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در کتابچه حاضر تالش 

ه شده است به این سوال ک

چرا حمایت از خوابگاه های  »

دانشگاه صنعتی شریف

مهم و اثرگذار  موضوعی 

ده پاسخ دا، «به شمار می آید

.شود

فهرست

نیم؟چرا از دانشگاه صنعتی شریف حمایت ک

چرا خوابگاه ها نیاز به حمایت دارند؟

بازسازی و نوسازی چه برنامه ای برای 
خوابگاه ها داریم؟

یک اتاق چقدر هزینه بازسازی و نوسازی 
است؟

چگونه حمایت کنیم؟

؟شیوه قدردانی از نیکوکاران چگونه است



سردر دانشگاه صنعتی شریف: عکس



:در۱دانشگاه صنعتی شریف رتبه 

ین المللی  رتبه بندی دانشگاه های کشور براساس نظام ب
QS تاکنون۲۰۱۴از سال

جذب رتبه های برتر آزمون های سراسری ایران
جذب نفرات برتر المپیاد سراسری کشور

شوراستخدام دانش آموختگان در میان دانشگاه های ک
میزان ارتباط با صنعت در ایران

می  حضور دانش آموختگان در بین اعضای هیئت عل
کشور

سرانه قبولی در آزمون تحصیالت تکمیلی  
دانشگاه های کشور

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

ر سرانه عضویت پیوسته اعضای هیئت علمی د
انجمن های معتبر جهان

ین  تعداد اعضای پیوسته فرهنگستان علوم در ب
نفر اولدانشگاه های کشور



در میان رتبه دانشگاه صنعتی شریف
دانشگاه های جهان براساس نظام 

QS(۲۰۲۰-۲۰۱۲  )رتبه بندی 
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عتی  ارتباط با صنعت دانشگاه صن۱9رتبه 

جهان  شریف در میان دانشگاه های 

نظام رتبه بندی جهانی تایمزبراساس 

(Times Higher Education )

۲۰۲۰در سال 



اه  حضور فارغ التحصیالن دانشگ
وع  صنعتی شریف در عرصه های متن
علم، فناوری، ورزش و هنر  

سیاست

۱%

ورزش

۱%

مهندسی

3۲%

پژوهش و 

تحقیقات

۲8%

آموزش

۲3%

توسعه کسب و

کار

۱5%

ریفتنوع شغلی فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتی ش



۲خوابگاه طرشت : عکس



افتخاراتشریفصنعتیدانشگاهدانشآموختگانودانشجویان
کهتاسحالیدراین.آفریدهاندبینالمللیوملیسطحدربسیاری

خوابگاههااسکاننظرازبهویژهمطلوبیامکاناتازدانشجویان
(نفرهزار۴ازبیش)دانشجویاندرصد۴۰حدود.نیستندبرخوردار

سال۳۰باالیآنهاسنمتوسطکهدارنداسکانخوابگاههاییدر
.است

درصد  ۴۰
دانشجویان  
خوابگاهی  
هستند



وشرح وضعیت خوابگاه از زبان یک دانشج

همهماتجربههههایشهیرینیازدورهدانشهجویی
یمنبرا.خویشدردانشگاهصنعتیشریفداریم

یکهخوابگاهیهستم،خوابگاهبخشجهدانشهدن
هبرایهمهماک.ازهویتزندگیدانشجویماست

درسالههایاخیهربههدانشهگاهصهنعتیشهریف
بآمدهایم،اسکاندراتاقیمناسبازنظهرترکیه

هماتهاقیهها،امکانهاترفهاهیوبتداشهتییه 
فشاردرسههاازیه فهر و.چالشبزرگاست

مواجهشهدنبهامشهکزتزنهدگیخوابگهاهیاز
فهر دیگهر،اسهترسزیهادیرابههمهات میه 

اعلیرغمدوستیهایزیادیکهمیهانمه.میکند
یهت،درخوابگاهاست،بهدلی اسکانبیشازظرف

گاهیآرزومیکنمکههیکهیازههماتهاقیههادر
اواسطترمخانهایتتیهکندتهاکمهیازازدحهام

.اتاقکمشود

دانشجو#خوابگاه# حمایت#

SUT_Students

SUT_Students



۲طرشتشهید صادقی  شهید شوریده

سال3۲ سال3۱
متوسط سن خوابگاه های دانشگاه صنعتی شریف

۲خوابگاه طرشت : عکس۳خوابگاه طرشت : عکس

نفر۱۰۱۷ نفر۲9۷8

اتاق و سوئیت۱88اتاق و سوئیت۷۲۱

آزادی
3طرشت 

شهید وزوایی

شادمان
شهید صادقی

شهید حیدرتاش

ولیعصر
مصلی نژاد

شهید احمدی روشن

سوئیت متاهلی۱۴۴



۹۹ساکن خوابگاه بدون تخت خواب در مهر نفر ۵۰۰
(نفر۶یا ۵؛ تعداد افراد برخی اتاق ها ۴:تعداد تخت در هر اتاق)

