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دهه ی فجر آئینه ای است که
خورشید اسالم در آن درخشید و به
ما منعکس شد

تقدیر از مرکز رشد فناوری اطالعات در مراسم گرامیداشت هفته پژوهش
در آخرین روز از هفته ملی پژوهش و فنانرورد در
مراسمی که در محل مجتمع سرلاهرد سیار و صنررا
برگزار گردیر از  021نفر از پژوهشگران دانشگره علوم
پزشکی شیراز تقریر بعمل آمر.
در این مراسم که به همت منعنروننت پنژوهشنی و
فارورد دانشگره و بر حضور دکتر اینمنرننینه ر نین
دانشگره علوم پزشکی شیراز ،دکتر مهراد ر ی مرکنز
ماطقه اد اطالع رسرنی علوم و فارورد و دکتر رزمجو
مریرکل دفتر آموزش و پژوهش استنرننرارد فنرر
برگزار گردیر از  021نفر محقق و پژوهشگر و مریران
برتر حوزه پژوهش و فارورد تقریر بعمل آمر.
دکتر سیر جلیل معصومی ر ی مرکز رشر فارورد اطالعرت علوم پزشکی شیراز نیز در این مراسم در بنشنش تنقنرینر از
برگزیرگرن جشاواره رازد به عاوان مریر برترین مرکز رشر کشور مورد تقریر قرار گرفت.
در این مراسم دکتر مهراد ضمن ارایه گزارشی جرمع از تحقیقرت و تولیرات علمی کشور و نیز وضعیت دانشگره علوم پزشکنی
شیراز در بین دانشگره هرد ماطقه گفت :دانشگره علوم پزشکی شیراز در برخی ابعرد حتی از دانشگره هریی از جمله دانشنگنره
صاعتی شریف نیز برتر است .
دکتر ایمرنیه نیز بر ترکیر بر ضرورت افزایش همکررد هر در دانشگره به ماظور ارتقرد وضعیت پژوهش ،گفت :تعرمنالت بنینن
رشته اد در رابطه بر آزمریشگرههرد مرکزد و سریر مراکز تحقیقرتی بریر افزایش یربر.
معرون پژوهش و فارورد دانشگره علوم پزشکی شیراز نیز از وضعیت رتبه بارد دانشگره علوم پزشکی شیراز گزارشی ارایه داد
و گفت :دانشگره علوم پزشکی شیراز جزء یک درصر دانشگرههرد برتر کشور است به طوریکه در بسیررد از شرخص هر حرینز
رتبه اول و دوم می برشر.
دکتر غالمرضر حرتم افزود :دانشگره علوم پزشکی شیراز در زمیاه شرخص تولیر علم در بین دانشگرههرد علوم پزشکی کشنور
رتبه سوم را داراست.
قربل ذکر است در حرشیه این مراسم و در فضرد البی مجتمع سیارصررا تعرادد از شرکتهرد مستقر در مرکز رشر فنانرورد
اطالعرت اقرام به اطالع رسرنی اقرامرت و فعرلیتهرد خود نمودنر.

اخبار داخلی مرکز رشد فناوری اطالعات علوم زپشکی شیراز
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راه اندازی دوره های کاربردی فناوری اطالعات در مرکز رشد
امروزه فارورد اطالعرت یکی از عمره ترین محورهرد تحول و توسعه در دنیر محسوب می شود .دستروردهرد نرشی از فارورد اطالعرت چارن بر زنرگی مردم تلفینق
شره است که توقف در مسیر آن برعث ایجرد اختالل در جرمعه و حتی رفره و آسریش مردم می شود .از این رو بسیررد از کنشورهر جهنت عمومینت بشنشیرن بنه
استفرده از فارورد اطالعرت دست به اقرامرت خرد و کالنی زده انر که آموزش فارورد اطالعرت یکی از این موارد است.
حضور فارورد اطالعرت در پزشکی نیز بسیرر گسترده است و استفرده از این فارورد توسط پزشکرن ماجر به توسعه کمی و کیفی سالمت در جرمعنه خواهنر شنر.
بریهی است هرچه میزان آشاریی پزشکرن بر ابزارهر و تکاولوژد هرد فارورد اطالعرت بیشتر برشر توان ایشرن در ایجرد ،انتقرل ،اشنترا ،،پنردازش و تحلینل داده
هرد خود بیشتر خواهر بود ،از طرفی بر توسعه روز افزون مفرهیم و ابزارهرد جریر تکاولوژد و نرم افزارهرد مشتلف ضرورت آشاریی و تسلط بر این حنوزه بینشتر
احسر

