تعداد دفعات
برگزاری
سرفصل ها

دوره

در سال 97

مدرس

مدت زمان

زمان برگزاری

 آشنایی با مدل های کسب و کارطراحی مدل کسب و کار
در حوزه سالمت

 مبانی مدیریت کسب و کار نحوه تدوین طرح کسب و کار آشنایی با ثبت شرکت و راه اندازی شرکت دانش بنیان -مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی

97/10/25
4

آشنایی با فرآیندها و کلیات

آقای دکتر پرنیا

4ساعت

97/12/19

خانم مهندس رزا مختاری

مستندات فنی مورد نیاز جهت ثبت  -آشنایی با روال ها فرایندها و کلیات مستندات فنی مورد نیاز
تجهیزات و ملزومات پزشکی

ثبت تجهیزات و ملزومات پزشکی

6ساعت

2

متعاقبا اعالم خواهد شد

آشنایی با انواع استانداردها و
جناب آقای مهندس

حیطه کاربرد آنها در
تجهیزات و ملزومات پزشکی

اسفندیاری
 آشنایی با انواع استانداردها و حیطه کاربرد ان ها درپزشکی
تجهیزات و
ملزوماتبا صنعت
مبانی ارتباط
-

متعاقبا اعالم خواهد شد
2

خانم مهندس جهانی کیا

6ساعت

 اهمیت و مزایای ارتباط با صنعت شناسایی بازدارنده های ارتباط با صنعتروش های ارتباطی دانشگاه با صنعت آشنایی با سامانه پژوهشیار ارتباط با صنعتآشنایی با فرآیند طرح های
ارتباط با صنعت

 فرایند اخالق در پژوهش طرح های ارتباط با صنعت آشنایی کلی با آیین نامه اجرایی طرح های ارتباط با صنعت- بحث گروهی و بازخورد شرکت کنندگان در خصوصمباحث

4ساعت
2

خانم دکتر خندان شاهنده

97/07/30
97/10/10

 مروری بر مدل های کسب و کار و مبانی تجاری سازی اصول راه اندازی و مدیریت شرکت های دانش بنیان تعاریف و انواع شرکت های دانش بنیان قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان و محصوالت دانشبنیان و سایر قوانین مرتبط
مراحل ثبت و راه اندازی
شرکت دانش بنیان

 ارزیابی شرکت های دانش بنیان انواع حمایت ها و تسهیالت مصوب و اجرایی از شرکت هایدانش بنیان
 -روش های جذب حمایت مالی برای شرکت های دانش بنیان

97/07/29
2

آقای دکتر علی علیزاده

4ساعت

 موانع صاحب گرنت چگونگی شرح تولید یک ایده ماتریس ایده – مرجع چگونگی حمایت طلبیاصول و فنون جذب گرنت

 -اصول و ابزار تولید ایده و امکان سنجی

97/09/06
2

آقای دکتر بهزاد دماری

4ساعت

آشنایی با فرآیند ثبت اختراع در
ایران

1

خانم مرضیه رحمانی

4ساعت

97/08/28

شرایط قابلیت ثبت اختراع بودن
کارگاه نظری و عملی
جست و جوی پتنت

 اهمیت جستجو97/11/15

 آشنایی با موتور جستجوی گوگل پتنت چه اطالعاتی در چه بخشهایی قابل دریافت است -تکنیک های جستجو

1

خانم مرضیه رحمانی

4ساعت

