
 

 

 
 3تک سالمت  برنامه رویداد  ملی اینو                     

 روز ساعت uسالن  1سالن  2سالن  3سالن 

نل فناوریهای نوین تجهیزات اپ

  پزشکی و توانبخشی
 

استانداردها و مجوزها در نل  اپ

 حوزه صنایع غذایی
 

 دوراپزشکینل اپ

 

 13-11 11/1/79  

 پنج شنبه

 13-11 نهار و نماز

 11-11 افتتاحیه

 محصول توسعه و نوآوری کارگاه کارگاه اینوتکس

 غذایی صنایع در جدید

کارگاه تله مدیسین در مدیریت 

 تله –بحران وحوادث غیر متقربه 

مدیسین برای بیماران خاص و 

 سالمندان
 

 19:31-

11:31 

کارگاه فرایند دانش بنیان شدن 

 شرکت فرصت ها تجارب

کارگاه چرا شکست می  کارگاه ترجمان دانش وخالقیت

خریم؟بررسی مدل های رشد 

 ابرسالمت، روبیکا و تله طب

 21-11 

 11-21 منتورینگ ومذاکره

نل فرصت ها وتهدید های اپ در سالمت نل اینترنت اشیااپ

محصوالت دانش بنیان شرکت های 

فناوروشرکت های دانشگاهی در 

 تعامل با صنایع غذایی وفناوران

نل سرمایه گذاری وحمایت مالی اپ

در حوزه تجهیزات پزشکی 

 توانبخشی

 13-11 11/1/79 

 جمعه

 13-11 نهار ونماز

نل استانداردها و مجوزها اپ

 درحوزه تجهیزات توانبخشی

نل دانشگاه نسل سوم، توسعه اپ

فناوری وتجاری سازی دانش در 

 حوزه سالمت

کارگاه ارزیابی حسی وبکارگیری 

آن طبق معیارهای جهانی در 

 (1طراحی محصول)

 11-11 

کارگاه اصول طراحی مهندسی  در سالمتکارگاه اینترنت اشیا 

محصوالت توانبخشی وتدوین 

 برنامه صادرات

کارگاه ارزیابی حسی وبکارگیری 

آن طبق معیارهای جهانی در 

 (2طراحی محصول)

 11:31-

11:31 

 11-11 منتورینگ ومذاکره

نل فرصت های کارافرینی اپ

ونیازمندیهای فناورانه در صنایع 

 تخمیری

کارگاه فروش دانش فنی از  همراهنل سالمت اپ

 دانشگاه به صنعت

نل مالحظات مالکیت فکری در اپ

همکاری های فناورانه دانشگاه 

 وصنعت

13-11 11/1/79 

 شنبه

 13-11 نماز ونهار

کارگاه استانداردهای وگایدالین 

های خدمات وتجهیزات پزشکی 

 وتوان بخشی

کارگاه طراحی یک اپلیکیشن 

 حوزه سالمتساده موبایل در 

نل انتقال تکنولوژی از دانشگاه اپ کارگاه مارکتینگ در صنعت غذا

به صنعت:درسهایی از تجربیات 

 موفق وناموفق

11-11 

 اختتامیه
 

19:31-

11:31 

9137تیرماه  11الی  11زمان برگزاری   



 
برنامه پانل ها وکارگاه ها حوزه فناوری سالمت                  

 مکان برگزاری :بوستان گفتگو

 

 

 

 برنامه پانل های حوزه سالمت:

 دکتر مهرداد مهربد(–دکتر محمد تقی احمدیان –دکترامیر امیر خانی -مهندس علی رضا شاه محمدی-اینترنت اشیا در سالمت )دکتر امید پورنیکپانل 

  وکاربردها تعاریف 

 فرصت ها و چالش ها 

  اهمیت و ضرورت 

 )نمونه های عملیاتی و کاربردها )سناریوهای موفق 

   مدل اقتصادی کسب وکار اینرنت اشیا 

 پرچمی( پیماندکتر– –دکتر امین دهقانیان  –دکتر محسن محرابی  –دکتر علی رضا احمد وند -سالمت همراه )دکتر علی رضا طهرانی یزدیپانل 

  بیمارستان همراه 

 بهداشت عمومی همراه 

 سیستم های تشخیص همراه 

 داروخانه همراه 

 (مهندس مهشید کوچکسرایی -دکتر حمید رضا دهقان –دکتر فرزان مجید فر –دکتر حمید کشوری –)دکتر ایمان زاده  دورا پزشکیپانل 

 پایش ومراقبت سالمت سالمندان ومعلولین ومبتالیان به بیماری های مزمن 

 مدیریت و ارایه خدمات سالمت در بحران ها وبالیای طبیعی 

 ارایه خدمات سالمت در اورژانس های پزشکی شهری وبین شهری 

  غربالگری ، تشخیص به هنگام وپیشگیری ازبیماری های شایع 

 :کارگاه ها

 اینترنت اشیا در سالمت )مهندس مارال رسولی( .1

 چگونگی طراحی یک اپلیکیشن ساده موبایل در حوزه سالمت   )مهندس مرتضوی(            .2

 چرا شکست می خوریم ؟بررسی مدل های رشد ابر سالمت ، روبیکا وتله طب )دکتر اسدی( .3

 سرایی(تله مدیسین برای بیماران خاص وسالمندان)مهندس مهشید کوچک –تله مدیسین در مدیریت بحران وحوادث غیر متقربه  .4

 به سایتهاکارگاه ها و پانل ثبت نام  د . جهت می باش 79تیرماه  5ریال می باشد. مهلت ثبت نام  000/000/1 ر یک از کارگاه ها و پانل ها همبلغ 

i2c.iums.ac.ir/inotech3/?p=357https://   مراجعه نمایید .  

دریافت  و مراجعه  https://i2c.iums.ac.ir/inotech3/?p=347 به سایت   3رویداد ملی اینوتک سالمت  جهت دریافت غرفه در نمایشگاه

 دبیر اجرایی حوزه فناوری سالمت                                 تماس حاصل نمایید.  07044957240تسهیالت ویژه به شماره تلفن 
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