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 رتبه بندی دانشگاه های کشور براساس نظام بین المللی QS از سال 2۰14 تاکنون 

 جذب رتبه های برتر آزمون های سراسری ایران 

 جذب نفرات برتر المپیاد سراسری کشور 

 استخدام دانش آموختگان در میان دانشگاه های کشور 

 میزان ارتباط با صنعت در ایران 

 حضور دانش آموختگان در بین اعضای هیئت علمی کشور 

 سرانه قبولی در آزمون تحصیالت تکمیلی دانشگاه های کشور 

 )ISI-ESI( تعداد دانشمند برتر براساس فعالیت ده سال اخیر در میان دانشگاه های صنعتی ایران 

 سرانه عضویت پیوسته اعضای هیئت علمی در انجمن های معتبر جهان 

 تعداد اعضای پیوسته فرهنگستان علوم در بین دانشگاه های کشور 

دانشگاه 
صنعتی شریف
1در      : رتبه
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رتبه دانشگاه صنعتی شریف در میان دانشگاه های جهان 

 )۲۰۱۲ - ۲۰۲۰( QS براساس نظام رتبه بندی

4۰۰
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22۰

27۰

32۰

37۰

42۰

47۰

52۰
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رتبه ۱9 ارتباط با صنعت 

دانشگاه صنعتی شریف 

در میان دانشگاه های جهان براساس 

نظام رتبه بندی جهانی تایمز 

 )Times Higher Education(

در سال ۲۰۲۰
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حضور فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتی شریف در عرصه های متنوع 
علم، فناوری، ورزش و هنر 

تنوع شغلی فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتی شریف

مهندسی 

% 3۲

پژوهش و تحقیقات

% ۲8

آموزش 

% ۲3

توسعه کسب و کار

% ۱5

ورزش

% ۱

سیاست

% ۱
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دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه صنعتی شریف افتخارات بسیاری در سطح ملی و 

بین المللی آفریده اند. این در حالی است که دانشجویان از امکانات مطلوبی به ویژه از نظر 

اسکان خوابگاه ها برخوردار نیستند. حدود 4۰ درصد دانشجویان )بیش از 4 هزار نفر( در 

خوابگاه هایی اسکان دارند که متوسط سن آن ها باالی  3۰  سال است. 

4۰% دانشجویان

خوابگاهی هستند
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شرح وضعیت خوابگاه از زبان یک 
دانشجو

در  دانشجویی  دوره  از  شیرینی  تجربه های  ما  همه 

دانشگاه صنعتی شریف داریم. برای من که خوابگاهی 

هستم، خوابگاه بخش جدا نشدنی از هویت زندگی 

دانشجویمه. برای همه ما که سال های اخیر به دانشگاه 

صنعتی شریف اومدیم، اسکان در اتاقی مناسب از نظر 

ترکیب هم اتاقی ها، امکانات رفاهی و بهداشتی یک 

چالش بزرگه. فشار درس ها از یک طرف و مواجه شدن 

با مشکالت زندگی خوابگاهی از طرف دیگه، استرس 

زیادی رو به ما تحمیل می کنه.

SUT Students

2.450 views
SUT Students           #دانشجو#  حمایت#  خوابگاه
View all 253 comments
5 DAYS AGO
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طرشت2شهید صادقی شهید شوریده آزادی

طرشت 3

شهید وزوایی

شادمان

شهید صادقی

شهید حیدرتاش

ولیعصر

مصلی نژاد

شهید احمدی روشن

متوسط سن خوابگاه های دانشگاه صنعتی شریف

3۲ سال3۱ سال

188 اتاق و سوئیت144 سوئیت متاهلی721 اتاق و سوئیت

1۰17 نفر2978 نفر
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وضعیت خوابگاه های دانشگاه صنعتی شریف

استاندارد اسکان صندوق رفاه وزارت علوم

سوئیت: 8٫72 مترمربع به ازای هر نفر 

اتاق مشترک: 3٫9 مترمربع به ازای هر نفر 

1۰ تا 12 مترمربع به ازای هر نفر

حدودا 6 مترمربع به ازای هر نفر 
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تعمیر و نگهداری خوابگاه ها موضوعی است که دانشگاه به طور مستمر با آن مواجه است. از آنجایی که میانگین سن 

خوابگاه ها بیش از 3۰ سال است، هزینه های نگهداری و تعمیرات هر ساله با رشد قابل توجه ای روبرو است. به عالوه 

تورم سالیانه این هزینه ها را تشدید می کند. 

