
ــاوری دانشــگاه صنعتــی  معــاون پژوهــش و فن
امیرکبیــر از راه انــدازی باشــگاه مهــارت و اشــتغال 
ــگاه  ــن باش ــت: در ای ــرداد و گف ــگاه خب در دانش
دوره هــای مهــارت افزایــی تکمیلــی بــرای 
ــی  ــزار م ــان برگ ــارغ التحصی ــجویان و ف دانش

شود.
به گزارش امیرکبیر، دکتر حســین حســینی تودشــکی 
ــه  ــاره ب ــا اش ــگاه ب ــاوری دانش ــش و فن ــاون پژوه مع
افزایــش و تقویــت پــروژه هــای صنعتــی در دانشــگاه 
صنعتــی امیرکبیــر گفــت: در ســال گذشــته دو پــروژه 
صنعتــی کالن کــه دارای رقــم قــرار داد باالیــی بودند در 
ــه  ــون ب ــم اکن ــه ه ــد ک ــزی گردی ــگاه برنامه ری دانش

مرحله عقد قرارداد رسیده اند.
ــط  ــای »آب و محی ــوزه ه ــه ح ــان اینک ــا بی وی ب
زیســت، انــرژی، ســالمت و ایمنــی، تحقیقــات همگرا، 
و فنــاوری اطالعــات و هوشــمند ســازی« حــوزه هــای 
دارای اولویــت در دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بشــمار 
می رونــد، افــزود: برنامــه داریــم فعالیــت هــای پژوهش 
ــق  ــا از طری ــوزه ه ــن ح ــگاه را در ای ــاوری دانش و فن
ــد  ــاختهای جدی ــاد زیرس ــژه و ایج ــای وی حمایت ه

تقویت نماییم.
دکتــر حســینی تودشــکی عنــوان کــرد: دانشــگاه این 
ــوزه  ــه در ح ــی ک ــرح های ــه از ط ــی را دارد ک آمادگ
اولویــت های دانشــگاه هســتند حمایــت کنــد و در این 
راســتا در ســال جــاری  حــد اقــل از 10 طــرح که منجر 
ــزرگ  ــای ب ــروژه ه ــرای آوردن پ ــه ب ــاد زمین ــه ایج ب

صنعتی شود حمایت می گردد.
ــوزه  ــدی در ح ــت جدی ــت: فعالی ــار داش وی اظه
ارتبــاط بــا صنعــت در دانشــگاه تحــت عنــوان بازاریابی 
آغــاز شــده کــه در ایــن طــرح از طریــق فضــای مجازی 
نیازهــای صنایــع بــه اســاتید اعــالم و پیگیری می شــود. 
در ســال جــاری در ایــن واحــد میــزان پیشــرفت 
پروژه هــای صنعتــی مطابــق برنامــه زمانبنــدی پیگیری 
مــی شــود و در مطالبــات مالــی از صنعــت پیگیری های 

الزم به عمل خواهد آمد.  
برگزاری جلسات مشترک صنعت با 

دانشگاه
ــی  ــگاه صنعت ــاوری دانش ــش و فن ــاون پژوه مع
امیرکبیــر خاطرنشــان کــرد: یکــی از اقداماتــی کــه از 

ســال گذشــته آغــاز شــد برگزاری جلســات مشــترک 
بــا صنایــع مختلــف در حــوزه هــای تخصصــی معین 
ــال در آن  ــی فع ــت علم ــای هیئ ــارکت اعض ــا مش ب

حوزه هست.
وی گفــت: برنامه دیگر پژوهشــی دانشــگاه اســتقرار 
دفاتــر تحقیــق و توســعه شــرکت ها اســت که در ســال 
گذشــته بیــش از 5 مــورد از دفاتــر تحقیق و توســعه  در 
بــرج فنــاوری و یــا دانشــکده هــای مرتبــط در دانشــگاه 

شروع به کار نمودند.
معــاون پژوهــش و فناوری دانشــگاه صنعتی امیرکبیر 
ــه  ــعه ب ــق و توس ــر تحقی ــرد: در دفات ــان ک خاطرنش
ــه  ــا ب ــای شــرکت ه ــب نیازه ــداوم و مرت صــورت م
ــن اســاس  ــل شــود و برای اســاتید و دانشــجویان منتق
نیازهــای  بازوهــای رفــع  اســاتید  دانشــجویان و 
شــرکت ها و موتورهــای خالقیــت و نــوآوری صنایــع 