98مهر 
نفر مازاد۲۰۰

99مهر 
نفر مازاد5۰۰

 هاتعداد مازاد بر ظرفیت اتاق



به ازای هر نفر مترمربع ۶حدودا  به ازای هر نفر مترمربع 3٫9: اتاق مشترک

وماستاندارد اسکان صندوق رفاه وزارت عل ریفوضعیت خوابگاه های دانشگاه صنعتی ش

مترمربع به ازای هر نفر۱۲تا ۱۰ مترمربع به ازای هر نفر 8.۷۲: سوئیت



تاسموضوعیخوابگاه هانگهداریوتعمیر
همواجآنبامستمرطوربهدانشگاهکه

گاه هاخوابسنمیانگینکهآنجاییاز.است
نگهداریهزینه هایاست،سال۳۰ازبیش

 ایتوجهقابلرشدباسالههرتعمیراتو
اینسالیانهتورمبه عالوه.استروبرو

.می کندتشدیدراهزینه ها

در شرررای ی کرره بودجرره سرررانه دانشررگاه 
نسبت به سرال هرای اولیره تاسریس خرود     

 ها درصد کاهش یافته است تالش۱5۰۰
ر برای نوسازی خوابگاه ها در چند سال اخیر 

ی همرراه  به دلیل کمبود منابع مالی با سخت
.است

۱5۰۰کاهش 
درصدی بودجه  
ر سرانه دانشگاه د
چند سال اخیر

افزایش فراوان
هزینه ها

3۰سن باالی 
ا  سال خوابگاه ه

ه  هزینه فزایند)
(تعمیر

هزینه های 
روزافزون  
نگهداری



۳در خوابگاه طرشت ( سمت چپ)و اتاق بازسازی و نوسازی نشده ( سمت راست)بازسازی و نوسازی شده اتاق : عکس



دانشررگاه در نظررر دارد طرری  

( ۱۴۰۲ترا سرال  )سال ۴مدت 

تمررامی خوابگرراه هررای خررود را 

.بازسازی و نوسازی کند



:کمک شما چند برابر خواهد شد

طرررم ملرری ارتقررای خوابگرراه هررای  براسرراس 
ر ، وزارت علوم متعهد شده اسرت د دانشجویی

ا درصد هزینه تعمیر خوابگاه هر ۳۰صورتی که 
درصررد توسر  دانشررگاه  ۳۰توسر  خیررین و   
درصررد دیگررر را پرداخررت ۴۰تررامین شررود، 

.می کند



ام فعالیت هایی که تاکنون انج
شده است

اتاق در ۳بازسازی و نوسازی 
و احمدی ۳خوابگاه های طرشت 

روشن به عنوان نمونه و آماده بازدید

جایگزینی پنجره های دوجداره برای
اتاق۱۴۴

ق از تغییر لوازم اات
ح چوب هب فلز رط
ری چوپ ربای جلوگی 
انند از رشد حشراتی م

ساس



۳شت در خوابگاه طر( سمت چپ)و اتاق بازسازی و نوسازی نشده ( سمت راست)بازسازی و نوسازی شده اتاق : عکس



 کشی، برآورد هزینه تجهیزات، موارد تعمیراتی و اجرا شامل سیم
(99خرداد )نفره ۶نصب، تهیه و تعویض اتاق 

(تومان)قیمت هر واحد تعدادمدل/جنسخدمات/نام کاال
۱فلزیجاکتابی

۸٫۵۰۰٫۰۰۰ ۱فلزیمیز م العه
۱۱٫۱۵۰٫۰۰۰فلزیجاکفشی
۶۷۶۰٫۰۰۰فلزیکمد

۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰-گلیم فرش
۱۲٫۹۵۰٫۰۰۰فیلوریخچال فریزر
۱۸۵٫۰۰۰فلزیس ل زباله
۱۴۰۰٫۰۰۰پارچه ایپرده
۶۱۰۰٫۰۰۰پالستیکیصندلی

۶۱٫۱۰۰٫۰۰۰فلزیتخت خواب
UPVC۱۴٫۲۵۰٫۰۰۰درب و پنجره

۲٫۷۰۰٫۰۰۰-روغنیرنگ
۱۵۸۰٫۰۰۰آلومینیومیپره رادیاتور

چراغ، کلید، پریز و
اجرا

FPL ،LED
...مازی نور و 

-۵٫۴۰۰٫۰۰۰

۱فلزیجاظرفی دیواری
۲٫۳۰۰٫۰۰۰ ۱فلزیجاظرفی زمینی

۴۲٫۳۹۵٫۰۰۰جمع کل

 کشی، برآورد هزینه تجهیزات، موارد تعمیراتی و اجرا شامل سیم
(99خرداد )نفره ۴نصب، تهیه و تعویض اتاق 