می شود ،مفرهیمی از قبیل مریریت اطالعرت ،جستجود اطالعرت ،امایت اطالعرت ،ارتبرط از راه دور ،واقعیت مجرزد و  ...از این قبیل هستار.

از این رو مرکز رشر فارورد اطالعرت دانشگره علوم پزشکی شیراز بر همکررد شرکت داده نگرر خوارزمی در قرلب طرح مِر آد تی اقرام به طرح ریزد و راه اننرازد
دوره هرد کرربردد فارورد اطالعرت و ارتبرطرت کرده است.
دوره هرد مذکور در زمیاه فارورد اطالعرت و ارتبرطرت ،نرم افزارهرد کرربردد و تکاولوژد هرد مرتبط بر علوم رایرنه و ویژه مجموعنه پزشنکی اسنترن دولنتی و
خصوصی ) بوده و در مرکز رشر فارورد اطالعرت دانشگره برگزار خواهار شر .هرف از برگزارد این دوره هر توسعه و نشر دانش فارورد اطالعرت در سنط اسنرتیر،
دانشجویرن ،پزشکرن و سریر عالقه ماران به ماظور زمیاه سرزد و بستر سرزد توسعه محصوالت داخلی است.
این طرح در حرل حرضر در مرحله نیرزساجی است ،به همین ماظور عالقه ماران در حوزه پزشکی می توانار از طریق سریت  www.MedIT.irنسبت بنه ببنت
نیرزهر و پیشاهردات خود براد برگزارد این دوره هر مشررکت نمریار.

بازدید معاونین بنیاد ملی بازیهای رایانهای از مرکز رشد فناوری اطالعات

جلسات فعاالن و عالقه مندان وب و موبایل پارس در مرکز رشد

معرونین بایرد ملی برزیهرد رایرنه اد در برزدیرد از
مرکز رشر فارورد اطالعرت بر فعرلیت هرد شرکت
کهکشرن الکترونیک از شرکت هرد مستقر در این
مرکز رشر و فعرل در حوزه برزیهرد رایرنه اد آشار
شرنر.
در این برزدیر که توسط دکتر رضوانی معرون
پژوهشی بایرد ملی برزیهرد رایرنه اد و ر ی
دانشگره علمی کرربردد این بایرد و معرونین تولیر و
نظررت و ارزشیربی صورت پذیرفت  ،فعرلیت هر و
دستروردهرد شرکت کهکشرن الکترونیک در حوزه تولیر  Gameدر جلسه اد مورد
بررسی و ارزیربی قرار گرفت.
بار به اعالم مهار ماصورد مریر شرکت کهکشرن الکترونیک در این جلسه
هیأت برزدیر کااره ضمن تقریر از فعرلیت هرد انجرم شره خواسترر اطالع رسرنی
بیش از پیش دستروردهرد صورت گرفته شرنر .ایشرن بررسی راهکررهرد توسعه
صاعت  Gameدر بحث آموزش و تولیر در جاوب کشور را از دیگر محورهرد این
جلسه بر شمردنر.
قربل ذکر است در حرل حرضر تاهر  22شرکت در سط کشور در زمیاه برزد سرزد
فعرل هستار و شرکت کهکشرن الکترونیک از معرود شرکتهرد فعرل و پیشرو در این
حوزه در جاوب کشور می برشر.

