


قضاوتبدونزندگی
اطالعاتدفرکهمیشودسببمحدودزاویۀیکازدیگرانوجهانتماشاي.استمتفاوتبسیاربزرگهايپنجرهازدنیامشاهدةباکوچک،ايروزنهازجهانبهکردننگاه

پیدررالمشکاینبزرگترايدریچهازجهانبهنگرشکهحالیدر.برسددیگرانوخوددربارةنادرستینتایجبهوکنددریافتدیگرانازايشدهتحریفوناکافی
دروقتیریم،بمیسؤالزیررااوومی کنیمقضاوتکسیدربارةوقتی.استکوچکمقیاسیوزاویهازدیگرانتماشايفردي،بینارتباطمشکالتازیکی.داشتنخواهد

ومی کنیمذفحرافردرفتاردلیلحتییاهاانگیزهمانندمثبتهايجنبهازبسیاريراستیبهوبودخواهدگذراومقطعیمانگاهمطمئناهستی،دیگرانارزیابیپی
گرفتننظردرابوبزرگترمقیاسیدرراآنهامی کند،کمکمابهوداردمیبازآنهابهنسبتقضاوتازرامادیگرانبهنسبتايتاریخچهدیدگاه.می کنیمعملوارقاضی

ايتاریخچههدیدگاکهافراديدارند،دیگرانبهنسبتاينظرانهکوتهومحدوددیدگاهکهکسانیبرخالف.دهیمقرارارزیابیموردزندگیدرشانخاصجایگاهوشرایط
خانوادگی،طشرایکودکی،دورانتجاربگرفتننظردربامی کنندسعیبدبخت،-خوشبختسالم،-مریضبد،-خوببهافرادبنديطبقهوزدنبرچسبجايبهدارند،
رويبرفردهرتجاربوزندگیشرایطزندگی،تاریخچۀکهموضوعاینگرفتننظردر.بنشینندارزیابیبهافرادمورددرمذهبیوقومیهايویژگیوفرهنگیمسائل
منجردیگرانبهنسبتمثبتوسالمواکنشهايبروزبهوانجامدمیدیگرانباهمدرديوهمدلیبیشتر،دركبهاست،گذارتأثیرويرفتاروشخصیتنگرش،افکار،

اینبا.بیاوریمدستبکافیتوجیهآنهانامناسبرفتارهايونقایصکاستیها،ازبسیاريبرايتامی کندکمکمابهبزرگترزاویۀازدیگرانتماشايدیگر،عبارتبه.میشود
چوبیچهارازخودبهنگاه.استصادقنیزماخوددربارةامراینالبته.کردخواهیمبرخوردآنبابیشتريصدريسعهباوبودخواهیمنظرگشادهدیگرانبهنسبتدیدگاه
چنین.یشیمبیندنیزخودزندگیهايموهبتبههامصیبتکناردروهاپیروزيبههاشکستکناردروتوانمندیهابهها،ضعفکناردرتامی کندکمکمابهبزرگتر
جتناباآنهادربارةقضاوتازکهشودمیسبببزرگترزاویۀازدیگراندیدنمجموع،در.شدخواهدمنتهیمابیشترآرامشوشادمانیبهنهایتدررویکرديونگرش
وشناختسازدمیزمتمایرادانشگاهآنچه.باشیمترگذشتباوپذیرانعطافآنهابهنسبتاستکشاندهامروزشانرفتاربهراآنهاکهايتاریخچهگرفتننظردرباوکنیم

مملوومتنوعگیزندهايسبکمختلف،قومیتمتفاوت،جنسیتازهاییانسانباشدنآشنافرصتیعنیدانشگاه.استمختلفتجاربوهاسلیقهها،اندیشهبابرخورد
وخوابگاهیگیزندبهنگاهنوعدرکنیمسعیمختلفوسیاسی،فرهنگیاجتماعیکاربردهايباعلمیپتانسیلدارايوپویاجامعهایندرپس.هاناشناختهوهاتازگیاز

واکنشسریعوکنیمقضاوترادیگرانومسایلفرهنگیاجتماعیدیدگاهیبابزرگترييزاویهازومتمایزراخوددیدمسایلبهنگرشخصوصدرگروهیزندگیتجربه
توانا،سالم،متخصصیکنقشایفايتحصیلی،وظایفدرتوفیقضمندانشگاهرفاهیخدماتازگیريبهرهواحدیتذاتازاستعانتباکهکینمسعیوندهیمنشان
.آوریمفراهماندیگربرايرازندگیازبردنلذتورشدزمینهوبردهلذتزندگیازیافته،ايجانبههمهرشدتحصیلازبعدوحیندربتوانیدونمودهکسبموثروخالق

