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دانشگاه صنعتی شریف

ن بخشی از نیروهای متخصص موردنیاز
دانشگاه صنعتی شریف در سال  1344با هدف تربیت و تأمی 
کشور در سطوح باالی علمی تأسیس شد و در مقایسه با بسیاری از دانشگاههای ایران و جهان،
دانشگاهی جوان و در حال رشد محسوب میشود .خوشبختانه ،این دانشگاه توانسته است در طول
دوران فعالیت خود به صورت یک مؤسسه علمی پیشرو در صنعت ،فناوریهای روز و علوم کاربردی در
عرصه علم داخلی ،منطقهای و جهانی مطرح و صاحب جایگاهی ارزشمند شود .این دانشگاه همچنین به
ل جوان ایرانی به واقعیت ،همواره شگفتیآفرین و مورد تحسین
عنوان مرکزی برای تبدیل رؤیاهای نس 
بوده است .هدف این دانشگاه ،فراهم آوردن محیطی علمی و پویا برای تالشگرانی است که در عرصه
علم و دانش فعالیت میکنند.
دانشگاه صنعتی شریف ،آرمان خود را در خلق ،انتشار و کاربرد دانش در یک محیط آموزشی پویا جستجو
میکند .با چنین آرمانی است که ارتقای کیفی آموزش ،پژوهش و ارائه خدمات به جامعه و حل مسائل
آن میسر شده است؛ بهگونهایکه این دانشگاه توانسته است با بیش از  49سال تجربه ،با یاری خداوند و
بهرهگیری از نیروی انسانی متخصص و متعهد و همچنین بهکارگیری امکانات کمکآموزشی پیشرفته،
کارآمدترین نیروهای علمی و فنی را به جامعه تقدیم کند.
دانشآموختگان این دانشگاه همواره از قویترین مهندسان و مدیران علمی ،فنی و اجرایی کشور
بودهاند .گفتنی است در طول سالهای مختلف ،این دانشآموختگان در آزمونهای سراسری ورودی
مقطع کارشناسی ارشد در رشتههای فنی ،مهندسی و علوم پایه ،رتبههای باالتری نسبت به میانگین
سایر دانشگاههای کشورکسب کردهاند .همچنین دانشآموختگان این دانشگاه همواره در سطوح مختلف
بینالمللی درخشیدهان د و موفقیتهای باالی علمی آنها ،منشأ خدمات ارزند ه به کشور بوده است.
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تعداد دانشکدهها

دانشگاه صنعتی شریف دارای  13دانشکده 3 ،پردیس بینالمللی10 ،پژوهشکده 15 ،قطب علمی 8 ،مرکز
پژوهشی و مراکز وابسته است.

اعضای هیأت علمی

دانشگاه صنعتی شریف با  466عضو هیئت علمی و انجام ساالنه پروژههایی در زمینه ارتباط با صنعت به
ارزش دهها میلیارد تومانو ارائه بیش از  29هزار مقاله  ISIدر سالهای گذشته ،در انجام پژوهشهای
کاربردی ،در بین دانشگاههای کشور پیشگام بوده و همواره تالش میکند در راستای نیل به اهداف سند
چشمانداز ،چرخه آموزش تا صنعت را به بهترین شکل تکمیل کند.

تعداد دانشجویان و فارغ التحصیالن

در این دانش��گاه 12هزار دانشجو در سه مقطع؛ کارشناسی،
کارشناسی ارش��د و دکترا در حال تحصـیل هسـتند و هر
س��اله بیش از  1500نف��ر ،از این دانش��گاه فارغالتحصیل
میشوند.

دانشآموختگان

حاصل نیم قرن فعالیت دانشگاه صنعتی شریف  40هزار
فارغالتحصیل است که اکثراً در زمرهی مدیران برجستهی
کشور و جزء چهرههای ماندگار در حوزههای علمی و منشأ
خدمات ارزنده به دنیای علم هستند.

