
 یارتوپد یهامپلنتیبا ا یعمل ییکارگاه آشنا

 

 ملک آبادی دکتر زهرا گلی

 بیومکانیک از دانشگاه صنعتی امیرکبیر-دکترای مهندسی پزشکی

 فرصت مطالعاتی() MIT -ی پزشکی هارواردپژوهشگر مدرسه

 های ارتوپدیی ایمپلنتسامانه-ت تجهیزات پزشکی صا ایرانمشاور شرک

 چکیده
ها درون بدن جاگذاری میهای مفاصل و استخوانها/ ناهنجاریهستند که به منظور بهبود نارساییهایی ارتوپدی، ایمپلنتهای ایمپلنت

ه باشند. ب بایست عالوه بر زیست سازگاری، از مقاومت مکانیکی مناسبی برخوردارها میکار رفته برای ساخت این ایمپلنت شوند. مواد به

و یک ایمپلنت دینامیک شوند. به عنوان مثال، ایمپلنت زانبندی میی استاتیک و دینامیک تقسیما به دو دستههطور کلی، این ایمپلنت

های ستون فقرات، حالت استاتیک دارند. در این کارگاه، کند. اما بسیاری از ایمپلنتهای طبیعی زانو را محدود نمیاست و حرکت

 های ستون فقرات، مفصل زانو و مفصل هیپ آشنا خواهند شد.ن به صورت عملی با ایمپلنتمخاطبی

 سرفصل مطالب
 های ستون فقراتو مشاهده ی تجربی انواع ایمپلنت معرفی 

 معرفی و مشاهده ی تجربی پروتز زانو 

 معرفی و مشاهده ی تجربی پروتز هیپ 

 آشنایی با تکنولوژی تولید 

 های ارتوپدیگذاری ایمپلنت ن های تصدیق و صحهآزمو 

 های ارتوپدیها و آزمون های تکمیلی ایمپلنتفرایند 

 فرایند ارزیابی بالینی 

 چالش ها و آینده ی پیش رو 

 مخاطبین
 دانشجویان سال آخر کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای رشته ی مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیک و بیومواد

 مشخصات کارگاه

 هزار تومان 50 هزینه کارگاه: نفر 30 ظرفیت کارگاه: عملی نوع کارگاه:

 18-16ساعت  1401دی ماه  1پنج شنبه  زمان برگزاری:
 



 گنالیو س ریپردازش تصو قاتیمرکز تحق یهاها و فرصتتیحما یمعرفکارگاه 

 یمعرف و یدانشگاه نیب یهاتیاصفهان از فعال یدانشگاه علوم پزشک یپزشک

 سالمت از راه دور شیسامانه پا
 

 دهندگان:ارائه
 معرفی، فعالیتها و هستههای مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی

 دکتر حسین ربانی

  
  ریاست مرکز

 

فعالیتهای هسته الکترونیک در پزشکی و حمایتهای مرکز تحقیقات و دانشگاه در تحقیقات بین رشتهای و حوزه 

 ساخت

 مهندس علیرضا شیرانی

 
  کارشناس پژوهشی مرکز

 

  پایش سالمت از راه دور سامانه یمعرف

 دکتر محمد حسین وفایی

 
 هیئت علمی پژوهشی مرکز

 



 

 چکیده

 ت.اس افتهی لیبخش تشک 3کارگاه عمدتا از  نیا

 .شودیخته ماپرد گنالیو س ریپردازش تصو قاتیفعال مرکز تحق یهاها و هستهیها، توانمندتیمرکز، فعال یبخش اول به معرف در

 زاتیتجه یهامرکز مهارت یبه همراه معرف یپزشک یمرکز در مهندس کیهسته الکترون یهاتیدر مورد فعال یحاتیبخش دوم توض در

مرکز  سالمت دانشگاه و تالیجید یاصفهان، مرکز پزشک یدانشگاه علوم پزشک یفکر تیدفتر ثبت اختراع و مالک ،(Skill lab)یپزشک

. دیارائه خواهد گرد (ace) نایابن س یسالمت و مرکز تعال یمرکز نوآور ، (Fabrication Laboratory) ساخت یمهندس شگاهیآزما

 .است یینها دیبه محصول و تول انیو دانشجو نیمحقق یهادهیا لیکمک به منظور تبد یمراکز در راستا نیا یالزم به ذکر است همگ

 یارند، بسترد وستهیو پ ژهیبه مراقبت و ازیکه ن یمارانیب یسامانه برا نیگردد. ا یارائه م ماریسالمت ب نگیتوریبخش سوم سامانه مان در

لاگنیاطالعات مربوط به س کهیخود را در منزل ادامه دهند در حال یروند درمان مارستان،یشدن در ب یبستر یکند تا بجا یرا فراهم م

 شود. یپزشکان متخصص مربوطه ارسال م یبرا یکیبه صورت الکترون آنها یاتیح یاه

 

 سرفصل مطالب

 معرفی، فعالیت ها و هسته های مرکز تحقیقات پردازش تصویر سیگنال 

 فعالیت های هسته الکترونیک در پزشکی + حمایت های مرکز تحقیقات و دانشگاه در تحقیقات بین رشته ای و حوزه ساخت 

  پایش سالمت از راه دورسامانه معرفی 

 

 مخاطبین
 های مهندسی پزشکی )گرایش بیوالکتریک و بیو انفورماتیک( ، مهندسی برق )گرایش الکترونیک و مخابرات(دانشجویان رشته

 