مهدي بناکار



ارم4نوسازي و بهسازي خوابگاه 

این خوابگاه با . اتاق میباشد68متر مربع در دوطبقه ساخته شد و داراي 1870با زیر بناي 1348ارم درسال 4خوابگاه 
و نفري دانشجوي دختر در محوطه پردیس ارم قرار دارد با توجه به قدمت پنجاه سـال از نظـر تاسیسـات   175ظرفیت 

ـ       ر یـک  ابنیه سرویس هاي بهداشتی و حمام ها و رنگ اتاق ها فرسودگی بسیار زیادي داشـته کـه  بـا هزینـه اي بـالغ ب
تعمیـرات شـامل   وتفکیک کـولر بـراي هـر اتـاق و      بهسازي و تعمیرات کامل . آغاز شده است 99میلیارد تومان از آبان 

تخریب کامل و بازسازي سرویس هاي بهداشتی توالت و حمام و همچنین رنـگ آمیـزي همـه ي اتـاق هـا، راهـرو هـا،        
1400پیشرفت خوبی که این تعمیرات داشته اسـت انتظـار مـی رود انشـاهللا تـا تیـر مـاه       با .شودمی .... آشپزخانه ها و 

خـوب ایـن   عملیات بهسازي و نوسازي این خوابگاه به اتمام برسد و در سال جدید تحصیلی دانشجویان از محیط بسـیار 
.مجموعه استفاده بهینه کنند 



ارم 9نوسازي و بهسازي کامل خوابگاه 
150ظرفیتباخوابگاهاین.میباشداتاق73دارايوشدساختهدوطبقهدرمربعمتر1870بنايزیربا1348درسالارم9خوابگاه

وتیبهداشهايسرویسابنیهوتاسیساتنظرازسالپنجاهقدمتبهتوجهباداردقرارارمپردیسمحوطهدردختردانشجوينفري
نوسازيدر.استشدهآغاز99آبانازتومانمیلیاردچهاربربالغايهزینهباکهداشتهزیاديبسیارفرسودگیهااتاقرنگوهاحمام

پیشرفتبا.استشدهگرفتهنظردراتاقهرهايکولرتفکیکوهافلتدرمستقلصورتبهحماموبهداشتیهايسرویسخوابگاهاین
سالدروبرسداتمامبهخوابگاهایننوسازيوبهسازيعملیات1400آبانتاانشاهللارودمیانتظاراستداشتهتعمیراتاینکهخوبی
.کنندبهینهاستفادهمجموعهاینخوببسیارمحیطازدانشجویانتحصیلیجدید



)ره(تعمیرات خوابگاه شهید مطهري

این.استشدهواقعکشاورزييدانشکدهوباجگاهيمنطقهدرنفر360حداکثرظرفیتباخوابگاهاین
محترممدیریتهمتباکهداشتقرار5سطحدردانشجوئیرفاهصندوقکالبديبنديسطحنظرازخوابگاه
تعمیر98تابستاندرتومانمیلیون700بربالغاعتباريبادانشجوئیرفاهصندوقمالیحمایتودانشگاه

نگروبهداشتیهايسرویسبهسازيونوسازيشاملخوابگاهاینتعمیرات.یافتارتقاء2سطحبهوشده
تجهیزفرآیندایندرهمچنین.باشدمیخوابگاهعمومیاماکنوپنجرهودربراهروها،ها،اتاقآمیزي

.گرفترارقکاردستوردرنیزهااتاقيپردهوهاموکتيکلیهتعویضوبخاردیگدستگاهدوبهموتورخانه



)ره(خوابگاه شهید مفتح Aنوسازي و بهسازي بلوك 

آغاز شده که گزارش 98تعمیرات اساسی این خوابگاه از مرداد 
.کامل آن در شماره بعدي   منتشر میگردد 

2نوسازي و بهسازي خوابگاه شهداگزارش •

شاملهکمجموعهاینتعمیراتیاولفاز.باشدمیتعمیراتیفازسهدارايشیرازدانشگاهمتاهلیهايخوابگاه•