خواهند  شد.
ــر  ــتقرار دفات ــزود: اس ــکی اف ــینی تودش ــر حس دکت
ــف و        ــه تعری ــق و توســعه در دانشــگاه منجــر ب تحقی
اجرای پروژه های صنعتی وظهور اســتارت آپ های 

جدید خواهد شد.
وی گفــت: توســعه فعالیــت هــای مرکــز فنــاوری و 
ــی و  ــای علم ــرون داده ــازی ب ــوآوری و تجــاری س ن
ــت  ــای معاون ــه ه ــر برنام ــگاه از دیگ ــاوری دانش فن

پژوهش و فناوری است.
آخرین وضعیت برج فناوری دانشگاه

معــاون پژوهــش  و فنــاوری دانشــگاه صنعتــی 
ــی و  ــت علم ــای معاون ــا حمایته ــت:  ب ــر گف امیرکبی
فنــاوری ریاســت جمهــوری پــروژه افزایــش 5.5 طبقــه 
ــینا(  ــن س ــاختمان اب ــماره1 )س ــاوری ش ــرج فن ــه ب ب
ــروژه  ــن پ ــا اجــرای ای ــاز شــده اســت. ب دانشــگاه آغ
8500 متــر مربــع بــه فضــای مراکــز نــوآوری دانشــگاه 

اضافه می گردد.
ــس از  ــار داشــت: پ ــینی تودشــکی اظه ــر حس دکت
اتمــام ایــن پــروژه بــرج فنــاوری دانشــگاه بــه 11 طبقــه 
ــاوری  ــرج فن ــی ب ــای فعل ــد و فض ــی یاب ــش م افزای

شماره1 بیش از 2 برابر خواهد شد.
وی ادامــه داد: بــرج فنــاوری شــماره 2 دانشــگاه نیــز 
درحــال بازســازی اســت. ایــن بــرج قــرار بــود ســال 
گذشــته افتتــاح شــود کــه بــه دلیــل مشــکالتی کــه بــا 

شــهرداری  و مقــاوم ســازی پــروژه داشــتیم بــا تاخیــر 
در حــال اجراســت و بــه نظــر می رســد تا شــهریورماه 

این برج نیز به افتتاح برسد.
ــرج  ــت: ب ــار داش ــکی اظه ــینی تودش ــر حس دکت
ــه  ــه و ب ــز در 9 طبق ــگاه نی ــماره2 دانش ــاوری ش فن

مساحت2200 متر مربع فعال خواهد شد.
 در ایــن بــرج دو شــتاب دهنــده کســب و کار ، در  
2 تــا 3 طبقــه از ایــن بــرج شــرکت های دانــش بنیــان 
فعــال در حــوزه شــهر هوشــمند ، صنــدوق پژوهش و 
فنــاوری امیرکبیــر ومراکــز تحقیــق و توســعه دو 

شرکت در این برج مستقر شوند. 
ــال  ــرد: درح ــوان ک ــکی عن ــینی تودش ــر حس دکت
حاضــر بیــش از 225 واحــد فنــاور و شــرکت 
دانش بنیــان در مجموعــه مراکــز نــوآوری و برجهــای 
ــی  ــش بین ــتند و پی ــتقر هس ــگاه مس ــاوری دانش فن
می شــود تــا پایــان امســال تعــداد ایــن مراکــز بــه 300 

واحد فناور و شرکت برسد.
وی گفــت: بــرج فنــاوری شــماره3 دانشــگاه نیز در 
خیابــان بزرگمهــر با حضــور 20 شــرکت دانــش بنیان 

رویشی مشغول به فعالیت هستند.
ــی  ــگاه صنعت ــاوری دانش ــش و فن ــاون پژوه مع
امیرکبیــر بــا بیــان اینکــه پــروژه برج فنــاوری شــماره4 
دانشــگاه نیــز درحــال بررســی اســت، گفــت: در نظــر 
ــی  ــرکت رویش ــا 50 ش ــرج 30 ت ــن ب ــم در ای داری
ــای  ــن فض ــرای تامی ــه ب ــوند ک ــتقر ش ــگاه مس دانش
ــه و در  ــرج مذاکراتــی صــورت گرفت فیزیکــی ایــن ب