فناوری اطالعات علوم پزشکی برگزار گردید
چهررمین جلسه فعرالن و عالقه ماران حنوزه
وب و موبریل پرر  ،در سرلن کافران

مرکنز

رشر فارورد اطالعرت دانشگره علوم پزشکنی
شیراز ،به میزبرنی شرکت ونرادپرر  ،برگنزار
گردیر .این جلسه بر حضور بیش از  01ننفنر
طی  2سرعت برگزار گردیر.
در این جلسه ،پ
مهار

از سشارانی اولیه محمر رشیرد ،مریرعرمل شرکت وننرادپنرر ،

پرداش در خصوص کسب و کرر و تغییر نگرش افراد به سمت برزار واقعی ،در

حرود  21دقیقه صحبت کردنر.
در ادامه این نشست و پ

از سشارانی چار نفر از مریران و صرحب نظران حوزه وب

و موبریل ،عالقماران به بحث و تبردل نظر پرداخته و دانش خود را در این زمیاه بنه
اشترا ،گذاشتار.
شرکت ونرادپرر  ،یکی از شرکت هرد فعرل مستقر در مرکز رشر فارورد اطالعرت و
نمریاره رسمی رویراد بین المللی استررترپ ویکار در شیراز است .این رویراد که در
ایران بر عاوان »کررآفریای در  02سرعت« شارخته شره است ،تر کاون بنینش از
 0111برر در سراسر جهرن برگزار شره است.

اخبار ش کرت اهی دانش بنیان
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شرایط اعطای تسهیالت به شرکت های دانش بنیان
ری

هیرت عرمل صاروق نوآورد و شکوفریی از رتبه بارد  01صاروق پژوهش و فارورد خبر داد و گفت :بر اسر

منقنررات منوجنود داننش بنانینرن

فعرلیتهرد شرکت هرد داراد ارزش افزوده برالد محصوالت فارورانه از جمله شرایط اعطرد تسهیالت صاروق نوآورد و شکوفریی است.
ری

هیرت عرمل صاروق نوآورد و شکوفریی یکی از مشکالت عمره توسعه شرکت هرد دانش بایرن را مرلکیت فکرد عاوان کرد و اظهرر داشت :در حنرل

حرضر شرکت هرد دانش بایرن درگیر مواردد مرنار سرمریه گذارد خطرپذیر ،معرفیت مرلیرتی و گمرکی و دیگر تسهیالت حقوقی هستار.
ود ابراز امیروارد کرد که بر ترسی

صاروق نوآورد و شکوفریی تر چار مره آیاره همه تسهیالت دیره شره در قرنون حمریت از شرکتهرد دانش باینرن از

طریق وزارت علوم ،تحقیقرت و فارورد و معرونت علمی و فارورد ریرست جمهورد به شرکتهرد دانش بایرن ارایه شود.
سلطرنی بر ترکیر بر ایاکه صاروق نوآورد و شکوفریی صرفر به شرکتهر و موسسرت خرمرت ارایه میدهر ،یردآور شر :افراد حقیقی مشمول خرمرت رسنرننی
نشواهار بود ضمن آنکه شرکت هرد دانش بایرن خصوصی و یر تعرونی می توانار از خرمرت صاروق نوآورد و شکوفریی استفرده کاار ولی شرکتهرد دولتنی
و نهردهرد عمومی غیر دولتی مشمول این خرمرت نشواهار شر.
ود شرط اصلی اعطرد تسهیالت به شرکتهرد دانش بایرن را »دانش بایرن« بودن آنهر دانست و اضرفه کرد :باربراین فعرلیت این شرکتهر بریر بر تعریف شرکت هرد دانش بایرن هنمنشنواننی داشنتنه
برشار و آنهر محصوالت دانش بایرن ارایه دهار.
ری