کاملبازسازيیعنیدومفازاکنونورسیدپایانبه1397سالدربود1شهداخوابگاهکاملبازسازي

امل؛شخوابگاهایندرشدهانجامتعمیرات.استیافتهپایانخصوصیبخشمشارکتبانیز2شهداخوابگاه

آبیساتتاسکاملنوسازيآشپزخانه،سازيبازوکاملتخریببهداشتی،سرویسسازيبازوکاملتخریب

تمسیسنصبحریق،اعالمسیستمنصبها،پنجرهودربکاملنوسازيها،آشپزخانهگازکشیبرق،و

بلوك3دارايشهدامتاهلینهايخوابگاهمجموعه.میباشد...وموتورخانهکاملنوسايآب،کولرسرمایشی

50داراي،طبقه5در2شهدايخوابگاه.باشدمیمسکونیسوئیت50شاملنیزبلوكهروخوابگاهی

.می باشدمربعمتر3000حدودزیربنايوواحد

.استشدهصرفتومانمیلیارد4ازبیشخصوصیبخشطتوسخوابگاهایننوسازيهزینه•



جان در رگ خوابگاه 

وئی در دوران همه گیري اگر در مقوله ي تعطیلی خوابگاه هاي دانشج. باشدشتههر انسان به صورت مجزا داراي قوه ي تعقل و تفکر می باشد و طبیعتا هر انسانی می تواند از اتفاقات دنیاي اطراف خود تفسیر متفاوتی دا

گاه ها را  از نظر فرسایش و شاید برخی از افراد تعطیلی خواب. ی می باشدررسبیماري کرونا بخواهیم فرسودگی فیزیکی و ساختمانی خوابگاه ها را بررسی کنیم با نظرات متعددي روبرو می شویم که هر کدام قابل بحث و ب

مانی بوده اند که چنـین  دوماً صاحبان این تفسیر در برخورد با چه ساکنانی و چه ساخت. عمر مفید آن سودمند بدانند اما این نکته قابل عرض می باشد که اوال این شاید یک تفسیر کلی بوده و شامل هر ساختمانی نشود

سال دارندو هر چند که در طول سالیان و به صورت مستمر مورد تعمیر یا بازسازي قرار گرفتـه انـد امـا همـانطور کـه گفتـیم       30تفسیري به ذهنشان خطور کرده است؟خوابگاه هاي دانشگاه شیراز معموال قدمتی باالي 

وارد به تعطیلی یک چرا که عدم استمرار منجر به انباشته شدن نیاز هاي تعمیراتی شده و ممکن است در بعضی م. استمرار تعمیرات ضرورتی است که بایستی در مجموعه هاي خوابگاهی امثال دانشگاه شیراز رعایت شود

اما .وئی می شود را در آن دیدجه جامعه ي دانشجمتوتعطیلی یک خوابگاه به دلیل فرسایش کمترین تبعات آن بوده و اگر با دید کارشناسی به آن نگاه شود می توان تبعات بعدي زیادي که غالبا . خوابگاه نیز منجر بشود

مشکالتی بـراي  رات مستمر را  از سر خوابگاه ها برداشته و منجر بهعمیتعطیالت دوران کرونا که در نوع خود بی سابقه هست؛ می تواند به شرط ادامه دار شدن از یک طرف و طرف دیگر بی توجهی مسئوالن؛ سایه ي ت

رویسـهاي  ات آب و بـرق، س سیسـ در شرایط معمولی و باز بودن خوابگاه ها همیشه شاهد انتقاد یا گزارش ساکنان خوابگاه از وضعیت بخش هـاي مختلـف یـک خوابگـاه از قبیـل؛ تا     . ساکنان روز هاي آینده خوابگاه شود

ان زندگی انسـان  در واقع جری. ابگاه بوده استخوبوده ایم و به دنبال آن تعمیرات اساسی یا موردي که در آن خوابگاه انجام شده است باعث جلوگیري از فرسایش یا از کارافتادن آن بخش از...  بهداشتی، آشپزخانه ها و  

. داردبه عبارتی زندگی دانشجوئی در خوابگاه همان جانی است که در رگ هـاي خوابگـاه مـی جهـد و خوابگـاه را زنـده نگـه مـی        . ها در یک ساختمان یا خوابگاه به مرور و نامحسوس می تواند مانع از تعطیلی آن باشد

صـاحبان اصـلی   استفاده از فرصت تعطیالت تا حد امکـان جـاي خـالی   نینخوشبختانه مسئوالن مربوطه در حوزه ي امور دانشجوئی دانشگاه شیراز از این نکته غافل نبوده و با بررسی مستمر وضعیت خوابگاه ها و همچ

.امید آنکه به زودي وضعیت بیماري کرونا بهبود یافته و مجددا شاهد حضور ساکنان در خوابگاه ها باشیم. خوابگاه در این زمینه را پر کرده و تعمیرات خوبی در حوزه ي خوابگاه ها انجام شده است

سخن سردبیر مهدي عسکري                                                                                                         
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