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برنامه های دانشگاه در سال99 
رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــا اشــاره 
بــه برنامــه هــای دانشــگاه بــرای ســال 99 گفت: 
طــرح مهــارت افزایــی دانشــگاه بــرای ســال 99 
ــه  ــه ب ــت ک ــه اس ــرار گرفت ــری ق ــورد بازنگ م
ــب  ــری موج ــن بازنگ ــده و ای ــی ش زودی نهای
ــر در  ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــا دانش ــود ت ــی ش م
ســال جدیــد در حــوزه مهــارت افزایــی جهــش 

زیادی داشته باشد.
بــه گــزارش امیرکبیــر، دکتــر ســید احمــد معتمدی 
گفــت: باتوجــه بــه اینکــه دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر 
دارای برنامــه راهبــردی اســت و براســاس ایــن برنامه، 
ــت هــا و سیاســت هــای دانشــگاه مشــخص  فعالی

شده است.
ــه  ــگاه ب ــردی دانش ــه راهب ــزود: در برنام وی اف
موضــوع مهــارت افزایــی و کارآفرینــی توجــه جدی 
شــده اســت و در ســال گذشــته نیــز فعالیــت هــای 
چشــم گیــر و مهمــی در ایــن حــوزه انجــام شــد امــا 
طــرح مهــارت افزایی دانشــگاه مــورد بازنگــری قرار 
ــته  ــرا گذاش ــه اج ــه زودی ب ــم ب ــه و امیدواری گرفت

شود.
رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر تاکید کــرد: در 
ــه شــده  ــی تهی ــی طــرح خوب ــارت افزای حــوزه مه
ــا در  ــم ت اســت کــه از همــکاران درخواســت کردی
خصــوص ایــن طــرح نظــرات خــود را ارائــه کنند و 
امیدواریــم تــا پایــان فروردیــن مــاه ایــن طــرح نهایی 

شود.
دکتــر معتمــدی افــزود: بــرای اجــرای ایــن طــرح 
ــان در نظــر  ــارد توم ــا 5 میلی ــر 3 ت ــغ ب ــاری بال اعتب
گرفتــه شــده تــا دانشــگاه در ایــن حــوزه بــا جهــش 

در سال 99 مواجه باشد.
وی تاکیــد کــرد: در حــوزه کارآفرینــی نیــز 
فعالیت هــای زیــادی در ســال گذشــته در دانشــگاه 
انجــام شــده اســت و ایــن رونــد در ســال جدیــد نیز 
ادامــه خواهــد شــد در واقــع مــی تــوان گفــت کــه 
جــزء  کارآفرینــی  حــوزه  در  دانشــگاه  ایــن 

دانشگاه های پیشتاز بوده است.
تصمیمات آموزشی و پژوهشی 

دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 برای مقابله با کرونا

رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــا بیــان اینکه 

ــا  ــت دانشــگاه ه ــر فعالی ــا ب متاســفانه بیمــاری کرون
ماننــد دیگــر مراکــز کشــور تاثیر داشــته اســت، گفت: 
در ایــن راســتا آییــن نامــه ای تدویــن شــده کــه نحــوه 
ــخص  ــی را مش ــی و پژوهش ــای آموزش ــت ه فعالی

کرده است.
دکتــر معتمــدی خاطرنشــان کــرد: برنامــه داریــم در 
ــار  ــه آث ــم ک ــت کنی ــوی فعالی ــه نح ــد ب ــال جدی س
مرتبــط بــا بیمــاری کرونا بــه حداقــل برســد و تاجایی 
کــه ممکــن اســت فعالیــت هــای مهــم دانشــگاه نیــز 

متوقف نشود. 
وی بــا بیــان اینکه دانشــگاه دارای 14 هزار دانشــجو 
در مقاطــع مختلــف تحصیلــی اســت، اظهــار داشــت: 
ــهرهای  ــجویان از ش ــاع دانش ــل اجتم ــگاه مح دانش
مختلــف اســت بنابرایــن باتوجــه بــه شــیوع بیمــاری 
کرونــا حساســیت هــای زیــادی در فعالیت هــای 

