
 
 

پویش نوسازی خوابگاه های دانشگاه صنعتی شریف با کمک انجمن فارغ 

 التحصیالن

 (1401)خرداد 

 
 دانش آموخته گرامی دانشگاه صنعتی شریف 

 سالم 

 شود. دانشگاه صنعتی شریف برای شما ارسال می پویش نوسازی خوابگاه هایاین پیام برای معرفی  

سال فعالیت خود، همواره در تالش بوده تا بهترین محیط علمی، آموزشی و پژوهشی را برای  50دانشگاه صنعتی شریف طی 

نخبگان کشور فراهم آورد. در دهه پیش رو، دانشگاه قصد دارد فعالیت های خود را در جهت ارتقای سطح علمی، آموزشی، 

در کشور، رتبه خود را در بین دانشگاه های برتر دنیا ارتقاء دهد. بدیهی  پژوهشی و رفاهی متمرکز کند تا ضمن حفظ سرآمدی

است که در این مسیر، منابع دولتی کافی نخواهد بود و حمایت نیکوکاران بیش از گذشته می تواند به پیشرفت دانشجویان 

 دانشگاه و اساتید آن کمک کند.

یک بنیاد غیر دولتی است، با حمایت نیکوکاران فرهیخته ای که در همین راستا، بنیاد حامیان دانشگاه صنعتی شریف که 

تأسیس شد. این بنیاد همانند همه بنیاد های دانشگاهی در دنیا،  1398دانشگاه را از ارکان توسعه کشور می دانند در سال 

فظ استقالل دانشگاه از طریق وظیفه تأمین منابع مورد نیاز دانشگاه را با کمک نیک اندیشان دارد. در شرایط کنونی تالش ما ح

 ایجاد منابع درآمد پایدار برای آن است. 

 این خوابگاه درد دارد... 



زندگی در خوابگاه شاید برای خیلی از دانشجوها اولین تجربه یک زندگی مستقل است و بعد از چند سال، آدمی که خوابگاه را 

تر است و آماده بار از زمین برداشتن و کاری کردن و تر و مستقلتر و باتجربهشاید چند برابر آن چند سال بالغکند، ترک می

تأثیری گذاشتن، اما زندگی در خوابگاه، به خودی خود سخت است، غم دارد، غربت دارد، آوار فکر دارد و آخرش آن مسکنی 

اگر این وسط چرخ خوابگاه لنگ بزند، این غم و غربت و سختی و آوار فکر، نیست که آدم کنارش آرامش بگیرد. به خاطر همین 

  کند.شود و کام را بدجور تلخ و دل را بدجور گرفته مییک توان حسابی رویش سوار می

تر هایش بیشهایی که تعداد اعضایشان از تعداد تختتان بخواهد، مثال و مصداق دارد؛ اتاقاین لنگ زدن چرخ خوابگاه تا دل

است و به ناچار چند نفری باید کف زمین بخوابد و نه خودش خیلی راحت شب را صبح کند و نه آنهایی که با عذاب وجدان 

شان گرفته، کمدهایی که برای وسایل زندگی شخصی یک دانشجوی غریب در یک شهر بزرگ، فضای کافی روی تخت خواب

هایی اند و دیگر خبری از چیدمان وسایل به سلیقه شخصی نیست، صندلیشان بچپندارد و دانشجو مجبور است وسایلش را داخل

هایی که برای انبوه وگو را پیش برد، قفسهقدر راحت نیست که بشود رویشان نشست و کار و درس و تفریح و بحث و گفتکه آن

های بهداشتی ت نیستند، سرویسدسخواهد داشته باشد و هم نیازمندشان است، گشاده هایی که یک جوان دانشجو هم میکتاب

های امتحان جایی برای سوزن انداختن ندارد و همه کمبودهای دیگری که ای که شبهای مطالعهنه چندان مطلوب، سالن

سازد، تر میهایی که از یک جوان دانشجو، انسانی بالغزندگی در خوابگاه را دشوار می کنند. خالصه که خوابگاه با همه تجربه

شان شود، این چند سال زندگی دور از خانه و خانواده را به مراتب سئله و مشکل هم کم ندارد که اگر فکری به حالدرد و م

 تر کند.تر و باب میلداشتنیتر و دوستتواند قابل تحملمی

 پویش نوسازی خوابگاه های دانشگاه صنعتی شریف

ها فضای خوابگاه ها و با هدف ارتقای سطح رفاه دانشجویان ساکن خوابگاهاین پویش به منظور تعمیر و بازسازی اساسی اتاق ها و 

 تشکیل شده است.