 مشخصات کارگاه

 رایگان هزینه کارگاه: نفر 30 ظرفیت کارگاه: نظری نوع کارگاه:

 15:30-13:30ساعت  1401دی ماه  1پنج شنبه  زمان برگزاری:

 
  



 الزامات تولید تجهیزات پزشکیکارگاه 

 ارائه دهنده:

 
 دکتر پیمان تاکی

 عیصنا یمهندس یدکترا

 و صنعت غذا و دارو یگذارهیسرما یهاو فعال در حوزه مشاور

 (CE -تکنیکال فایل  -)کالس خطر  بخش اول سرفصل مطالب

 کالس بندی خطر محصوالت 

 محصوالت الزامات 

 ساختار تکنیکال فایل 

  الزاماتCE  مطابق باMDR 

 (PMS -GMP  -ISO) دوم بخش سرفصل مطالب

 های تمیزبندی اتاقکالس 

  الزاماتISO 13485 

  آشنایی با مفاهیم(GMP) racticesPanufacturing MGood    

  آشنایی باMarket Surveillance (PMS)-Post 

 مخاطبین
 یپزشک زاتیتجه دیعالقه مند به تول النیو فارغ التحص انیدانشجو د،یاسات هیکل

 کارگاه مشخصات 

 هزار تومان 250 کارگاه:هر بخش از  هزینه  نفر 30 ظرفیت کارگاه: نظری نوع کارگاه:

 زمان برگزاری:
 10:30-308:ساعت  1401دی ماه  2 جمعه

 0031:-0011:ساعت  1401دی ماه  2 جمعه

  کارگاه برای افرادی که قصد دارند در هر دو بخش از کارگاه شرکت الزم به ذکر است هزینه

 هزار تومان  است. 400کنند، با در نظر گرفتن تخفیف،  

  



 یتجارت فناور یبا خدمات کارگزار ییآشناکارگاه 

 ارائه دهنده:

 
 دکتر علیرضا رضائی

 دکترای مهندسی برق از دانشگاه صنعتی امیرکبیر و صنعتی شریف

 عضو هیات علمی مکاترونیک و هوش مصنوعی دانشگاه تهران

 استان البرز و مشاور کسب و کار و استارتاپها یفن بازار منطقه ا کارگزار

 چکیده

 کارگزاران فناوری واسطهای بین تولیدکنندگان فناوری یعنی کارافرینان اساتید و دانشجو با بازار فروش آن محصول می باشند. از آنجاییکه

گذاری بر روی طرحها بدون سرمایه گذار و گری را ندارند اکثر کارهای سرمایهو کارافرینان دانش کافی برای این نوع واسطهاکثر اساتید 

هایی که در این رسد. کارگزاران تجارت فناوری بر اساس دوره و دانششود و به سرانجام مقصود نمیبازار هدف به حال خود رها می

 این مشکالت دارند. اند سعی در رفعزمینه دیده

  سرفصل مطالب
 معرفی کارگزار فن بازار 

 معرفی خدمات بازاریابی و فروش 

 معرفی خدمات انتقال فناوری 

 آشنایی با جذب سرمایه 

 اشنایی با فرایند دانش بنیانی و مزایای آن 

 آشنایی با خدمات کیلینیکهای کسب و کار 

 آشنایی با صندوق ضمانت صنایع کوچک ایران 

 بین المللی تجارت فناوی بازارهای 

 مخاطبین

 کارافرینان، اساتید و دانشجوبان

 مشخصات  کارگاه

 هزار تومان 250 هزینه  کارگاه: نفر 30 ظرفیت کارگاه: نظری نوع کارگاه:

 3051:-3:301ساعت  1401دی ماه  1 پنج شنبه زمان برگزاری:

 



 یاستارت آپ موفق در مهندس کی تیریو مد یراه انداز یچگونگکارگاه 

 یپزشک ستیز

 ارائه دهنده:

 
 فیروزه طبیب زاده

 یستیعلوم ز شیفناورانه با گرا ینیکارآفر نهیمدرس دانشگاه و مشاور در زم

 چکیده

هستیم که گاه سرنوشت اندازی شرکت استارتاپی بسیار افزایش یافته است و شاهد های جوانان ایرانی برای راههای اخیر فعالیتطی سال

شان را در هایی که با شور و شوق و انگیزه زیادی حضور خودچنان با موفقیت همراه نیست. شرکتکسب و کارهای ایرانی در این حوزه آن

ن با ارکان شوند. در این کارگاه سعی بر آن است که مخاطباکنند متأسفانه خیلی سریع و ناگهانی از بازار خارج میبازار فناوری اعالم می

 اصلی یک استارت آپ موفق و تبدیل ایده به عمل در این حوزه آشنا گردند.

  سرفصل مطالب

 یپردازدهیو ا یشناسفرصت 

 یسازیو تجار ینیکارآفر ریمس میترس 

 آن یبندبیو ترک یسازمیت 

 با انواع آن ییو آشنا یمال نیتأم 

 استارت آپ حیصح تیریمد 

 استارت آپ نیبا مدل ل ییآشنا 

 خاطبینم

 مربوط یاه نهیو زم یپزشک ستیز یدر حوزه مهندس ینیمند به کارآفرعالقه نانیو کارآفر دیاسات الن،ی، فارغ التحص انیدانشجو هیکل

 مشخصات  کارگاه

 هزار تومان 50 هزینه  کارگاه: نفر 30 ظرفیت کارگاه: نظری نوع کارگاه:

 0051:-3:301ساعت  1401دی ماه  2 جمعه زمان برگزاری:

 