دانشگاه ها وجود دارد.
رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر افــزود: دانشــگاه 
دارای 4 هــزار و 500 دانشــجوی خوابگاهــی اســت که 
ــا  ــگاه ه ممکــن اســت تجمــع دانشــجویان در خواب
ــود  ــور ش ــا در کش ــتر کرون ــیوع بیش ــه ش ــر ب منج
ــای  ــزاری کالس ه ــه برگ ــدام ب ــن دانشــگاه اق بنابرای

درسی به صورت مجازی کرده است.
ــی  ــا زمان ــگاه ه ــه داد: دانش ــدی ادام ــر معتم دکت
می تواننــد بــه فعالیــت هــای حضــوری خــود ادامــه 
دهنــد که مشــکل شــیوع ویــروس کرونــا از بیــن رفته 

باشد.
وی عنــوان کــرد: باتوجــه بــه مشــکالت پیــش آمده 
آییــن نامــه ای بــرای ســه مقطــع کارشناســی، 
کارشناســی ارشــد و دکتــری تدویــن شــده اســت کــه 
در ایــن آییــن نامه شــرایط ادامــه تحصیل دانشــجویان 

و اجرای پروژه ها مشخص شده است.
رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر گفت: براســاس 
ــه  ــی ک ــری تاجای ــرای دروس نظ ــه ب ــن نام ــن آیی ای
ــتفاده  ممکــن اســت ازپتانســیل فضــای مجــازی اس
خواهــد شــد امــا قطعــا تــرم تحصیلــی طوالنــی تــر 
ــرم جــاری  ــز ت ــه نحــوی کــه در تابســتان نی شــده ب

ادامه خواهد یافت.
دکتــر معتمــدی ادامــه داد: باتوجــه به اینکه بخشــی 
از دروس نیازمنــد کارگاه و آزمایشــگاه اســت بنابرایــن 

ارائه این دروس در تابستان انجام خواهد گرفت.
کنیــم  مــی  ســعی  کــرد:  خاطرنشــان  وی 

اســتانداردهای کیفیــت دروس را در کالس هــای 
مجازی رعایت کنیم. 

رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر گفــت: در ایــن 
آییــن نامــه تســهیالتی در نظــر گرفتــه شــده اســت که 
اگــر دانشــجویی بــه هــر دلیلــی نتوانســت درســی را 

ادامه دهد بتواند آن درس را حذف کند.
دکتــر معتمــدی عنــوان کــرد: به طــور مثــال در دوره 
کارشناســی اگــر دروس اخــذ شــده دانشــجویان از 12 
ــود را  ــد 2 درس خ ــی توانن ــود م ــر نش ــد کمت واح

حذف کنند.
وی افــزود: همچنین دانشــجویان کارشناســی ارشــد 

نیز می توانند تا 6 واحد درسی را حذف کنند.
ــرد:  ــد ک ــر تاکی ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــس دانش رئی
درصورتــی کــه دانشــجویی تصمیــم بــه حــذف تــرم 
کنــد درخواســت وی باید در کمیســیون مــوارد خاص 

مورد بررسی قرار گیرد. 
کــه  تمهیداتــی  داد:  ادامــه  معتمــدی  دکتــر 
دانشــگاه های داخلــی در دوران شــیوع بیمــاری کرونــا 
اتخــاذ کــرده انــد در بســیاری از دانشــگاه هــای معتبــر 
جهانــی هــم )کــه بعــد از مــا بــا ایــن مشــکل مواجــه 

شده اند( تصمیمات مشابه گرفته اند.
وی اظهــار داشــت: در دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر 
اجبــاری بــرای تشــکیل کالس هــا بــه صــورت 
ــد  ــدود 50 درص ــا ح ــت ام ــود نداش ــازی وج مج
کالس هــا بــه صــورت مجــازی تشــکیل شــده اســت 
و بــا رونــدی کــه در پیــش گرفتــه شــده پیــش بینــی 
مــی شــود 90 درصــد کالس هــا بــه صــورت مجازی 

دنبال شوند.
جزئیات دفاع پایان نامه ها 
در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر گفــت: درنظــر 
ــی  ــع کارشناس ــای مقط ــه ه ــان نام ــاع پای ــم دف داری

