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 به نام خدا 

فناور  مقدمه: رشد  اصل  یمرکز  تبد   ن یتر  یسالمت  اعضا  یهادهی ا  لیرکن  دانشجو  ، یعلم  اتیه  یفناورانه  و  به    انیکارکنان 

واحد فناور و    31هسته فناور فعال،    33  یمرکز هم اکنون دارا  ن یاست. ا  النیگ  یو اشتغال در دانشگاه علوم پزشک  دیمحصول، تول

و    ی طب سنت  ،یداروساز  ط،یبهداشت مح  ی و فناور  زاتیتجه  ، یپزشک  زاتیتجه  د یمختلف تول  یها  طهیدر ح  ان یشرکت دانش بن  5

   باشد.  یم ینیکارآفر طهیح  انیو دانش بن یو بهداشت یشیاطالعات، آرا یفناور ، ییدارو  اهانیگ

 زبان یمرکز م  نیا  1400داشته است و تنها در سال    یریچشم گ  شرفتیپ   ری سال اخ  2فناورانه در    یها  دهیمرکز در جذب ا  نیا

  یهسته ها  لیاز تبد  گری د  دیمورد جد   4که    یبوده است به گونه ا  دیجد  انیشرکت دانش بن  1واحد فناور و    9هسته فناور،    20

  یدانشگاه م  ی علم  اتیمحترم ه  ی آنها متعلق به اعضا  یصورت گرفته است که همگ   1401  نیفناور به واحد فناور تنها در فرورد

 باشد. 

ها  نیا  تمرکز سال  در  اقمار  ریاخ  ی مرکز  رشد  مراکز  توسعه  تحق  یبر  مراکز  در  شرا  ی قاتیکوچک  ها  طیواجد  دانشکده    ی و 

در همان مراکز   ازهایدر هر مرکز، اقدامات در جهت رفع ن  یبه طور تخصص  ن یبال  ی ها  از یر ندانشگاه بوده تا ضمن کشف و درک بهت

 . ردیصورت گ

آنها تنها در سال    انیاست که از م  ده یسالمت دانشگاه به ثبت رس  یعنوان محصول مختلف در مرکز رشد فناور  120  تاکنون

 شده است.   یمحصول تجار 12مجوز و  یمورد محصوالت دارا 34موفق،  هیمورد محصول نمونه اول 40،  1400

 

 های دانش بنیان مستقر در رشد فناوری سالمت دانشگاه علوم پزشکی گیالنها، واحدها و شرکتتعداد هسته

 

 

 

 

 

 

 

 تعداد عناوین  ردیف

 5 های دانش بنیانشرکت 1

 31 واحدهای فناور 2

 33 های فناور هسته  3

 40 ها اعضای هیئت علمی فعال در پروژه 4

 120 تعداد محصوالت 5
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 عملکرد مرکز رشد فناوری سالمت دانشگاه علوم پزشکی گیالن:

 

 در   این مرکز  انتخاب  به  توانبه آن نایل آمده است می  1400از جمله دستاوردهایی که این مرکز رشد در سال    دستاوردها:

عنوان    بیست و هفتمین جشنواره علوم پزشکی رازی نوپابه  تاسیس    مرکز رشد  در    سه مرکز رشد اقماریو همچنین 

دانشکدهبیمارستان  و  استان  تخصصی  فوق  و های  بازار  نیاز  و  تخصصی  دانش  بالین،  نیاز  بین  موثر  ارتباط  ایجاد  راستای  در  ها 

 های مرتبط به شرح ذیل اشاره کرد. آوری فن

 

 

 1400سال  1399سال  عناوین  ردیف

 20 13 های جدید مصوب شده هسته  1

 9 6 شده های فناور جدید مصوب واحد 2

 1 1 بنیان جدید مصوب شده های دانششرکت 3

 3 0 مراکز اقماری جدید مصوب شده  4

 40 33 محصوالت جدید 5

 34 17 محصوالت دارای مجوز  6

 12 8 محصوالت تجاری شده  7

 6 5 اختراعات داخلی  8

 1 0 اختراعات خارجی  9

 12 7 جلسات برگزار شده شورای مرکز رشد 10

 های مجازیدر کارگاهحضور  11
31 

 ( نفرساعت  1378)

46 

 (نفرساعت  2216)

 5 2 معرفی نامه وام برای صندوق   12
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ایجاد بستر مناسب در    وبینار: راستای  با مشارکت واحدهای  آوریحیطه فندر  نوین پزشکی، چهار وبینارهای تخصصی  های 

