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حضور مراکز رشد دانشگاه در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث
آیین افتتاحیه شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث در حالی روز شنبه 82
اردیبهشت ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران افتتاح گردید که دو
مرکز رشد فناوری اطالعات و تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
جدیدترین محصوالت و دستاوردهای خود را به نمایش می گذاشتند.
از جمله دستاوردهای این نمایشگاه برای مراکز رشد دانشگاه و شرکت های مرتبط
عبارتند از:


تبادل نظر و ایجاد ارتباط با مراکز رشد و پژوهشکده های سایر دانشگاه های
کشور



مذاکره با نمایندگان علمی پژوهشی ،تولیدی ،فروش و نیز اساتید بر جسته
مهندسی پزشکی و مدیران سندیکای داروسازان ایران به منظور استحکام
روابط و گسترش فعالیت ها



مذاکره با هیات افغان حاضر در نمایشگاه و ایجاد بسترهای مناسبی جهت ارائه
محصوالت و خدمات در حوزه سالمت

نمایشگاه فوق تا  13اردیبهشت ماه برقرار بود و در روز پایانی این نمایشگاه لوح
یادبودی به پاس قدردانی از حضور فعال مراکز رشد دانشگاه علوم پزشکی شیراز از
طرف جناب آقای آبخضر – ریاست هیات مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان تجهیزات
پزشکی ،دندانپزشکی و آزمایشگاهی و رئیس ستاد برگزاری شانزدهمین نمایشگاه
ایران هلث به مجتبی رضائی نماینده مراکز رشد دانشگاه علوم پزشکی شیراز در این
نمایشگاه اهداء گردید.

دکترکیان فر :ایرران
هلث محل مناسربری
برررای عررر رره و
بازاریابی محصروتت
شرکت های دانر
بنیان مورد حمرایرت
مراکز رشد می باشد.
مرر ر رررراون
تحقیقرات و
فناوری وزیرر
بهرداشرت :
اعرررتررربرررار
نامحدود صندوق توس ه ملی برای تولید کنرنردگران
محصوتت صادراتی.
دکتر قان ی در مراسم گشای ایران هلث افرزود:
شرکت های دان بنیان هم می توانرنرد پرز از
دریافت تاییدیه از وزارت بهداشرت از صرنردوق
نوآوری و شکوفایی اعتبار بگیررنرد .هرمر رنریرن
دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکرتررا کره
برای اولین بار دست به تولید زده اند می تواننرد از
امکانات و تسهیالت در نظر گرفته شده در صرنردوق
های غیر دولتی استفاده کنند .بنابراین از ساز و کرار
تولید گرفته تا صادرات همگی تحت حمایرت قررار
دارند.

نمایشگاه ایران هلث شانزدهم به روایت تصویر

در پی کسب عنوان
برترین مرکز رشد کشور
توسط مرکز رشد فناوری
اطالعات علوم پزشکی
شیراز در هجدهمین
جشنواره تحقیقاتی علوم
پزشکی رازی  ،صدا و
سیمای استان فارس

صفحهردو

علم را با عمل بستگی است ،علم ،عمل را فرا می خواند .اگر اجابت کند می ماند  ،و گرهن کوچ می کند .حضرت علی (علیه السالم)
بازدید اعضای هیات علمی شرکت کننده در کارگاه فلوشیپ پژوهشی از مرکز رشد فناوری اطالعات

سومین دوره کارگاه های فلوشیپ پژوهشی روز پنج شنبه  9خرداد ماه در سالن کنفرانس مرکز رشد فناوری اطالعات علوم پزشکیی شیییراز بیرگیزار
گردید  .در این کارگاه آموزشی که به منظور افزایش توانمندی پژوهشی اساتید جوان دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار گردیید ،دکیتیر می ی یومیی
سرپرست م اونت توس ه مدیریت و منابع دانشگاه و رئیس مراکز رشد دانشگاه علوم پزشکی شیراز پس از ایراد سخنرانی و ارائه توضیحاتی در خ یوص
فلسفه وجودی مراکز رشد به م رفی اجمالی مراکز رشد دانشگاه علوم پزشکی شیراز پرداختند و از دستاورد های دانشگاه در این حوزه سخن گفتنید .در
پایان این مراسم اساتید دانشگاه به همراه دکتر م ومی از شرکت های مستقر در مرکز رشد فناوری اطالعات بازدید کرده و با ف الیت هیای آنی یا در
زمینه های مختلف پزشکی – رایانه ای آشنا شدند .همچنین در این بازدید زمینه ج ت همکاری برخی از اساتید دانشگاه با ب ضی از شرکت های مستقر
در مرکز رشد نیز فراهم گردید.

جلسه شورای عالی مراکز رشد دانشگاه برگزار گردید

نخستین جلسه هم افزایی سال  22مرکز رشد برگزار گردید
نخستین جلسه هم افزایی مرکز رشد فناوری اطالعات در سال  99بیرگیزار
گردید .در این جلسه که روز یک شنبه دوازدهم خرداد ماه به ریاست دکتر
م ومی سرپرست م اونت توس ه مدیریت و منابع دانشگاه و رئیس مراکیز
رشد دانشگاه علوم پزشکی شیراز و با حضور کارشناسان میرکیز رشید و
مدیران کلیه شرکت های دانش بنیان مستقر در مرکز رشد ،در اتاق جلسات
م اونت توس ه و مدیریت دانشگاه برگزار گردید مدیران شرکت ها ضیمین
ارائه گزارش ف الیت های خود به بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل کیاری
مختلف پرداختند
با توجه به حضور آقای م ندس صالح ،م اون مدیریت فناوری اطالعیات و
ارتباطات دانشگاه در این جلسه ،زمینه برای همکاری هر چه بیشتر و ب تیر
شرکت ها با مدیریت فناوری اطالعات دانشگاه فراهم گردید .در پایان ایین
جلسه دکتر م ومی راهکارهای مناسبی برای مسائل مختلف مطرح شیده

