
 : ریز فضاهای این پروژه

 ١٨ معاون

 ١٨ منشی

 ٩ آبدارخانه

 ١٨ رئیس دفتر

٣۶ جمع  

١٠فضای دسترسی ها  % ٣/۶ 

١٠پایاب سازه دیوارها  % ٣/۶ 

 معاون اداری و مالی

۶٣ حسابداری , کارپردازی , اموال و انبار  

 ١٨ دبیرخانه و بایگانی

 ١٨ کارگزینی و رفاه

 ١٢ خدمات

۴٨ جمع  

١٠فضای دسترسی ها  % ۴٠ /٨ 

١٠پایاب سازه دیوارها  % ۴٠ /٨ 

  

 امور درآمدها

 ١٢ مدیر درآمدهای عمومی

٨۴ اتاق کارکنان   

  ١٨ بایگانی فعال

  ١٨ منشی

  ٩ آبدارخانه

 ١٢ مدیر درآمدهای نوسازی

  ١٨ منشی مدیر

۶٣ اتاق کارشناسان   

  ٩ آبدارخانه

  ١٨ نظافت و انباری

٨۴ سرویس بهداشتی   

۶٣ برق و مکانیک   

  ١٨ دبیرخانه

  ٧٢ بایگانی

     

  ١٠٠ موتورخانه مرکزی

  ٢٢ سرویس بهداشتی و دوش

٩٠۴ جمع   



١٠فضای دسترسی ها    % ٩۴  

١٠پایاب سازه دیوارها    % ٩۴  

        

 معاون اجرای شهری

۴٧ اداره امانی و کارگاهها )کارشناسان( امور عمرانی  

  ٢٢ کارخانه آسفالت و سنگ شکن

 ١١٠ طرخ های تفضیلی , امور نظارت , صدور پروانه ساختمانی شهرسازی

۶٢٠ جمع    

١٠فضای دسترسی ها % ۶٠ /٢  

١٠پایاب سازه دیوارها    % 
۶٠ /

٢ 

          

 مدیریت خدمات شهری

 ١٨ آتش نشانی

 ١٨ موتوری و تعمیرگاه

 ١٨ کشتارگاه

 ١٨ ترافیک حمل و نقل شهری

۶٣ فضای سبز و پارکها  

 ١٨ تاسیسات

۴٢ گورستانها  

 ١٨ مناطق

۴۴١ جمع  

١٠فضای دسترسی ها  % ۴٠ / ۴١  

١٠پایاب سازه دیوارها  % ۴٠ / ۴١  

کمیته برنامه ریزی و امور 

 رایانه

 ۶۴ مدیر سایت

 ١٨ منشی

 ٩ آبدارخانه

 ٩١ جمع

١٠فضای دسترسی ها  % ٠١/٩  

١٠پایاب سازه دیوارها  % ٠١/٩  

 حراست

 ١٨ مدیر و کارکنان

 ٩ آبدارخانه

 ٣٢ سرویس بهداشتی

 ٩ نظافت وانباری

 ١٨ برق و مکانیک



 ٨٨ جمع

١٠فضای دسترسی ها  % ٠٨/٨  

١٠پایاب سازه دیوارها  % ٠٨/٨  

 روابط عمومی

 ١٨ مدیر

 ١٨ منشی

 ١٨ مشاوران مدیر

۶٣ اتاقهای نشست  

۶٣ اتاق پیگیران  

 ٩ آبدارخانه

 ١٣٢ جمع

١٠فضای دسترسی ها  % ٠٣/١٣  

١٠پایاب سازه دیوارها  % ٠٣/١٣  

 حقوقی و امالک

 ١٢ مدیر

 ١٢ منشی

 ١٢ مشاوران مدیر

 ٩ آبدارخانه

 ۴۵ جمع

١٠فضای دسترسی ها  % ۵٠/۴  

١٠پایاب سازه دیوارها  % ۵٠/۴  

 اجرائیات و انتظامات

 ١٢ مدیر

 ١٨ منشی

۶٣ اتاق پیگیران  

 ١٨ مشاوران مدیر

 ٩ آبدارخانه

 ٩٣ جمع

١٠فضای دسترسی ها  % ٩./٣ 

١٠پایاب سازه دیوارها  % ٩./٣ 

  

 ساختمان شورای شهر

۶٣ اتاق رئیس  

 ١٨ رئیس دفتر شورا

 ١٨ منشی با فایل

 ٩ آبدارخانه



 ۵۴ اتاقهای کمیسیون

 ٣٢ اتاق امور مالی

 ١٨ اتاق نشست با کتابخانه

 ٣٢ اتاق روابط عمومی

 ١٨ اتاق دفتر استانی

 ١٨ اتاق مشاوران

۶٣ اتاق دبیرخانه و بایگانی  

٨۴ نمازخانه , حراست  

 ٩ نظافت و انباری

۴٢ سرویس بهداشتی  

 ١٢ آبدارخانه

 ٢٠ برق و مکانیک

و سرویس بهداشتی برای مراجعان –ورودی به پذیرش و اطالعات   ١٠٠ 

 ۴۵۴ جمع

١٠فضای دسترسی ها  % ۴۵ 

١٠پایاب سازه دیوارها  % ۴۵ 

 تاالر شهر

 ٩ هوابند ورودی

 ١٢ پذیرش اطالعات

 ٢٨٠ سرسرای ورودی

٠۵ بوفه و آبدارخانه  

 ۶۴ سرویس بهداشتی

 ٢٠٠ سالن همایش

 ٧٠ صحن و پشت صحنه

 ٩ سرویس بهداشتی

 ٩ آبدارخانه پشت صحن

 ٣٠ اتاق برق و هوارسان

 ١٢ اتاق صوت و ضبط و روشناسی

 ٣٢ اتاق صوت و تصویر و پخش

۶٣ دفتر مدیریت تاالر  

 ٣٠ اتاق مسئوالن فنی

 ۶۴ انبار وسایل یدکی و تجهیزات

 ٩٠٧ جمع

١٠پایاب سازه دیوارها  % 

٠٧/٩٠  

  

 پروژه معماری , نمونه طراحی شهرداری , عرصه شهرداری



 


