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دومین همایش و فن بازار ملی سالمت

حضرت امام خمینی) ره(:
د، هاى صدر اسالم بشو اگر بخواهيد پيشرفت بكنيد و همه چيزتان ان شاء اللَّه اسالمى بشود و پيروزى نظير پيروزي

.كارى بكنيد كه خودتان هم ساخته بشويد

       مقام معظم رهبری:
گويم كه بايد توليد علم، فقط انتقال علم نيست؛ نوآوري علمی در درجه اوّلِ اهميت است. اين را من از اين جهت می

يک فرهنگ بشود. اين نو انديشی، فقط مخصوص اساتيد نيست؛ مخاطب آن، دانشجويان و كلّ محيط علمی هم است. 

دو چيز الزم است: يكی قدرت  -شود كه در فرهنگ معارف اسالمی از آن به اجتهاد تعبير می -علمی البته براي نوآوري 

علمی و ديگري جرأت علمی. البته قدرت علمی چيز مهمی است. هوش وافر، ذخيره علمی الزم و مجاهدت فراوان براي 

ا اين كافی نيست. اي بسا كسانی كه از فراگيري، از عواملی است كه براي به دست آمدن قدرت علمی، الزم است؛ ام

برد و يک ملت قدرت علمی هم برخوردارند، اما ذخيره انباشته علمی آنها هيچ جا كاربُرد ندارد؛ كاروان علم را جلو نمی

رساند. بنابراين جرأت علمی الزم است.... اگر بخواهيد از لحاظ علمی پيش برويد، بايد را از لحاظ علمی به اعتالء نمی

جرأت نوآوري داشته باشيد. استاد و دانشجو بايد از قيد و زنجيره جزميگري تعريفهاي علمی القاء شده و دائمی دانستن 

 آنها خالص شوند.
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 جناب آقای دکتر جعفریان

رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران 

و  كنندگان باهم ارتباط برقرار كردهبنيان در عرصه سالمت با مصرفست كه توليدكنندگان دانشفن بازار سالمت جايي

عنوان حلقه انتهايی زنجيره پژوهش و نمود آن آوري بهكنند. فناطالعات الزم در زمينه نيازها و محصوالت را كسب می

بنيان و ارائه نزديک به شركت دانش 75ور كننده چرخه دانش تا استفاده مردم از محصوالت است. حضاست و تكميل

هاي ما اوليه است و توسعه است و البته هنوز قدمآوري سالمت درحالدهنده اين امر است كه فنمحصول نشان 022

هاي الزم را توجه و حمايت صورت ملی پوشش دهد وكند كه اين موضوع را بهدانشگاه علوم پزشكی تهران تالش می

 جلب كند.
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دومین همایش و فن بازار ملی سالمت:اصلی ارکان 

جناب آقای دکتر یونسیان         

علوم پزشکی تهران معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه 

 و             

دبیر دومین همایش و فن بازار ملی سالمت 

جناب آقای دکتر منظم 

همکاری دانشگاه، صنعت و جامعهمدیر دفتر  

 و             

مسئول برگزاری دومین همایش و فن بازار ملی سالمت  

 جناب آقای دکتر بابک نگاهداری        

سالمت ملی مسئول دبیرخانه دائمی همایش و فن بازار 
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ارکان همایش و فن بازار

بخش دانشجویی

شرکت/موسسه/مراکز/دانشگاههای 
 دارای غرفه

تعداد

22سازمان های کارفرمایی
191شرکت های دانش بنیان

33دانشگاههای علوم پزشکی

نشست شرکت کنندگان در 
 2و 1تخصصی 

تعداد

1232نشست تخصصی 
2262نشست تخصصی 

فرم های قابل بررسیتعداد  تعداد فرم های ثبت شدهعناوین
1211نمونه اولیه) پروتوتایپ(

3122اختراع، فناوری و نوآوری
پایان نامه برتر در حوزه 

 فناوری و نوآوری
3326

2132طرح یا ایده نوآورانه

تعداد تیم های نهایی تیم های ثبت شده تعدادعنوان
تیم9632مسابقه حل مسئله نوآورانه

تعداد فرم های قابل بررسی تعداد فرم های ثبت شدهعنوان
122113ثبت نام عمومی
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شرکت/ موسسه/ مراکز/ دانشگاه های دارای غرفه در دومین همایش و فن بازار ملی سالمت:

شرکت/ موسسه/ مراکز/ دانشگاه های ردیف
دارای غرفه در دومین همایش و فن بازار 

 ملی سالمت
موسسه پرتودانش آسمان1
شرکت مهندسی پزشکی عالی پیام2
شرکت جراحی هوشمند پارسه ) پارسیس(3
شرکت ساغر فن پارس3
شرکت زیست ابزار پژوهان2
شرکت سلول بافت زیست ) سبز(6
شرکت توسعه صنایع تصویربرداری پرتونگار 7

 پرشیا
شرکت ابزارسازان درمانگر و تراموج پارس2
شرکت تکفام سازان شفا9
شرکت دانش پژوه فجر11
شرکت امداد گران راز کیمیا11
شرکت فناوران بایامد12
شرکت بهیارصنعت سپاهان13
شرکت کیمیاگران صنعت امیرکبیر13

شرکت اوسینا12
شرکت هوداک طب16
شرکت داروسازی نبید دارو ایرانیان17
دارو شرکت فناوران روژان محقق12
شرکت ایده زیست نوترکیب19
شرکت همانندساز بافت کیش21
شرکت صنایع غذایی بدون قند رژیمی کامور21
شرکت پویش آواسینا22
شرکت توسعه سالمت سینا23
شرکت نفس یار طب23
شرکت آریاتیناژن22
شرکت آستین یار26
شرکت آراپژوهش نانواسکوپ27
تجهیزآفرینان نوری پارسهشرکت 22
شرکت نوآوران رباتیک و پزشکی سینا29
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شرکت/ موسسه/ مراکز/ دانشگاه های  ردیف
دارای غرفه در دومین همایش و فن بازار 

ملی سالمت
شرکت سیناکلون31
شرکت آسیاپادتن31
شرکت فرآورده بافت ایرانیان32
پارسشرکت نواطب 33
شرکت پویندگان راه سالمت33
شرکت داروسازی یاس دارو32
شرکت آناژن36
شرکت نواندیش آفاق ) داناول(37
دانشکده پیراپزشکی علوم پزشکی تهران32
شرکت توسعه سالمت پارسی تیراژه39
انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان 31

محصوالت بیوتکنولوژی علوم پزشکی ایران
گروه صنعتی دلوار افزار31
32The Linde Group

شرکت نانوسیستم پارس33

مرکز رشد واحدهای فناوری فرآورده های  33
دارویی

مرکز رشد طب سنتی و گیاهان دارویی32
بانک سلول های بنیادی خون و بندناف رویان 36
مرکز رشد واحدهای فناور شرکت ترانه های  37

شفابخش طبیعت
ستاد توسعه زیست فناوری32
صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست 39

 فناوری
جمعیت هالل احمر سازمان تدارکات پزشکی 21
اداره کل نظارت و ارزشیابی تجهیزات پزشکی 21
سازمان انتقال خون ایران22
دانشگاه علوم پزشکی همدان23
دانشگاه علوم پزشکی البرز23
پزشکی قزویندانشگاه علوم 22
دانشگاه علوم پزشکی فسا26
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شرکت/ موسسه/ مراکز/ دانشگاه های دارای  ردیف
غرفه در دومین همایش و فن بازار ملی سالمت

دانشگاه علوم پزشکی کردستان27
دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد22
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه29
پزشکی بابل دانشگاه علوم61
دانشگاه علوم پزشکی جهرم61
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسالمی 62

 ایران
دانشگاه علوم پزشکی ایران63
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد63
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی62
دانشگاه علوم پزشکی لرستان66
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی67
دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل62
دانشگاه علوم پزشکی شیراز69
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان71

دانشگاه آزاد اسالمی71
دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن72
دانشگاه تربیت مدرس73
دانشگاه صنعتی امیرکبیر73
دانشگاه صنعتی شریف72
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:سازمان ها و شرکت های حامی دومین همایش و فن بازار ملی سالمت 

سازمان ها و شرکت های حامی دومین  ردیف
همایش و فن بازار ملی سالمت

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 1
 کشور

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری2
معدن و تجارتوزارت صنعت، 3
شهرداری تهران3
سازمان تامین اجتماعی2
جمعیت هالل احمر6
بنیاد شهید انقالب اسالمی7
سازمان انتقال خون ایران2
سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت9
سازمان غذا و دارو11
روئین پارسیان زیست فناور11
گروه صنعتی دلوارافزار12
آسیا پادتن13
زیست ابزارپژوهان13

شرکت داروسازی هوبر داروگستر12
سلول بافت زیست ) سبز(16
شرکت فناوران رشد پارسیان17
همانندساز بافت کیش12
شرکت نوآوران رباتیک و پزشکی سینا19
فناوران نانومقیاس21
خزرالکتریک21
داروسازی یاس دارو22
پارسیس(جراحی هوشمند پارسه ) 23
روژان محقق دارو23
انجمن بیوتکنولوژی22
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دومین همایش و فن بازار ملی سالمت اهداف تعیین شده 

هاي حوزه سالمت به منظور تحقق اقتصاد مقاومتیتقويت اقتصاد دانش بنيان در حوزه فناوري.1

هاي توليد داخل در حوزه سالمتفناوريگيري فن بازار دائمی زمينه سازي براي شكل.0

هم افزايی و تقويت شبكه فناوران كشور در حوزه سالمت و علوم پزشكی.3

داخلی كنندگان توليد  ترغيب و تشويق مديران حوزه سالمت براي رفع نيازهاي فناورانه از.4

 مهندسی، بازاريابیهاي حقوقی، بازرگانی، فنی و ارائه خدمات كريدور علم و فناوري نظير مشاوره.7

داخلی و  بازارهاي به ورود بستر بنيان و ايجادهاي دانشها و راهكارهاي تقويت شركتانديشی درخصوص چالشهم.6