دانشگاه به صورت مجازی انجام شود.
دکتــر معتمــدی خاطرنشــان کــرد: دفــاع پایــان نامه 
در مقطــع کارشناســی ارشــد نیــز بــه نحــوی خواهــد 
ــود کــه در جلســه دفــاع دانشــجو و اســتاد راهنمــا  ب
ــه  ــد ب ــی توانن ــا داوران م ــند ام ــته باش ــور داش حض

صورت مجازی در جلسه حضور داشته باشند.
وی تاکیــد کــرد: حضــور مدعویــن و پذیرایــی نیــز 

در جلسات دفاع پایان نامه ها ممنوع شده است.

رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر اظهــار داشــت: 
بــرای دفــاع از رســاله هــای دوره دکتــری نیــز توصیــه 
کردیــم کــه دفــاع بــه زمانــی منتقــل شــود کــه شــرایط 
ــاله  ــاع از رس ــرای دف ــر ب ــا اگ ــد ام ــده باش ــر ش بهت
اضطــرار وجــود داشــت، برخــی داوران مــی تواننــد به 
ــته  ــور داش ــاع حض ــه دف ــازی در جلس ــورت مج ص

باشند.
ــه شــرایط  دکتــر معتمــدی تاکیــد کــرد: باتوجــه ب
ــه  ــان نام ــر دانشــجو نتوانســت از پای ــده اگ ــش آم پی
خــود دفــاع کنــد دانشــجویان شــامل جریمــه نخواهند 

شد.
وی گفــت: درصورتــی کــه تــرم تحصیلــی طوالنی 
تــر شــود بــرای زمــان امتحانــات نیــز تصمیــم گیــری 

می شود.
پیگیری پروژه های پژوهشی و 

تحقیقاتی در خانه
رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر تاکیــد کــرد: در 
ــا و  ــروژه ه ــجویان پ ــاتید و دانش ــی اس ــرایط فعل ش
ــکان دارد در  ــه ام ــی ک ــی را تاجای ــای صنعت قرارداده
منــازل پیگیــری مــی کننــد و اگــر در شــرایط خــاص 
ــت  ــا رعای ــد ب ــگاه بودن ــد آزمایش ــا نیازمن ــروژه ه پ
ــی  ــراد در آزمایشــگاه حضــور م اصــول بهداشــتی اف

یابند.
وی گفــت : از دانشــجویان عزیــز تقاضــا مــی کنیــم 
حتمــا بــه دســتورالعمل هــا و اطالعیــه هــای ابالغــی 

توجه نمایند و مطابق همان اقدام کنند.
فعالیت شرکت های دانش بنیان 

دانشگاه صنعتی امیرکبیر در زمینه 
تولید ماسک و مواد ضدعفونی

ــر معتمــدی خاطرنشــان کــرد: شــرکت هــای  دکت
دانــش بنیــان دانشــگاه در زمــان شــیوع بیمــاری کرونا 
فعــال بودنــد و تعــداد قابــل توجهــی از ایــن شــرکت 
هــا در حــوزه تولیــد ماســک و مــواد ضدعفونــی کنند 

فعالیت دارند.
ــز  ــر نی ــوان کــرد: دانشــگاه صنعتــی امیرکبی وی عن
مطالعــات مربــوط بــه طبعــات کرونا از جملــه مباحث 

اقتصادی و اقتصاد صنعتی فعال است.
رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر گفت: براســاس 
اعــالم ســتاد کرونــا فعالیــت هــای اداری دانشــگاه نیــز 
بــه صــورت 30 درصــدی دنبــال مــی شــود و کارکنان 
ــیاری از  ــد و بس ــده ان ــدی ش ــیفت بن ــگاه ش دانش

فعالیت ها به صورت دورکاری دنبال می شود. 
وی بــا بیــان اینکــه جلســه هیــات رئیســه دانشــگاه 
ــزار  ــازی برگ ــورت مج ــه ص ــوروز ب ــه دوم ن در هفت
شــد، افــزود: برنامــه داریــم بــا کمــک واحــد 
انفورماتیــک دانشــگاه جلســات در حــوزه هــا و 
ــه  ــز در شــرایط فعلــی ب دانشــکده هــای مختلــف نی
صــور مجــازی انجــام شــود کــه امیدواریم بســتر آن تا 