 های دانش بنیان خارجی در مرکز رشد دانشگاه برگزار گردید.آور و شرکتفن

 

معرفی    نمایشگاه: فندستدرجهت  رشد  مرکز  محصوالت  و  نمایشگاهآوردها  در  شرکت  بر  عالوه  دانشگاه  های  آوری سالمت 

اقماری دانشکده داروسازی و یک نمایشگاه مجازی دائمی در وب سایت تخصصی   مرتبط، یک نمایشگاه حقیقی دائمی در مرکز 

 دایر است.     http://hati.gums.ac.irبه آدرس  مرکز رشد دانشگاه 

 

توان به موارد ذیل  در خصوص ارتباط با صنعت وبازار صورت گرفته می  1400از جمله اقداماتی که در سال    ارتباط با صنعت:

 اشاره نمود:

دی استان در جهت شناخت نیازهای مرتبط استان و ایجاد  برگزاری جلسات هدفمند با صاحبان صنایع و کارخانجات تولی -1

 آورانه در جهت رفع نیازها. های فنهسته 

بر فرآورده -2 اداره تجهیزات پزشکی و نظارت  از جمله مدیریت  با معاونت غذا و داروی دانشگاه  های  ارتباط موثر و منظم 

ی الزم برای محصوالت تولید شده در مرکز رشد  غذایی، آرایشی و بهداشتی در جهت تسهیل اخذ مجوزها و استانداردها

 آوری سالمت دانشگاه. فن

فن -3 علمی  هیات  اعضای  با  جلسات  دانشگاهبرگزاری  در  آور  اسالمی  آزاد  دانشگاه  و  گیالن  دانشگاه  جمله  از  استان  های 

 آوری سالمت دانشگاه. آوری مرتبط در مرکز رشد فنهای فنی و انتقال فنجهت بکارگیری تخصص 

 آور با صنایع مرتبط. های الزم جهت ارتباط واحدهای فنایجاد بستر و هماهنگی -4

 

 

 وبینار مدت سخنرانان عنوان  برگزاری تاریخ
  شرکت  تعداد

 کنندگان 

05 /03 /1400 
  تاکید با  الکتریکی امپدانس نگاری مقطع" موضوع با  وبینار برگزاری

 "COVID-19 به  مبتالیان ریه از برداری تصویر  در آن کاربرد  بر
 نفر 30 ساعت  2 نیا هادی مائده دکتر خانم

 نفر 40 ساعت  2 مسیحا علیرضا  دکتر رئوفی، محمد دکتر الزم های مجوز  و فرآیندها بنیان، دانش های  شرکت تا  ایده از 1400/ 06/ 08

 نفر 70 ساعت  2 جلیلی جلیل دکتر درزی، نگار مهندس پزشکی  علوم در افزوده واقعیت و مجازی واقعیت فناوری 1400/ 07/ 25

23 /08 /1400 
 در علوم پزشکی  مجازی واقعیت هوش مصنوعی و فناوری

 ظرفیتها و کاربردها 
 نفر  20 ساعت  2 جلیلی جلیل دکتر

 محل برگزاری  موضوع نمایشگاه  تاریخ برگزاری

 گیالن  دانشگاه مرکز نوآوری سالن هاایده ها و نوآوری 1400/ 07/ 29

 آوری سالمت، دانشکده داروسازی دانشگاه مرکز رشد فن آوردها و محصوالت مرکز رشد دست دائمی 

 http://hati.gums.ac.ir محصوالت مرکز رشد آوردها و دست دائمی 

http://hati.gums.ac.ir/
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 ارائه خدمات این مرکز به شرح زیر می باشد:  ارائه خدمات:

 آورانه به واحد. ارائه خدمات به اعضای هیات علمی در راستای تبدیل هسته فن -1

 آور دانشگاهی. ها و واحدهای فنارائه خدمات موثر به هستههای مراکز رشد اقماری دانشگاه در جهت تجهیز آزمایشگاه -2

 آوری استان به اعضای هیئت علمی دانشگاه. علمی و فن آوری مستقر در پارکارتباط و انتقال تجربه مشاوران فن -3

اقماری    اوریآور در چهار مرکز رشد فنها و واحدهای فنهای موجود امکان استقرار فیزیکی هستهبا توجه با زیرساخت -4

 دانشگاه. 

 

 

 

 


