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برگزاری نخستین جلسه هم افزایی
مرکز رشد فناوری اطالعات در سال 5931
جلسه هم افزایی مرکز رشد فناوری اطالعات در روز سه شنبه  13فروردین ماه با حضور
جناب آقای دکتر معصومی ریاست محترم مرکز ،کارشناسان و مدیران شررکرت هرای
مستقر در مرکز رشد برگزار گردید .در این مراسم ضمن معارفه جناب آقای مرنرنرد
وحیدی به عنوان معاون جدید مرکز رشد و قدردانی از زحمات جناب آقای دکتر فقریره
در مدت زمان تصدی این مسئولیت و آرزوی توفیق در مسئولیت اخیرشان در دفتر آمار
و فناوری اطالعات وزارتخانه متبوع به بررسی ،هم اندیشی و ارائه راهکرار در خصرو
برخی موانع موجود ،گزارش فعالیت های سال گذشته شرکت های مستقر در مررکرز و
بیان نظرات و پیشننادات جنت بنبود عملکرد مرکز در سال جدید پرداخته شد.
در این جلسه مدیران شرکت ها گزارشی از فعالیت های خود در سال  49و بررنرامره
هایشان در سال جاری ارائه نمودند و به ارائه نقطه نظرات خود در راستای شناسایی هرر
چه بنتر توانمندی شرکت های مستقر در مرکز پرداختند  .دکتر معصومی نیرز ضرمرن
ارائه رهنمودهای الزم درباره مسایل مطرح شده ،بر حضور موثر شرکت ها در نمایشراراه
هایی همچون نمایشااه ساخت ایران ،ایران هلث و  ...و پیایری و نرظرارت مروثررترر
کارشناسان مرکز بر این امر تاکید فرمودند.

معرین ج ی مرکز رش فاریری اطالعرت دانشگدره عدلدوم

در ادامه جلسه منند فرجادیان مدیرعامل شرکت رایکا افزار گزارش کاملی از فعالیرت
های شرکت خود و دستاوردهای جدید آن ارائه نمودند .
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در پایان دکتر معصومی ضمن تاکید مجدد بر ایجاد همکاری شرکت های مسرترقرر در
مرکز در قالب یک کنسرسیوم و در راستای ارائه قوی تر محصوالت و توانمرنردی هرای
آننا ،ایفای نقش فعال شرکت ها
در دومین کناره بین الرمرلرلری
سالمت همراه که با مشرارکرت
مرکز رشد فناوری اطرالعرات و
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سالمت دانشااه در اسفند سرال
جاری بررگرزار مری گرردد را
خواستار شدند.

پزشکی شیراز ماصوب ش
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تسهیل فرایا زایمرن توسط شرکت مستقر در مرکز رشد
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اخبار دانش بنیان
ضوابط و مقررات برای عرضه تخفیف معادل  93تا 03درصدی
تبلیغات محصوالت دانشبنیان
پیرو تفاهم نامه همکاری میان معاونت علمی و فناوری ریاست جرمرنروری،
سازمان صدا و سیمای جمنوری اسالمی ایران ،با دستور رییس رسانه ملی،
فعالیت جدی برای تبلیغ و آشناسازی عموم مردم از محصروالت ترجراری
سازی شده در عرصه دانش بنیان را آغاز کرده است.
از جمله بندهای اصلی این تفاهم نامه همکاری مشترک فرهنگ سرازی و
ترویج علم و فناوری در جامعه ،از راه تولید برنامههای مشترک حمایرت از
محصوالت و خدمات دانش بنیان ساخت داخل و در نظر گرفتن ترخرفریر
فرهنای در تبلیغ و معرفی کاالهای دانش بنیان ساخت داخل است.
ضوابط رسرنه ملی در سرل  31برای حمریت از کرالهری دانش بایدرن
ایرانی
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داخلی ،کمک به ارتقاء سطح استانداردهای کاال و خدمات ایرانی در مقایسه
با سایر تولیدات مشابه ،اهتمام جدی به برند ایران و حمایت الزم در ایرن
بخش به منظور حضور مستمر برندهای ایرانی که دارای اثرات اقرترصرادی،
اجتماعی و فرهنای هستند ،بخشی از رویکردهای رسانه ملی است.
 03درص اضرفه پخش تشویقی
به منظور حمایت حداکثری از تولیدکنندگان داخلی و نیز ارائه دهرنردگران
خدمات و کمک به توسعه اقتصادی کشور ،سازمان صدا و سیما ،عرالوه برر
سایر امتیازات در حوزه تبلیغات به شرکت های دانش بنیان ،اضافه پرخرش
تشویقی عالوه بر سایر امتیازات نیز اعطا می کنرد .برر هرمریرن اسرا ،
محصوالت دانش بنیان 08 ،درصد اضافه پخش تشویقی دریافت می کنند.
همچنین برای حمایت از آن دسته از صاحبان کاال و خدمات که در راستای
اصالح الاوی مصرف ،با هدف کاهش مصرف انرژی در جامعره اقردام مری
کنند و نیز ترغیب تولیدکنندگان داخلی ،صاحبان کاال و خردمرات دانرش
بنیان 18 ،درصد اضافه پخش تشویقی با تایید معاونت علمری و فرنراوری
ریاست جمنوری ،دریافت می کنند.