 ايمنطقه و المللیبين

ترغيب و تشويق پژوهشگران حوزه علوم پزشكی براي ارائه محصوالت فناورانه از نتايج تحقيقات خود.5

محورهای همایش و فن بازار

دانشگاه  گذاری همایش و همچنین کمیته فناوریشورای سیاست بحسب تصویبر محورهای این همایش  

.تهران بشکل زیر تعیین گردید علوم پزشکی

انش بنيان حوزه سالمت مورد هاي داين فن بازار داراي سه ضلع شركت فن بازار ) به شکل مجازی و حقیقی(: .1

 .گر بودهاي كارفرمايی و نهادهاي تسهيلهمچنين سازمانمعاونت علمی رياست جمهوري و  تأييد
ی مل ها فضاي ثبت نام و همچنين معرفی محصول قرار گرفته است. در سامانه فن بازاردر فن بازار مجازي براي شركت

(htcd.tums.ac.ir/94/  )هاي دانش بنيان حوزه سالمت  ثبت نام كرده و محصول خود را معرفی تمام شركت

و نيازهاي فناورانه،  آزمايشگاهیو تجهيزات پزشكی و يی ضايی جهت قرار دادن نيازهاي دارو. در همين سامانه فمودندن

اختصاص يافت. براي سازمان هاي كارفرمايی
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و با  بود مقدمات آن از حدود تير ماه آغاز گرديده كه برگزار شد 1397آبان ماه  15و  16 در تاريخ هم فن بازار حقيقی

انجام برنامه ريزي هاي الزم براي دعوت از متخصصين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، معاونت علمی و فناوري 

علوم پزشكی سراسر كشور، دانشگاه هاي برتر وزارت علوم، دانشگاه آزاد اسالمی، شركت رياست جمهوري، دانشگاه هاي 

جلسه بين  32رما در حوزه سالمت و تبادل اطالعات دوطرفه به ميزان هاي دانش بنيان، سازمان ها و مراكز كارف

كه غرفه هايی براي سازمان هاي  نحوه اجرا به اين شكل استشركت همراه بود كه  022سازمان كارفرمايی و 12

ارک ران، پكارفرمايی و مراكز داراي بازار در عرصه سالمت، شركت هاي دانش بنيان، مراكز رشد دانشگاه علوم پزشكی ته

علم و فناوري بوعلی سينا، دانشگاه هاي علوم پزشكی سراسر كشور، شركت هاي دانشگاه هاي آزاد اسالمی، دانشگاه 

هاي برتر وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، صندوق زيست فناوري، صندوق نانو و دفتر تجاري سازي دانشگاه علوم 

 پزشكی تهران اختصاص داده شد.

فن بازار می توان به موارد زير اشاره كرد:از ديگر بخش هاي 

روز كامل كاري با حضور نمايندگان سازمان هاي 0استقرار و ارائه خدمات تخصصی كريدور علم و فناوري به ميزان  -

كارفرمايی، شركت هاي دانش بنيان و دبيرخانه دائمی فن بازار ملی سالمت براي عقد تفاهم نامه و قرارداد فی مابين 

 ا و كارفرمايان حوزه سالمت.شركت ه

ستاد گياهان دارويی و طب سنتی، سازمان پزشكی قانونی، سازمان بهداشت  ، سازمان محيط زيستحضور نمايندگان  -

.و درمان وزارت نفت، سازمان انتقال خون، سازمان غذا و دارو، هالل احمر و سازمان تامين اجتماعی در كريدور

مورد از آنها. 77اي تفاهم نامه و امض 51تنظيم  -
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مايت حبا ادبيات حوزه فناوري و  و آشنايی هاي علوم پزشكی كشوردانشجويان دانشگاه حضور بخش دانشجویی :.0

        .و اختصاص جوايز دانشجويیي آنها هااز ايده 

نشگاه دا "مچنين و ه "تقويت اقتصاد دانش بنيان "شامل  برگزاري دو نشست تخصصی :تخصصی نشست های.3

 .، دانشجويان و فناوران دانشگاهی مديران شركتبا  "وپژوهش مبتنی بر نياز نسل سوم ، آموزش

 بنيان وليد دانش براي تشويق فناوران و همچنين فرهنگ سازي و توسعه فرهنگ تو اهداي جوايز متعدد جوایز: .4

عالوه بر جوايز دانشجوئی كه قبال اشاره شد، جوايز پتنت تجاري شده و همچنين جذب منابع از  .ارتباط با صنعت

. داشتصنعت و بخش خصوصی و خارج دانشگاهی نيز در دستور كار اين همايش قرار 
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:کمیته ها

کمیته علمی.1
مسعود یونسیان، معاون پژوهشی دانشگاهکتر د-
دکتر علیرضا احمدیان، رئیس دانشکده فناوری های نوین پزشکی-
می دانشکده فناوری های نوین پزشکیدکتر بابک نگاهداری، عضو هیئت عل-
مدیر دفتر همکاری دانشگاه، صنعت و جامعهدکتر محمدرضا منظم، -
دکتر حسین رضائی زاده، رئیس دانشکده طب سنتی-
ریزی منابع مالی دانشگاهمدیر برنامهدکتر رامین رحیم نیا، -
، مدیر دفتر ثبت اختراعات و ابداعاتدکتر فرید عابدین درکوش-
رئیس مرکز رشد لوازم و تجهیزات پزشکی دانشگاه، دکتر سعید سرکار-
های دارویی دانشگاهرئیس مرکز رشدفناوری فرآورده، دکتر حمید خوئی-
رئیس مرکز رشد فناوری اطالعات سالمت دانشگاه، دکتر حجت زراعتی-
رئیس مرکز رشد مواد و تجهیزات دندانپزشکی، زادهدکتر طاهره جعفر-
رئیس مرکز رشد طب سنتی و گیاهان دارویی، زادهدکتر شریف-
مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری تجهیزات پزشکی ، معظمیمجتبی مهندس سید-
، مدیر عامل شرکت توسعه صنایع پرتونگار پرشیادکتر محمدرضا آی-
دارو دانشمسئول توسعه و تحقیقات شرکت زیست، دکتر محمدرضا فاضلی-
 نماینده دفتر حقوقی، خانم ژاله-

و دانشجویی کمیته اجرایی.2
برگزاریرئیس ستاد ،دکتر محمدرضا منظم-
دکتر بابک نگاهداری، رئیس دبیرخانه دائمی فن بازار سالمت-
رسانی و تبلیغاترئیس کمیته اطالع، دکتر علیرضا پارساپور-
رسانی و تبلیغاتدبیر کمیته اطالع، محمد تیموری-
رئیس کمیته دانشجویی، دکتر پروین پاساالر-
دبیر کمیته دانشجویی، دکتر ساالر ارزیده-
رئیس کمیته ممیزی شرکت های دانش بنیان ،دکتر علیزاده-
رئیس کمیته پشتیبانی، دکتر اکبر احمدی-
عضو کمیته اجرایی، دکتر رضا فریدی مجیدی-
عضو کمیته اجرایی، دکتر محسن امین-
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         عضو کمیته اجرایی، دکتر حسین قنبری-
          عضو کمیته اجرایی، خانم همتی-
عضو کمیته اجرایی، کنگاور نظریمهدی -
عضو کمیته اجرایی، دکتر اسماعیل صدرالدینی-
عضو کمیته اجرایی، یکاظم مریم سیده-
مسئول نشریه، خواهجواد ملکوتی-
عضو کمیته اجرایی، احمد سلطانی-
عضو کمیته اجرایی، حامد ابراهیمی-
عضو کمیته اجرایی، دکتر آرام تیرگر-
کمیته اجراییعضو ، دکتر اکبر غالمپور-
عضو کمیته اجراییی، دکتر حبیب غزنو-
عضو کمیته اجرایی، دکتر حسین قدیری هروانی-
عضو کمیته اجرایی، دکتر حمیدرضا فتاح-
عضو کمیته اجرایی، دکتر سامان احمد نصرالهی-
عضو کمیته اجرایی، دکتر سروش-
عضو کمیته اجرایی ،دکتر سید حسان الدین عباسی-
عضو کمیته اجرایی، دکتر عباس عبدالهی-
عضو کمیته اجرایی، زادهدکتر عباس کبریایی-
عضو کمیته اجرایی، زادهدکتر محمد نادری-
عضو کمیته اجرایی، دکتر محمدعلی مظلومی-
عضو کمیته اجرایی، دکتر مسعود کرمی-
عضو کمیته اجرایی، دکتر مهدی شریف الحسینی-
عضو کمیته اجرایی، دکتر نوید گودرزی-
عضو کمیته اجرایی، آراضا وطندکتر علیر-
عضو کمیته اجرایی، مهندس سجاد غفوریان-
عضو کمیته اجرایی، آقای مهندس عبدی-
عضو کمیته اجرایی، دکتر ابوالفضل اعظمی-
عضو کمیته اجرایی، محمد شهباز سردرود-
عضو کمیته اجرایی، مهندس سید محمد هادی خالقی-
ته اجراییعضو کمی، مهندس علی اکبر اسماعیلی رنجبر-
عضو کمیته اجرایی، مهندس فرهاد بیات-
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عضو کمیته اجرایی، مهندس محمد امین یونسی هروی-
عضو کمیته اجرایی، دکتر وحید خوری-
عضو کمیته اجرایی، دکتر پوریا گیل-
عضو کمیته اجرایی، دکتر حامد بیگلری-
عضو کمیته اجرایی، دکتر باسخی-
اجرایی عضو کمیته، دکتر حبیب نیکوکار-
عضو کمیته اجرایی، دکتر رضا انتظاری-
عضو کمیته اجرایی، دکتر سعید ناظمی-
عضو کمیته اجرایی، دکتر طایفه-
عضو کمیته اجرایی، دکتر علیزاده-
عضو کمیته اجرایی، دکتر فاضل نصوحی پور-
عضو کمیته اجرایی، دکتر محمدتقی احمدیان-
عضو کمیته اجرایی، دکتر محمدرضا میرزایی-
عضو کمیته اجرایی، دکتر مسعود ریسمان چیان-
عضو کمیته اجرایی، دکتر هاشم منتصری-
عضو کمیته اجرایی، سمیرا بیاتی سیر-
عضو کمیته اجرایی، دکتر نبی اله ابوالفتحی-
عضو کمیته اجرایی، زادهدکتر هادی حسن-
عضو کمیته اجرایی، خانم اعظمی-
عضو کمیته اجرایی، پورافسون ثابت-
عضو کمیته اجرایی، اسدی اهوازیالهام -
عضو کمیته اجرایی، مهندس محمد مهدی بانشی-
عضو کمیته اجرایی، دکترالهام صیدالی-
عضو کمیته اجرایی، ثریا زارعی-
عضو کمیته اجرایی، دکتر آزاده شعبانی-
عضو کمیته اجرایی، دکتر الهام جعفری-
عضو کمیته اجرایی، دکتر خندان شاهنده-
عضو کمیته اجرایی، بیطرفاندکتر سما -
عضو کمیته اجرایی، زادهدکتر کبری رستمی-
عضو کمیته اجرایی، خانم دکتر مهربانی-
عضو کمیته اجرایی، دکتر نیاز محمدزاده هنرور-
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عضو کمیته اجرایی، راضیه شیرینی-
عضو کمیته اجرایی، سعیده سلطانی-
عضو کمیته اجرایی، سمیرا اصغری-
عضو کمیته اجرایی، شمیال نزهتی-
عضو کمیته اجرایی، فاطمه امیرنژاد-
عضو کمیته اجرایی، فاطمه خیراللهی-
عضو کمیته اجرایی، فرشته محمدی جهانی-
عضو کمیته اجرایی، مائده فردوسی-
عضو کمیته اجرایی، محبوبه روضه-
عضو کمیته اجرایی، محبوبه محمدی-
عضو کمیته اجرایی، معصومه عسگری-
عضو کمیته اجرایی، مهسا صادقی-
عضو کمیته اجرایی، مهندس زهرا خداکرمی فرد-
عضو کمیته اجرایی، مهندس ملیحه زنگوئی-
عضو کمیته اجرایی، نژادمینا مومنی-
عضو کمیته اجرایی، هانیه رجبی-
عضو کمیته اجرایی، هانیه گلچهرگان-
عضو کمیته اجرایی، خانم وحدتی-
عضو کمیته اجرایی، شکوفه حسنی-
عضو کمیته اجرایی، کامران کامرواسید -
عضو کمیته اجرایی، چیانمجتبی سنگ-
عضو کمیته اجرایی، محمدجواد رسائی-
عضو کمیته اجرایی، مرتضی غریبی-
عضو کمیته اجرایی، مهندس احمد مهدوی کلیمی-
عضو کمیته اجرایی، مهندس امیری-
عضو کمیته اجرایی، مهندس سلیمانی-
کمیته اجراییعضو ، مهندس سیف اهلل بخشی-
عضو کمیته اجرایی، مهندس مجید سرنیزاده-
عضو کمیته اجرایی، مهندس محمود سراج-
عضو کمیته اجرایی، مهندس محمد فهیمی نیا-
یعضو کمیته اجرای، مهندس سید حسن طیار-
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تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، معاون جناب آقای دکتر رضا ملک زاده ) فن بازار توسط یهافتتاح .1
و دیگر مسئولین مدعو درمان و آموزش پزشکی کشور (