(تومان)قیمت هر واحد تعدادمدل/جنسخدمات/نام کاال
۱فلزیجاکتابی

۶٫۲۰۰٫۰۰۰ ۱فلزیمیز م العه
۱۱٫۱۵۰٫۰۰۰فلزیجاکفشی
۴۷۶۰٫۰۰۰فلزیکمد

۱۱٫۵۰۰٫۰۰۰-گلیم فرش
۱۲٫۹۵۰٫۰۰۰فیلوریخچال فریزر
۱۸۵٫۰۰۰فلزیس ل زباله
۱۳۶۰٫۰۰۰پارچه ایپرده
۴۱۰۰٫۰۰۰یپالستیکصندلی

۱۲۰۰٫۰۰۰دیواریچوب لباسی
UPVC۱۳٫۳۵۰٫۰۰۰درب و پنجره

۱۲٫۱۰۰٫۰۰۰روغنیرنگ
۱۰۸۰٫۰۰۰آلومینیومیپره رادیاتور

و چراغ، کلید، پریز
اجرا

FPL،LED 
۲٫۴۰۰٫۰۰۰-...مازی نور و 

۱٫۵۰۰٫۰۰۰-اصالم تخت ها
۲۶٫۰۳۵٫۰۰۰جمع کل



ک تا دهمراسم آغاز پویش نوسازی خوابگاه های دانشگاه صنعتی شریف با حضور جمعی از فارغ التحصیالن دوره ی: عکس



در این حرکت نیک و جاودان، هر 
شخصی می تواند حمایت های خوود 

:را به سه روش انجام دهد

ت
ی حمای

ش ها
رو

ک یا تقبل نوسازی بخشی از یک اتاق، ی
چند اتاق

تهیه تجهیزات اتاق ها

اتهیه تاسیسات مورد نیاز خوابگاه ه



یرا  ، فرد حقیقیتهیه تجهیزات اتاق هادر روش 
حقوقی تعویض یک یرا چنرد قلرم از کاالهرای    

ان به عنرو . مورد نیاز اتاق ها را به عهده می گیرد
ن مثال فردی متعهد می شود پنجره هرای چنردی  

.اتاق را دوجداره کند

و ق تقبل نوسازی بخشی از یوک اتوا  در روش 
قی یرا  ، فرد حقیتقبل نوسازی یک یا چند اتاق

ان حقوقی مبلغ خود را به حسراب بنیراد حامیر   
.دانشگاه صنعتی شریف واریز می کند

، اه هاتهیه تاسیسات مورد نیاز خوابگدر روش 
اتی را فرد حقیقی یا حقوقی خرید اقرالم تاسیسر  

ا برای آگاهی از این اقرالم بر  . به عهده می گیرد
مراس  بنیاد حامیان دانشرگاه صرنعتی شرریف ت   

. حاصل کنید



مووی توانیوود مبووال 
خود را به حسوا   
بنیووواد حامیوووان  
ی دانشووگاه صوونعت 

واریوووز شوووریف 
.کنید

:شماره کارت
۶۰۵۳۹۵۸۷۳۳۷۳۶۱۰۴

:حسا شماره
۹۰۹۰۸۰۸۰۰۹

بانک ملت شعبه 
یفدانشگاه صنعتی شر

یغیردولتموسسهنامه ب
یانحامالمنفعهعامبنیاد

یفشرصنعتیدانشگاه

:شباشماره 
Ir۸۹۰۱۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰۹

۰۹۰۸۰۸۰۰۹



ابن سینای دانشگاه صنعتی شریفنمایی از ساختمان : عکس



ان و بی شک رضایت قلبری دانشرجوی  
اهی ارتقررای کیفیررت زنرردگی خوابگرر 
دام بهترین ثمره این نیرت خیرر و اقر   

اه در عین حال دانشرگ . ماندگار است
نیز در نظر دارد به عنروان یادگراری  

، بر کوچک به پاس این حرکت عظیم
ر سردر هر اتاق لوحی قرار دهد که ب
روی آن اسررامی نیکوکررارانی کرره در
ند، نوسازی آن اتاق مشارکت داشته ا

البترره ایررن موضررو  بررا  . درج شررود
.رضایت ایشان صورت می گیرد



تر و به منظور کسب اطالعات بیش
و اتراق هرای   خوابگاه ها بازدید از 

آمرراده شررده بررا بنیرراد حامیرران  
اس دانشگاه صرنعتی شرریف تمر   

.کنیدحاصل 

۱۲-۶۶۰8۲8۱۱-۰۲۱

www.
shariffoundation.

ir

http://www.shariffoundation.ir/
http://www.shariffoundation.ir/
http://www.shariffoundation.ir/


یفتهران، بلوار آزادی، دانشگاه صنعتی شر
۰۲۱-۶۶۰۸۲۸۱۱-۱۲: تلفن

www.sharif.ir


