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 دانشگاه اروميهفضاي سبز  اطالعات مربوط بهبرآورد 

 نازلوبخش هاي فضاي سبز 

 درب ورودي، اطراف آن و استخراطراف  -1

 اطراف ميادين ورزشي  -2

 اطراف بلوار كشاورزي و تربيت بدني  -3

 مركزيستاد مركزي و كتابخانه اطراف  -4

 دانشكده منابع طبيعياطراف  -5

 رستوران مركزياطراف  -6

 دانشكده دامپزشكي و زمين فوتبالاطراف  -7

 دانشكده كشاورزياطراف  -8

 دانشكده علوم و پارك مربوطهاطراف  -9

 دانشكده فني و مسجداطراف  -10

 خوابگاه پسراناطراف  -11

 خوابگاه دختران بنت الهدياطراف  -12

 اطراف خوابگاه دختران طوبي -13

 ...تاسيسات، خشكشويي و اطراف  -14

 هنر و اقتصاد دانشكده
 دانشكده دانشگاه پرديس شهر

 )1( نقشه مشخصات 

 )m2(بر حسب متر مربع  :واحد

 اطراف استخر و درب ورودياطراف : محل
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 )2(مشخصات نقشه  

 )m2(بر حسب متر مربع : واحد

 اطراف ميادين ورزشي: محل

 مترمربع 5984: كلمساحت 
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 )3(مشخصات نقشه  

 )m2(بر حسب متر مربع : واحد

 بلوار كشاورزي و اطراف تربيت بدني: محل

 مترمربع 5029: مساحت كل
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 )4( مشخصات نقشه 

 )m2(بر حسب متر مربع : ابعاديكاي 

 اد و كتابخانه مركزيتس اطراف :محل

 مترمربع 13806: مساحت كل
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 )5( مشخصات نقشه 

 )m2(بر حسب متر مربع : ابعاديكاي 

 منابع طبيعياطراف : محل

 مترمربع 14555: مساحت كل
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 مزارع جلوي ستاد مركزي 
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 )6( مشخصات نقشه

 )m2(بر حسب متر مربع : ابعاديكاي 

 رستوران مركزياطراف : محل

 مترمربع 13327: مساحت كل

 )7( مشخصات نقشه

 )m2(بر حسب متر مربع : ابعاديكاي 

 دامپزشكي و زمين فوتبالاطراف : محل
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 )8( مشخصات نقشه

 )m2(بر حسب متر مربع : ابعاديكاي 

 كشاورزياطراف : محل

 مترمربع 29646: مساحت كل



توليد و فضاي سبز ،توسعهريت   10 

 

 )9( مشخصات نقشه

 )m2(بر حسب متر مربع : ابعاديكاي 

 دانشكده علوم و پارك اطراف : محل

 مترمربع 21391: مساحت كل
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 )10( مشخصات نقشه

 )m2(بر حسب متر مربع : ابعاديكاي 

 دانشكده فني و مسجداطراف  :محل

 مترمربع 16380: فضاي سبزمساحت 

 )11( مشخصات نقشه

 )m2(بر حسب متر مربع : ابعاديكاي 

 خوابگاه پسراناطراف :محل



توليد و فضاي سبز ،توسعهريت   12 

 

 

 

 )12( مشخصات نقشه 

 )m2(بر حسب متر مربع : ابعاديكاي 

 خوابگاه دختران بنت الهدياطراف : محل

 مترمربع 7442: مساحت كل



توليد و فضاي سبز ،توسعهريت   13 

 

 

 

 

 
 )13(مشخصات نقشه 

 )m2(بر حسب متر مربع : ابعاديكاي 

 اطراف گلخانه و كارگاه ماشين آالت: محل
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 )14(مشخصات نقشه 

 )m2(بر حسب متر مربع : ابعاديكاي 

 اطراف خوابگاه طوبي: محل

 مترمربع 10316: مساحت كل
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 )15(مشخصات نقشه 

 )m2(بر حسب متر مربع : ابعاديكاي 

 دانشكده هنر و اقتصاد: محل

 مترمربع 9040: مساحت كل

 )16(مشخصات نقشه 

 نقشه دانشگاه شهر

 



توليد و فضاي سبز ،توسعهريت   17 

 

 

 



توليد و فضاي سبز ،توسعهريت   18 

 

 )16(مشخصات نقشه 

 ادامه نقشه دانشگاه شهر

 