اولین جلسه شورای عالی مراکز رشد دانشگاه در سال جیاری بیه
ریاست دکتر حاتم ،م اون پژوهشی و فناوری دانشگاه در میحیل
این م اونت برگزار گردید .بررسی سیاست های کالن مراکز رشید
و نحوه حمایت از شرکت های مستقر در این مراکز از جمله موارد
مطرح شده در این جلسه بود.
شورای عالی مراکز رشد دانشگاه متشکل از م اون پیژوهشیی و
فناوری  ،رؤسای مراکز رشد و مدیر دفتر ارتباط با صن ت دانشگاه
می باشد که راهبری و ت یین سیاست های کلی مراکز رشد را بیر
ع ده دارند.
دانشگاه علوم پزشکی شیراز در حال حاضر تن ا دانشگاه کشور بیا
شش مرکز رشد و فناوری می باشد.

در جلسه ارائه فرمودند.

صفحهرسه

لوح فشرده بازی سحراب و غول های شهری رونمایی شد
لوح فشرده بازی »سهراب و غول های شهری«که به
سفارش حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری شیراز و
توسط شرکت کهکشان الکترونیک ،یکی از شرکت های
فعال مستقر در مرکز رشد فناوری اطالعات علوم پزشکی
شیراز تهیه شده است در صحن شورای اسالمی این شهر
رونمایی شد.
محمد فرخ زاده ،معاون فرهنگی و امور اجتماعی شهردار
شیراز در دویست و نود و چهارمین جلسه فوق العاده
شورای اسالمی شهر شیراز که  2خرداد ماه برگزار گردید
اظهار داشت :بنابر لزوم آموزش از طریق بازیهای رایانه ای،
طراحی این بازی آموزشی با الهام از مفاهیم ایرانی در
دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد :به منظور آموزش و توسعه مفاهیم شهروندی و همچنین غنی سازی اوقات فراغت کودکان و نوجوانان ،بازی رایانه ای »سهراب و غول های
شهری« تولید شد.
فرخ زاده خاطرنشان کرد :این بازی در  38مرحله موضوعات شهروندی را در قالب سرگرمی مفرح ارائه داده و با ارائه احادیثی به پایان میرسد.
محمد رضا منصوری ،مدیرعامل شرکت کهکشان الکترونیک در گفتگو با کارشناس مرکز رشد فناوری اطالعات علوم پزشکی شیراز گفت :برای تهیه
محتوای این بازی از منابع متعددی از جمله کتاب مفتاح الحیات استفاده شده است و نیز جهت ارتقاء کیفیت محتوا از نظرات اساتید دانشگاه شیراز
استفاده شده است.
وی افزود :در تولید این بازی از موتور  Unityکه دومین موتور تولید بازیهای رایانه ای در دنیاست استفاده شده است و این بازی در مدت حدود  82روز
تولید شده است که در نوع خود یک رکورد در زمینه تولید بازیهای رایانه ای در داخل کشور محسوب می شود.
بازی » سهراب و غول های شهری « پیش از این توانسته بود به عنوان برگزیده جشنواره شهر بهشت در بین تمامی محصوالت فرهنگی سراسر کشور
انتخاب گردد.

به همت یکی از شرکت های مستقر در مرکز رشد ،استارتاپ ویکند در شیراز برگزار خواهد شد
پائیز امسال ،شیراز میزبان برگزاری استارتاپ ویکند خواهد بود .استارتاپ ویکند
یک رویداد آموزشی در سراسر دنیاست که در انتهای یک هفته برگزار می گرردد.
در این برنامه شرکت کنندگان پرانگیزه ای شامل برنامه نویسان ،مدیران تجراری،
طرفداران استارتاپ ،بازاریاب های حرفه ای و طراحان گرافیک گرد هم می آیند تا
انتهای هفته طی  25ساعت پروژه هایی را آماده نمایند .در این برنامه سعی میشود
که طی یک هفته با کمک مربیان حرفه ای در حوزه های مختلف ،یک پروژه را به صورت کامل به حالت پایلوت در آورده و آماده بهره برداری نمایند و در
بعد از ظهر جمعه با ارائه نمونه محصول پروژه ها داوری می شوند.
هدف استارتات ویکند آموزش و ترویج کارآفرینی در کشورهای جهان است .ارزش واقعی در استارتاپ ویکند تعداد کسب و کارهای ایجاد شده نیسرت،
بلکه آموزش و تجربه انتقال یافته و دایره ارتباطاتی است که تالش همگانی برای ساخت آن صورت می پذیرد.از چند ماه گذشته ،این برنامه ها با حمایت
شرکت های گوگل ،مایکروسافت و آمازون در کشورهای مختلف برگزار می شود و پائیز امسال با تالش شرکت دانش گستران ونداد پارس ،یکی از شرکت
های مستقر در مرکز رشد فناوری اطالعات علوم پزشکی شیراز برگزاری این رویداد به شیراز سپرده شده است.
منتظر خبرهای بعدی باشید ...

صفحهرچهن

