تجهیزات اداری  ) مجموعه دانشکده علوم انسانی و مرکز تجاری سازی 

8,565,750,000 (آموزشی و کتابخانه مستقر - تجهیزات اداری )دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 10

23,731,650,000 مجموعه پژوهشکده نانو11

31,752,000,000 کتابخانه دانشکده مهندسی12

45,360,000,000 کتابخانه دانشکده  های علوم انسانی13

37,800,000,000 کتابخانه دانشکده های علوم14

18,144,000,000 کتابخانه دانشکده معماری و هنر15

2,160,000,000 کتابخانه بنیاد مطهر16

34,020,000,000 اتاق سرورهای مرکز کامپیوتر دانشگاه17

4,536,000,000 مرکز رایانه معماری18

مناقصه بیمه آتش سوزی، زلزله، سیل و خطرات تبعی برای از -(5پیوست شماره ) لوازم و تجهیزات و محتویات متعلق به دانشگاه کاشان 

موارد مندرج در جدول ذیل شامل بهای کلیه  اموال، اثاثیه، ملزومات اداری ، تأسیسات ، تجهیزات ) 1402/2/31 لغایت 1401/03/1

 ، تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم کارگاهی و آتلیه ها و همه ITالکترونیکی و کامپیوتری،  لوازم صوتی وتصویری،  تجهیزات شبکه و 

مواد شیمیایی، وسایل آزمایشگاهی، دستگاهها وماشین آالت و لوازم وتجهیزات سلف سرویس و اقالم آشپزخانه و وسایل ورزشی و کتابها 

(، قفسه ها ، میزبندی ها، مبل ها و موجودی انبارها و مواد غذایی و شوینده ها و مصرفی ها و غیره 



 قیمت به ریالنام محلردیف

مناقصه بیمه آتش سوزی، زلزله، سیل و خطرات تبعی برای از -(5پیوست شماره ) لوازم و تجهیزات و محتویات متعلق به دانشگاه کاشان 

موارد مندرج در جدول ذیل شامل بهای کلیه  اموال، اثاثیه، ملزومات اداری ، تأسیسات ، تجهیزات ) 1402/2/31 لغایت 1401/03/1

 ، تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم کارگاهی و آتلیه ها و همه ITالکترونیکی و کامپیوتری،  لوازم صوتی وتصویری،  تجهیزات شبکه و 

مواد شیمیایی، وسایل آزمایشگاهی، دستگاهها وماشین آالت و لوازم وتجهیزات سلف سرویس و اقالم آشپزخانه و وسایل ورزشی و کتابها 

(، قفسه ها ، میزبندی ها، مبل ها و موجودی انبارها و مواد غذایی و شوینده ها و مصرفی ها و غیره 

6,804,000,000 مراکز کامپیوتر دانشکده های  مهندسی19

5,103,000,000 مراکز رایانه دانشکده های علوم20

4,762,800,000 مرا کز رایانه دانشکده علوم انسانی21

3,402,000,000 مراکز رایانه دانشکده زبانهای خارجی22

170,100,000,000 انبار دارویی شیمی- علوم پایه  –مجموعه آزمایشگاه های شیمی 23

77,112,000,000 مجموعه آزمایشگاه های فیزیک24

19,440,000,000 مجموعه کارگاههای معماری و هنر25

680,400,000 کارگاه عکاسی معماری26

907,200,000  دانشکده برق و کامپیوترITآزمایشگاه 27

17,010,000,000 (ماشین افزار)کارگاه مکانیک 28

3,780,000,000 کارگاه جوشکاری و ورقکاری29

1,209,600,000 کارگاه اتومکانیک30

8,505,000,000 کارگاه ها و آزمایشگاههای برق و کامپیوتر31

XRD 567,000,000,000آزمایشگاه + آزمایشگاه های معدن 32

13,608,000,000 آزمایشگاه های مهندسی شیمی33

18,936,688,500 آزمایشگاههای دانشکده منابع طبیعی34

13,192,011,945 آزمایشگاهها و کارگاههای مهندسی عمران35

22,680,000,000 مجموعه آزمایشگاه بیوتکنولوژی و زیست شناسی36

2,419,200,000 البراتوار زبان دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی37