حال نهایی شدن است.
راه اندازی 5 مرکز تخصصی نوآوری در 

دانشکده ها
دکتر حســینی تودشــکی ادامه داد: در ســال گذشــته 
سیاســت ایجــاد مراکــز تخصصــی نــوآوری در 
ــت  ــا حمای ــاز شــد و ب ــای دانشــگاه آغ دانشــکده ه
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری تاکنون 
5 مرکــز تخصصــی نوآوری در دانشــکده های دانشــگاه 

راه اندازی شده است.
ــای  ــکده ه ــز در دانش ــن مراک ــرد: ای ــوان ک وی عن
مهندســی مکانیک، مهندســی برق، مهندســی نســاجی، 
مهندســی پزشــکی و یک بخش  در دانشــکده مهندسی 

کامپیوتر می باشند.

معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه صنعتــی 
امیرکبیر گفت: در دانشــکده مهندســی کامپیوتــر 4 دفتر 
ــف در حــال  ــای مختل ــق و توســعه شــرکت ه تحقی
فعالیــت و یــا توســعه فضای فیزیکی هســتند کــه مرکز 
تحقیــق و توســعه علــی بابا، شــرکت ققنوس، شــرکت 
توســن تکنــو و خدمات آزمایشــگاهی فناوریهــای مالی 

شرکت ارتباط فردا از جمله این مراکز می باشند.
دکتــر حســینی تودشــکی اظهــار داشــت: یــک مرکز 
ــز در  ــا تمرک ــرژی ب ــوآوری تخصصــی در حــوزه ان ن
بخــش نفــت و گاز و بــا حمایــت بخــش خصوصی در 
ــگاه  ــن دانش ــت ای ــی نف ــکده مهندس ــه دوم دانش طبق
ایجــاد شــده کــه به دلیــل شــیوع بیمــاری کرونــا افتتاح 
آن بــه تاخیــر افتــاده اســت و انتظــار مــی رود ایــن مرکز 

در آینده ای نزدیک بصورت رسمی افتتاح گردد.
معــاون پژوهــش و فناوری دانشــگاه صنعتی امیرکبیر 
ــز  ــک مرک ــن در حــوزه نفــت و گاز ی گفــت: همچنی
تخصصــی نــوآوری در پردیــس ماهشــهر دانشــگاه بــا 
حمایــت معاونــت علمی و فنــاوری ریاســت جمهوری 

ایجاد شده است که به زودی افتتاح خواهد شد.
راه اندازی مرکز خدمات تجاری سازی 

و نوآوری در دانشگاه
دکتــر حســینی تودشــکی بــا اشــاره بــه راه انــدازی 
مرکــز خدمــات تجاری ســازی و نــوآوری در دانشــگاه 
صنعتــی امیرکبیــر گفــت: ایــن مرکز بــه تجاری ســازی 
ــاری  ــتعد تج ــه مس ــگاه ک ــل دانش ــای داخ ــروژه ه پ

سازی هستند کمک می کند.
وی ادامــه داد:  همچنیــن شــرکت هایی کــه فرآیندی 
ــه  ــاز ب ــا نی ــد ام ــرده ان ــی ک ــازی ط ــاری س را در تج
ســرمایه گــذار دارنــد مــی تواننــد بــه مرکــز خدمــات 
تجــاری ســازی و نــوآوری دانشــگاه کــه محل اســتقرار 

آن در برج فناوری شماره2 است مراجعه کنند.
معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه صنعتــی 
ــوزش  ــد آم ــی مانن ــت: خدمات ــار داش ــر اظه امیرکبی
مشــاوره، ثبــت پتنــت و انتقال تکنولــوژی نیــز در آینده 
در ایــن مرکــز ارائــه خواهــد شــد و شــرکت هایی کــه 
خدمــات بــه شــرکت هــای دانــش بنیــان و فنــاور ارائه 

می دهند می توانند در این بخش مستقر شوند.
ــن  ــر در ای ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــزود: دانش وی اف
صنــدوق بــا شــرکتهای خصوصی شــریک اســت و 34 
ــه دانشــگاه  درصــد از ســهام ایــن صنــدوق مربــوط ب

می باشد. 
معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه صنعتــی 
ــم در ســه ماهــه دوم ســال  ــا داری ــر گفــت: بن امیرکبی
ــمی و  ــه صــورت رس ــدوق را ب ــت صن ــاری فعالی ج

