دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت تحقیقات و فناوری

هفتمین همایش و فنبازار ملی سالمت

فراخوان جذب ایده ها و طرحهای فناورانه
 24 -23آبان 1400

همکار گرامی،
• دبیرخانه هفتمین همایش و فنبازار ملی سالمت در نظر دارد به منظور ترغیب و تشویق اعضای هیات علمی ،دانشجویان،
محققین ،فناوران ،مخترعین و عالقمندان به مباحث فناوری و تجاری سازی محصوالت دانشبنیان ،مسابقه ایدهها و طرحهای
فناورانه را به صورت مجازی برگزار نماید؛ خواهشمند است چنانچه صاحب ایده یا طرحی فناورانه بوده و تمایل دارید در
این دوره از مسابقات (در قالب تیمها و هستههای فناور) شرکت کنید ،به پرسشهای مطرح شده ذیل پاسخ داده و حداکثر تا
تاریخ  1400/08/10نسبت به ارسال فرم تکمیل شده از طریق پست الکترونیک دبیرخانه دایمی هفتمین همایش و فنبازار
ملی سالمت به آدرس teo@sina.tums.ac.ir :اقدام نمایید.
آدرس دبیرخانه :تهران ،خیابان ایتالیا ،آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی تهران ،طبقه  ،8پالک 41
تلفن021-88392549 :

توضیحات:
•

•

ایده فناورانه شامل هر گونه راهکار خالقانه و فناورانه است که میتواند منجر به تولید محصول ،خدمت یا یک روش جدید
برای پاسخگویی به یک نیاز در نظام سالمت باشد .تاکید دبیرخانه هفتمین همایش و فنبازار ملی سالمت بر این است که
ایدههای ارسالی "خالقانه" و مبتنی بر "فناوریهای نوین" باشد؛ "قابلیت عملیشدن ایده" و "مبتنی بر نیاز جامعه" بودن
ایدهها نیز از دیگر نکات مهم در پذیرش آنها در بخش مسابقه خواهد بود.
طرح فناورانه شامل هر گونه طرح فناورانه با قابلیت تولید و ساخت کاال ،خدمت یا پروژه خالقانه و فناورانه است که
توسط یک شرکت ،هسته فناور یا تیم پژوهشی ارائه شده و میتواند در تامین نیاز یا تسریع و تسهیل فرایندهای انجام خدمات
موثر واقع شده و به کار گرفته شود .همانند بخش ایدههای فناورانه ،تاکید دبیرخانه هفتمین همایش و فنبازار ملی سالمت
بر این است که طرحهای فناورانه "خالقانه" و مبتنی بر "فناوریهای نوین" بوده و قابلیت تجاری سازی محصوالت تولید
شده در بازه زمانی مناسب با توجیه مالی مشخص و قابل قبول را داشته باشد.

• محورهای فراخوان:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

مهندسی و تجهیزات پزشکی
فراورده های دارویی ،بیولوژیک ،بهداشتی و غذایی
اقتصاد و مدیریت سالمت
فناوریهای همگرا (فناوری اطالعات ،زیست فناوری ،علوم شناختی و نانوفناوری)
پیشگیری ،تشخیص و درمان بیماریهای واگیر و غیرواگیر
کنترل تجهیزات ،پایش آلودگی هاHSE ،
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• شرایط پذیرش
✓

داشتن یک ایده نوآورانه بر پایه فناوري که منجر به تولید محصول و یا ارزش افزوده گردد.
داشتن توانایی هاي علمی و تخصصی الزم جهت تبدیل ایده به ثروت
داشتن ارزیابی هاي مناسب اقتصادي متکی بر بازار در خصوص تجاري سازي اجراي ایده

✓

ایده مناسب بر پایه فناوري.

✓

داشتن برنامه ریزي الزم جهت ایجاد کارآفرینی.

✓

برنامه اقتصادي متکی بر بازار.