، درمان و آموزش ) معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ملک زادهرضا بازدید جناب آقای دکتر .2
شگاه علوم پزشکی تهران( و اعضای هیئت ) رئیس دان جعفریان علی دکترجناب آقای (، کشورپزشکی 

 رئیسه دانشگاه از غرفه ها 

دومین همایش و فن  افتتاحیه
بازار ملی سالمت
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 ) معاون ملک زادهرضا آقای دکتر جناب .برگزاری نشست تخصصی در حاشیه نمایشگاه با حضور 3

 (کشور ، درمان و آموزش پزشکیتحقیقات و فناوری وزارت بهداشت

 حمایت دولت از فناوران
هاي دولت گفت: دولت تالش معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی در خصوص حمايت

است را ميليارد تومان  922كند و در اين زمينه صندوق فناوري، نوآوري و شكوفايی كه اعتباري نزديک به خود را می

سازي الزم دارد و هنوز اين اتفاق در دولت نيز روان نشده بنيان، فرهنگدهد. اقتصاد دانشمی آوران قراردر اختيار فن

 .كنيم كه بتوانيم به مجموعه صنعت در بخش سالمت كمک كنيماست؛ اما تالش خود را می
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: تقویت اقتصاد دانش بنیان1نشست تخصصی  

رئیس نشست  اعضای نشست    سخنرانان نشست 

                                

 دکتر مسعود یونسیان

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه  
علوم پزشکی تهران

 دکتر حسین عربعلی بیگ

رئیس مرکز رشد فناوری اطالعات   
سالمت

 دکتر رضا ملک زاده

بهداشت معاون تحقیقات و فناوری وزارت

 دکتر عباس کبریایی زاده

 رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی

 دکتر سید حمید خوئی

رئیس مرکز رشد فرآورده های دارویی

 دکتر محمود بیگلر

مدیرکل نظارت و ارزیابی تجهیزات و  
 ملزومات پزشکی

 دکتر طاهره سادات جعفرزاده

رئیس مرکز رشد فناوری مواد و تجهیزات  
دندانپزشکی
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دکتر رضا ملک زاده
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

گزارش وضعیت و فعالیت های 
توسعه فناوری سالمت

فهرست مطالب:

توسعه فناوري نگاهی به وضعيت و شاخص هاي بين المللی.1
بررسی وضعيت موجود مراكز و شركت هاي دانش بنيان حوزه سالمت.0
زيرساخت ها و وضع موجود توسعه فناوري در دانشگاه.3
بازار سالمت فن.4

برای حمایت کالن از محصوالت دانش بنیان حوزه سالمت با همکاری وزارت بهداشت، درمان و •
آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ساز و کار حمایت از محصوالت دانش 

سازی حال تدوین و نهایی در  2396بنیان حوزه سالمت در قالب نمایشگاه ساخت ایران برای سال 
است.
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دکتر عباس کبریایی زاده
رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی 

رار درتوسعه صنعت داروسازی در کشومدل  کسب و ک
فهرست مطالب:

0216صنايع سودآور در سال .1
حجم بازار دارويی دنيا .0
(0212-0202)روند تحوالت اقتصادهاي برتر جهانی طی بازه ده ساله .3
حجم بازارهاي دارويی برند و ژنريک.4
(0222-0202روند جهانی مرگ ناشی از بيماري).7
هاي آتیدسته دارويی مهم در سال 6.02
Pipelineانكولوژي بر مبناي انديكاسيون و مرحله تحقيق و توسعه.5
سهم بهداشت و درمان در هزينه هاي ناخالص خانوار شهري.8
صنايع داروئی ايران قوت، ضعف، فرصت و تهديدهاي.9
كشورهاي مدل.12
حمايت از كارخانه هاي داروسازي داخلی.11

 نتایج یک تحقیق در ایران توصیه میکند که:
تأسیس و تجهیز مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی، بهره گیری از قوانین پتنت ضعیف، ، ایجاد و حفظ ثبات

حمایت از کارخانه های داخلی، قانون ژنریک، حمایت از تحقیقات در دانشگاه ها و کارخانه های داروسازی، 
"حقوق مالکیت معنوی از جنبه تجاری"آزادسازی اقتصادی، عضویت در سازمان تجارت جهانی و اجرای 
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دکتر محمود بیگلر        
مدیر کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی          

نوآوری در ایران نظام ملی

فهرست مطالب: 

نظام ملی نوآوري.1
عامالن مهم و اساسی در سيستم ملی نوآوري.0
 نوآورينكات مهم در نظام ملی .3
نقش دولت در نظام ملی نوآوري.4
نقش دانشگاه ها و موسسات تحقيقاتی در نظام ملی نوآوري.7
نگاشت نهادي پيشنهادي براي  نظام ملی نوآوري ايران.6

پیشنهادهای نهادی برای نظام ملی نوآوری:
تدوین سیاست های کلی.2
نوآوریتدوین و هماهنگی سیاست های فناوری و .1
تسهیل تحقیقات و نوآوری.3
R&Dانجام .2
اشاعه فناوری.5
بکارگیری فناوری.6
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 :1نشست تخصصی  بحث و نتیجه گیری 

 92ميليون دالر و صادرات  972توليد داخل ، يک ميليون و صدهزار دالرميزان واردات تجهيزات پزشكی در سال اخير 

دالر بوده است. اين حجم از معامالت نشان دهنده اهميت حيطه توليد تجهيزات پزشكی می باشد. يكی از ميليون 

از تعداد تخت هاي بيمارستانی نيبراي رسيدن به استانداردهاي مهمترين تجهيزات پزشكی تخت بيمارستانی است كه 

فاصله در اين زمينه نی استانداردهاي جهاا در حال حاضر ب دالر بودجه می باشد كههزار ميليون 3 بيش ازساخت  به

تگاه دسنياز به ترغيب فناوران براي توليد همچنين در كشور  .(است هزار تخت بيمارستانی52به ايجاد  كشور نيازداريم )

توسط شركت هاي دانش بنيان انجام  هاكه ميتواند در مراكز رشد و انكوباتورمی باشد ، آنژيوگرافی MRIسی تی اسكن، 

 نداردهاي خارجیبراي مصرف داخل و استا يدريافت استانداردهاي كشور مندتجهيزات و لوازم پزشكی نيازتوليد  شود.

