
با مشارکت و حمایت : 
   

ستاد توسعه فناوری های سلول های بنیادی 

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 

سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت 

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو 

سازمان حفاظت محیط زیست 

وزارت صنعت، معدن، تجارت 

سازمان پزشکی قانونی  

سازمان تامین اجتماعی  

 سازمان انتقال خون 

سازمان هالل احمر  

سازمان ناجا 

 چهارمین همایش و
 فن بازار ملی سالمت 

۲۰ و ۲۱ آبان ماه

دکتر کریمی  
رئیس همایش

دکتر صحراییان  
دبیر همایش

دکتر فریدی  
دبیر اجرایی همایش

دکتر مؤذنی  
دبیر فناوری همایش

دکتر طباطبایی  
امور بین امللل همایش



۲۰ آبان ماه ۹۷

پذیرش شرکت کنندگان وتوزیع پک پذیرایی
 ۸:۰۰
 ۸:۳۰

افتتاحیه

 قرائت قرآن، سرود جمهوری اسالمی ایران و 
خیر مقدم

 ۸:۳۰
۸:۴۰

ارائه گزارش همایش و فناوری دانشگاه توسط 
جناب آقای دکتر صحراییان 

 (معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران)

 ۸:۴۰
۸:۵۵

دستاوردهای فناورانه ی دانشگاه های علوم 
پزشکی کشور ۱

 ۸:۵۵
۹:۰۰

سخنرانی جناب آقای دکتر کریمی      
  (رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران)

 ۹:۰۰
۹:۱۰

دستاوردهای فناورانه شرکت های دانش بنیان 
دانشگاه علوم پزشکی تهران

 ۹:۱۰
۹:۱۵

سخنرانی جناب آقای دکتر مخبر         
( دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی)

 ۹:۱۵
۹:۳۰

دستاوردهای فناورانه ی دانشگاه های علوم 
پزشکی کشور ۲

 ۹:۳۰
۹:۳۵

نشست شماره ۱: 
راه های تحقق دانشگاه نسل سوم

 ۹:۳۵
۱۲:۰۰

دکتر سهراب پور (ریاست نشست)                               
 (معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران)

دکتر قنبری (مجری نشست) 
(مسئول بسته تحول آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران)

دکتر یوسف زاده 
 ( رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن) 

دکتر احمدیان 
(رئیس دانشکده فناوری های نوین پزشکی) 

دکتر منظم  
(مدیر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت  دانشگاه علوم پزشکی تهران)

نماز، نهار 
  بازدید از غرفه های فن بازار

۱۲:۰۰
۱۴:۰۰

نشست شماره ۲ :  
مدل بومی دفاتر انتقال تکنولوژی

۱۴:۰۰
۱۶:۰۰


دکتر علیزاده )ریاست نشست(
(مدیر گروه سیاست گذاری و برنامه ریزی دفتر توسعه فناوری سالمت 

وزارت بهداشت) 

دکتر موذنی (مجری نشست)  
(مسئول گروه تجاری سازی مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت 

دانشگاه)

دکتر حکمت نیا 
(معاون مالکیت فکری وزارت دادگستری) 

دکتر هاله حامدی فر 
(مدیرعامل شرکت سیناژن) 

دکتر هومن حاجی پور 
(معاون امور کسب و کار اتاق بازرگانی تهران)

۲۱ آبان ماه ۹۷

نشست شماره ۳ : 
پژوهش مسئله محور

 ۸:۳۰
۱۰:۱۵

دکتر صحراییان (ریاست نشست)  
(معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران)

دکتر فریدی (مجری نشست) 
( معاون مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه)

دکتر سرکار 
( ريس مرکز رشد تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران) 

دکتر حق جو 
( معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان) 

دکتر فاضلی 
(مسئول توسعه و تحقیقات شرکت زیست دارو دانش و مدیر عامل شرکت 

بنیان سالمت کسری) 

۱۰:۱۵ ارايه شفاهی ایده های محصول محور
۱۱:۳۰

سخنرانی دکتر ملک زاده 
( معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت)

 ۱۱:۳۰
۱۲:۰۰

نماز و نهار 
بازدید از غرفه های فن بازار

 ۱۲:۰۰
۱۴:۰۰

آیین تجلیل

سخنرانی دکتر وطن پور 
(مدیر توسعه فناوری سالمت وزارت بهداشت)

 ۱۴:۰۰
۱۴:۱۵

۱۴:۱۵ تقدیر و اهدا جوایز، قرائت بیانیه 
۱۶:۰۰
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۲۰ آبان ماه ۹۷

۹:۰۰ مسابقه دانشجویی
۱۸:۰۰

۲۰ و۲۱ آبان ماه ۹۷

۹:۰۰ فن بازار ملی سالمت
۱۶:۰۰
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