ميدان صلح

بزرگترين ميدان دانشگاه بجنورد و
در

امتداد

خيابانهاي

ورودي

دانشگاه ،يعني خيابان دانشگاه و
خيابان سالم واقع شده است.
اين ميدان داراي شعاع  5.84متر و
داراي رينگ سواره حاشيه  ٢١متري
مي باشد و با موقعيت ترافيكي و
محيطي ويژه خود ،اصلي ترين
ميدان دانشگاه و اولين گره بعد از
ورود به دانشگاه ميباشد.

تصوير پانوراما از سازمان مرکزي به
سمت ميدان

در اطراف اين ميدان ،کاربريهاي ذيل واقع شده است:


در ضلع شمالي پارك ساريگل



در ضلع جنوبي پارکينگ



در ضلع غربي ،بانك و دفتر پستي



در ضلع شرقي ،سازمان مرکزي
دانشگاه بجنورد

در حال حاضر فضاهاي فوق تعيين محدوده و جدول
کشي شده اند و تنها فاز يك سازمان مرکزي اجرا و
بهره برداري گرديده است که در ادامه معرفي مي گردد؛
سازمان مرکزي دانشگاه بجنورد طرحي يو شكل دارد که در فاز اول قسمت مياني اين طرح اجرا گرديده و در تابستان  ٦٩تحويل موقت
گرديده و به بهره برداري رسيده است .ساختمان فوق که فضاهاي مديريتي دانشگاه را در بر ميگيرد در چهار طبقه و به ارتفاع  ٢٦متر و
به ابعاد  ٢7874در  5.8٩4به شكل مستطيلي کشيده بر فراز ضلع شرقي ميدان صلح و با قريب به  48١5متر ارتفاع از سطح سواره رو
حاشيه ميدان ،به صورت مسلط به آن قرار گرفته است .متريال اصلي در ساخت اين بنا شيشه به صورت نماي کرتين وال و آجر سفال
سوراخدار قرمز و سنگ تراورتن سوپر حاجي آباد مي باشد.

تصوير پانوراما از حاشيه ميدان به سمت سازمان مرکزي

در خصوص پارك ساريگل که در ضلع شمال و حدودا شمال شرقي ميدان
صلح واقع گرديده است نكات ذيل حائز اهميت است:


پارك ساريگل پارکي واسطه اي مابين ورودي دانشگاه،
سازمان مرکزي ،خوابگاه پسران و ميدان صلح مي باشد و به
همين علت در طراحي آن به چند عملكردي بودن اين فضا
در کنار فضاي سبز طبيعي توجه گرديده است.



کاربريهاي مهم داخل پارك عبارتند از؛ بوفه خواهران و
برادران به صورت فضاهاي باز و نيمه باز و بسته و سرويس
بهداشتي و فضاهاي مكث و انتظار در نزديكي ورودي
دانشگاه ،زمين ورزشي در نزديكي خوابگاه پسران،
پارکينگ در منتهي اليه شمالي اين فضا ،مسير دوچرخه و
نرمش در رينگ سبز اطراف پارك ،آبنما و آالچيقهاي
مناسب براي نشستن در حاشيه ميدان صلح که عموميت بيشتري دارد و از طبقات فوقاني سازمان مرکزي نيز به آن ديد
مي باشد.

ميدان اميرکبير
ميدان امير کبير با ده متر شعاع داخلي و رينگ سبز  484متري حاشيه آن در
مجموع  ٢4841متر شعاع دارد که در حال حاضر به صورت يك چهارراه در
دانشگاه بجنورد واقع شده است و در برنامه توسعه دانشگاه به صورت ميدان
در مي آيد.
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تصاوير پانوراماي ذيل به ترتيب از جنوب به سمت شمال و از شمال به سمت جنوب گرفته شده اند.