در شرایطی که بودجه سرانه دانشگاه نسبت به سال های اولیه تاسیس خود 15۰۰ درصد کاهش یافته است تالش ها برای 

نوسازی خوابگاه ها در چند سال اخیر به دلیل کمبود منابع مالی با سختی همراه است.

کاهش 15۰۰ درصدی 

بودجه سرانه دانشگاه در 

چند سال اخیر

سن باالی 3۰ سال 

خوابگاه ها 

)هزینه فزاینده تعمیر(

هزینه های روزافزون 

نگهداری

افزایش فراوان 

هزینه ها
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سال   ۴ مدت  طی  دارد  نظر  در  دانشگاه 

)تا سال۱۴۰۲( تمامی خوابگاه های خود را 

بازسازی و نوسازی کند.
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کمک شما دو برابر خواهد شد

به  را  حامی  آورده  میزان  تا  دارد  تصمیم  شریف  صنعتی  دانشگاه 

نسبت 1 به 1 جبران کند. به عنوان مثال اگر شخصی 5۰ درصد هزینه 

یک اتاق را تقبل کند، دانشگاه 5۰ درصد دیگر را می پردازد.
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 )Scope of Work( و شرح کار )فهرست اتاق هایی که نیازمند بازسازی هستند )کدام خوابگاه، کدام طبقه، کدام اتاق

چیست؟

فاز اول تا پایان سال 99: خوابگاه طرشت 3 )اتاق های طبقات اول تا چهارم بلوک های 1 تا 3(، به طور مجموع 1۰۰ اتاق 

– خوابگاه شهید احمدی روشن )اتاق های طبقات اول تا چهارم بلوک های 1 و 2(، به طور مجموع 1۰۰ اتاق – خوابگاه 

خواهران طرشت 2 )واحدهای طبقات اول تا سوم بلوک های 1، 2 و 6(، به طور مجموع 36 واحد.

کدام سازمان متولی بازسازی خوابگاه ها است و مجری پروژه کیست؟

دانشگاه صنعتی شریف )معاونت دانشجویی با همکاری معاونت اداری مالی( متولی بازسازی و مجری پروژه رئیس اداره 

امور خوابگاه های این دانشگاه است.

انجمن فارغ التحصیالن و بنیاد حامیان دانشگاه صنعتی شریف، حامی و عامل ارتباط با فارغ التحصیالن و نیکوکاران 

محترم جهت تأمین منابع هستند و نقش ناظر پروژه را نیز دارند. البته نظارت بر اجرای پروژه از سوی حامیان و برحسب 

نظر حامی، قابل انجام است.
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فعالیت هایی که تاکنون انجام شده است

بازسازی و نوسازی 3 اتاق در خوابگاه های طرشت 3 و احمدی روشن به عنوان نمونه و آماده بازدید

جایگزینی پنجره های دوجداره برای 144 اتاق

تامین هزینه نوسازی شماری از اتاق ها توسط فارغ التحصیالن و نیکوکاران
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قیمت هر واحد 
)تومان(

تعداد جنس/ مدل نام کاال / خدمات

9/75۰/۰۰۰
1 فلزی جاکتابی 

1 فلزی میز مطالعه

1/322/5۰۰ 1 فلزی جاکفشی

874/۰۰۰ 6 فلزی کمد

2/8۰۰/۰۰۰ 1 - گلیم فرش

3/79۰/۰۰۰ 1 فیلور یخچال فریزر

11۰/۰۰۰ 1 فلزی سطل زباله

63۰/۰۰۰ 1 پارچه ای پرده

144/۰۰۰ 6 پالستیکی صندلی

1/61۰/۰۰۰ 6 فلزی تخت خواب

6/793/۰۰۰ 1 UPVC درب و پنجره

3/888/۰۰۰ - روغنی رنگ

9۰/۰۰۰ 15 آلومینیومی پره رادیاتور

9/4۰۰/۰۰۰ -
 LED, FPL

مازی نور و ...