 فرهنگ سازي و توانمندسازي صورت گيرد. ايرانی كه اين امر مهمی است و بايد در فناوران براي صادرات می باشد

ايده تا محصول در كشور ايجاد شده است كه شامل دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، شركت هاي حلقه هاي مختلف چرخه 

 هريک از اين حلقه ها دانش بنيان و بنگاه هاي اقتصادي بزرگ می باشند كه توسعه فناوري سالمت نيازمند تقويت

 د.می باش ترين مساله كليدي "توليد با كيفيت باال و توسعه پايدار ". در اين اكوسيستم فناوري سالمت است

سرمايه گذاري در حوزه تحقيق و توسعه بسيار مهم است بطوريكه در اتحاديه اروپا شركت هاي دارويی و بيو تكنولوژي 

كه از اين لحاظ ايران بايد سرمايه گذاري بسيار بيشتري هزينه می كنند در اين زمينه ميليارد يورو  02ساالنه حدود 

دستيابی به دو درصد از بازار جهانی محصوالت و خدمات در حوزه  استانداردهاي اروپايی و جهانی برسد.نمايد تا به 

اد باالدستی كشور مطلوب اسن هاي درصد از بازار داخلی توسط توليدكنندگان داخل از شاخص 87سالمت و دستيابی به 

مهم ترين  والت مربوط به سالمت بودند كهمحص 0216مهم ترين صنايع سودآور در جهان در سال محسوب می گردد. 

اولويت دادن به  ن صنعت سودآور در جهان را داراست.دارويی می باشند كه ايران متاسفانه سهم كمی از اي آنها صنايع

گيري به سمت رسيدن علم و فناوري پاسخگو به سالمت جامعه و تكميل چرخه نوآوري سالمت دو نكته مهم در جهت 

 .می باشندجهانی  يبه استانداردها



23

دومین همایش و فن بازار ملی سالمت

آموزش و پژوهش مبتنی بر نیازدانشگاه نسل سوم،  :2نشست تخصصی  

رییس نشست                                ی نشستاعضا                                                نشست سخنرانان 

                            

 دکتر محمد جلیلی

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی  
 تهران

 دکتر مسعود یونسیان

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم  
پزشکی تهران

 دکتر مصطفی محقق

معاون دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی  
 تهران

 دکتر نبی پور

رئیس کارگروه بسته حرکت به سوی دانشگاه  
نسل سوم وزارت بهداشت

 دکتر محمدجعفر صدیق

رئیس پارک فناوری دانشگاه تهران

 دکتر ابراهیم واشقانی فراهانی

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی

 دکتر علیرضا احمدیان

رئیس دانشکده فناوری های نوین پزشکی
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ر علیرضا احمدیاندکت 
رئیس دانشکده فناوری های نوین پزشکی 

 

 

 

 

آموزش و پژوهش مبتنی بر نیاز 
فهرست مطالب:

 دانشگاه كارآفرين.1
 بسته هاي تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشكی.0
 توسعه علمی پايدار.3
 مفهوم دانشگاه نسل سوم.4
وماز دانشگاه نسل س مسئوليت ها و وظايف قابل انتظار.7
 فرهنگ كارآفرينی.6

تحقق اهداف دانشگاه نسل سوم راهبردهای اصلی  

ايجاد و توسعه  زيرساخت 
توسعه و بهبود منابع انسانی 
طراحی، توسعه و بهبود فرآيندها 
 تعامالت علمیگسترش و بهبود ارتباطات و
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دکتر ایرج نبی پور
رئیس کارگروه بسته حرکت به سوی دانشگاه نسل سوم وزارت بهداشت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  دانشگاه نسل سوم          
فهرست مطالب:

اجتماعی،نهادي، زيست شهري-ويژگی و تئوري هاي مربوط به: توسعه اقتصادي، فرهنگی.1
علل نياز به دانشگاهاي نسل سوم و كارآفرين.0
مقايسه ويژگی هاي دانشگاههاي نسل هاي گوناگون.3
براساس شامپيتر و لنداشترومتعريف كارآفرينی .4
فرآيند تغييرات سازمانی جهت تبديل شدن به دانشگاه نسل سوم و كارآفرين.7
ويژگی هاي رهبر و دانشگاه كارآفرين.6
مراحل ساخت دانشگاه نسل سوم و كارآفرين از ديدگاه نظريه پردازان معاصر.5
شاخص هاي پايش دانشگاههاي نسل سوم.8
متوانمندي هاي دانشگاه نسل سو.9

تيپ شناسی دانشگاهها.12
ساختار مديريتی دانشگاه نسل سوم.11

 
 
 

:اقدامات عملی برای تحقق اهداف دانشگاه نسل سوم در دانشگاه علوم پزشکی تهران 

تدوین و تصویب آیین نامه های حمایتی برای اجرای طرح های فناورانه
محصول محور تدوین و تصویب پایان نامه های
 بسط و گسترش فعالیت های توانمندسازی، مشاوره، تجاری سازی و تحقیق و توسعه دفتر همکاری و

ارتباط با صنعت
 تدوین راهکارهای حمایتی از تاسیس شرکت های دانش بنیان و تسهیل تجاری سازی محصوالت

فناورانه آنها
 دانشکده هاطراحی و راه اندازی دفتر انتقال فناوری در دانشگاه و
ایجاد مراکز رشد
ایجاد پارک علم و فناوری
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دکتر ابراهیم واشقانی فراهانی                      
معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی

 

 

 

 

دکتر محمدجعفر صدیق                    
 رئیس پارک فناوری دانشگاه تهران    

اقدامات دانشگاه آزاد اسالمی در توسعه فناوری و تجاری سازی         

فهرست مطالب:
از نظر تعداد دانشجو، دانش آموختگان، تعداد مراكز رشد وضعيت كلی دانشگاه آزاد اسالمی .1

واحدهاي فناور و مراكز تحقيقاتی و توليد مقاله
شاخص اصلی توليد علم:.0

 ثبت اختراع، فروش دانش فنی و انتشار مقاله-
وضعيت فعاليتهاي دانشگاه در راستاي توسعه فناوري و اقتصاد دانش بنيان.3
قرار پارک علم و فناوريتاس.4
فعاليتهاي شركت هاي دانش بنيان بيان.7

فناوري -خدماتی، علمی -فعاليتهاي اقتصادي-
حمايت دانشگاه از شركت هاي دانش بنيان.6
به سمت اقتصاد دانش بنيان:دانشگاه الزمه حركت .5

ايجاد توازن بين پژوهش هاي كاربردي و پژوهش هاي بنيادي-
ايجاد تغييرات مناسب در رويكرد آموزشی و شيوه آموزشی-
توجه به ايجاد رشته هاي چندنظمی با حفظ دانشكده ها-

ماموریت اصلی دانشگاه             
تولید علم و قوی تر ساختن بنیادهای علمی       



27

دومین همایش و فن بازار ملی سالمت

دکتر محمدجعفر صدیق
رئیس پارک فناوری دانشگاه تهران 

 

 

 

 

اقدامات اصلی دانشگاه تهران
فهرست مطالب:

سال آينده7انتقال به يک دانشگاه كارآفرين به عنوان يكی از سه برنامه اصلی در .1
تقويت آموزش كارآفرينی) دانشكده كارآفرينی(.0
كارآفرينی و آيين نامه هاي جديدايجاد ساير رشته ها در زمينه .3
توسعه كارآفرينی مهارتهاي عملی.4
تعريف دانشگاه نسل سوم:.7
امكان پذيري ايجاد كسب وكار و خدمت مستقيم به جامعه و انتقال علم به جامعه و تبديل -

به محصول مورد نياز

 

الزمه ایجاد دانشگاه کارآفرین:
کارآفرین وجود اساتید
اهمیت به آموزش مهارتهای کارآفرینی
تدوین برنامه های مهارتی
 ایجاد تعادل مناسب بین فعالیت های کارآفرینی با مسائل آموزش و تحقیق و

 پژوهش
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:2بحث و نتیجه گیری نشست تخصصی   

آبان  15و  16در روزهاي  "فناور، محور اقتصاد دانش بنياندانشگاه  "دومين همايش و فن بازار ملی سالمت با شعار 

هاي حجاب تهران برگزار گرديد. اين همايش ملی با اهتمام دانشگاه علوم پزشكی تهران و در مركز همايش 1397ماه 

 هاي علوم پزشكیهمكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، معاونت علمی و فناوري رياست جمهوري، دانشگاه

هاي منتخب وزارت علوم، دانشگاه آزاد اسالمی و با حضور و مشاركت پر شور دانشجويان با طرح و بحث كشور، دانشگاه

هاي حمايتی و ايجاد تحول و نوآوري در آموزش اقتصاد دانش بنيان، اجرايی شدن سياست موضوعات كليدي در حوزه

ا به انجام خود ر هبود فضاي كسب و كارهاي دانش بنيان برنامهعلوم پزشكی، تقويت و توسعه روابط دانشگاه و صنعت، ب

رساند. دو پنل تخصصی در اين همايش با عناوين زير تشكيل شد:

الف( تقويت اقتصاد دانش بنيان

ب( دانشگاه نسل سوم، آموزش و پژوهش مبتنی بر نياز

پنل براساس برنامه زمانبندي شده محتوا  در پنل تخصصی دانشگاه نسل سوم، آموزش و پژوهش مبتنی بر نياز، اعضاي

و مطالب خود را براي حاضرين در سالن همايش در قالب سخنرانی و نمايش اساليد بازگو نمودند.  اهم نكات مطرح 

 شده در اين نشست به شرح زير است:

 ه امروز تشريح شد. الزاماتدر ابتدا با ذكر تاريخچه مختصري روند تكاملی و سير تحول در دانشگاههاي جهان از آغاز تا ب

ها و موانع پيش روي حركت به سوي دانشگاه نسل سوم از ديگر موضوعات مطرح شده در اين پنل بود. براساس و چالش

بيانات سخنرانان در پنل، حركت به سوي دانشگاه نسل سوم به توجه به تغييرات علم و فناوري در جهان، نياز روز افزون 

ردي و فناورانه در بخش دانشگاه، تغيير رويكرد جامعه از آموزش و پژوهش كالسيک به اقتصاد صنعت به تحقيقات كارب

گاه دانشدانش بنيان و دانشگاههاي كارآفرين مورد تاكيد قرار گرفت. در اين نشست تخصصی همچنين ابراز شد كه 

اقتصاد  جاديا قياز طر ،یاجتماع به نام توسعه  "رسالت سوم" کي رندهيعالوه بر آموزش و پژوهش دربرگ ن،يكارآفر

توجه به راهبردهاي مندرج در بسته هاي تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشكی كشور و اتكا به   است. انيدانش بن

 مفاد اين سند براي تحقق اهداف دانشگاه نسل سوم از ديگر تاكيدات مدعوين در پنل بود.