هیرت عرمل صاروق نوآورد و شکوفریی به نحوه ترمین اعتبررات این صاروق اشرره کرد و افزود :براسر

قرنون در سه سرل اول فعرلیت صاروق نوآورد و شکوفریی هر سرله  0111میلیررد تنومنرن

به صاروق نوآورد و شکوفریی اختصرص مییربر .از سرل چهررم به بعر نیم درصر از بودجه عمومی دولت به صاروق نوآورد و شکوفریی اختصرص خواهر یرفت.
ود بر ترکیر بر ایاکه صاروق نوآورد و شکوفریی زیر نظر مستقیم ر ی

جمهور فعرلیت میکار ،اظهرر داشت :مقرر شره است که  11درصر از تسهیالت این صاروق براد شرکتهرد داننش بنانینرن

مستقر در مراکز رشر ،پرر ،هرد علم و فارورد ،مارطق ویژه علم و فارورد و مارطق ویژه اقتصردد اختصرص یربر
سلطرنی خرطرنشرن کرد :براسر

آیین نرمه جریر صاروق نوآورد و شکوفریی  ،صاروقهرد پژوهش و فارورد بر اسر

موفقیتهرد آنهر در ارایه طرحهرد فارورانه رتبه بارد میشونر.هم اکنانون 01

صاروق پژوهش و فارورد در کشور فعرل هستار که سرمریه هر کرام از آنهر یک تر  2میلیررد تومرن است.
به گفته ود دورههرد فعرلیت صاروقهرد نوآورد و شکوفریی به  1دوره کوتره مرت ،میرن مرت و بلار مرت تقسیم بارد میشود که دوره کوتره مرت  6مره ،دوره میرن مرت  2سرل و دوره بلار منرت
 21سرل تعیین می شود

حضور یکی از شرکت های مستقردر مرکز رشدفناوری اطالعات در پنجمین کنفرانس انفورماتیک تصویربرداری
پاجمین کافران انفورمرتیک تصویر بردارد ایران  2الی  6بهمن مره به میزبرنی دانشگره علوم پزشکی شیراز در مجتمع فرهاگی رفرهی والیت این دانشنگنره بنرگنزار
گردیر .این همریش بر همکررد مرکز تحقیقرت انفورمرتیک انجمن رادیولوژد ایران و مرکز تحقیقرت تصویربردارد دانشگره علوم پزشکی شیراز و بر توجه بنه پنینشنرو
بودن دانشگره علوم پزشکی شیراز در زمیاه پیرده سرزد سیستم هرد دیجیترل تصویربردارد در این شهر برگزار گردیر.
شرکت رایکر افزار پرر  ،یکی از شرکت هرد دانش بایرن مستقر در مرکز رشر فارورد اطالعرت علوم پزشکی شیراز می برشر که توانسته است بر حمریت این منرکنز و
کمیته  PACSدانشگره علوم پزشکی شیراز اقرام به تولیر سیستم هرد مکمل  PACSنظیر Modality Worklist ،Dicom CD maker ،PACS :و بسنتن
امایتی سیستم  PACSنمریر.

توانست بر توجه به موفقیت هریی که در زمیاه  PACSبرست آورده است ،در کارر شرکت هریی نظیر ”شیمر پرتو“ ” ،پیونر دادههر“ و ”مهنران

شرکت رایکر افزار پرر
طب“ که شرکت هرد بزرگی در این عرصه می برشار در این همریش شرکت نمریر.
الزم به ذکر است شرکت رایکر افزار پرر
نرم افزار مریریت درمرنگرهی فرر

تواسته است در مرت حضور خود در مرکز رشر فارورد اطالعرت علوم پزشکی شیراز ،نرم افزارهرد قررتمار دیگرد از جمله:

طب ،نرم افزار تصویربردارد انروسونوگرافی ،نرم افزار تصویربردارد  ،ERCPنرم افزار تصویربردارد انروسکوپی و نرم افزار تصنوینر

بردارد  Bronchoscopyرا تولیر و عرضه نمریر.

