
 1400گزارش خالصه ای از صورتجلسات مرکز رشد فناوری سالمت در سال 

 مصوبات تاریخ ردیف

غربالگری و درمان روانشناختی دیجیتالی اختالالت شایع "، "اعتبار بخشی آموزش دانشگاه ها"ایده محوری  3پذیرش  21/01/1400 1

 واحد فناور 1تمدید قرارداد  و "اپلیکیشن آموزش تربیت جنسی در کودکان "و  "روانی

و استقرار واحد فناور نانو زیست آروان  "گوش ماهی –پودر ضد انعقادی نانو کامپوزیت اکسید روی "ی پذیرش ایده محور 11/02/1400 2

 طب

ارتقای رفتارهای "، "ساخت انواع نانو ذرات جامد لیپیدی از داروها برای مصارف موضعی"ایده محوری با عنوان  3پذیرش  18/02/1400 3

بهداشتی دهان و دندان دانش آموزان از طریق رسانه های آموزشی با استفاده از الگوی اعتقاد بهداشتی، بر اساس نظریه رشد 

 .هسته به واحد فناور 1بدیل وضعیت ت و "ساخت تروکار هوشمند جهت انجام عمل الپاراسکوپی"و  "پیاژه

و   "ارایه خدمات فنی و تخصصی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار به صنایع "با عنوان ایده محوری  2پذیرش  25/02/1400 4

 ."مکمل تقویت کننده سیستم باروری مردان"

طراحی و تولید "و   "تولید حامل های خوراکی و موضعی برای فرآورده های ترکیبی"با عنوان ایده محوری جدید  2پذیرش  20/04/1400 5

و راه اندازی مرکز رشد فرآورده ها و تجهیزات قلب و عروق  بیمارستان " ه آلودگی های رادیو اکتیومحلول پاک کنند

 حشمت.

تحریک یا پاسخ دادن روی "و  "طراحی و تولید الم های آموزشی انگل شناسی"با عنوان  ایده محوری جدید 2پذیرش  12/05/1400 6

 هسته فناور 2و درخواست تمدید  "مغز امواج مغز از طریق تمرکز امواج مستقیم بر روی 

و  "ساخت  دستگاه غربالگری سرطان پستان مبتنی بر روش امپدانس الکتریکی"با عنوان های  ایده محوری جدید 2پذیرش  09/06/1400 7

 .هسته فناور 6و درخواست تمدید  "طراحی و ساخت دستگاه همودیالیز نسل پنجم"

طراحی و تولید دستگاه "و  "19مولکولی کووید-تولید کیت جامع تشخیص خونی"ایده محوری جدید با عنوان  2پذیرش  15/06/1400 8

 7واحد فناور و  2تمدید  و و نیز درخواست راه اندازی مرکز رشد فناوریها و فرآورده های دارویی "قلب از راه دور مانیتورینگ

 هسته فناور.

 یبردار ریتصو یها ستمیمحافظ جهت استفاده در س لدیو ساخت ش یطراح "جدید با عنوان های  ایده محوری 3پذیرش  23/09/1400 9

بر  یدروژلیه یزخم پوش ها دیتول"و  "از راه دور خودکار یمیسکیساز ا یو ساخت دستگاه شرط یطراح"و  "کسیاشعه ا

 ."دیاس کیالورونیه یحاو دیاس کیلیاکر یپل هیپا

 زخم دیتول"و  "تولید کرم گیاهی سین بیوتیک به منظور ترمیم زخم و اسکار"با عنوان های  ایده محوری جدید 4پذیرش  22/10/1400 10

طراحی و تولید وب " و "ی به منظور ترمیم زخم هارو داکسی ذرات نانو یحاو الی باکتریآنتادونس  یدروژلیه پوش های

و همچنین درخواست  "توسعه نرم افزارهای سالمت محورتهیه ساخت و "و  "اپلیکیشن مرجع آموزش الکترونیک روژان

 هسته فناور. 13واحد فناور و  1ید تمد

رشد  یقیتلف ندیفاضالب با استفاده از فرآ هیتصف ستمیطرح و ساخت سجدید با عنوان  واحد فناور 1پذیرش ایده محوری  12/11/1400 11

تولید " و  "ساخت پانسمان مرطوب کالژنی"جدید با عنوان های  هسته فناور 3و  ثابت و لجن فعال با بستر شلتوک برنج

 و "طراحی و ساخت نانو حسگر و آشکارساز گازی"و   "مش جراحی اصالح شده به منظور استفاده از جراحی های فتق

 به واحد فناور.هسته فناور  8تبدیل وضعیت و  هسته فناور 2واحد فناور و  1تمدید 

 یننو یزخم پوش ها یدتولاستفاده از محصوالت زنبور عسل به عنوان  " با عنوان هسته فناور جدید 1ده محوری پذیرش ای 07/12/1400 12

 هسته فناور به واحد فناور. 4هسته فناور و تبدیل وضعیت  18و نیز تمدید قرارداد  "یبازساز یها یندو فرا
 


