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تامزآپ برنامه جامع آموزش و توانمندسازی راهاندازی کسبوکار در حوزه سالمت
است .شما با شرکت در این برنامه ،طی هشت ماه اصول راهاندازی استارتاپ در
زمینه سالمت را یاد میگیرید و تمام مراحل ایدهپردازی ،تشکیل تیم ،و سپس
اعتبارسنجی و اجرای کسبوکار را زیر نظر مربیان و مشاوران تامزآپ طی میکنید.

مندرجات این کتابچه
معرفی برگزارکننده و حامیان و همکاران ( / )3معرفی منتورهای روز ورودی ( / )6معرفی تیمهای شرکتکننده در
روز ورودی ()39

«»2

برگزارکننده
مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
http://sicon.tums.ac.ir/

بررسي نقش و كاركرد دانشگاه در توسعه اقتصادي جوامع مختلف ،نشاندهنده بروز تحوالت شگرفي است كه جهان را با رويکرد جديدي از
توسعه تحت عنوان اقتصاد مبتني بر دانش روبرو ساخت .امروزه جريان توسعه جوامع در حقيقت فرايندي است كه طي آن مقوله پژوهش
در دو حوزه مشترك توليد (صنعت) و مبادله (اقتصاد) فعال است .طبق اين تعريف نقش و جايگاه مراكز علمي دانشگاهي بعنوان تامين
كننده منابع انساني و هدايتكننده جريان فناوري حائز اهميت است.
دانش ،مادامي كه در حوزه پژوهش و تحقيقات بنيادي مطرح شود از چشماندازي نامشخص و با ريسك باالي سرمايهگذاري همراه است ،اما
زماني كه كاربردي شده و در حوزه فناوري و صنعت بصورت كاال و خدمات تجلي يابد ،قابليت ثروت آفريني و ارزشگذاري اقتصادي پيدا
ميكند .به بيان ديگر صنعت همان بستر واقعي ارتباط دهنده پژوهش و اقتصاد در چرخه تکامل است .بر همين اساس دفتر ارتباط با صنعت
دانشگاه بعنوان مديريت مستقل در حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه راهاندازي شد و از تيرماه سال  1381رسماً آغاز به كار نمود.
همزمان با شروع كار اين مديريت  ،انتقال فناوري بين دانشگاه و صنعت مورد توجه قرار گرفت و برنامه هاي متنوعي در اين حوزه تبيين و
به مورد اجرا گذاشته شد.
آدرس :بلوار كشاورز  ،نبش خيابان قدس  ،ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشکي  ،طبقه ششم  ،اتاق 606
شماره تماس88989663 :
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حامیان و همکاران
شرکت کارانوبین
http://karanobin.com/
ما گروهي بين المللي از كارشناسان و شركت هاي پيشرو جهاني در حوزه نوآوري
هستيم كه به تاثير نوآوري بر موفقيت كسب و كار شما باور داريم .ابزار و خدمات
ما به شركتها و استارتآپها كمك ميکنند تا بتوانند ايده هاي كسب و كار خود
را به صورت پايدار و موفق پياده سازي كرده و گسترش دهند.

گروه سرمایهگذاران نیکاندیش کارایا
http://karaya.ir/
سرمايهگذاران نيكانديش ،كارآفرينان و مديران اجرايي با توان مناسب
سرمايهگذاري هستند كه بطور معمول روي كسب و كارهاي كارآفرينان در مراحل
اوليه سرمايه گذاري ميكنند .سرمايهگذاران نيكانديش عالوه بر تمايل براي
سرمايهگذاري در كسب و كارهاي نوپا و تازه تاسيس ،با ارائه مشاوره و كمك به
كارآفرينان در مقام راهنما نيز ايفاي نقش ميكنند .سرمايه گذاران نيكانديش/
فرشتگان سرمايه گذار نسبت به ساير گزينههاي تامين سرمايه (بانكها و شركت
هاي سرمايه گذاري مخاطرهپذير) سرمايه گذاريهاي كمتر اما با ريسك باالتر را
تقبل ميكنند و در مراحل زودتري از كسب و كار سرمايهگذاري را ميپذيرند.

شتابدهنده سکو
https://sakooaccelerator.com/
سکو يك شتابدهنده خصوصي و تخصصي در حوزه سالمت است كه به تيمهاي
داراي ايدههاي نوآورانه براي راهاندازي كسب و كارهاي نوپا كمك ميكند .روش
كار ما بر سه اصل صداقت ،صراحت و صميميت استوار است و در كنار در اختيار
قرار دادن منابع مادي و مالي به تيمها ،به عنوان يك منبع معنوي در طول دوره
رشد و شتابدهي در كنار آنها خواهيم بود .روش كار ما در اين شتابدهنده
مبتني بر كوچينگ كسب و كار است.

