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 نام نماینده یا مدیر عامل :

 

 

 

 

 لطفا در این قسمت چیزی ننویسید :

 

 

 

 

 

 

دستیابی به اطالعات عمومی جهت تشریح اهداف و برنامه های واحد توجه : این پرسشنامه به عنوان ابزاری برای 

متقاضی به منظور طرح در کارگروه پذیرش مرکز رشد دانشگاه های علوم پزشکی کشور تدوین شده است. لذا تکمیل 

 آن به منزله پذیرش، مشارکت یا هر نوع رابطه کاری دیگر با این مرکز نمی باشد.

دریافت تقاضای اولیه استقرار واحد فناوری در مرکز رشد و تعیین وضعیت موجود و توانمندی هدف از تکمبل این فرم 

 های واحد فناور و نیز برآورد نیازها و انتظارات از مرکز رشد مورد تقاضا می باشد.

 

 
 مرکز رشد فناوری سالمت

 

 کاربرگ درخواست پذیرش واحد فناور در مرکز

 

 کد مدرک :

 شماره بازنگری :

 تاریخ بازنگری :

 .................دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران......: نام شرکت/ هسته

 ........بیماران سکته مغزیتوانبخشی مجازی برای اندام فوقانی ..: یمحور دهیعنوان ا

 ....سرکار خانم دکتر شاهمرادی...: عامل ریمد ای ندهینما نام

 دانشگاه پیراپزشکی دانشکده -فردانش کوچه -قدس خ -انقالب خ -تهران ..... :و تلفن آدرس

 99170202188-سالمت اطالعات مدیریت گروه .پنجم طبقه .تهران پزشکی علوم

   17/11/97 تقاضا خیتار

استقرار مجازی  □رشد        □دوره رشد مقدماتی       □متقاضی استقرار :               

.............................. پذیرش:تاریخ  ........................ شماره پذیرش : ......................................... شماره تقاضا :  

...............................................................................................................................................:نام کارشناس یا ناظر  
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 : مشخصات متقاضی اصلی / مدیر عامل. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 : اطالعات موسسین / تیم کاری واحد .2 

 نحوه همکاری زمینه همکاری  شغل و محل کار آخرین مدرک تحصیلی و رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی

سرکار خانم دکتر 

 لیال شاهمرادی

–هیئت علمی  دکترای مدیریت اطالعات بهداشتی

دانشگاه علوم 

 پزشکی تهران

  

جناب آقای دکتر 

نورالدین نخستین 

 انصاری

–هیئت علمی  دکترای فیزیوتراپی

دانشگاه علوم 

 پزشکی تهران

  

.... محل تولد ...........................تاریخ تولد : .....................................شاهمرادی....ادگی : ............... نام خانو................لیال...... :نام

:.................... 

دانشگاه علوم نام دانشگاه : ....                         فارغ التحصیل                 □دانشجو        : وضعیت کنونی تحصیلی

 ...............................پزشکی تهران

   دکترا              □کارشناسی ارشد       □کارشناسی           □کاردانی       □دیپلم   : مدرک تحصیلی اخذ شده

 علوم پزشکی تهران دانشگاهعضو هیئت علمی ........: عنوان شغل جاری   

 بهداشتیمدیریت اطاعات عنوان رشته تحصیلی : 

                    □دانشجو                    عضو هیئت علمی              □کارمند              □پژوهشگر           □فناور  : وضعیت شغلی

  دانشگاه علوم پزشکی تهران .....:نام دانشگاه محل اشتغال / تحصیل 

مدیرعامل شرکت دانش بنیان مدیران توسعه سالمت پارسی تیراژه نیز می دکتر لیال شاهمرادی :  موارد دیگر ) نام ببرید (

 ..باشند

 گروه .پنجم طبقه .تهران پزشکی علوم دانشگاه پیراپزشکی دانشکده -فردانش کوچه -قدس خ -انقالب خ -تهران آدرس محل کار : .

 سالمت اطالعات مدیریت

 .02188991702 .تلفن : .   14177 -44361 کد پستی : .