های اولیه از سوی دیگر، تالش و کاهش چشمگیر بودجه سرانه دانشگاه نسبت به سال فرسودگی ابنیه خوابگاه ها از یک سو 

سازی پایدار، حمایت از همین دلیل و به منظور جریانها را ضروری می سازد. به برای جلب حمایت حامیان در نوسازی خوابگاه

التحصیالن، در التحصیالن خیر دانشگاه، بنیاد حامیان شریف و انجمن فارغهای خوابگاهی با همکاری فارغروند نوسازی اتاق

 .شروع به فعالیت کرد 139۷ها از مرداد ماه سال قالب کمپین نوسازی خوابگاه

تمامی خوابگاه های دانشگاه نوسازی شود. طبق توافق انجام شده با  1402ه قرار است تا پایان سال طبق سند راهبردی دانشگا

درصد توسط دانشگاه  30درصد هزینه بازسازی توسط خیر و  30صندوق رفاه وزارت علوم مقرر شده است در صورتی که 

در سال جاری انجمن اه اختصاص یابد. درصد مابقی توسط این صندوق به صورت اعتبار به دانشگ 40پرداخت گردد، 

 4اتاق  100هزینه بازسازی  1401فارغ التحصیالن دانشگاه شریف تعهد نموده است تا پایان سال 

 نفره را تامین نماید.

همچنین درصورت تامین هزینه اتاق توسط خیر به صالح دید او پالکی با نام وی، در سردر اتاق نصب خواهد شد. هزینه برآورد 

 میلیون تومان 42نفره  6میلیون تومان و برای اتاق  30نفره  4هر اتاق برای بازسازی  1401برای خیرین در سال  شده

 .می باشد

  1401گزارش اجرای پویش تا خرداد 



 36،018،500،000با همیاری حامیان گرانقدر مجموع حمایت های صورت گرفته از این طرح به مبلغ 1401تا انتهای خرداد 

ریال آن را بنیاد فرهنگی مصلی نژاد، بنیاد نیکوکاری جمیلی و بنیاد فرهنگی شاه  13،450،000،000رسیده است که  ریال

 با همیاری فارغ التحصیالن و دوستداران دانشگاه جمع آوری شده است.  ریال مابقی 22،568،500،000  حسینی تقبل نموده و

 مشاهده گزارش کامل طرح به همراه تصاویر

 

 همه با هم برای ساخت فردایی روشن

 نمونه پالک های الصاقی

 

 روش های حمایت

دانشگاه صنعتی شریف حمایت همه نیکوکاران را ارج می نهد و درکنار ایشان برای ترویج این امر خیر از هیچ بنیاد حامیان 

 کوششی دریغ نخواهد کرد. 

حامیان ارجمند می توانند کمک های خود را به هر یک از روش های زیر به حساب بنیاد حامیان 

 .دانشگاه صنعتی شریف واریز کنند

وبسایت  درگاه  طریق ثبت نام و پرداخت از

 بنیاد حامیان شریف

upgrade-https://sutf.sharif.ir/projects/dormitory 

 
 حساب بانک ملت بنیاد حامیان شریف 

 شماره حساب 

9090808009  

 شماره شبا 

https://stu.sharif.ir/hamyar-sharif/
https://sutf.sharif.ir/projects/dormitory-upgrade
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 شماره کارت 

Card No. 6104-3373-9587-6053 

بنیاد حامیان شریف حتما از طریق راه لطفا در صورت واریز مبلغ به کارت یا حساب 

 های ارتباط زیر مراتب را به ما اطالع دهید

 ارتباط با انجمن فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتی شریف

 66085860 تلفن:

 66085866:نمابر

 09209893085: شماره واتساپ

 Info@alum.sharif.eduآدرس ایمیل: 

 https://www.alumsharif.org/ سایت:

 https://t.me/SharifAlumniAssociation کانال تلگرام انجمن:

 www.instagram.com/sharifalumniassociation پیج اینستاگرام :

 ارتباط با بنیاد حامیان

  66082811و  12   شماره تماس:

  090454۷۷033   واتساپ:

 info.sutf@sharif.ir  ,  sutf@sharif.ir  ای میل:

 hamiansut    کانال تلگرام:

 @hamiansutاینستاگرام: 

 Sharif university foundationلینکدین: 
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