شرکت اوسن
http://www.avecen.ir/
شركت ايدهپردازان وزين سالمت نوين (اَوِسِن) از سال  1394تاسيس شده و در
حوزه كارآفريني آموزش پزشکي و آموزش و مشاوره راهاندازي كسبوكار سالمت
فعاليت ميكند .شركت اَوِسِن خدمات مشاورهاي در زمينه كارآفريني سالمت را با
تمركز بر حيطه سالمت ديجيتال به كسبوكارها و سرمايهگذاران اين حوزه ارائه
ميدهد .اين شركت همچنين برگزاركننده كارگاهها و دورههاي كسبوكار در
چندي از دانشگاههاي علوم پزشکي كشور است.
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حامیان و همکاران

شتابدهنده پرسيس ژن پار
http://persisgen.com/

شتابدهنده سالمت الکترونيك كارا
https://karaehealth.com/fa/

صندوق پژوهش و فناوري غيردولتي تجهيزات پزشکي
http://sandoghmed.ir/

باشگاه كارآفريني تيوان
https://tivan.org/

كارخانه نوآوري هايوي

اليوگرافي
https://livography.com/
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مهدی خدادادی
بنیانگذار و مدیرعامل دکترساینا
سوابق تحصیلی
كارشناسي مهندسي نرم افزار و ارشد  MBAدانشگاه علم و صنعت

سوابق شغلی
بنيانگذار و مديرعامل دكتر ساينا(از سال )95
مديرعامل شركت داده پردازان ساينا ايرانيان(7سال)
مشاور چند صندوق سرمايه گذاري خطر پذير در زمينه ارزيابي و ارزشگذاري استارتاپ ها
حضور بصورت مشاور جهت تهيه  ، financial Projectionمذاكره با سرمايه گذار و تهيه  HASبراي چند استارتآپ
مشاور  ITرييس هييت مديره سازمان تامين اجتماعي كشور(سال  91تا )9۲
مشاور فني سازمان پدافند غيرعامل كشور از سال ( 88تا )90
مدير چند پروژه نرم افزاري در سطح ملي بين سال هاي  88تا 93
مسول كارگروه استارتآپ هاي سالمت سازمان نظام صنفي رايانه اي كشور و عضو كميسيون سالمت سازمان نظام صنفي
رايانه اي كشور(درحال حاضر)
حوزههای فعالیت مورد عالقه
TeleMedicine
MHealth
Telemonitoring
On-demand healthcare
معرفی مختصر منتور یا مشاور
من از سال  1384وارد حوزه فناوري اطالعات شدم و از دوران دانشجويي با دوستان فعاليت هاي گروهي در زمينه توسعه نرم
افزار هاي سفارشي فعاليت داشتيم .از سال  1387بصورت شخصيت حقوقي شركت تاسيس كرديم و موفق شديم چند پروژه
بزرگ در سطح ملي را به سرانجام برسانيم .از سال  94با دغدغه اينکه بايد محل تاثير در جامعه باشيم شروع به بررسي براي
ورود به حوزه سالمت كرديم و داستان تولد دكترساينا شکل گرفت.
من مهندسي نرم افزار و سپس  MBAدر دانشگاه علم و صنعت خواندم و درحال تدوين پايانامه با عنوان طراحی استراتژی
بازاریابی مبتنی بر هک رشد برای استارتاپ ها هستم.
چندين مقاله پذيرفته شده در حوزه سالمت در كنفرانس هاي داخلي و بين المللي دارم.
هروز كه مي گذرد متوجه مي شوم كه هيچ چيز نميدانم و تنها داراي مي اين است كه مي دانم كه نمي دانم .و اميدارم بتوان
به كسان ديگري كمك كنم كه متوجه شوند كه نمي داند.
اكانت اينستاگرام

https://www.instagram.com/mahdykhodadadi/
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حسام سردارلو
مشاور معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات و مشاور کسب و کارهای نوپا
ستاد توسعه زیست فناوری معلونت علمی
سوابق تحصیلی
دكتري تخصصي علوم دامپزشکي

سوابق شغلی
مشاور معاون وزير ارتباطات و مشاور كسب و كارهاي نوپا ستاد توسعه زيست فناوري معلونت علمي

حوزههای فعالیت مورد عالقه
بيوتکنولوژي و كسب و كار هاي سالمت الکترونيك
معرفی مختصر منتور یا مشاور
دانش آموخته دانشگاه كلورادو استيت اياالت متحده امريکا
در دوران تحصيل در ايران دبير اشتغال و كارآفريني انجمن هاي علمي وزارت علوم تحقيقات و فناوري بودم
تسهيلگر مورد تاييد كمپاني تك استار آمريکا هستم در خاورميانه.
3ماه در  F stationبه عنوان مشاور در كنار كسب و كار هاي مرتبط با حوزه جانوري و سالمت بودم
و مشاور دبير ستاد اشتغال و كارآفريني وزارت بهداشت در دوره قبلي وزير بهداشت
عضو بنياد ملي نخبگان
مدير عملياتي هلدينگ گروه بهسنگ
اكانت لينکدين

https://www.linkedin.com/in/hesamsardarlou
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سوگل ثابت فر
مدیر عامل استارتاپ شفاجو
سوابق تحصیلی
كارشناسي كامپيوتر-نرم افزار دانشگاه الزهرا ورودي 88