رسانه ملی در سال جدید مجموعه ضوابط و مقررات جذب و پذیرش آگنی
تبلیغات بازرگانی سال  3141سازمان صدا و سیما ،در راستای سریراسرت
های اصل  99و سیاست های اقتصاد مقاومتی براسا برآورد ظرفیت هرای
پیش بینی شده ،با هدف حمایت حداکثری از کار و سرمایه ایررانری و برا
رویکردهای متعدد تنیه و تدوین شده است را ابالغ کرد که در آن تروجره
خاصی هم به تولید دانش بنیان داشت.

بر همین اسا  ،رقم تخفی به تبلیغات محصوالت شرکرت هرای دانرش
بنیان داخلی رقم قابل مالحظهای حدود  18تا  98درصد برای تبرلریرغرات
محصوالت دانش بنیان تولید و ساخت داخل برآورد مری شرود کره ایرن
موضوع فضای کسب و کار را برای فعالیت شرکتهای ایررانری آسران ترر
میکند.

تامین رشد پویا و بنبود شاخص های اقتصاد مرقراومرتری ،حرمرایرت از
کارآفرینان و به حداکثر رساندن مشارکت واحدهای تولیدی و خردمراتری
کشور ،حمایت از تولیدکنندگان ،صادرکنندگان محصوالت و خدمات ایرانی،
حمایت از مخترعین و فعاالن دانش بنیان ،ایجاد رقابت سالم در حوزه های
تولیدی کشور ،توجه جدی به اصالح الاوی مصرف و ترویج مصرف کاالهای

شرکت ها و موسسات دانش بنیان کشور ،برای تبلیغ مرحرصروالت دانرش
بنیان خود می توانند برای اطالع از جزئیات ضوابط و مقررات پرذیررش و
پخش آگنی های رادیویی و تلویزیونی ،به وبسایت این سازمران مرراجرعره
کنند و با دریافت متن کامل آن ،برنامه ریزی برای تبلیغ محصوالت شان و
رونق بازار کاالی ساخت ایران انجام دهند.

اختصاص  033میلیون دالر برای حمایت از شرکت های دانش بنیان

یابد.

با رای مثبت نمایندگان و در ادامه تصویب کلیات بودجه سال  41تروسرط
نمایندگان مجلس شورای اسالمی 088 ،میلیون دالر بررای حرمرایرت از
شرکت های دانش بنیان از محل صندوق توسعه ملی اخترصرا خرواهرد
یافت.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی معاونت علرمری و فرنراوری
ریاست جمنوری ،کلیات بودجه سال  3141با رای اکثریت نرمرایرنردگران
مجلس شورای اسالمی در صحن علنی ،روز گذشته به تصرویرب رسریرد.
براسا بودجه ارائه شده سال جاری به مجلس شورای اسرالمری تروسرط
رییس جمنوری ،به منظور تحقق بخشی از اهداف مندرج در قانون حمایت
از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اخرترراعرات
مصوب  1آذرماه  ، 3104معادل ریالی مبلغ دویست میلیون دالر از مرحرل
صندوق توسعه ملی بابت حمایت از شرکت های دانش بنیان اختصا مری