....... آدرس پایگاه اینترنتی :  Lshahmoradi@tums.ac.ir, ..@gmail.com20lshahmoradi آدرس پست الکترونیکی

oradi?lang=enhttps://www.tums.ac.ir/faculties/lshahm 

 

mailto:Lshahmoradi@tums.ac.ir
https://www.tums.ac.ir/faculties/lshahmoradi?lang=en
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آقای سهراب 

 الماسی

ارشد فناوری اطالعات سالمت و دانشجوی 

 دکترا

-دانشجوی دکترا

دانشگاه علوم 

پزشکی شهید 

 بهشتی

  

 

 

که می خواهید به ثبت برسانید:نام و مشخصات سهامداران در شرکت موجود یا شرکتی . 3  

 

 ردیف نام شرکاء ثبت سهام هر فرد تعداد سهام تخصص نوع فعالیت شرکت

      

      

 

در صورتی که شرکت ثبت شده ای جهت انجام امور مربوطه طرح یا ایده پیشنهادی دارید این قسمت را تکمیل  -1-3

 نمایید.

............شماره ثبت :.................... ............................تاریخ ثبت :........ ..............................نام شرکت :............................  

 

فعالیت هایی که تاکنون از طریق این شرکت انجام داده اید؟ -2-3  

1-..........................................................................................................................................................................................  

2-..........................................................................................................................................................................................  

3-..........................................................................................................................................................................................  

که واحد فناوری در مرکز به آن خواهد پرداخت : نوع فعالیت اصلی-4  

 طراحی محصول نمونه / خدمات  □کسب دانش فنی                                                                               □

 بازاریابی و جذب مشارکت مالی                                                                          تولید محصول نمونه  □

 سایر  □                                     تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی قبلی  □
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 گگگ

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:  توضیحات

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................          

   

 
خالصه ای از ایده محوری / زمینه کاری پیش بینی شده برای واحد، به همراه سابقه فعالیت ها ی مرتبط انجام  -5

:  شده ) حداکثر در یک صفحه (

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................            

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................  

توجیه اقتصادی محصول و یا خدمات مورد نظر چیست؟ -6  

بهبود اعصاب و در یک محیط برای ارتقا و  برنامه توانبخشی شامل انجام دادن وظایف خاص ،تکراری ،شدید و معنی دار .....

اعمال حرکتی است توانبخشی فشرده بعد از سکته مغزی برای به حداکثر رساندن نتایج،بهبود جریان بستری و کاهش هزینه در 

از آنجا که بازتوانی سکته مغزی ممکن است چندین ماه طول بکشد، و عوامل مختلفی از جمله باال  درازمدت ضروری است.

ندگی مراکز توانبخشی، عدم دسترسی به مراکز، محدودیت های حرکتی بیمار و مشکالت بودن هزینه اثربخشی  و پراک

عالوه بر این، موانع  ار با محدودیت های جدیمواجه است.رفت وآمد به این مراکز ،پیگیری برنامه توانبخشی از سوی بیم

مالی، شخصی و محیطی اثر درمانهای متداول توانبخشی را محدود می کند.استفاده از واقعیت مجازی به عنوان یک روش مکمل ر 

باعث باال بردن انگیزه و افزایش رضایت بخشی این روش عالوه بر این کنار سایر روش ها می تواند به بهبود بیماران کمک کند و 

. همچنین در طراحی این بازیها از سنسور کینکت برای ردیابی حرکات استفاده شده است.که از .دن بیمار موثر استو درگیرکر

        لحاظ هزینه مقرون به صرفه بوده و متناسب توانایی و نیاز بیماران سکته مغزی است.

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................
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 خیر               □ار برای محصول شما انجام داده شده است؟                بلی  آیا مطالعات امکان سنجی و باز -7

 به پیوست ارسال شود. FSو  BP در صورت مثبت بودن یک کپی از 

 

.             

 

 خیر               □شده است؟                بلی   ایده یا محصول مورد نظر ثبت اختراع داخلی آیا -8

 به پیوست ارسال شود. در صورت مثبت بودن یک کپی از گواهی ثبت اختراع

 

.             