3,865,650,000 مجموعه خوابگاههای برادران و احمدی روشن38



 قیمت به ریالنام محلردیف
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(، قفسه ها ، میزبندی ها، مبل ها و موجودی انبارها و مواد غذایی و شوینده ها و مصرفی ها و غیره 

12,541,800,000 مجموعه خوابگاههای خواهران39

792,000,000 خوابگاه معصومیه40

1,728,000,000 خوابگاه عصار41

1,296,000,000 خوابگاه باباخلیل42

1,296,000,000 خوابگاه مسچی43

1,296,000,000 خوابگاه هاشمیان44

1,728,000,000 خوابگاه مبینی45

1,728,000,000 خوابگاه امامی46

1,728,000,000 خوابگاه ترکیان47

4,418,040,000 آزمایشگاه تربیت بدنی48

2,504,000,000 مجموعه های ورزشی49

50
1,289,250,000 ساختمان مدیریت دانشجویی

51
15,739,070,000 (تاک - کارکنان - دانشجویی  )مجموعه سلف سرویس های  دانشگاه 

222,400,000 درمانگاه52

6,480,000,000 سالن فیض53

17,280,000,000 آمفی تئاتر سالن آزادی54

3,441,282,400 انبارهای مرکزی، تغذیه، فنی و خدمات55

1,428,300,000 خانه فرهنگ56

6,804,000,000 (دستگاه مرکزی و لوازم مربوطه)مرکز مخابرات 57



 قیمت به ریالنام محلردیف
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(، قفسه ها ، میزبندی ها، مبل ها و موجودی انبارها و مواد غذایی و شوینده ها و مصرفی ها و غیره 

1,152,000,000 مهمانسرای شهریاری58

2,160,000,000 مهمانسرای اساتید59

144,000,000 منازل سازمانی اساتید60

61
ساختمان های مرکز مشاوره،نقلیه ،کارگاه شیشه گری، انتشارات، نگهبانی ها، امورعمومی و 

انتظامات
 1,388,070,000

21,714,240,000 (ساختمان اصلی  )مجموعه پژوهشکده اسانسهای طبیعی قمصر 62

3,600,000,000 راهب و ویالها (خوابگاه  )مهمانسرا63

64
تجهیزات و لوازم اداری : شامل (یثربی ... ساختمان آیه ا )مجموعه پارک علم و فناوری،  

شرکت ها
 3,293,136,000

720,000,000 آمفی تئاتر پارک علم و فناوری65

72,000,000 سالن ورزشی پارک علم و فناوری66

604,800,000 سمعی و بصری دانشکده معماری و هنر67

151,200,000 خانه عطارها68

3,402,000,000  مسجدITبخش 69

22,717,500,000 کلیه تلسکوپ ها  و متعلقات لوازم رصدی: رصدخانه نیاسر شامل70

6,925,200,000 مرکز رشد71

72
3,129,840,000 پرونده های آموزشی معاونت آموزشی و سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری مربوطه

56,643,746,730 مرکزی آزمایشگاه73

3,200,000 شهدا-  شاهد ساختمان74



 قیمت به ریالنام محلردیف

مناقصه بیمه آتش سوزی، زلزله، سیل و خطرات تبعی برای از -(5پیوست شماره ) لوازم و تجهیزات و محتویات متعلق به دانشگاه کاشان 
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 ، تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم کارگاهی و آتلیه ها و همه ITالکترونیکی و کامپیوتری،  لوازم صوتی وتصویری،  تجهیزات شبکه و 

مواد شیمیایی، وسایل آزمایشگاهی، دستگاهها وماشین آالت و لوازم وتجهیزات سلف سرویس و اقالم آشپزخانه و وسایل ورزشی و کتابها 

(، قفسه ها ، میزبندی ها، مبل ها و موجودی انبارها و مواد غذایی و شوینده ها و مصرفی ها و غیره 

1,200,000,000 دفتر نمایندگی دانشگاه در تهران75

    1,730,767,833,741(ریال)جمع 0


