


معاونت دانشجوئی  

Aگزارش پیشرفت نوسازي بلوك 

)ره(خوابگاه شهید مفتح

99آبان 



ههاي  از سی سال، به عنوان بزرگترین و نماد خوابگابیش قدمت با از شیره نشگاخوابگاه شهید مفتح دا
. هزار مترمربع میباشد 30اتاق و زیر بناي حدود 700طبقه اي ،داراي 13بلوك و 4دانشجویی کشور در 

ان مشکالت  ي اسککم باالاتراین خوابگاه به دلیل قدیمی بودن و مستهلک شدن سیستم تاسیسات وهمچنین 
محترم  بسیار زیادي را براي دانشجویان و  معاونت دانشجویی ایجاد کرده  بود ،که با همت و کمک سازمان

این  Aبرنامه و بودجه و مسئولین محترم وزارت عتف وصندوق رفاه دانشجویان عملیات نوسازي بلوك 
.  آغاز گردید98ز مرداد اخوابگاه 

:دضمن تشکر از کلیه عزیزان ، اهم عملیات نوسازي و تصاویر آن به شرح  پیوست تقدیم میگرد



مقدارشرح عملیاتردیف مقدارشرح عملیاتردیف 

متر 250کانال کشی 22متر1200تخریب و برچیدن فرش کف 1
متر 14500لوله گذاري برقی 23متر 453تخریب و برچیدن کاشی با مالت 2
متر 2720کابل کشی24متر 3000عدد کمد چوبی 300برچیدن و تخلیه 3
متر 35000سیم کشی 25متر506تراشیدن اندود گچ و خاك و سفید  4
عدد110نصب جعبه فیوز  26متر252گچ روبی روي بتن 5
عدد2000د و پریز نصب کلی27چشمه 50برچیدن سنگ توالت ایرانی 6
عددmk)7*7(1500نصب قوطی 28عدد50برچیدن وان حمام  7
متر 1700)کابل کشی و لوله گذاري(نصب کامل سیستم اعالم حریق 29عدد20برچیدن وان و توالت اضطراري 8
متر 1000لوله کشی آتش نشانی 30عدد150برچیدن چارچوب فلزي 9

متر 3000گچ و خاك البی و سفید کاري  اتاق ها 31متر 1500برچیدن سقف کاذب10
متر 2000کناف کاري سقف اتاق ها 32متر2500تخریب و برچیدن دیوار گچی 11
کیلوگرم6000آهن آالت جهت شاسی کشی و ساخت کمد فلزي 33عدد105برچیدن دریچه فن کوئل12
کیلوگرم  3000ساخت چارچوب درب چوبی 34سرویس 200بارگیري و حمل نخاله باخاور 13
عدد200ساخت درب چوبی 35متر 1500دیوار چینی راهرو و اتاق با پانل گچ 14
متر 4000اتاق  100عایق بندي و کف سازي وسرامیک البی 36متر 1500دیوار چینی راهرو و اتاق  با آجر سفال  15
متر650شیب بندي و پوکه ریزي سرویس بهداشتی 37متر 550دیوار چینی سرویس بهداشتی و حمام  16
متر800ایزوگام و عایق بندي حمام  38متر 1114اجراي وال پست فلزي 17
متر 1000سرامیک دیوارهاي سرویس بهداشتی و حمام 39متر 1988ضد زنگ نبشی وال پست 18
متر 3000سرامیک کاري بدنه  راهرو40متر 7000رنگ آمیزي اتاق ها 19
کیلو گرم 24000جفت تخت دوطبقه فلزي200ساخت 41متر 1000لوله کشی فاضالب 20
چشمه65ساخت حمام و سرویس بهداشتی جدید 42متر 2500لوله کشی آب 21



متر مربع  6200دیوار فلت ها و سرویس بهداشتی و حمام ها به متراژ بیش از تخریب 





)درگاه کمد دیواري300(برچیدن  و تخلیه کمدها ي چوبی هر اتاق در مجموع 
مستهلک بودن و آلودگی به ساس از طریق چوب   بدلیل 





سرویس تخلیه نخاله  200



حمل ضایعات فلزي   



متر1500دیوار چینی  راهرو ها  به متراژ 





متر   550دیوار چینی سرویس بهداشتی و حمام به متراژ





متر1114اجراي وال پست فلزي و  سینی سقف به متراژ



متر3500لوله کشی آب و فاضالب به متراژحدود 





متر250کانال کشی سیستم تهویه به متراژ



متر  14500نوسازي و لوله گذاري   سیستم برق به متراژ



متر  2720کابل کشی سیستم برق به متراژ 



عدد جعبه فیوز110تعداد مترنصب 35000متراژسیم کشی به 



متر1700نصب کامل سیستم اعالم حریق به متراژ





متر1000نصب کامل سیستم آتش نشانی به متراژ 



متر3000اتاق به متراژحدود 100کاريدیوارهاي داخلی و سفید تعمیرات 





متر2000باب اتاق به متراژ 100کناف کاري سقف 



کیلوگرم 6000درگاه کمد دیواري به مقدارحدود  300چارچوب 



کیلوگرم3000ساخت و نصب چارجوب درب به مقدارحدود 



متر4000اتاق به متراژ 100سرامیکعایق بندي و کف سازي و 



متر650متراژچشمه سرویس  بهداشتی به 30دستگاه حمام و35کف سازي و عایق کاري کف 





متر1000سرامیک دیوار سرویس  بهداشتی و حمام به متراژ 



متر 3000نصب سرامیک  راهرو به متراژ 



جفت تخت دوطبقه فلزي 200ساخت 



با تشکر فراوان از بذل توجه و عنایت فرد فرد مسئوالن گرامی که

رفع مشکل دانشجویان عزیز و ایجاد امکانات رفاهی مطلوب 

ایشان را وجهه ي همت خویش قرار داده اند ،امیدواریم با تامین

اعتبار  مناسب هرساله در ردیف تعمیرات خوابگاههاي دانشگاه 

شیراز ، در آینده نزدیک شاهد نوسازي خوابگاه شهید مفتح و سایر 

. خوابگاههاي قدیمی دانشگاه باشیم
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