پایگاه ارتباط با دانش آموزان

مسابقات ملی دانشآموزی شریف
مسابقات ملی اسباببازی ایران
همایش معرفی رشتهها
بازدیدهای دانشآموزی از دانشگاه صنعتی شریف
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از جمله افتخارات داخلی

جذب  96درصد از رتبههای یک و دو رقمی کنکور سراسری
ساخت ماهواره شریف ست 1و  2و تحویل آن به سازمان فضایی کشور
کسب رتبههای برتردر المپیادهای بینالمللی ریاضی
کسب رتبههای برتر در دورههای مختلف جشنوارههای جوان و بینالمللی خوارزمی
کسب رتبههای برتر المپياد علمی -دانشجویی کشور در رشتههای مختلف
کسب رتبه برتر برای چندمین سال پیاپی توسط پژوهشکده علوم و فناوری نانو

از جمله افتخارات بینالمللی

کسب برترین جایزه جهانی ریاضی (مریم میرزاخانی فارغالتحصیل مقطع کارشناسی ریاضی از دانشگاه
شریف به عنوان اولین زن دنیا موفق به کسب برترین جایزه جهانی ریاضی شد ".فیلدز" معتبرترین جایزه
ی است که از سوی کنگره جهانی ریاضیدانان اعطا میشود و معادل نوبل ریاضی است).
ریاض 
کسب رتبههای زیر  50در میان دانشگاههای با قدمت  50سال در دنیا
کسب رتبههای بین  250تا  350در میان دانشگاههای برترجهان(تایمز)
کسب رتبههای برتر مسابقات روباتهای فوتبالیست Robocup
کسب رتبههای برتر مسابقات بینالمللی ریاضی دانشجویی
کسب رتبههای برتر مسابقات جهانی برنامهنویسی دانشجویی()ACM
انتخاب اعضای هیئت علمی دانشگاه به عنوان عضو IEEE fellow
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گروه نیکوکاران آینده ساز شریف

با تأسی از روش انبیای الهی و در راستای توسعه علم و فناوری از طریق ساخت دانشکده ،آزمایشگاه،
خوابگاه ،کمک به کارآفرینی دانشبنیان و ساخت امکانات رفاهی دانشجویی ،گروه نیکوکاران آیندهساز
شریف در جهت بهرهگیری از توانمندیهای مادی و معنوی و هدایت اشتیاق انسانهایی که ماندگاری خود
را در ماندگاری علم و دانش میدانند تشکیلگردید.
اهداف گروه:
اشاعه و گسترش فرهنگ وقف در جهت رشد کمی و کیفی دانشگاه از طریق رسانههای گروهی و
مقاالت داخلی و بینالمللی
ارائه مشاوره و بسترسازی جهت تسهیل در امر جذب کمکهای خیرین
شناسایی خیرین و جذب کمکهای ایشان
نظارت بر فرآیند هزینهکرد کمکهای خیرین و حسن انجام تعهدات دانشگاه
نظارت و پیگیری تخصیص منابع مالی وزارتخانهای و دولتی برای تکمیل پروژههایی که با کمک
خیرین ساخته میشود
تعریف نشان حامیان علم و فناوری و تعریف شاخصهای ارزشیابی برای تقدیر ساالنه خیرین
شناسایی و دستهبندی نیازهای دانشگاه با اولویت نیازهای علمی و پژوهشی و معرفی خیرین
برگزاری همایشهای علمی در راستای تبیین مبانی وقف و خیرین
شما خیر محترم میتوانید جهت مشارکت مادی و معنوی و وقف بخشی از دارایی خویش در راه ارتقای
دانشگاه صنعتی شریف ،به این گروه بپیوندید.
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معرفی برخی از اقدامات خیرخواهانه ی خیرین

به طور کلی چند سالی است موجی با هدف حمایت از فعالیتهای علمی و پژوهشی ،در کشور ایجاد شده
است .این ایده برای نخستین بار از سوی رهبر معظم انقالب و با هدف به روز رسانی روشهای پیشرفت
کشور و بهرهبرداری از دانشهای نوین به طور جدی مطرح شد.
در سالهای اخیر شاهد حمایت خیرین از دانشگاه صنعتی شریف و کمک به وضعیت رفاهی دانشجویان
با ساخت خوابگاه و استخر و ...بودهایم که میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
ساخت مجموعه آبی مصلینژاد
ساخت خوابگاه مصلینژاد
وقف ساختمانی جهت تأسیس مرکز تحقیقات فناوریهای توانبخشی عصبی جواد موفقیان
اهدای "جایزهی پژوهشیاری جواد موفقیان" به دانشجویان ممتاز