08
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در ادامه پنل به مهمترين شاخص هاي علم سنجی در ايران و جهان و دستاوردهاي ارزشمند به دست آمده پرداخته 

 شد و با اشاره به جايگاه ممتاز خلق دانش در ايران در حوزه هاي مختلف علوم، لزوم توجه به شاخص هاي فناروي و 

در توليد دانش و چاپ و انتشار مقاالت علمی  0217سال  اقتصادي دانش بنيان نيز مورد تاكيد قرار گرفت. ايران در

را در كميت توليد علم كسب نموده است و در ارتباط با مالكيت فكري و حق اختراع نيز در همين سال در  17رتبه 

را به خود اختصاص داده است. با اين حال فاصله ايران در توليد محصوالت فناورانه و صادرات  16منطقه آسيا رتبه 

 تكنولوژي به خارج با ساير كشورهاي پيشرفته در منطقه و جهان همچنان بسيار است. 

در پنل تخصصی دانشگاه نسل سوم، آموزش و پژوهش مبتنی بر نياز در سه حوزه زير لزوم بازبينی برنامه هاي دانشگاهها 

 براي تحقق اهداف دانشگاه نسل سوم مطرح شد:

:ترساخيو توسعه  ز جاديا طهيح -الف(

دانشگاه  ها و منابع رساختيز توسعهو  نيدانشگاه كارآفر يبر اساس كاركردها یعلوم پزشك يساختار دانشگاه ها ینيبازب

 نيبر اساس مدل دانشگاه كارآفر یعلوم پزشك يها

خارجی دانشگاه هاي علوم پزشكی كشور در كشورهاي منطقه و جهان يها سيپرد جاديا

يعلم و فناور يمراكز رشد )انكوباتور(  و پارک ها يو راه انداز جاديا

(ريخطرپذ يگذار هيها )سرما ياز نوآور تيصندوق حما يانداز راه

 نظام هاي آموزش از راه دور گسترش

در سازمانهاي مجازي IT  رساختهاييمندي از ز بهره

ساخت هاي فناوري اطالعات و فضاي مجازي ريز تيتقو

 منابع انسانی:حيطه توسعه و بهبود  -ب(

یو فرصتهاي مطالعات لیيدانشگاههاي خارج و داخل در قالب بورسهاي تحص باتبادل استاد و دانشجو 

آموزش عالی سالمت ريبدنه كارشناسی ستاد و دانشگاه هاي علوم پزشكی درگ يتوانمندساز
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یپزشك نينو يهايآموزش و فناور نهيدر زمو كاركنان علمی  اتيسازي اعضاي ه توانمند

 حيطه طراحی، توسعه و بهبود فرايندها -ج(

 نيبر اساس مدل دانشگاه كارآفر یعلوم پزشك يدانشگاه ها يندهايفرا طراحی

 یو درمان یصيتشخ يها يجامعه، فناور ازهاييرشته ها براساس ن یتمام كولوميكور نيو تدو يبازنگر

 سالمت یدر حوزه آموزش عال انيدانش بن يشركت ها يراه انداز يمدل ها يو اجرا یطراح

در حوزه سالمت  ینيكارآفر يالگوها يو اجرا یطراح

 یو مل یبوم يازهايبراساس ن يكاربرد یو علم دمحوريتول ديجد یآموزش يبرنامه ها يو اجرا یطراح

 يدانش و فناور يبر مرزها یمبتن یآموزش ازهايين ابیيو استقرار نظام شناسائی و ارز یطراح

وزارت  يسالمت، دانشگاه ها یبر تعامل مراكز آموزش عال یمبتن یشيدر مناطق آما يمنطقه ا ينظام نوآور یطراح

یشيعلوم و بخش صنعت و خدمات در منطقه آما

حيطه گسترش و بهبود ارتباطات و  تعامالت علمی -د(

هاي نوين گسترش تعامالت بين المللی براي توسعه حيطه هاي ميان رشته اي و علوم و فناوري

توسعه تعامالت با صنعت براي توسعه حيطه هاي ميان رشته اي و علوم و فناوري هاي نوين

بهره مندي از تجربيات علمی اساتيد داخلی و خارجی براي تربيت دانش آموختگان ماهر و كارآفرين

شناسايی بازارهاي آموزش عالی سالمت موجود در منطقه و جهان 
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:2 و 1 تصاویر مربوط به نشست تخصصی 

اقدامات دانشگاه آزاد اسالمی در توسعه فناوری و تجاری سازی

فهرست مطالب:
توليدات دانش بنيان.1 ساخت به عنوان زير گرفته صورت برخی از اقدامات
شركت هاي دانش بنيان.0 مدل درآمدي دانشگاه از
اسالمیصندق پژوهش.3 فناوري دانشگاه آزاد و
سازي.4 خدمات تجاري شركت
خدمات تجاريمشكالت شركت.7 اخذ سازيها در
سازي.6 خدمات تجاري شركت فرآيندهاي مديريت در
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مقدمه

سالمت لزوم ايجاد پروفايل متفاوتی از دانش، نگرش و مهارت را در تغييرات و روندهاي جديد و رو به تغيير در صنعت 

ها شامل ايده پردازي و توسعه هايی از اين مهارتبين دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشكی ضروري می نمايد. بخش

المت، مهارت ها، توانايی رصد و شناسايی روندهاي تأثيرگذار در سايده ها تا فناوري و نوآوري، تجاري سازي ايده

راه حلهاي نوآورانه، روندهاي به روز و در حال   شناسايی و تبيين مسائل و مشكالت سالمت، ايده پردازي مسيرها و

گيري در اين حوزه، متأسفانه در برنامه آموزش رسمی دانشگاهها هاي در حال شكلتوسعه صنعت سالمت و فرصت

.اندمغفول مانده

تشويق محققين و شناسايی و حمايت از استعدادهاي درخشان گامی سودمند در راستاي دانشگاه براين باور است كه 

پويايی بيشتر تحقيقات كاربردي و محصول محور در دانشگاه است و موجبات پيشرفت و خودكفايی كشور را فراهم 

و  شت مقام پژوهشگراننمايد بنابراين؛ اولين همايش فناوري سالمت دانشگاه علوم پزشكی تهران به منظور بزرگدامی

ها هاي گوناگون علوم پزشكی و شناسائی و معرفی آخرين و برترين دستاوردهاي فناورانه و نوآوريفناوران برتر در حوزه

برگزار گرديد و براساس منشور اين جشنواره كه در طی مراسمی در اولين دوره از آن 1394در اين عرصه آبان ماه سال 

.گرددسال برگزار می رونمايی شد آبان ماه هر

بازار حوزه سالمت، دفتر همكاري دانشگاه صنعت و جامعه در پاسخ به اين نياز امسال همزمان با دومين همايش و فن

دانشگاه علوم پزشكی تهران با همكاري مركز رشد استعدادهاي درخشان دانشگاه علوم پزشكی تهران و شوراي مركزي 

هاي علمی دانشجويی وزارت بهداشت و خبرگان اين حوزه بخش دانشجويی اين همايش را با اهداف  نظارت بر انجمن

 نمود:زير برگزار 

ترويج نگرش كارآفرينانه و نوآورانه به مسائل و موضوعات سالمت-

انعكاس فعاليت هاي الگو و موفق افراد و گروه هاي نوآور و فناور-

ن، نوآوران و فناوران حوزه سالمتايجاد و تقويت انگيزه در ميان مخترعي-

آشنايی دانشجويان با فرصت هاي متنوع نوآوري و كسب و كار در صنعت سالمت-
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مخاطبان

دانشجويان علوم پزشكی كشور .1

دانشجويان رشته هاي مرتبط با صنعت سالمت )مهندسی پزشكی، روان شناسی، ...( وزارت علوم  .0

 مندآموختگان عالقهساير دانشجويان و دانش  .3

رقابتی های اصلیبخش
ه:ی حضوری تیمی حل مسئله نوآورانمسابقه.1

 از سوي جناب آقاي دكتر هاشمی، وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكی ي مسابقه حل مسئله با ارائه سؤالبرگزار

محصوالت پزشکی و شریف ایران به راهکارهای عملی برای افزایش اعتماد عمومی مردم  "تحت عنوان 

هاي هفت نفره شامل يک سرپرست و شش عضو تيم  در اين مسابقه شركت كنندگان در تيم ."بهداشتی تولید داخل 

در محيط همايش كه با استفاده از كارشناسان نظام سالمت تا حد امكان شبيه دنياي واقعی شده است، به صورت كامالً 

رزمان . دگرفتندئله منتخب در نظام سالمت ايران با مقتضيات خاص آن قرار عملی در جريان فرآيند حل نوآورانه يک مس

مشخص شده براي مسابقه، شركت كنندگان با كمک آموخته ها و دانش ارائه شده به آنها و با هدايت و راهنمايی مشاوران 

هاي مناسب با مقتضيات براي مسئله  حل مسئله از يک سو و صاحبان مسئله از سوي ديگر به جستجو و تشخيص راه حل

آزمايند، خطا . در طول اين روند میدادندو در نهايت طرح پيشنهادي خود را براي حل مسئله به داوران ارائه  پرداخته

و صاحبان اصلی مسئله از نزديک آشنا می شوند، رايزنی می كنند، با   كنند، چانه زنی می كنند، با بازيگران كليديمی

 پردازند.ديگر رقابت می كنند و در يک فضاي آموزنده و جذاب به حل واقعی يک مسئله می فراگيران
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تیم های برگزیده مسابقه حل مسئله نوآورانه:
 تیم اول

علوم پزشکی شهید بهشتیتیم 
اعتماد كنيم مشكل اصلی اينه كه يه جايی اعتماد كرديم و شكست خورديم، شايد ايده برتر: مشكل اصلی اين نيست كه نمی تونيم 

راه حل اصلی اين باشه كه ما اعتماد نكنيم و همه چيز را طبق قوانين پيش ببريم. اعتماد كردن تو بازار جايگاهی نداره و همه چيز 

 باعث ايجاد اعتماد ميشه. بايد طبق قوانين پيش بره، پس اگر ما برگرديم به سمت عدم اعتماد خودش



35

دومین همایش و فن بازار ملی سالمت



36

دومین همایش و فن بازار ملی سالمت

سالمت و جرجانی( تیم های دوم )مشترکا سما

 سما سالمت تیم 
زيع )شامل توليدكنندگان توايده نهايی: هلدينگ ملی محصوالت بهداشتی درمانی ايران؛ سهيم نمودن عوامل زنجيره توليد و مصرف 

كنندگان ارائه دهندگان ومصرف كنندگان( در سود سهام شركتهاي توليد كننده داخلی.

