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افراد حاضر در جلسه
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

 -1دکتر عبدالعلی مشفع

سرپرست یاسوج

 -2دکتر امیررضا دهقانیان

سرپرست شیراز

 -3دکتر حسین کارگر جهرمی

سرپرست جهرم

 -4دکتر علیرضا محسنیان سیسخت

مدیر شیراز

 -5سیدسعادت غالمی

دبیر یاسوج

 -6حسینی
 -7علی داوودی

دبیر جهرم
دبیر فسا

 -8افشین پرویزپناه

دبیر هرمزگان

امضا

ردیف

تیم دانشجویی اعزامی از
بوشهر
تیم دانشجویی اعزامی از
یاسوج
تیم دانشجویی اعزامی از
شیراز
تیم دانشجویی اعزامی از
فسا
تیم دانشجویی اعزامی از
هرمزگان

افراد غائب جلسه:
دکتر صغری فالحی
دکتر رضا همایونفر
دکتر رضا بصیریان جهرمی
خانم سحر زندی

سرپرست هرمزگان

سرپرست فسا
سرپرست بوشهر
دبیر بوشهر

نام و نام خانوادگی

سمت

امضاء

مطالب مطروحه :

بررسی مصوبات جلسه ی دانشگاه علوم پزشکی جهرم :
در تاریخ  59/7/8بازدی د اعضای شبکه ی همکار جنوب از دفتر توسعه ی فناوری سالمت واقع در شهرک صنعتی جهرم انجام شد که گزارشی از
این بازدید به اجمال خدمتتان ارائه می شود.
دفتر توسعه ی فناوری سالمت شامل  4بخش است :
 )1دفتر ثبت ابداعات ،اختراعات ،و نوآوری ها  )2مرکز رشد فناوری سالمت  )3دفتر ارتباط صنعت با دانشگاه و  )4انجمن خیرین فناوری سالمت
که هر یک از این اجزاء خدماتی را ارائه می دهند از جمله :

دفتر ابداعات و اختراعات:
_حمایت از ساخت دستگاه های تجهیزات پزشکی در زمینه های علوم بالینی و علوم آزمایشگاهی
_ ساخت تجهیزات نوین حوزه ی سالمت
_تالش در راستای بهبود کیفیت خدمات بیمارستانی
_ تولید داروهای نوترکیب و گیاهی
_ طراحی و تولید نرم افزار های آموزشی
_داشتن واحد تعمیرات جهت وسایل اسقاطی دانشگاه
این مرکز جزء مراکز ذیصالح ارزیابی اختراعات در اداره ی ثبت اختراعات کشور است .

مرکز رشد فناوری سالمت:
فعالیت این مرکز بدین صورت است:
ورودی ایده ها=> تولید نمونه ی اولیه=> توسعه ی فناوری و تولید  pilotو تست بازار => ایجاد واحد فناوری صنعت ساز که با جذب سرمایه گذار
و تامین نقدینگی از طریق معرفی طرح های منتخب به دفتر توسعه ی سالمت وزارت بهداشت و اخذ تسهیالت(تا سقف  22میلیارد ریال وام)
مزایای این مرکز این قرار است:
_داشتن آزمایشگاه الکترونیک و مکانیک (دارای پرینتر 3بعدی)
_داشتن مرکز استریل و اتاق تمیز در دست ساخت (که از این امکانات بازدید به عمل آمد)
_ امکان وجود مرکز در سطح شهر یا شهرک صنعتی که بدلیل تجمیع متخصصان و امکانات این مرکز در شهرک قرار گرفت.
_خرید تضمینی محصوالت دانش بنیان در جهت حمایت از تولید داخلی
_راه اندازی واحد  R&Dجهت بررسی تقاضای بازار جهت محصوالت و ارزیابی  cost & benefitآن ها بدون دریافت هزینه
_ 8شرکت دانش بنیان در این مرکز مشغول به فعالیت هستند.
شرکتی که از آن بازدید به عمل آمد شرکت دانش بنیان طب گستران جنوب بود که بنای آن شرکت با ترالی پانسمان و شستشوی اتوماتیک زده
شد و بعد از آن طرح هایی از جمله «چراغ سیالیتیک  ، LEDنگهدارنده ی بیمار در وضعیت به پهلو و تورنیکت دیجیتال هوشمند با قابلیت حمل
و نقل» در حال پیگیری هستند و در کنار این طرح ها شرکت به منظور حفظ شاکله ی خود و تامین نیازها ی مالی خود در حین فرآیند های
زمانبر گرفتن مجوز و بازاریابی دست به تولید البسه ی پزشکی زده است.

بخشی به نام واحد شتابدهی در دانشگاه راه اندازی شده جهت:
_برگزاری کارگاه ها و دادن مشاوره در زمینه ی تحقیقات و نوآوری
_تسریع فرآیند هایی مانند :ثبت شرکت ها و دریافت کد اقتصادی_ثبت عالمت  ،نام تجاری و صنعتی شرکت ها _ ثبت طرح های صنعتی و
اختراعات و دانش بنیان کردن شرکت ها
_ ارزیابی اقتصادی ایده ها و طرح ها و امکان سنجی ایده ها
_اخذ استاندارد ها  ،مجوزها  ،تایید ها و گواهی ها.
_تشکیل تیم تجاری سازی و مطالعات بازار.
_ساخت نمونه های نیمه صنعتی اختراعات و ارتقای محصوالت
_مهندسی معکوس محصوالت وارداتی
_معرفی سرمایه گذار و حامی
و....
در حاشیه ی این بازدید با یکی از مخترعان جوان (دکتر محمدی نژاد) که مدیر عامل یکی از شرکت های دانش بنیان این مرکز بودند آشنایی به
عمل آمد و ایشان در مورد مراحلی که در جهت ثبت و تولید محصول خود(دستگاه رنگ آمیزی کننده ی اسالید های آزمایشگاهی) پیموده بودند
توضیح دادند.
و در پایان نیز تفاهم نامه ای در جهت همکاری میان مرکز توسعه ی سالمت جهرم و هر یک از اعضای شبکه ی همکار جنوب تقدیم تمامی
اعضای شبکه شد تا پس از بررسی و تکمیل به امضای طرفین برسد.
باتشکر از مهمان نوازی و استقبال شایان مسئولین دانشگاه جهرم بخصوص جناب آقای دکتر کارگر

مصوبات جلسه:

نام و سمت پیگیری کننده

)1

)2

)3

)4

سایر توضیحات:

تاریخ و ساعت و دستور جلسه بعد :
شیراز -تاریخ متعاقبا اعالم میشود .

حداکثر مهلت
انجام

بررسی نهایی