مجموعه آبی مصلینژاد

مرکز تحقیقات فناوریهای توانبخشی عصبی جواد موفقیان

آزمایشگاه بیوراکتور دکتر عباس فاضلی

خوابگاه مصلینژاد
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نیازهای آینده دانشگاه صنعتی شریف

متعادلسازی ظرفیت خوابگاههای متأهلین دانشگاه صنعتی شریف
پرداخت ودیعه مسکن به دانشجویان متأهل از طریق صندوق اسکان خیرین
ساخت خوابگاه جدید برای دانشجویان متأهل
تعمیرات اساسی ساختمانی و تأسیساتی و محوطههای خوابگاههای دانشجویی
خرید زمینهای واقع در محدوده طرح توسعه دانشگاه در منطقهی طرشت برای احداث پژوهشکدههای
مورد نیاز دانشگاه مانند پژوهشکده شهید رضایی یا احداث خوابگاه ( اجرای خوابگاه دختران با ظرفیت
 450نفر در این منطقه در سالهای گذشته آغاز شد که به دلیل مشکل اعتباری متوقف گردیده است).
کمک به تأمین زیرساختهای پردیسهای سیاهدشتک و شهر قدس و عملیات دیوارکشی این پردیسها
تأمین مالی برای زیباسازی و ایجاد آثار هنرهای تجسمی در محوطه دانشگاه و بازسازی محوطههای قدیمی
بانی شدن برای تعمیرات و مرمتهای ساختمانی و تأسیساتی مسجد دانشگاه و ملحقات آن
کمک به تجهیز آزمایشگاهها ،نوسازی ،تجهیزات آزمایشگاهی ،تعویض تجهیزات آزمایشگاهی قدیمی
و تهیه تجهیزات آزمایشگاهی با فناوری روز
تأمین مالی تعمیرات اساسی و بازسازی ساختمانی و تأسیساتی دانشکدهها و آزمایشگاههای مختلف دانشگاه
کمک برای احداث موزه فناوری دانشگاه صنعتی شریف
بانی شدن برای تهیه لوسترهای مناسب برای شبستان مسجد
کمک به تهیه و نصب آسانسور برای ساختمانهای قدیمی فاقد آسانسور مانند دانشکدههای شیمی و
مهندسی صنایع
تأمین مالی برای تکمیل  4واحد سالن اجتماعات و آمفیتئاتر در دانشکده مهندسی کامپیوتر ،دانشکده
مدیریت و اقتصاد ،دانشکده علوم ریاضی و پژوهشکده انرژی که در داخل این دانشکدهها قرار دارند و به
دلیل نبود منـابع مالی ،غیر از سازه و سفت کـاری آنـها کار دیـگری انجام نشـده و سالهاسـت که این
 4آمفیتئاتر و سالن اجتماعات نیمهکاره و غیر قابل بهرهبرداری باقی ماندهاند.
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گزارشتصویریازنیازهایمبرمدانشگاه
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دانشکده مهندسی هوافضا

مساحت  18هزار و  200متر مربع زیر بنا در  11طبقه

بودجه مورد نیاز برای اتمام پروژه  23میلیارد تومان
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دانشکده مهندسی مکانیک

مساحت 14 :هزار متر مربع
بودجه مورد نیاز برای اتمام پروژه 20میلیارد تومان
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خوابگاه دختران طرشت

مساحت  8هزار و  600متر مربع در  6طبقه
بودجه مورد نیاز  14میلیارد تومان
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مجموعه کالسهای دانشگاه صنعتی شریف

متراژ 10هزار و  500متر مربع
بودجه مورد نیاز برای اتمام پروژه  12میلیارد تومان
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پارکینگ

متراژ  15هزار متر مربع
متوقف به علت عدم ابالغ قرارداد از سوی شهرداری به پیمانکار و عدم پرداخت تعهدات مالی شهرداری (حدود
 6.5میلیاردتومان)
بودجه مورد نیاز برای اتمام پروژه  15میلیارد تومان
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توسعه دانشکده عمران

 9هزار و  500متر مربع (در حال طراحی)
بودجه مورد نیاز برای اتمام پروژه  20میلیارد تومان

15

دانشکده مهندسی مواد

مساحت  10هزار متر مربع
بودجه مورد نیاز برای اتمام پروژه  20میلیارد تومان
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پژوهشکده شهید رضایی