شبكه هاي جانبی مورد نياز : شبكه توزيع آنالين/ شبكه اعتبار بخشی كيفيت/ شبكه آنالين آموزش، مشاوره و اطالع رسانی/ شبكه 

 شی هاي هوشمندو گو PCقيمتگذاري/ طراحی نرم افزار براي 
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 جرجانیتیم 
ايده برتر: ايجاد زيرساخت هاي نوآورانه براي پيش بينی رفتار مصرف كننده در بازار نظام سالمت

)يادگيري ماشين؛ متدي است براي پيش بينی رفتار يک واقعه بر اساس رخدادهاي موجود قبلی. مثال رفتار تجويز دارو بر اساس 

تجويز شده كه می تواند پاسخگوي هر نيازي باشد.(داروهاي 

روش اجرا: 

 ايجاد پايگاه داده با استفاده از اطالعات مصرف دارويی از زيرساخت هايی مثل شبكه بهداشت و سامانه ثبت الكترونيكی مصرف

دارويی و نظرسنجی از مردم

يش بينی نيازهاي دارويی و خدمات درمانی بهداشتیتحليل داده ها با استفاده از رويكرد هوشمند يادگيري ماشين جهت پ

سياست گذاري مبتنی بر تحليل هاي ارائه شده

ارائه خدمت
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ژینو، ققنوس(گات،  ائتالف اوسن، شامل تیم هایتیم های سوم )

 ققنوستیم 
ايده برتر: بازاريابی مشتري محور، بازاريابی و توليد محصول مبتنی بر مشتري راهی براي آهسته اما پيوسته حركت كردن به سمت 

 به سايز و كار شركتها متفاوت است.تصاحب بازار است و روش مندي شركتها براي نيل به آن با توجه 

/ تعيين و مستند سازي فرايندها  Agile Marketingتري محور و مراحل اجرا: مطالعه و كسب دانش در حوزه بازاريابی مش

Agile Marketing در داخل شركت/ تعريف چرخه هاي دريافت بازخورد و اصالح محصول براي محصوالت شركت. 
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 گاتتیم 
دانشگاه ها اوال بايد با اتخاذ رويكردها و ايده برتر: آموزش نوآورانه و خالقانه در دانشگاه با رويكرد توسعه زير ساختهاي آموزشی ) 

سياستهاي حمايتی مناسب در تشويق تيم هاي فكر براي ايجاد و توسعه ايده هاي نو اقدام كنند(/ استفاده از  نيروهاي خالق در 

براي  موجود ساير رشته هاي مرتبط با سالمت و تقويت همكاري بين بخشی/ لزوم گسترش فرهنگ و قانونگذاري در زمينه الزامات

 .استفاده از توليدات داخلی
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 ژینوتیم 
ايده برتر: ترغيب و تشويق ارائه كنندگان خدمت به تجويز و فوش محصوالت توليد داخل

روش اجرا: سازمانهاي ذينفع در اين كار شامل: بيمه هاي درمان، وزارت بهداشت، توليدو توزيع كنندگان دارو، و ارائه دهندگان 

خدمت در يک اقدام مشترک با سرمايه گذاري بيمه در سيستم هاي اطالعاتی داروخانه هاي سراسر كشور آيتمی را تعيين كنند كه 

تفكيک فروش محصوالت داخلی و خارجی را نشان دهد سپس بيمه ها با حمايت از توليد كنندگان داخلی به داروخانه ها و پزشكانی 

والت با كيفيت داخل داشته اند امكانات و تشويق هايی را در نظر بگيرند؛ در اين راستا می توان كه نقش بيشتري در حمايت از محص

 .ردبا تصويب راهنما ها و قوانين به فرايند قانونی و ايمن بودن آن كمک ك
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مسابقه حل مسئله نوآورانه:نتایج نهایی  
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نهایی مسابقه حل مسئله نوآورانه: ادامه نتایج 
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بوط به مسابقه حل مسئله نوآورانه:تصاویر مر
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توسط آقای دکتر مسعود یونسیان، معاون تحقیقات و  فن بازار ملی سالمتو های دومین همایش رائه گزارشی از فعالیتا
 :فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران

.بنیان و اقتصاد مقاومتی استملی سالمت، گامی در راستای اقتصاد دانشهمایش و فن بازار 

يته هاي دانشجويی، كمبنيان، كميته فعاليتهاي دانشدر برگزاري اين همايش چهار كميته شامل، كميته ارزيابی و انتخاب شركت

 رسانی وري اطالعات سالمت و كميته اطالعاختصاصی را ه اندازي نشريه علمی، پژوهشی و تحليلی در رابطه با فن بازار و فناو

شركت  422سازمان كارفرمايی، بيش از  04هاي متعدد ازجمله جلسه كميته اجرايی با سازمان 01تبليغات فعاليت داشتند. بيش از 

هاي هبرخی دانشگاهاي علوم پزشكی كشور، دانشگاه آزاد اسالمی و اتفاق دانشگاهبه قريبآوري سالمت، اكثريتبنيان در حوزه فن

 .منتخب وزارت علوم برگزار شد

هاي كارفرمايی مبادله كننده محصوالت و سازمانهاي ارائهمحصول بين شركت 072نامه براي صد موافقتدر اين جلسات بيش از يک

مر، احازمان هاللهايی نيز جلب شد كه سازمان تأمين اجتماعی، صندوق غيردولتی تجهيزات پزشكی، وزارت صنايع، سشد. حمايت

هاي حامی بودند. بدين ترتيب بينزيست ازجمله سازماناداره كل تجهيزات پزشكی وزارت بهداشت و سازمان حفاظت از محيط

اختتامیه دومین همایش و فن 
بازار ملی سالمت
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هاي كارفرمايی و نهادهاي حامی تعامالتی برقرار شد. همچنين تا زمان آغاز نمايشگاه حمايت كنندگان محصوالت و سازمانارائه 

.بنيان را جلب كرديمشركت دانش 17مالی 

فن بازار مجازی محلی پویا برای تعامالت سازنده

سازمان  15ها و محصوالت خود را ثبت كردند. سايت( توانمنديشركت در فن بازار مجازي )وب 137بنيان، شركت دانش 192از 

.صورت تعامل سازنده و پويايی در سايت ايجادشده استبدينها نيز نيازها و عاليق خود را وارد سامانه كردند و كارفرمايی و دانشگاه

درصد از  72در مذاكراتی كه با معاونت علمی و فناوري رياست جمهوري صورت گرفت تا سقف ، هاي مالیدر رابطه با حمايت

ز فناوري وزارت بهداشت نيشود را تقبل كردند و مسئولين معاونت تحقيقات و هاي محصوالتی كه در اين فن بازار مبادله میهزينه

درصد از قيمت محصوالت )بسته به اين امر كه محصول  57تا  72دهند، بنابراين بين ها را پوشش میدرصد ديگر هزينه 07تا سقف 

 422جنبه درآمدزايی داشته و يا صرفاً ماهيت پژوهشی دارد( حمايت صورت خواهد گرفت؛ بنابراين آنچه شاهد آن هستيم حضور 

قلم تجهيزات  42دوز داوري جديد و  00سازي، بنيان داراي محصول باقابليت تجاريشركت دانش 192شده در سامانه، ثبتمحصول 

موردحمايت صنعت از اجراي فعاليت  37اند و سازي شدهالمللی كه تجاريپتنت بين 4منظور ارزيابی براي رونمايی، پزشكی به

 .زار استپژوهشی سرتاسر كشور در دبيرخانه فن با

استقبال دانشجویان از مسابقه حل مسئله نوآورانه

کمیته دانشجویی فعالیتهاي گستردهاي داشته که مهمترین آن برگزاري مسابقه حل مسئله با ارائه سؤالی از سوي وزیر محترم 

بهداشت درمان و آموزش پزشکی در قالب گروههاي 5 نفري بوده است. دبیرخانه امکاناتی براي شرکت 02 گروه در نظر گرفته بود 

که با استقبال دانشجویان و باوجود محدودیت زمانی در ثبتنام، به 47 گروه افزایش پیدا کرد. 11 نمونه اولیه محصول، 08 اختراع، 

37 پایاننامه و درمجموع بیش از 722 دانشجو در بخش دانشجویی به رقابت پرداختند، مشارکت گسترده در این همایش نتیجه 

تالش همکاران کمیته تبلیغات بوده است. ارائه مدلهاي مفهومی، طراحی پوستر، لوح، کارت، تندیس و ساخت نماهنگ ازجمله 

زحمات اعضاي این کمیته است. 
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آقای دکتر علی جعفریان                

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران         

.هاي كل كشور رقم بخوردي درخشانی براي دانشگاهرود كه آيندهبا استقبال شما دانشجويان از اين فن بازار اميد می