عملیاتی آغاز کنیم.
 ســرمایه ایــن صنــدوق 10 میلیــارد تومــان اســت و 
اگــر خــوب فعالیــت کنــد قــادر خواهــد بــود تــا 10 
برابــر ایــن میــزان خط اعتبــاری از صنــدوق نــوآوری و 

شکوفایی دریافت کند.
ایجاد باشگاه مهارت و اشتغال در 

دانشگاه
دکتر حســینی تودشــکی تاکید کــرد: برنامه اشــتغال 
و مهــارت افزایــی فــارغ التحصیــالن تنهــا مربــوط بــه 
ــی از آن  ــی های ــت و بخش ــی نیس ــت پژوهش معاون
ــه  ــه روی ــت ک ــی اس ــت آموزش ــا معاون ــط ب مرتب
ــه  ــن زمین ــات رئیســه دانشــگاه در ای ــدی در هی جدی

مصوب شده است.
ــی و  ــت پژوهش ــتا معاون ــن راس ــزود: در ای وی اف
ــاوری دانشــگاه مجــری ایجــاد باشــگاه مهــارت و  فن
ــن باشــگاه دوره هــای  ــی باشــد کــه در ای اشــتغال م
مهــارت افزایــی تکمیلــی بــرای دانشــجویان برگــزار 

می شود.
ــی  ــگاه صنعت ــاوری دانش ــش  و فن ــاون پژوه مع
امیرکبیــر اظهــار داشــت: دوره هــای مربوط به باشــگاه 
ــرای آن  مهــارت و اشــتغال، تعریــف و ســایتی نیــز ب
ــن دوره،  ــرای اجــرای اولی ــه ب ایجــاد شــده اســت ک
ثبــت نــام هــا آغــاز شــده و بــرای ســه کالس، پانصــد 

هفتهنامه
خبــری
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معاون پژوهش و فناوری دانشگاه خبرداد:

ایجاد باشگاه مهارت و اشتغال، تحقیقات همگرا وچند رشته ای
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دارورسانی هوشمند برای درمان سرطان 
با دارویی از عصاره زرشک

محققان دانشــکده مهندســی پزشــکی دانشــگاه 
صنعتــی امیرکبیــر در صــدد برآمدنــد بــا فناوری 
ــا  ــمند را ب ــد وهوش ــانی هدفمن ــو، دارورس نان
یــک داروی طبیعــی از زرشــک در راســتای 

درمان سرطان اجرایی کنند.
گیوریــان  مهشــید  امیرکبیــر،  گــزارش  بــه 
فارغ التحصیــل  کارشناســی ارشــد دانشــگاه صنعتــی 
امیرکبیــر در رشــته  مهندســی پزشــکی در خصــوص 
ــی  ــخصه یاب ــنتز و مش ــوان »س ــا عن ــود ب ــرح خ ط
نانــوذرات حســاس بــه اولتراســوند با ســاختار هســته 
پوســته بــه منظــور دارو رســانی کنتــرل شــده« گفــت: 
ــوده و در  ــری ب ــروژه دکت ــک پ ــه ی ــرح ادام ــن ط ای
راســتای دارورســانی هوشــمند بــرای درمــان ســرطان 

اجرایی شده است.
ــروژه از داروی  ــن پ ــر اینکــه در ای ــد ب ــا تاکی وی ب
ــت ضــد  ــا خاصی ــه از عصــاره زرشــک ب ــی ک طبیع
ســرطانی ، آنتــی باکتریایــی، ضــد الزایمــر و ... اســت 
ــروژه از  ــن پ ــرد: در ای ــم، خاطــر نشــان ک بهــره بردی

داروی »بربرین کلراید« استفاده کردیم.
وی بــا بیــان  اینکــه دارورســانی هدفمنــد در دنیــا با 
ــرار  ــی ق ــق و بررس ــورد تحقی ــف م ــای مختل داروه
ــن داروی  ــون از ای ــا تاکن ــت: ام ــت، گف ــه اس گرفت
طبیعــی کــه از عصــاره زرشــک بــوده در دارورســانی 

