برنامه همایش کارآفرینی در حوزه سالمت
مراسم افتتاحیه
ساعت برگزاری

مدت زمان

عنوان

8:30-8:40

سخنرانی رییس همایش :دکتر سعید موحد

 10دقیقه

8:40-8:45

سخنرانی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه :دکتر فاطمه آذرکیش

 5دقیقه

8:45-8:55

سخنرانی دبیر علمی همایش :علی میربلوچزهی

 10دقیقه

8:55-9:00

سخنرانی دبیر اجرایی همایش :محمدامین بزرگزاده

 5دقیقه

پنل اول
(اعضای پنل :سجاد یعقوبی -افسانه چاوشانی-صیداملک دادخواه -محمد مهرعلیان -رضا فوالدی فرد)

9:10-9:27
9:27-9:45
9:45-10:03
10:05-10:20
10:20-10:50

جهتگیری کارآفرینی در تولید محصوالت جدید شرکتهای دانشبنیان با تأکید بر بازاریابی محصوالت
در حیطه سالمت
کارافرینی ،چالش ها و راه حل ها
کارآفرینی و بازایابی گردشگری پزشکی بیمارستان های شهر یزد با تاکید بر عناصر آمیزه بازاریابی
خدمات درمانی در سال 1400
کارآفرینی در بستر استارت اپ های سالمت در پاندمی کووید :مرور نظام مند
کارگاه اول:
ضرورت شتاب بخشی کارآفرینی در حوزه سالمت
نمایش پوسترها درسایت

شماره تماس دبیرخانه همایش0991 326 0148 – 0903 149 5005 :

مصطفی پیوند
سجاد یعقوبی
محمد کاظم رحیمی

 17دقیقه
 17دقیقه
 17دقیقه

فاطمه باقربراهویی

 17دقیقه

دکتر عزیزاله رودینی

 30دقیقه

پنل دوم
(اعضای پنل :تهمینه صالحیان-فاطمه آذرکیش-مرضیه مرادقلی -احسان ابویی مهریزی-مهرزاد ابراهیم زاده)

11:00-11:17
11:17-11:34

گردشگری سالمت در ایران
جهت گیری کارآفرینی در تولید محصوالت جدید شرکت های دانش بنیان با تاکید بر بازاریابی محصوالت
در حیطه سالمت

زهرا حکمتی
حسام رسولی راد

 17دقیقه
 17دقیقه

11:34-11:50

جایگاه کارآفرینی در آموزش مراقبت های بهداشتی در دانشگاه های استان سیستان و بلوچستان

هما صمیمی

 17دقیقه

11:50-12:10

کارآفرینی با نانوکربن فعال برپایه هسته خرما در بسته بندی مواد غذایی (یک مطالعه مروری)

افسانه چاوشانی

 17دقیقه

کارگاه دوم:

12:10-12:40

تبیین ضرورت مشاوره کسب و کار برای دانشجویان حوزه بهداشت با هدف توانمندسازی و بهبود آینده
شغلی

دکتر محمد تقی
قانعیان

 30دقیقه

پنل سوم
(اعضای پنل :بهزاد فروتن -بیبی زهرا موسوی-بهروز ابراهیم زاده -علی محمد آدابی)

13:30-13:47

شناسایی و تدوین مدل توسعه شایستگی کارافرینانه اعضای هیئت علمی دانشگاه ها

فریبا زاهدی فر

 17دقیقه

13:47-14:05

ارزیابی دانشگاه های علوم پزشکی ایران بر اساس ویژگیهای دانشگاه کارآفرین

الناز شه بخش

 17دقیقه

14:05-14:22

نقش آموزش های کارآفرینانه در توسعه گیاهان دارویی

هدی لویمی

 17دقیقه

14:22-14:40

جایگاه پارک های علم و فناوی و مراکز رشد دانشگاهی در توسعه شرکت های دانش بنیان و تجاری

بهمن خسروی پور

 17دقیقه

کارگاه سوم:

دکتر غالمرضا

سرگذشت یک کارآفرین

محمودی

14:40-15:10
15:20-15:45

اختتامیه همایش

شماره تماس دبیرخانه همایش0991 326 0148 – 0903 149 5005 :

 30دقیقه