را بايد مورداستفاده قرار گيرد. در ضمن اينكه، بايد مضرات مندي مناسب از فناوري، نخست بايد بدانيم فناوري چيست و چبراي بهره

.كندها نمیهاي درستی از آنهايی كه در اختيار دارد بعضاً استفادهو منافع آن را در نظر داشته باشيم چراكه انسان با فناوري

موارد بسياري در سالمت وجود دارد كه كامالً وابسته به فناوري است  ،مورداستفاده استفناوري، رساندن دانش به چيزي است كه 

ي گيرد يعنی كامالً به اين نوع فناورمثال در جراحی كبد تا سی اسكن دقيقی از بيمار وجود نداشته باشد جراحی صورت نمیعنوانبه

.نی كه وجود نداشت بسيار متفاوت استي عمل زمانی كه اين فناوري وجود دارد با زماي نتيجهوابسته هستيم و مشاهده

شود. بيماران بسياري هنگام مراجعه براي تشخيص بيماري خود چند درستی استفاده نمیدر بسياري از موارد نيز فناوري موجود به

.فناوريستي استفاده نادرست از دهندهها مورداستفاده نيست و اين نشانيک از آناسكن به همراه دارند كه هيچتینمونه سی

درجايی كه قرار است فناوري محصولی از دانش باشد كه براي كاربرد ما در زندگی ، در مواردي هم استفاده از فناوري خطرآفرين است

 جاي اينكه ما از فناوري استفاده كنيم فناوريدهد يعنی بهشود كه طرز فكر و زندگی ما را شكل میاستفاده شود تبديل به چيزي می

 .كندتفاده میاز ما اس

كنيم كه كاربردي در دهد يعنی منابع، امكانات و تجهيزات كشور را صرف جايی میدر استفاده از منابع نيز اين اتفاقات روي می

.ايماي را حل كردهدرستی استفاده كنيم مشكالت عمدهآنجا ندارند و اين همان دورريزي منابع است و اگر از همين منابع به

46 
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:برندقل استفاده را میهاي موجود حدادر بسياري از مراكز از فناوري می باشد،مشكل ديگر استفاده از فناوري توليد سريع آن 

شده براي يک بيمارستان تمام نشده كه سري جديد آن دستگاه وارد اسكن خريداريتیمثال، هنوز زمان گارانتی دستگاه سیعنوانبه

.دد اين دستگاه جديد با توجه به اينكه دستگاه قبلی همان كارايی را دارد دورريزي منابع استشود و خريد مجبازار می

به دليل اينكه سالمت در همه جاي دنيا ازنظر منابع محدوديت ، بايد در اختيار ما باشدما نبايد به دنبال تكنولوژي برويم، تكنولوژي 

كار و كجا بايد مورداستفاده قرار دهيم تا از هدر رفتن آن كه فناوري را براي چه عنوان متوليان سالمت بايد بدانيمدارد همه ما به

 .جلوگيري كنيم

در توليد فناوري استاندارها بايد رعايت شود چون در سالمت اين موضوع بسيار جدي است و در صورت تائيد يک صنعت استاندارد، 

.هاي هنگفتی به كشور تحميل خواهد شدين صورت خسارتشود در غير اي آن به متصديان سالمت توصيه میاستفاده

و دانشگاه علوم پزشكی تهران يكی از  می شوداستفاده متناسب با نياز كشور از فناوري موجب ارزشمندتر شدن فناوري توليدشده 

 . استي آن در عرصه سالمت كشور حاميان فناوري و توسعه
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 خانم دکتر پروین پاساالر                 

های علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهرانرئیس مرکز استعدادهای درخشان و سرپرست مرکز پژوهش

هاي مختلف سراسر كشور در بخش دانشجويی دانشگاهنفره از تيم هفت 47در اين فن بازار با حمايت دكتر منظم و دكتر نگاهداري 

 .بانشاط و انرژي فراوان شركت كردند

 كنم تالشحل و حل مسئله هستند. به دانشجويان پيشنهاد میو دانشجويانی كه به دنبال راه 4هاي تيپ طرف صحبت من دانشگاه

اي كه را ادامه دهند و يادشان باشد اولين مسئله خود را در خصوص حل مسائل سالمت از همان محل زندگی، شهر و استان خود

.حل مناسبی براي مسائل ديگران بيابندتوانند راهگونه میبايد حل كنند مسائل مربوط به اطراف خودشان است. چون اين
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:و فن بازار ملی سالمت همایشدومین بیانیه پایانی 

استاد  )  بند، توسط آقای دکتر غالمرضا امین22بازار ملی سالمت در متن بیانیه دومین همایش و فن 

قرائت گردید که متن آن ب شرح ذیل  (علوم پزشکی تهران های نوین دانشگاهبازنشسته دانشکده فناوری

 می باشد:

با استعانت از درگاه خداوند متعال و در راستاي تحقق منويات مقام معظم رهبري در حركت بسوي تحقق اقتصاد 

دانشگاه فناور،  "مقاومتی در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، دومين همايش و فن بازار ملی سالمت با شعار 

هاي حجاب تهران برگزار گرديد. در مركز همايش 1397آبان ماه  15و  16در روزهاي  "محور اقتصاد دانش بنیان

اين همايش ملی با اهتمام دانشگاه علوم پزشكی تهران و همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، معاونت 

هاي منتخب وزارت علوم، دانشگاه آزاد هاي علوم پزشكی كشور، دانشگاهعلمی و فناوري رياست جمهوري، دانشگاه

اقتصاد دانش بنيان، اجرايی  ضور و مشاركت پر شور دانشجويان با طرح و بحث موضوعات كليدي در حوزهاسالمی و با ح

 هاي حمايتی و ايجاد تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشكی، تقويت و توسعه روابط دانشگاه و صنعت، شدن سياست
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ر هاي مهم به شرح زيخور را به انجام رساند كه نتايج مباحث و توصيه بهبود فضاي كسب و كارهاي دانش بنيان برنامه

مورد تآكيد قرار گرفت:

. با توجه به نقش و جايگاه پر اهميت دانشجويان در پيشبرد برنامه هاي دانشگاه نسل سوم و تحقق اهداف كارآفرينی 1

و  ی در دانشگاه تعريفييقات فناوري دانشجودانشگاه ها پيشنهاد می گردد ساختار و چارچوب هاي فعاليت كميته تحق

 به مرحله اجرا گذاشته شود.

. بنا به ضرورت و اهميت انجام طرح هاي پژوهشی و توليدي در راستاي نيازهاي ملی حوزه سالمت، الزم است 0

هاي نامهاين نيازها تدوين گرديده و به همراه بر يسازوكاري در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی براي احصا

 هاي علوم پزشكی كشور اعالم گردد. مشاركتی و حمايتی براي اجرايی شدن به دانشگاه

 ها در اقتصاد مقاومتی  ضروري است مديران ارشد دانشگاه . با توجه به اهميت نقش مديران و سياستگذاران دانشگاه3

هاي تشويقی و حمايتی از اساتيد، و سياست هاي دانش بنيان برنامه ها براي توسعه فناوري و بسط و گسترش شركت

هاي حمايتی  دانشجويان و كارشناسان فعال در حوزه فناوري سالمت را پی ريزي نموده و در اجراي مصوبات و بسته

 صنعت با دانشگاه اهتمام ورزند. سياستی توسعه ارتباط

گاه، استقرار دفاتر تحقيق و توسعه صنايع در وپا بين صنعت و دانشهاي ايجاد ارتباط قوي و پ . بدون شک يكی از راه4

هاي صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی با هماهنگی هاست، لذا ضروري است وزارتخانه دانشگاه

 هاي علوم پزشكی سراسر كشور نسبت به عملی شدن اين مهم اقدام الزم  را معمول دارند.دانشگاه

الت دانش بنيان داخلی با رعايت تمامی استانداردهاي داخلی و بين المللی يک وظيفه . توسعه فرهنگ خريد محصو7

عنوان  ها بهرسد دانشگاهملی بوده و كليه نهاهاي كشور بايد توجه كافی را به اين مهم مبذول نمايند، هرچند به نظر می

سازي  هاي فرهنگهمچنين اجراي فعاليتتوليد كنندگان محصوالت دانش بنيان در تحقق اين امر بايد پيشتاز باشند. 

 در توسعه و ترويج اين باور نقشی كليدي در توسعه اقتصاد دانش بنيان ايفا خواهد نمود.

. با تاكيد بر اهميت اخذ مجوزهاي محصوالت در تمامی حوزه هاي سالمت، ضمن تشكر از نهادهاي مرتبط همچون 6

اكز ضمن رعايت كليه موازين و مقررات به منظور تسريع در اخذ مجوزهاي سازمان غذا و دارو، درخواست می گردد اين مر

 هاي دانش بنيان نسبت به بازبينی و طراحی فرايندهاي اخذ مجوز به منظور كوتاه نمودن زمان آنها  مربوط به شركت

72
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اقدام نمايند.

 ازاري خارجی و با قيمتی كمتر از هزينهفروش كاال در ب ) 1هاي داخلی در مقابل اقدام به دامپينگ . حمايت از شركت5

هاي بزرگ خارجی امري اجتناب ناپذير است. از معاونت علمی و فناوري رئيس  شركت ( نهايی توليد آن كاال در كشور

 جمهوري درخواست می گردد در اين خصوص برنامه ريزي متناسب مبذول نمايد.

الزم در راستاي تحقق برنامه هاي حركت به سمت دانشگاه نسل هاي آموزشی و پژوهشی  رود زير ساخت. انتظار می8

سوم در بسته هاي تحول و نوآوري در آموزش، پژوهش، غذا و دارو، بهداشت و درمان و توسعه منابع انسانی توسط 

هاي علوم پزشكی كشور و با حمايت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی تامين و ايجاد گردد. همچنين  دانشگاه

ط خصوصا هاي ذيرب هاي ريسک پذير توسط سازمان نتظار می رود تصميم گيري جدي در اجراي سرمايه گذاريا

 صندوق نوآوري و شكوفايی و نظام سرمايه گذاري بانكی اتخاذ شود.