 

 خیر               □آیا ایده یا محصول مورد نظر ثبت اختراع خارجی شده است؟                بلی   -9

 به پیوست ارسال شود. در صورت مثبت بودن یک کپی از گواهی ثبت اختراع

 

.             

 

آیا استانداردهای بین المللی یا ملی مرتبط با محصول یا خدمات طرح را در دسترس دارید؟              -10  

 خیر               □بلی     

 □ سایر              □ FDA □         CE به پیوست ارسال شود. در صورت مثبت بودن یک کپی از گواهی اخذ شده

 

.             

 

 خیر               □آیا محصول شما تائیدیه کنترل کیفیت و تضمین کیفیت را دارد؟                بلی   -11

 به پیوست ارسال شود. در صورت مثبت بودن یک کپی از تائیدیه

 

.             

 

 خیر               □آیا محصول شما مجوز و پروانه اخذ کرده است؟                بلی   -12

 به پیوست ارسال شود. در صورت مثبت بودن یک کپی از مجوز یا پروانه

 

.             

 

؟               مشتریان محصول یا خدمات شما چه بخشی از جامعه هستند-13  

 نام ببرید (      )        □بیماران خاص              بیمارستان ها              □عموم مردم  

و همه افرادی که سکته مغزی کرده اند و  کلینیک های فیزیوتراپی  و مراکز توانبخشیرید (ببنام )   □سازمان ها  

نام ببرید ()       □سایر  برای بازتوانی اندام فوقانی باید فیزیوتراپی انجام دهند.  
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 تجهیزات و امکانات موجود توسط متقاضیان یا شرکت : -14

 تعداد / مقدار عنوان تجهیزات، قطعات یا موارد مصرفی

 عدد1 لب تاب

 عدد 1 سنسور کینکت

  

  

  

 

 تجهیزات مورد نیاز طرح / ایده که باید توسط مرکز رشد فراهم شود :  -15

 نوع خدمت عنوان خدمت ردیف

 )تجهیزات، قطعات یا موارد مصرفی، تسهیالت و ...(

 برآورد قیمت کل تعداد / مقدار

     

     

     

     

     

 

 □دوره رشد                        □متقاضی استقرار در : دوره رشد مقدماتی    -16

 

 

 

 

 

 

 

رشد و انتظارات خود را از این مرکز بیان نمایید.به طور خالصه علت درخواست استقرار در مرکز  -17  

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................           

...........................................................................................................................................................................................  
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 ( :نوع و میزان حمایت های مورد نیاز ) شامل محل استقرار، تجهیزات اداری و حمایت های مالی و ...  -18

 تعداد / مقدار حمایت های مورد نیاز

 متر مربع    □فضا       □کامپیوتر     □امکانات دفتری    فضای فیزیکی و امکانات اداری

 □اینترنت     □کارپردازی    □کپی        □منشی   □فکس     □تلفن    خدمات اداری

 □الکترونیک    □مکانیک   خدمات کارگاهی

طراحی  بازاریابی    کامپیوتر    □استاندارد   □مکانیک   □الکترونیک خدمات مشاوره ای

   □حقوقی    □تخصصی پزشکی    اقتصادی و شناخت بازار       □صنعتی

 □خدمات آموزشی

 سایر موارد

 

تاریخ  ........... دانشجو ................سمت : .................سهراب الماسی.... نام و نام خانوادگی تکمیل کننده پرسشنامه :

 امضاء :  .........12/11/1397تکمیل : .....

 مستندات مورد نیاز :

 اسناد مثبته شرکت ) در صورت وجود ( .1

  Business Planمطالعات بازار .2

 گواهینامه استانداردهای ملی و بین المللی) در صورت وجود ( .3

 ر صورت وجود (گواهینامه ثبت اختراع داخلی و بین المللی) د .4

 گواهینامه کنترل کیفیت و تضمین کیفیت) در صورت وجود ( .5

 مجوز و پروانه تولید) در صورت وجود ( .6

 

 

 