مساحت  10هزار متر مربع (با کاربری اداری پژوهشی جهت شرکت های دانش بنیان)
بودجه مورد نیاز برای اتمام پروژه  18میلیارد تومان

17

خوابگاه مصلینژاد

مشخصات خوابگاه :

موقعیت خوابگاه  :منطقه طرشت /مساحت زمین  2600 :مترمربع  /مساحت بنا  440 :مترمربع  /سال
ساخت  /1382 :سال بهره برداری  / 1383 :تعداد واحد  76 :اتاق  /ظرفیت خوابگاه  225 :نفر  /تعداد
دانشجویان ساکن  300 :نفر /کاربری  :دانشجویان دکتری پسر
مشکالت و نیازهای خوابگاه :

ردیف

شرح

2

تهیه و نصب سرامیک کف واحدها

1

3

مبلغ ( ریال)

تعمیر اساسی سیستم گرمایشی و سرمایشی

800/000/000

احیاء ،تکمیل و راه اندازی سیستم اطفاء حریق موجود

350/000/000

جمع
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1/000/000/000
2/150/000/000

خوابگاه آزادی

مشخصات خوابگاه :

مساحت زمین  671 :مترمربع  /مساحت بنا  720 :مترمربع  /سال ساخت  / 1370 :سال بهرهبرداری:
 / 1372تعداد واحدها  12 :واحد آپارتمانی  /ظرفیت استاندارد  60 :نفر  /تعداد دانشجویان ساکن / 96 :
کاربری  :دانشجویان پسر
مشکالت و نیازهای خوابگاه :

ردیف

شرح

2

تهیه و نصب سرامیک کف واحدها

1

تعمیر و بازسازی اساسی تمام واحدها و مشاعات
جمع
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مبلغ ( ریال)

2/500/000/000
500/000/000

3/000/000/000

خوابگاه شهید حیدرتاش

مشخصات خوابگاه :

موقعیت خوابگاه  :ضلع جنوبی مقابل دانشگاه  /مساحت زمین  310 :مترمربع  /مساحت بنا  600 :مترمربع/
سال ساخت  / 1373 :سال بهره برداری  /1378 :تعداد واحد 12 :واحد سوئیت  /ظرفیت خوابگاه 48 :نفر/
تعداد دانشجویان ساکن  80 :نفر  /کاربری  :دانشجویان پسر کارشناسی ارشد  /محوطه ندارد
مشکالت و نیازهای خوابگاه :

ردیف

شرح

2

دوجداره شدن پنجرهها

1

3

مبلغ ( ریال)

بازسازی کلیه سرویسهای بهداشتی و آشپزخانهها

1/200/000/000

تهیه و نصب سرامیک کف واحدها

500/000/000

جمع
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800/000/000

2/500/000/000

خوابگاه شهید احمدی روشن

مشخصات خوابگاه :

موقعیت خوابگاه  :منطقه طرشت  /سال ساخت  1345 :بلوک قدیم 1376 ،بلوک جدید  /سال بهرهبرداری:
 1346بلوک قدیم 1377 ،بلوک جدید  /مساحت زمین  / 8037 :مساحت بنا  9106 :مترمربع  /تعداد
بلوکها 2 :بلوک  /تعداد واحد  172 :اتاق  /ظرفیت استاندارد  688 :نفر /تعداد دانشجویان ساکن  840 :نفر
کاربری :دانشجویان پسر
مشکالت و نیازهای خوابگاه :

ردیف

شرح

2

محوطه سازی

1

3
4

5
6

7

8

9

10

مبلغ ( ریال)

مکانیزه شدن آبیاری محوطه

1/000/000/000

بازسازی کامل سرویسهای بهداشتی هر دو بلوک

6/000/000/000

اصالح و تکمیل سیستم آبگرم بلوک 2

400/000/000

احیاء ،تکمیل و راه اندازی سیستم اطفاء حریق موجود

2/000/000/000

ترمیم نمای ساختمان بلوک قدیم

تهیه و نصب سرامیک کف واحدها

1/000/000/000
1/300/000/000
2/000/000/000

اجرای اتاق نگهبانی ،درب ورودی و سردر جدید خوابگاه

1/000/000/000

احداث فضای ورزشی جدید جهت رفع کمبود فضای ورزشی خوابگاه

5/000/000/000

بازسازی سالن ورزشی موجود
جمع
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1/000/000/000

20/700/000/000
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