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 دارد

تاريخ :
شماره :

پيوست :

جناب آقای دکتر ارجمند زادگان 

معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اراک

جناب آقای دکتر آرمین زارعیان 

معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ارتش

جناب آقای دکتر بهلولی 

معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

سرکار خانم دکتر حق جوی جوانمردی 

       معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

جناب آقای دکتر ایرج محبی 

        معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

جناب آقای دکتر محمد نوری سپهر 

معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی البرز

جناب آقای دکتر سعید بوذری 

معاون محترم تحقیقات و فناوری انستیتو پاستور ایران

سرکار خانم دکتر موحدی 

معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
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جناب آقای دکتر محمد بدوی 

معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اهواز

جناب آقای دکتر غالمرضا کلوندی 

معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایالم

جناب آقای دکتر سید کاظم ملکوتی 

معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران

جناب آقای دکتر رضا قدیمی 

معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بابل

جناب آقای دکتر غالمحسین علیشیری 

معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)

جناب آقای دکتر غالمرضا خمیسی پور 

معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

سرکار خانم دکتر کاظمی 

معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

جناب آقای دکتر تیمور آقامالیی 

معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

جناب آقای دکتر ابوالقاسم جویبان 

معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز

جناب آقای دکتر محمد رحیمیان 
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معاون محترم پژوهشی و فناوری دانشگاه تهران

جناب آقای دکتر علی شمسی زاده 

معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

سرکار خانم دکتر رضایی کیخانی 

معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی زابل

جناب آقای دکتر نورمحمد بخشانی 

معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

جناب آقای دکتر علیرضا شغلی 

معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی زنجان

سرکار خانم دکتر قراط 

معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

جناب آقای دکتر پرویز کوخایی 

معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی سمنان

جناب آقای دکتر محمدحسین امامیان 

معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

سرکار خانم دکتر کیاساالری 

معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه شاهد

جناب آقای دکتر دکتر سید کمال صولتی 

معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
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جناب آقای دکتر افشین زرقی 

معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

جناب آقای دکتر سید بصیر هاشمی 

معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شیراز

جناب آقای دکتر امیر مسعود عرب لو  

معاون محترم دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

جناب آقای دکتر مجتبی فرجام 

معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی فسا

جناب آقای دکتر امیر پیمانی 

معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قزوین

جناب آقای دکتر حسین ثقفی  

معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قم

جناب آقای دکتر غالمعلی حمیدی 

معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کاشان

جناب آقای دکتر فرزین رضاعی 

معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کردستان

جناب آقای دکتر عباس پرداختی 

معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمان

جناب آقای دکتر فرید نجفی 
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معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

جناب آقای دکتر محمدرضا هنرور 

معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گلستان

جناب آقای دکتر سید علی سجادی 

معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گناباد

جناب آقای دکتر شادمان نعمتی 

معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گیالن

جناب آقای دکتر مروت طاهری کالنی 

معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی لرستان

جناب آقای دکتر مجید سعیدی  

معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مازندران

جناب آقای دکتر محسن تفقدی 

معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد

جناب آقای دکتر سعید بشیریان 

معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی همدان

جناب آقای دکتر حسین ماری اریاد 

معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

جناب آقای دکتر مسعود میرزایی 

معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
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با سالم و احترام

         به استحضار می رساند چهارمین همایش و فن بازار ملی سالمت در تاریخ های ۲۰ و ۲۱ آبان ماه 

سال جاری توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران با شعار "دانشگاه فناور، محور تولید داخل" برگزار خواهد 

شد. نظر به اهمیت این همایش در نیل به اهداف دانشگاه های نسل سوم و افزایش و بهره وری تولید از محل 

دانش حاصل از آموزش و پژوهش بخشهای مختلف این همایش به شرح ذیل اعالم می گردد:

نمایشگاه فن بازار با مشارکت هسته های نوپا و شرکت های دانش بنیان برای ارائه دانش به  -۱

مشتریان از بخشهای مختلف دانشگاهی، بیمارستانی و صنایع در فضای حدود ۱۰۰۰ متر مربع.

بخش پنل های تخصصی در محورهای پایان نامه های محصول محور دانشگاه نسل سوم، مدلهای  -۲

رفتار انتقال تکنولوژی دانشگاهی.

ایده های محصول محور در حوزه های مختلف سالمت با اهدای جوایز به برگزیدگان ایده به  -۳

صورت نقدی، تا ۵۰ میلیون ریال و گرنت های کسب و کار تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال. 

مسابقه دانشجویی با محوریت حل مسئله در حوزه سالمت و با اهدای جوایز به برگزیدگان تا مبلغ  -۴

۵۰ میلیون ریال.

حوزه بین الملل با حضور سفیران فناوری ( دانشجویان بین الملل). -۵

لذا ضمن دعوت از تمامی اساتید، محققان و دانشجویان آن مرکز محترم برای مشارکت هرچه بیشتر در 

این رخداد مهم فناورانه که پوستر آن به پیوست ارسال می گردد؛ خواهشمند است دستور فرمایید اطالع 

رسانی الزم در خصوص این همایش برای تمامی واحدهای تابعه صورت گیرد. 
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در ضمن در راستای هم اندیشی در این خصوص مقرر است جلسه با حضور نمایندگان دانشگاهها 

در روز شنبه مورخ ۹۷/۶/۱۷ ساعت ۱۰ در سالن شورای معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم 

پزشکی تهران واقع بلوار کشاورز نبش خ قدس طبقه ۶ برگزار گردد که حضور نماینده آن مرکز 

مزید امتنان خواهد بود. 

                                                                                             با تشکر
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