✓
✓

کاربرگ جذب ایده ها و طرحهای فناورانه
 -1اسامی و مشخصات اعضای تیمهای شرکت کننده در مسابقه در مسابقه ایده ها و طرحهای فناورانه
نام تیم/شرکت:
نام و نام خانوادگی سرپرست تیم/مدیرعامل شرکت:
ردیف

نام

نام خانوادگی

سمت و تخصص:
کد ملی

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تلفن همراه

ایمیل

1
2
3
4

• تذکر :دبیرخانه دائمی همایش و فنبازار ملی سالمت هیچگونه تعهد و مسئولیتی در قبال افشای ایده یا محتوای
طرحهای فناورانه و تخلفات احتمالی زیر در ارتباط با ایدهها و طرحهای فناورانه ارسالی به این دبیرخانه
را پذیرا نبوده و چنانچه در هر مرحله از فرایندهای مرتبط با فراخوان و مسابقه ایده و طرح های فناورانه
تخلفی مشاهده گردد مطابق مقررات عمل خواهد شد:
-

پایبند نبودن به حقوق ذینفعان
جعل و تحریف داده ها
سرقت علمي
رعایت ننمودن حق مالکیت معنوي
همپوشاني یا مخدوش بودن داده ها و اطالعات
جعل هویت
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 -1مشخصات ایده /طرح فناورانه:
 عنوان کامل ایده (فارسی): عنوان کامل ایده (انگلیسی): -2وضعیت ایده /طرح فناورانه:
-

ایده اولیه☐
طراحی نمونه اولیه /مطالعه میدانی /تدوین☐
ساخت /اجرا نمونه اولیه☐

 -3ایده /طرح فناورانه مرتبط با چه حوزه ای است؟
.1
.2
.3
.4
.5
.6

مهندسی و تجهیزات پزشکی☐
فراورده های دارویی ،بیولوژیک ،بهداشتی و غذایی ☐
اقتصاد و مدیریت سالمت ☐
فناوریهای همگرا (فناوری اطالعات ،زیست فناوری ،علوم شناختی و نانوفناوری) ☐
پیشگیری ،تشخیص و درمان بیماریهای واگیر و غیرواگیر ☐
کنترل تجهیزات ،پایش آلودگی ها☐ HSE ،

 -4سطح فناوری ایده/طرح فناورانه
☐
☐
☐
☐

سطح فناوری پایین
سطح فناوری متوسط
سطح فناوری باال
سطح فناوری بسیار باال

 -5وضعیت ثبت ایده /طرح فناورانه:

☐ دارای اظهارنامه ثبت اختراع
☐ ثبت اختراع داخلی
☐ ثبت اختراع خارجی
☐ انتشار کتاب /مقاله
☐ فاقد ثبت
 -6شرح مختصری از ایده /طرح فناورانه 150( :کلمه)
 -7اهداف ایده /طرح فناورانه( :حداکثر  100کلمه)
 -8مهمترین نتایج حاصل از اجرای ایده/طرح فناورانه:
 -9نیازها و چالشهایی که این ایده /طرح فناورانه آنها را رفع میکند( :حداکثر  150کلمه)
 -10مزیتهای ایده /طرح فناورانه( :حداکثر  100کلمه) (نوآوری ،اشتغال زایی ،هزینه راه اندازی ،سرمایه در گردش)
 -11بازار هدف ،اندازه و میزان تقاضا برای محصول یا خدمات موردنظر را مشخص نمایید( :حداکثر  100کلمه)
 -12آیا مشابه داخلی یا خارجی این ایده وجود دارد؟ ایده شما چه تفاوتها و مزیتهایی با ایدهها و نمونه های مشابه داخلی یا خارجی
دارد؟ (حداکثر  100کلمه)
 -13مدت زمان پیش بینی شده برای ایده/طرح فناورانه:
 -14برآورد تقریبی هزینههای اجرای ایده/طرح فناورانه:
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