هوشمند استفاده نشده است.
ــد  ــان هدفمن ــه درم ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــان ب گیوری
ــان  ــی برخــوردار اســت، بی ــت باالی ــرطان از اهمی س
کــرد: بــه دلیــل اینکــه ایــن بیمــاران در درمــان هــای 
ــادی مواجــه مــی شــوند از  ــا عــوارض زی ــی ب داروی
ــا  ــود ت ــم ش ــزان دارو ک ــه می ــت ک ــن رو الزم اس ای
ــه  ــا ب ــی ناشــی ازمصــرف آنه ــوارض جانب ــزان ع می

حداقل ممکن برسد.
بــه گفتــه محقــق دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر، وقتی 
دارو بــه صــورت هدفمنــد اســتفاده شــود و ازطریــق 

ــم  ــرف دارو ک ــزان مص ــود می ــدن ش ــد وارد ب وری
ــوده  ــروژه ب ــن پ ــا در ای ــدف م ــه ه ــد ک ــد ش خواه

است.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــن پــروژه هــم بــا هــدف 
ــن  ــت: در ای ــه اســت، گف ــش رفت هوشمندســازی پی

پروژه از فناوری نانو بهره بردیم.
ــا  ــر ب ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــل دانش ــارغ التحصی ف
ــن  ــت: ای ــج آن گف ــات و نتای ــن تحقیق ــه ای ــاره ب اش
ــیت  ــر اســت، حساس ــب پذی ــامانه زیســت تخری س
باالیــی نســبت بــه امــواج اولتراســوند دارد و بــه دلیــل 
ــه  ــا کمــک اولتراســوند ب ــد ب ــری میتوان ســایز نانومت
ــود و در آن  ــک ش ــدف نزدی ــت ه ــه باف ــی  ب راحت

اثرگذار باشد.
گیوریــان بــا اشــاره بــه مراحــل پــروژه گفــت: پــس 
از اتمــام تســت هــای حیوانی کــه نتایج قابــل انتظاری 
ــامانه وارد  ــت، س ــده اس ــت ش ــون از آن دریاف تاکن
ــل  ــه قاب ــد شــد ک ــه ی تجــاری ســازی خواه مرحل
ــن  ــک ای ــا کم ــه ب ــت ک ــد اس ــد. امی ــی باش دسترس
ســامانه ی هوشــمند و کنتــرل شــده ، درمــان موثرتر با 

عوارض خیلی کمتر برای سرطان فراهم شود.

نفر دانشجو و فارغ التحصیل ثبت نام کرده اند.
وی افــزود: بــا معاونــت پژوهش و فنــاوری وزارت 
علــوم تحقیقــات و فنــاوری درحــال مذاکــره جهــت 
ــه  ــا ناحی ــاوری و ی ــم و فن ــارک عل ــوز پ ــذ مج اخ

نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر می باشیم.
ــی  ــگاه صنعت ــگاه دانش ــه جای ــان اینک ــا بی وی ب
ــا  ــی ارتق ــن الملل ــای بی ــدی ه ــه بن ــر در رتب امیرکبی
یافتــه اســت، گفــت: جایــگاه دانشــگاه در رتبــه بندی 
هــای کیــو اس، تایمــز و الیــدن نســبت به ســال های 

پیش ارتقاء چشمگیری داشته است.
ــی  ــگاه صنعت ــاوری دانش ــش و فن ــاون پژوه مع
ــه بنــدی کیــو اس در  ــر افــزود: براســاس رتب امیرکبی
ــات  ــداد هی ــر تع ســال 2018 شــاخص ارجاعــات ب
ــال  ــه در س ــوده ک ــه 40 ب ــن دانشــگاه رتب ــی ای علم
ــه 22  ــه رتب ــال 2020 ب ــه 28 و  در س ــه رتب 2010 ب

بین المللی ارتقا یافته است.

وی افــزود: براســاس رتبــه بنــدی تایمــز دانشــگاه 
صنعتــی امیرکبیــر رتبــه دوم کشــوری در میــان 
دانشــگاه های صنعتــی، براســاس رتبــه بنــدی الیــدن 
رتبــه نخســت در میــان دانشــگاه های صنعتی کشــور 

را به خود اختصاص داده است.

ــی  ــگاه صنعت ــاوری دانش ــش  و فن ــاون پژوه مع
امیرکبیــر اظهار داشــت: 19 نفر از اســاتید دانشــگاه در 
ســال گذشــته جــزء یــک درصــد دانشــمندان 

بین الملل بوده اند .