رویدا داه و مطالب آموزشی
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یک نکته آموزشی

خوردن فیل به صورت تدریجی!
گلف برز بزرگ اسکرتلارد ،کرلین موننتنگنومنرد عنلنت
موفقیت خود در مسربقرت مهم چهررگرنه گلف را ایاگنوننه
بیرن می کار :براد پرهیز از فشرر ،تاش و سر و صرایی که پینرامنون اینن
برزیهر به راه می افتر ،یک برزیکن بریر رود تک تک ضربه هریی که می زنر،
تمرکز کار و از لحرظ روانی خود را از پیرامونش جرا سرزد .براد تشری این
ایره ،کرلین گفت » :می توانی فیلی را بشورد! هفت میلیون لقمه می شود،
ولی این کرر شرنی است« .
از این اظهرر نظر می توان در

بزرگی گرفت .کررهرد بزرگ صرفرً وقنتنی

بزرگ جلوه می کاار که کل آن کرر یکجر در نظر گرفته می شونر.
دست به کرر شویر .براد هفته یر روزد که پیش رو داریر ینر بنراد ینک
سرعت بعرترن برنرمه ریزد کرده و زود عملی شرن کایر تر نتیجه بگنینرینر.
شمر می توانیر فیل کرلین مونتگومرد را بشوریر فقط به شرطی که این کرر
را لقمه لقمه انجرم دهیر.
برگرفته از کترب » راه و چره موفقیت « نوشته مرر ،مک کورمک

معرفی کتاب

نام کتاب  :راه و چاه موفقیت
نویسنده :مارک مک کورمک
مترجم :سعید خاموش
ناشر :آوند دانش
درباره کتاب :هنمنینن ینک
زنرگی را داریر ،باربراینن آن را

در ترریکی ،نگرانی و سردرگمی تبره
نکایر .بر استفرده از راهنکنررهنرد
سرزمرنرهی و مریریت زمرن کنه در
این کترب بر آن هر آشار می شوینر،
آشوب و ننرآرامنی هنرد دننینرد
دیجیترل براد جلب توجه تنرن را
خرموش می کایر ،تقرضرهنرد بنی
ماطق را فراموش می کایر ،کررهر را
به موقع کنرمنل منی کنانینر ،از
کرغذبرزد دور می مرنیر و زمنرن را
در اختیرر خواهیر داشت .نه تانهنر
می توانیر بیش از آنچه گمرن منی
کایر را انجرم دهیر ،بنلنکنه زمنرن
زیردد هم بنراد لنذت بنردن از
زنددد ددا يددواشدد ددد اشدد
فهرست مطالب:
این کتاب از پنج بخش و  03فصد
تشک شده اس که بخشهای پنج

انه این کتاب عبارتند از:
ر شر رشته و
 بخش یك :موفق
زم نه ای
 بخش و :منظم شدن
 بخش سه :زمان یدار و شدادراه
شااس
 بخش چهار :نکات ظریف تر
 بخش پنج :بخشِ ه تایا شا
مجموعه کتربهرد For Dummies
از مشهورترین و پرفروش ترین کتنرب
هرد برزار کترب امریکر و اروپر هستار.
این کترب هر مبرحث مشتلنف را بنه
زبرن سرده و بسیرر کرربنردد منطنرح
کرده و راهامرهرد آموزشی مشتصر و
مفیرد هستار .در ایران ننینز اینن
مجموعه کتربهر به مرور درحرل انتشرر
بوده و تر کاون چارین عاوان از آن
ماتشر شره است.

خبرنامه
تهیه شده در :
مرکز رشد فناوری اطالعات علوم پزشکی شیراز
سایت ictroshd.sums.ac.ir :
پست الکترونیک ictroshd@sums.ac.ir :
تلفن2772332 :
نمابر 2772727 :
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