در جلسه علنی امروز دوشنبه مجلس شورای اسالمی و در ادامره برررسری
بخش های درآمدی الیحه بودجه سال  ، 41این تبصرره برا رای مرثربرت
نمایندگان ،به تصویب رسید.
براسا این گزارش ،معادل ریالی این اعتبار در قالب ردیر برودجره -0
 383810جدول  7الیحه بودجه سال  3141برای معاونت علمی و فنراوری
ریاست جمنوری منظور شده است.
مبلغ ارزی مذکور برای صندوق
توسعه ملی بازگشت از منرابرع
محسوب می شود .تبدیل دالر
به ریال موضوع این برنرد زیرر
نظر بانک مرکزی جرمرنروری
اسالمی ایران صورت می گیرد.
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اجرای موفقیت آمیز سامانه هوشمند ”تعیین دامنه قیمت های متناسب در مناقصات“ در دانشگاه علوم پزشکی شیراز
شرکت داده ناار خوارزمی مستقر در مرکز رشد فناوری اطالعات دانشااه علوم پزشکی شیراز به عنوان یکی از شرکت های پیرشررو در
زمینه ارتقای کاربرد فناوری اطالعات ،موفق به طراحی و پیاده سازی سامانه هوشمند ”تعیین دامنه قیمت های متناسب در مناقصرات“
شد.
پروژه مذکور به جنت انجام محاسبات منم ،پیچیده و زمانبر برای تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشننادی در مناقصات و در ننایت انتخاب برنرترریرن
قیمت پیشننادی در "مدیریت توسعه منابع فیزیکی وامور عمرانی وتجنیزاتی دانشااه علوم پزشکی شیراز" راه اندازی شده است.

از ویژگی های منحصر به فرد این سامانه ،شبیه سازی نرم افزاری مراحل بازگشایی پاکت ها و مدیریت
کلیه مشخصات و مستندات جلسه مناقصه است و می تواند به عنوان یک دستیار مطمئن در جلرسرات
برگزاری مناقصه ،فرآیندهای مربوطه را هدایت نماید.
در این خصو

مدیرعامل این شرکت دانش بنیان ضمن تشکر از زحمات مدیرران و کرارشرنراسران

" مدیریت توسعه منابع فیزیکی وامور عمرانی وتجنیزاتی" جنت همکاری در تولید این محصول ،اعرالم
آمادگی خود را برای راه اندازی این سامانه در دانشااه های علوم پزشکی سراسر کشور ابراز نمود.

برگزاری نشست خبری با حضور پروفسور سمیعی به میزبانی مرکز رشد فناوری اطالعات
مجموعه مرکز رشد فناوری اطالعات دانشااه علوم پزشکی شیراز روز شنبه  9اردی بنشت  3141مفتخر به میزبانی پروفسور سمیعی استاد برجسته ی
علوم مغز و اعصاب و هیات همراه ایشان در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه بود.
در این نشست پروفسور ”مجید سمیعی“ با اشاره به امضا تفاهم نامه همکاری میان دانشااه علوم پزشکی شیراز و مرکز علوم اعصاب هانوفر آلمان ،گفت:
امضای قرارداد و تفاهم نامه برای دانشااه علوم پزشکی شیراز ،می تواند آغاز یک صحنه جدید علمی باشد که در یکی از منم ترین رشته های علمی (علوم
اعصاب) با ارتباطاتی که در قرارداد نوشته شده است ،در سراسر دنیا بتواند برابری داشته باشد و تمام پزشکان و دانشمندان ما در این رشته در دنیا حرف
آخر را بزنند.
پروفسور سمیعی ادامه داد :زمانی که پیشنناد ساخت مرکز علوم اعصاب به من رسید ،با عالقه این دعوت را قبول و به شیراز سفر کردم و خوشحالم که
مسووالن زمینه هایی را آماده کردند تا پس از این سفر بتوانیم کارهای مثبتی برای باال بردن علوم اعصاب در دانشااه علوم پزشکی شیراز انجام دهیم.
ایشان اضافه کردند :بر این اسا  ،راه های جدیدی باز می شود تا استادان مرکز علوم اعصاب به شیراز سفر کنند و یافته ها انتقال یابد و پزشکان برجسته
شیراز هم امکان تحصیل در این مرکز را پیدا کنند.
این استاد برجسته بین المللی ادامه داد :در حال حاضر دانشااه علوم پزشکی شیراز یکی از بنترین دانشااه های کشور است و در علوم اعصاب و جراحی
مغز و اعصاب توانسته اند رشته های مختل جراحی اعصاب را به صورت تخصصی دنبال کنند و با تمرکز خیلی بیشتری در جراحی مغز و اعصاب اطفال
.
که یک رشته بی ننایت منم و حسا است رشد کرده است
این استاد بین المللی علوم اعصاب ،در خصو همکاری نیکوکاران در عرصه سالمت هم گفت :با سوق یافتن نیت های نیک آنان به سوی کارهای علمی،
نتایجی صدها برابری به دست می آید که هزاران برکت برای کشور به همراه دارد.
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معاون جدید مرکز رشد فناوری اطالعات دانشگاه علوم