وی ادامــه داد: سیاســت هایــی کــه در حــوزه اعطــا 
گرنــت پژوهشــی و ارتقــاء اعضــای هیــات علمی در 
ــعه  ــتای توس ــت در راس ــده اس ــن ش ــگاه تدوی دانش

کیفی بروندادهای علمی بوده است.
ــی  ــگاه صنعت ــاوری دانش ــش  و فن ــاون پژوه مع
امیرکبیــر اظهــار داشــت: نســبت تعــداد مقــاالت بــا 
همــکاران خارجــی در دانشــگاه طی دو ســال گذشــته 

حدود 30 درصد رشد یافته است.
ــدات علمــی و  ــن در حــوزه افزایــش تولی همچنی
ــی شــده  ــه ای از ســال گذشــته اجرای ــاوری برنام فن
ــر  ــاتید دیگ ــران و اس ــی آن صنعتگ ــه ط ــت ک اس
ــال  ــای فع ــکده ه ــق پژوهش ــا از طری ــگاه ه دانش
ــکار،  ــتاد هم ــوان اس ــه عن ــد ب ــی توانن ــگاه م دانش
صنعتــی  دانشــگاه  در  وقــت  نیمــه  بصــورت 
ــای  ــت ه ــند و فعالی ــته باش ــکاری داش امیرکبیرهم
ــاالت  ــه مق ــل ب ــود را تبدی ــاوری خ ــش  و فن پژوه

علمی و یا محصوالت فناورانه تجاری کنند.
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از سوی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری 

تقدیر ازمرکز مشاوره دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
در اختتامیه پویش »در خانه بمانیم«

پویــش  اختتامیــه  آییــن 
ــا  ــم« ب ــه بمانی ــجویی »در خان دانش
ــر علــوم، تحقیقــات و  حضــور وزی
فنــاوری برگــزار شــد کــه در ایــن 
مراســم مرکــز مشــاوره دانشــجویی 
ــامت روان   ــاران س ــون همی و کان
ــورد  ــر م ــی امیرکبی ــگاه صنعت دانش

تقدیر قرار گرفت.
بــه گــزارش امیرکبیــر، در آییــن 
اختتامیــه پویــش  دانشــجویی »درخانه 
بمانیــم« از مرکــز مشــاوره دانشــجویی 
روان   ســالمت  همیــاران  کانــون  و 
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر  بــرای 
ارائــه بهتریــن اثــر هنــری کــه  در ایــن 

ــا اهــدای لــوح تقدیــر توســط وزیــر علــوم ، تحقیقــات و فنــاوری  پویــش  بــه اشــتراک گذاشــته بودنــد، ب
دکترمنصور غالمی تجلیل شد.

پویــش بــزرگ دانشــجویی »در خانــه بمانیــم« توســط دفتــر مشــاوره و ســالمت وزارت علــوم، تحقیقــات و 
ــا در ۶  ــه کرون ــال ب ــه پیشــگیری از ابت ــه دانشــجویان در زمین ــی ب ــرای آگاهــی بخشــی و راهنمای ــاوری ب فن

فروردین امسال راه انداری شد. 
در آییــن اختتامیــه ایــن پویــش از  مرکــز مشــاوره دانشــجویی و کانــون همیــاران ســالمت روان دانشــگاه 
صنعتــی امیــر کبیــر بــه پــاس مســئولیت پذیــری اجتماعــی و مشــارکت ایــن کانــون در خلــق آثــار ارزشــمند 

در راستای حمایت و غنا بخشی به »پویش دانشجویی در خانه بمانیم« تقدیر شد.
مرکــز مشــاوره دانشــجویی دانشــگاه صنعتــی امیــر کبیــر در ایــام شــیوع پاندمــی کرونــا بــا تشــکیل کانــون 
و تقویــت دانشــجویان همیــار و اســتفاده از ظرفیــت دانشــجویان همیــار ســالمت روان در خصــوص فعــال 
ســازی پویــش دانشــجویی »در خانــه بمانیــم« و نیــز شــعار »ایــران را سرشــار از همدلــی کنیــم« اقدام بــه تولید 
ــه دانشــجویی  ــا هــدف فعــال ســازی بدن ــوا )پوســتر، بروشــور آموزشــی و کلیــپ هــای انگیزشــی( ب محت

کشور در راستای رفع آسیب های روحی و روانی دانشجویان کرده است.