یک هفته آینده فراهم شود.
توسعه مراکز نوآوری دانشگاه 

در سال 99
رئیــس دانشــگاه صنعتی امیرکبیــر خاطرنشــان کرد: 
افزایــش قراردادهــای صنعتــی موضــوع مهمــی اســت 
ــن  ــی در ای ــات خوب ــه اواخــر ســال گذشــته اقدام ک
ــه اول  ــج آن در ســه ماه ــه نتای حــوزه انجــام شــد ک

سال99 مشخص خواهد شد.
ــی  ــگاه صنعت ــه داد: در دانش ــدی ادام ــر معتم دکت
امیرکبیــر از 200 مرکــز نــوآور و شــرکت هــای دانــش 
بنیــان عبــور کــرده ایــم و تــا پایــان ســال جدیــد بــا 
راه انــدازی واحدهــای فنــاوری در همــه دانشــکده هــا 
و افتتــاح مرکــز نــوآوری خوارزمــی در اوایــل تابســتان 
ــگاه از 300  ــوآور دانش ــاور و ن ــای فن ــداد واحده تع

مرکز عبور خواهد کرد.
ــاتید  ــدان و اس ــوق کارمن ــش حق ــزود: افزای وی اف
دانشــگاه در ســال 99 مــورد توجه اســت ایــن درحالی 

است که اعتبار خاصی از سوی دولت برای این 
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یکــی از شــرکت دانــش بنیــان دانشــگاه 
ــوالت  ــده محص ــد کنن ــر تولی ــی امیرکبی صنعت
تجهیــزات پزشــکی دارویــی، مــواد ضــد عفونــی 
ــا  ــری را ب ــی باکت ــروس و آنت ــی وی ــده آنت کنن
ــازار عرضــه کــرده  ــه ب فنــاوری نانــو تولیــد و ب

است. 

بــه گــزارش امیرکبیــر، دکترســهیال سلحشــور 
کردســتانی مدیــر عامل شــرکت کیتوتــک در خصوص 
مــواد ضــد عفونــی کننــده شــرکت خــود عنــوان کــرد: 
کیتوتــک یــک موسســه تحقیقاتــی اســت کــه بــر روی 
بیوپلیمرهــای طبیعــی و کاربــرد پزشــکی آنهــا مطالعــه، 

تاسیس شده است.
وی افــزود: ایــن واحــد تولیــدی خــط تولیــد مــواد 
ضدعفونــی ابــزار و ســطوح، ضــد عفونــی دســت، فوم 
هــای بهداشــتی ترمیــم زخــم و بنــد آورنــده خونریزی 
متمرکــز اســت و از ســال 86 بــا کاربردهای متفــاوت و 
تحــت نــام تجــاری »سیلوســپت« و بــر پایــه تکنولوژی 

نانو راه اندازی شد.

عضــو هیــات علمی دانشــکده مهندســی پزشــکی با 
بیــان اینکــه نقــره از دیربــاز بــه عنــوان یــک مــاده ضــد 
عفونــی کننــده اســتفاده مــی شــده، بیــان کــرد: محلــول 
ــوژی  ــپت، تکنول ــده سیلوس ــی کنن ــد عفون ــای ض ه
جدیــدی از محلــول هــای ضدعفونــی کننــده غیرالکلی  
بــا  اســتفاده  از  نانــو  کلوئیــد  نقــره  هســتند کــه بــا  از  
بیــن  بــردن  طیــف  وســیعی  از  پاتوژنهای  بیمــاری زا 
)باکتــر یهــا، ویروســها و قارچها( از انتشــار و گســترش 
ــی  ــرار م ــتفاده ق ــورد اس ــی م ــای عفون ــواع بیماریه ان

گیرند.
ــوالت  ــی  محص ــت ضدمیکروب ــزود:  فعالی وی اف
سیلوســپت طــی مطالعــات دقیــق در آزمایشــگاه هــای 

مرجــع و مطالعــات  بالینــی مطابــق بــا اســتانداردهای 
بین المللی، اثبات شده است. 