طراحی ابزاری با استفاده از تکنولوژی پرینتر  9بعدی جهت تسهیل

پزشکی شیراز منصوب شد

فرایند زایمان توسط شرکت مستقر در مرکز رشد فناوری اطالعات
شرکت نواندیشان نخبه محور فار

بر اسا حکمی از سوی رئیس مرکز رشد فناوری اطالعات عرلروم
پزشکی شیراز ،منند بابک وحیدی به عنوان معاون جدید مررکرز
رشد فناوری اطالعات علوم پزشکی منصوب شد.
در متن حکم دکتر سید جلیل معصومی ،رئیس مرکز رشد فنراوری
اطالعات دانشااه علوم پزشکی شیراز خطاب به ایشان آمده است:
با توجه به تجارب و تعند جنابعالی بره مروجرب ایرن ابرالغ بره
عنروان معرین مرکز رشد

فدادریری اطدالعدرت عدلدوم

پزشکی منصوب می گردید .امید است با بنره گیرری از ترجرارب
پیشین خود و همکاری همه پرسنل در پیشبرد اهداف مرکز و انجام
وظای محوله موفق باشید.
الزم به ذکر است منند وحیدی از سال  48به عنوان کارشرنرا
مرکز رشد فناوری اطالعات و هماهنگ کننده امرور مرراکرز رشرد
فناوری دانشااه در معاونت پژوهشی و فناوری مشغول به فعرالریرت
بوده اند.

از جمله شرکت هرای

مستقر در مرکز رشد فناوری اطالعرات دانشراراه عرلروم
پزشکی با همکاری بخش مامایی مرکز آموزشی بنداشرتری
حافظ اقدام به طراحی ابزاری جنت پاره کردن پرده هرای

جنینی نموده است.
این ابزار به شکل یک شی که بر روی اناشت ماما قرار می گیرد طرراحری شرده
است و به کمک دستااه پرینتر  1بعدی در شرکت مذکور ساخته شده است .این
ابزار به فرد ماما در فرایند زایمان طبیعی برای پاره کردن پرده هرای جرنریرنری
(کیسه آب همراه جنین) کمک می کند .این محصول هم اکنون در حال بررسری
نمونه اولیه تولیدی و رفع ایرادات احتمالی می باشد و طی همرکراری مشرتررک
سرکار خانم جوکار ،عضو هیات عملی دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه
) و منند

الزهرا

(

فار

طراحی و در حال آزمایش می باشد.

نعمت اله زاده مدیرعامل شرکت نواندیشان نرخربره مرحرور

راه اندازی کانال رسمی تلگرام مراکز رشد فناوری
معرفی کتاب

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
مرکز رشد فناوری اطالعات علوم پزشکی به عنوان دبیرخانه مراکز رشد فرنراوری

کتاب هدف گلدرت یک کتاب داستان است .اما یک داستان عمومی
نیست .الیاهو گلدرت در کتاب هدف برای ما یک داستان مدیریرتری
را تعری میکند.
مشنور است که در مدار کسب و کار دنیا ،به بسیاری از افررادی
که می خواهند به یک مشاور مدیریت زبده تبدیل شونرد ،تروصریره
میشود که کتاب هدف گلدرت را بخوانند.
گلدرت در کتاب هدف تالش کرده است مفنومTOCیا Theory of

Constraintsیا نظریهی محدودیتها را مطرح کند .این نظریه بره
ما یادآوری می کند که برای بنبود یک فرایند ،باید به دنبال گلوگراه
و محدودیت ها باردیم.

دانشااه به منظور سنولت اطالع رسانی و تسریع در انعکا

اخبار ،تروانرمرنردی

های مراکز و ارائه مطالب آموزشی مرتبط ،کانال رسمی مرراکرز رشرد فرنراوری
دانشااه را در شبکه اجتماعی تلارام راه اندازی نموده است.
کاربران این شبکه اجتماعی می توانند به مرنرظرور
بنره مندی از آخرین اخبار و مطالب مررتربرط بره
آدر ذیل (یا از طرریرق اسرکرن)QR CODE
مراجعه نموده و باکلیک بر روی گزینه ( ،)joinبره
عضویت کانال تلارام مراکز رشد فنراوری دانشراراه
درآیند.
https://telegram.me/SUMSIncubators

خبرنرمه شمرره  -11اردی بهشت مره 1931
تهیه ش ه در :مرکز رش فاریری اطالعرت علوم پزشکی شیراز
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