س . در مسير تحقق اهداف توسعه محصوالت فناورانه ، حمايت از صاحبان ايده همواره از اصول اوليه است. بر اين اسا9

هاي علوم پزشكی كشور با مساعدت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی از ايده هاي نوآورانه و  الزم است دانشگاه

پايان نامه هاي محصول محور حوزه سالمت به صورت تخصيص گرنت طرح هاي فناورانه و يا موارد مشابه حمايت بعمل 

در زمينه ارتقا رتبه علمی فناوران مد نظر قرار گيرد. گذاري و مشوق هاي دانشگاهی آورده و سازوكارهاي ارزش

. نظر به ضرورت ترويج فرهنگ فناوري در حوزه سالمت در بين دانشجويان، اساتيد و محققين دانشگاهی و همچنين 12

د ردگهاي دانش بنيان پيشنهاد می قدردانی از تالشهاي زحمتشكان و فناوران حوزه سالمت و تشويق و حمايت از شركت

گذاري شده و به طور نام "روز ملی فناوري سالمت "آبان ) روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه(  به عنوان  18روز 

 هاي علوم پزشكی كشور برگزار گردد. گردشی همايش و فن بازارهاي ساليانه در دانشگاه

ی شگاه علوم پزشكی تهران، كميته علمدر خاتمه شركت كنندگان در همايش از كليه برگزار كنندگان، رياست محترم دان

و اجرايی همايش ، معاونت پژوهشی دانشگاه  علوم پزشكی تهران ، معاونت علمی رياست جمهور و همچنين وزارت 

ها، حاميان و سازمانهاي كارفرمايی كه در برگزاري با شكوه اين همايش بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و كليه دانشگاه

 نمايند.مساعدت نمودند تشكر و قدردانی می و فن بازار كمک و

1. Dumpping
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محور 6جوایز در  اعطای
(اختراع، فناوری یا نوآوری ثبت شده برتر )پتنت.1

:شرایط پذیرش

.درصد حق اختراع را دارا باشد 72شركت كننده در رقابت حداقل  .1
(به بعد 1393تاريخ ثبت طی دو سال گذشته باشد )از تاريخ يكم مهر ماه .0
شركت كننده در زمان ثبت دانشجوي يكی از دانشگاههاي تحت نظر وزارت بهداشت، وزارت علوم يا دانشگاه آزاد  .3

.باشد
موضوع نوآوري/ اختراع دريكی از حيطه هاي خدمات يا محصوالت آگاهی رسانی، پيشگيري، تشخيص، درمان و  .4

.بازتوانی بيماران باشد

:های داوریمالک

(المللی استكننده )داخلی يا خارجی، اولويت با پتنت بينثبتمرجع  .1
اجرايی شدن اختراع يا كاربردي بودن آن .0
گستره ي استفاده كنندگان احتمالی از نوآوري يا اختراع .3
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پتنت حوزه منتخبین 

   حمیدرضا زراسوندی

 تهرانآزاد واحد الکترونیک دانشگاه 

 مهندسی پزشکی، گرایش توانبخشیرشته 

 کارشناسی ارشد مقطع

دستگاه تشخیص دهنده آرتیفکت حرکتی در سیستم های رادیوگرافی آنالوگ و دیجیتال موضوع پتنت:

 حمیدرضا زراسوندی
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 عادله رافتی حمزه کالبی

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان

 رشته نانوبیوتکنولوژی

 مقطع دکترا

DNA  برای شناسایی عامل بیماریزای سلسامانه تشخیصی میکروفلوئیدی تکثیر تکدمای حلقه ای  موضوع پتنت:

 عادله رافتی حمزه کالبی
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)پروتوتایپ(نمونه اولیه برتر.2

شرایط پذیرش:

.درصد حق نمونه را دارا باشد 72شركت كننده در رقابت حداقل  . 1

.شركت كننده در زمان ثبت نام دانشجوي يكی از دانشگاههاي تحت نظر وزارت بهداشت، وزارت علوم يا دانشگاه آزاد باشد  .0

ت آگاهی رسانی، پيشگيري، تشخيص، درمان و . دستاورد و كاربرد نمونه )پروتوتايپ( دريكی از حيطه هاي خدمات يا محصوال3
.بازتوانی بيماران باشد

.نمونه قبالً در بازار تجاري سازي نشده باشد . 4

.قابل تست و نمايش باشد . 7

:های داوریمالک

. خالقيت و نوآوري طرح1
كاربردي بودن و اهميت نمونه اوليه )پروتوتايپ( در صنعت سالمت .0
مناسب محصول. طراحی صنعتی 3
. گستره ي استفاده كنندگان احتمالی 4
. نسبت قيمت تمام شده پس از توليد انبوه به منافع احتمالی نمونه اوليه7
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پروتوتایپ منتخبین حوزه

 آزاده بیانی

 پیراپزشکیتهران، دانشکده دانشگاه علوم پزشکی 

 انفورماتیک پزشکیرشته 

 : کارشناسی ارشدمقطع

سیستم هوشمند درجه بندی بیماری کبد چرب با استفاده از پردازش کامپیوتری تصاویر سونوگرافی :پروتوتایپ موضوع

 آزاده بیانی
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حمیده حسن زاده تلوکی 

 آزاد مازندراندانشگاه 

 مدیریت آموزشیرشته 

 کارشناسی ارشد مقطع

دستگاه اندازه گیری میزان گشودگی دهانه رحم :پروتوتایپ موضوع

تلوکی حمیده حسن زاده
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(و بعد از آن 1392پایان نامه های برتر در حوزه فناوری و نوآوری )سال .3

:شرایط پذیرش

.باشد 1390تاريخ دفاع بعد از يكم فروردين  . 1

.هاي تحت نظر وزارت بهداشت، وزارت علوم يا دانشگاه آزاد باشدشركت كننده دانش آموخته يكی از دانشگاه . 0

پيشگيري، تشخيص،     هاي خدمات يا محصوالت آگاهی رسانی، موضوع پايان نامه نوآوري يا فناوري مرتبط با يكی از حيطه . 3
 .درمان و بازتوانی بيماران در محيط ايران باشد

:های داوریمالک

. اولويت و اهميت نوآوري يا فناوري براي نظام سالمت1
قابليت اجرايی نوآوري يا فناوري . 0
هاي سالمت. دستاوردهاي و آثار مختلف نوآوري يا فناوري در حل مسائل و چالش3
. گستره ي استفاده كنندگان احتمالی از نوآوري يا فناوري4
 . نسبت هزينه فناوري يا نوآوري به دستاوردهاي احتمالی آن براي سالمت7
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منتخبین حوزه پایان نامه

عباس عبداللهی

علوم پزشکی کرماندانشگاه 

شناسی پزشکیباکتری رشته 

دکترا مقطع

كانديد واكسن بروسلوزيس، در Tig(TF)و  omp31,Bp26طراحی، كلونينگ و بيان ايمونوژن كايمريک سه جزئی  :پایان نامه موضوع

 /c  BALBو ارزيابی ايمنی زايی آن در موش نژادin silicoشرايط 

عباس عبداللهی
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مریم شریفی اقدم

علوم پزشکی تهران، دانشکده فناوری های نوین پزشکیدانشگاه 

 نانو فناوری پزشکیرشته 

 دکترا مقطع

داربست از ابریشم بافته شده با پوشش نانو فیبری ساخت بست از ابریشم ساخته شده با پوشش ساخت دار :پایان نامه موضوع

 برای مهندسی بافت تاندون نانوفیبری برای مهندسی بافت تاندون

 مریم شریفی اقدم 
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طرح یا ایده ی نوآورانه برای یکی از مسائل سالمت.3

:شرایط پذیرش

.حق ايده يا طرح را دارا باشددرصد  72شركت كننده در رقابت حداقل  .1

. شركت كننده در زمان ثبت دانشجوي يكی از دانشگاههاي تحت نظر وزارت بهداشت، وزارت علوم يا دانشگاه آزاد 0
.باشد

مسئله مرتبط با يكی از حيطه هاي خدمات يا محصوالت آگاهی رسانی، پيشگيري، تشخيص، درمان و بازتوانی  .3
 .اشدبيماران در محيط ايران ب

:های داوریمالک

اولويت و اهميت چالش يا مسئله براي نظام سالمت .1
. قابليت اجرايی ايده يا طرح0
. دستاوردهاي و آثار مختلف ايده در حل مسئله يا چالش پيشنهادي3
. گستره ي استفاده كنندگان احتمالی از نوآوري يا اختراع4
 احتمالی آن براي سالمت. نسبت هزينه ايده به نسبت دستاوردهاي 7
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نوآورانه طرح و ایده منتخبین حوزه

زیبا ویسی

علوم پزشکی تهران، دانشکده فناوری های نوین پزشکیدانشگاه 

شناسی پزشکیباکتری رشته 

 دکترا مقطع

واکسن متشکل از آنتی ژن های شایع سرطان کولورکتال و بررسی درمانی DNAکلونینگ  :طرح و ایده موضوع

زیبا ویسی
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 محمدابراهیم روان بخش

 علوم پزشکی بیرجنددانشگاه 

 پزشکی رشته 

 2استاژر  مقطع

گوشی پزشکی )استنوسکوپ( قابل تبدیل :طرح و ایده موضوع

 محمدابراهیم روان بخش
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جذب منابع مالی از صنعت.2

جوایز به:اعطای 

 زشكی تهرانپمهندس سيد صومعه از دانشگاه علوم  -

زشكی تهرانپخانم دكتر پروين پاساالر از دانشگاه علوم  -

كرمانزشكی پمهندس رجبی زاده از دانشگاه علوم  -

شدهسازی پتنت بین المللی تجاری  .6

 جوایز به: اعطای

 دكترمحمد رضا آي از شركت پرتونگار پرشيا -

دكتر غالمرضا بهرامی شركت طهورا شفا دارو -
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