ــندگی  ــدرت کش ــره ق ــرد: نق ــان ک ــر نش وی خاط
حتــی بســیاری از ویــروس هــا و قــارچ هــا را در کنــار 
باکتــری هــا دارد از ایــن رو بعــد از تولیــد نانــو ذرات 
ــو  ــاوری نان ــعه فن ــتاد توس ــره و اخــذ مجــوز از س نق
شــروع بــه تولیــد محصــوالت ضــد عفونــی کننــده و 

فوم ها بر پایه نقره شدیم.
ــن  ــه ای ــان اینک ــا بی ــتانی  ب ــر سلحشورکردس دکت
محصــوالت اکنــون در بــازار موجود هســتند، ادامــه داد: 
ایــن محصــوالت فاقــد ســمیت سیســتمیک و ســلولی،  
تحریــک زایــی  و  ســمیت  حاد استنشــاقی  هســتند  و 
همچنیــن  براســاس  نتایــج  تســت  تعیین  میــزان  دوز 
ــره آنهــا در محــدوده کامــال  ایمــن  غلظــت مــاده موث

گزارش شده است.
وی افــزود: مــاده اصلــی در محصــوالت سیلوســپت، 
نانــوذرات نقــره بــوده کــه فعالیــت ضــد میکروبــی آن 

چند صد  برابر فلز  نقره درحالت عادی است.

توسط یکی از شرکت های دانش بنیان دانشگاه ؛

تولید  و عرضه محلول ضد عفونی کننده 
آنتی باکتری و آنتی ویروس  

حذف نسخه چاپی پایان نامه های کارشناسی ارشد 
ــرده از  ــام ک ــر اع ــی امیرکبی دانشــگاه صنعت
ــخه  ــل نس ــاری تحوی ــال ج ــاه س ــن م فروردی
چاپــی پایان نامــه کارشناســی ارشــد از فرآینــد 
تســویه فــارغ التحصیــان حــذف شــده و صرفا 
نســخه دیجیتــال پایــان نامــه بــا شــرایط مندرج 
ــت  ــگاه، دریاف ــه دانش ــایت کتابخان در وب س

می شود.
ــه  ــه کتابخان ــر :  در اطالعی ــزارش امیرکبی ــه گ ب
مرکــزی و مرکــز اطــالع رســانی دانشــگاه آمــده:» به 
رئیسه محترم  پیرو مصوبه هیات  استحضار می رساند 
دانشگاه و در راستای صرفه جویی در هزینه ها و مصرف 
چاپی  نسخه  تحویل   1399 ماه  فروردین  از  کاغذ، 
فارغ  تسویه  فرایند  از  ارشد  کارشناسی  پایان نامه 
دیجیتال  نسخه  صرفا  و  گردیده  حذف  التحصیالن 
پایاننامه با شرایط مندرج در وب سایت کتابخانه دریافت 

میگردد. «
ــرار  ــده،  ق ــه آم ــن اطالعی براســاس آن چــه در ای
اســت در آینده نزدیک گزینهای در پورتال اساتید، تحت 
تا  شــود  ایجاد  مذکور  نامه های  پایان  راهنمای  عنوان 
نســخه الکترونیکــی تحویــل داده شــده بــه کتابخانــه 
مرکــزی توسط اساتید راهنما به عنوان آخرین نسخه 

مورد تایید قرار گیرد.
کتابخانــه مرکــزی دانشــگاه صنعتی امیرکبیــر اعالم 
ــانی  ــالع رس ــاد اط ــس از ایج ــوق پ ــورد ف ــرده، م ک
ایجــاد آن، فرآینــد  تــا زمــان  خواهــد شــد و 

تسویه حساب با رویه فعلی انجام می شود.

موضــوع دیــده نشــده و تامیــن ایــن اعتبــار بایــد از 
محل صرفه جویی دیده شود.

رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر عنــوان کــرد: بــار 
30 درصــدی و 40 درصــدی زیاداســت. امــا باتوجــه به 
ــا 40  تورمــی کــه وجــود دارد موضــوع افزایــش 30 ت
ــعی  ــا س ــت ام ــخت اس ــیار س ــوق بس ــدی حق درص
ــن  ــار ای ــه اعتب ــم ک ــرا کنی ــریعتر اج ــم آن را س داری
موضــوع بایــد از محــل صرفــه جویی هــا، اعتبــارات و 

درآمدهای دانشگاه و دولت تامین شود.
افزایش ظرفیت خوابگاه ها و سلف های 

دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ــرد: خوشــبختانه طــی 5  ــه ک ــر معتمــدی اضاف دکت
ســال گذشــته ظرفیــت ســلف هــای دانشــجویی 

دانشگاه از دوبرابر بیشتر شده است. 
وی ادامــه داد: ســلف هــای مکمــل دانشــگاه نیــز راه 
انــدازی شــدند که اســتفاده از آنها از ســوی دانشــجویان 

اختیــاری اســت کــه در ایــن ســلف هــا بــر روی قیمت 
ــال دارد  ــود و احتم ــی ش ــه م ــید ارائ ــذا سوبس ــر غ ه
امســال نیــز سوبســید غــذای رســتوران هــای مکمــل را 

بیشتر کنیم. 
رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر گفــت: ظرفیــت 
خوابــگاه هــای دانشــگاه طــی چنــد ســال گذشــته 25 
درصــد افزایــش یافتــه اســت و برنامــه داریــم افزایــش 

ظرفیت خوابگاه ها همچنان ادامه داشته باشد.
دکتــر معتمــدی عنــوان کــرد: برنامــه جامعــی بــرای 
جهــش ظرفیــت هــای خوابگاهــی دانشــگاه داریــم کــه 
ــالهای 99 و 1400  ــت در س ــن اس ــه ممک ــن برنام ای

اجرایی شود.
وی افــزود: طــی ســال هــای گذشــته کیفیــت 
خوابــگاه هــای دانشــگاه ارتقــا یافتــه اســت و درحــال 
حاضــر بســیاری از ایــن خوابــگاه هــا در رتبه هــای اول 

و دوم قرار دارند.

از سوی کانون همیاران سالمت روان مرکز  مشاوره
مسابقه »+ کروما« در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود

مســابقه »+ کرومــا« توســط کانــون همیــاران ســامت روان دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــا هــدف 
انتقال تجربیات دانشجویان از روزهای قرنطینه به دلیل بیماری کرونا برگزار می شود.

بــه گــزارش امیرکبیــر، مســابقه »+ کرومــا« در دو بخــش پادکســت و ویدئوکلیــپ برگــزار مــی شــود کــه 
دانشجویان می توانند آثار خود را تا 15 اردیبهشت ماه ارسال کنند.

ایــن مســابقه بــا هــدف انتقــال تجربیــات، خالقیــت هــا و آثــار مثبــت حضــور دانشــجویان در روزهــای 
قرنطینه به دلیل شیوع بیماری کرونا برگزار می شود.

در این مسابقه به نفر اول هر بخش جایزه نقدی به مبلغ 500 هزارتومان اهدا خواهد شد. 
خاطرنشــان مــی شــود، مرکــز مشــاوره دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــرای پیشــگیری و مدیریت بحــران کرونا 

در که توسط دفتر مشاوره و سالمت وزارت علوم راه اندازی شده بود شرکت فعال داشته است.
مرکــز مشــاوره دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر  بــا تــدارک برنامــه هــای خالقانــه، مطالــب و پیــام های آموزشــی 
در قالــب بروشــور، پمفلــت، کلیــپ هــای انگیزشــی، اینفــو و پوســتر بــا هدف آگاه ســاختن و حســاس ســازی 
دانشــجویان و نیــز جامعــه دانشــگاهی و خانــواده آنهــا نقــش فعالــی در »کمپیــن دانشــجویی در خانــه بمانیــم« 

داشته است.
ایــن پویــش بــا هــدف چطــور در خانــه یــا جامعه شــاد و فعــال بمانیــم و چگونه ســالمت روانــی و اجتماعی 

را ارتقاء دهیم و تهدید ها را به فرصت تبدیل کنیم، راه اندازی شده است.