چراغ، کلید، پریز 

و اجرا

2/453/۰۰۰
1 فلزی جاظرفی دیواری

1 فلزی جاظرفی زمینی

58/۰54/5۰۰ جمع کل

قیمت هر واحد 
)تومان(

تعداد جنس/ مدل نام کاال / خدمات

7/13۰/۰۰۰
1 فلزی جاکتابی 

1 فلزی میز مطالعه

1/322/5۰۰ 1 فلزی جاکفشی

874/۰۰۰ 4 فلزی کمد

2/65۰/۰۰۰ 1 - گلیم فرش

3/79۰/۰۰۰ 1 فیلور یخچال فریزر

11۰/۰۰۰ 1 فلزی سطل زباله

5۰۰/۰۰۰ 1 پارچه ای پرده

144/۰۰۰ 4 پالستیکی صندلی

8۰/۰۰۰ 1 دیواری چوب لباسی

4/791/۰۰۰ 1 UPVC درب و پنجره

3/24۰/۰۰۰ 1 روغنی رنگ

9۰/۰۰۰ 1۰ آلومینیومی پره رادیاتور

7/4۰۰/۰۰۰ -
 LED, FPL

مازی نور و ...

چراغ، کلید، پریز 

و اجرا

2/۰4۰/۰۰۰ - اصالح تخت ها

38/۰25/5۰۰ جمع کل

برآورد هزینه تجهیزات، موارد تعمیراتی و اجرا شامل 

سیم کشی، نصب، تهیه و تعویض اتاق 6 نفره )مرداد 99(

برآورد هزینه تجهیزات، موارد تعمیراتی و اجرا شامل 

سیم کشی، نصب، تهیه و تعویض اتاق 4 نفره )مرداد 99(

20



21



تقبل نوسازی یک، چند یا بخشی از یک اتاق

تهیه تجهیزات اتاق ها

تهیه تاسیسات مورد نیاز خوابگاه ها

ت
ای

حم
ی 

ها
ش 

رو

در این حرکت نیک و جاودان، هر شخصی می تواند 

حمایت های خود را به سه روش انجام دهد:
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در روش تقبل نوسازی بخشی از یک اتاق و تقبل نوسازی یک یا چند اتاق، فرد 

حقیقی یا حقوقی مبلغ خود را به حساب بنیاد حامیان دانشگاه صنعتی شریف 

واریز می کند.

در روش تهیه تجهیزات اتاق ها، فرد حقیقی یا حقوقی تعویض یک یا چند قلم 

متعهد  فردی  مثال  به عنوان  می گیرد.  عهده  به  را  اتاق ها  نیاز  مورد  کاالهای  از 

می شود پنجره های چندین اتاق را دوجداره کند.

در روش تهیه تاسیسات مورد نیاز خوابگاه ها، فرد حقیقی یا حقوقی خرید اقالم 

تاسیساتی را به عهده می گیرد. برای آگاهی از این اقالم با بنیاد حامیان دانشگاه 

صنعتی شریف تماس حاصل کنید. 
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می توانید مبالغ خود را به حساب بنیاد حامیان 

دانشگاه صنعتی شریف واریز کنید.

شماره کارت:

61۰4 3373 9587 6۰53

شماره حساب: 

9۰9۰8۰8۰۰9

بانک ملت شعبه 

دانشگاه صنعتی شریف

به نام 

موسسه غیردولتی بنیاد عام المنفعه 

حامیان دانشگاه صنعتی شریف 

شماره شبا:

IR89۰12۰۰2۰۰۰۰۰۰9۰9۰8۰8۰۰9
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ارتقای  و  دانشجویان  قلبی  رضایت  بی شک 

این  ثمره  بهترین  خوابگاهی  زندگی  کیفیت 

نیت خیر و اقدام ماندگار است. 

به  دارد  نظر  در  نیز  دانشگاه  حال  عین  در 

این حرکت  پاس  به  یادگاری کوچک  عنوان 

عظیم، بر سردر هر اتاق لوحی قرار دهد که بر 

روی آن اسامی نیکوکارانی که در نوسازی آن 

اتاق مشارکت داشته اند، درج شود. البته این 

موضوع با رضایت ایشان صورت می گیرد.
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به منظور کسب اطالعات بیشتر و بازدید از 

خـوابـگاه هــا و اتـاق های آمـاده شـده با 

بنیــاد حـامیان دانشــگاه صنعتی شریف 

تماس حاصل کنید.

۰ 2 1 -  6 6 ۰ 8 2 8 1 1 -  1 2

www.shariffoundation.ir
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تهران، بلوار آزادی، دانشگاه صنعتی شریف
تلفن: ۰21-66۰82811-12

www.sharif.ir

انجمن فارغ التحصیالن

دانشگاه صنعتی شریف