سوابق شغلی
برنامه نويس  -ماركتينگ و فروش  -مدير پروژه شفاجو

حوزههای فعالیت مورد عالقه
سالمت الکترونيك  -توريسم سالمت
معرفی مختصر منتور یا مشاور
 تجربه  8سال فعاليت در حوزه ديجيتال و  6سال به صورت خاص بر روي كسب و كار سالمت الکترونيك. بنيان گذار استارت آپ شفاجو (فعال در حوزه سالمت)از برنامه نويسي شروع كردم و خيلي اتفاقي به دنياي كسب و كارهاي نوپا و استارتاپها كشيده شدم (اين فضاي اعتياد آور
باعث شد) از سال  9۲تا به االن در شفاجو مشغول يادگيري باشم .توي اين دوران كلي تجربه خفن داشتم كه از برنامه نويسي
شروع شد و بحث هاي ماركتينگ ،فروش ،مالي ،بيزينسي و كلي موضوع ديگرو ياد گرفتم.
حاال هم اينجام تا تجربيات باحال رو با هم داشته باشيم و كلي موضوعات مختلف رو با هم ياد بگيريم.
اكانت اينستاگرام

instagram.com/sogolsabetfar

اكانت لينکدين

https://www.linkedin.com/in/sogol-sabetfar-994b3087/
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امیر عباس امامی
هم بنیانگذار کارچین؛ سامانه خدمات حمل و نقل مبتنی بر تکنولوژی بالکچین
سوابق تحصیلی
كارشناس ارشد مهندسي صنايع دانشگاه تهران و اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس ،و دانشجوي دكتري اقتصاد سالمت دانشگاه
تربيت مدرس
سوابق شغلی
رئيس هيئت مديره و مدير عامل سابق شركت مشاور مالي و سرمايه گذاري داريك
مشاور شركت توسعه كسب و كار رايان (رايان ونچرز)
مدير تحقيقات مالي گروه مالي و سرمايهگذاري مركز مطالعات دانشگاه صنعتي شريف
حوزههای فعالیت مورد عالقه
كاركرد تکنولوژي بالكچين در حوزه سالمت
اينشورتك و بيمه سالمت
معرفی مختصر منتور یا مشاور
بيش از ده سال سابقه فعاليت در حوزه مشاوره مالي و سرمايهگذاري و نگارش طرحهاي كسب و كار و ارزيابي مالي و اقتصادي
طرحها ،پژوهشگر و مدرس حوزه اقتصاد بالكچين و رمزارزها ،فعال حوزه استارتاپي ،آشنا به حوزههاي فينتك ،بيمه ،سالمت،
رمزارزها و بالكچين

اكانت اينستاگرام

amir.abbas.emami

اكانت لينکدين

https://www.linkedin.com/in/amir-abbas-emami-3904aa44/
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امین دولتی
مدیر عامل استارتاپ مشورپ
سوابق تحصیلی
مهندسي معماريMBA, ،

سوابق شغلی
مدير عامل استارتاپ مشورپ
مدير سابق توسعه كسب و كار اسنپ تريپ
حوزههای فعالیت مورد عالقه
ايده هاي اسکيل ابل ،افراد پخته ،تيم هاي با انگيزه
معرفی مختصر منتور یا مشاور
مهندس امين دولتشاهي ،فارغالتحصيل رشته امبياي است .مدير اسبق توسعه كسبوكار اسنپتريپ و موسس و مدير عامل
استارت آپ مشوِرَپ است.

اكانت اينستاگرام

Amindlty

اكانت لينکدين

https://www.linkedin.com/in/amindolati/
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ساالر اسدی
مدیر استارت آپ لک لک
سوابق تحصیلی
فارغ التحصيل كارشناسي دانشگاه شهيد بهشتي در رشته نرم افزار  -ورودي سال 89
فارغ التحصيل كارشناسي ارشد دانشگاه علم و فرهنگ در رشته نرم افزار  -ورودي سال 93
سوابق شغلی
مهندس نرم افزار شركت آماتيس شريف
مهندس نرم افزار شركت اريکس
مديريت استارت آپ حجره
مديرت استارت آپ لك لك
حوزههای فعالیت مورد عالقه
عالقه مند به فعاليت با استارت آپ هاي حوزه سالمت ديجيتال ،شبکه اجتماعي و روانشناسي هستم .از بعد تيمي نيز عالقه
مند به فعاليت با استارت آپ هايي هستم كه حداقل كتاب  lean startupرا خوانده باشند.
معرفی مختصر منتور یا مشاور
ساالر اسدي يك كارآفرين حوزه سالمت و همچنين مدير استارت آپ لكلك ميباشد .لكلك يك شبکه اجتماعي مخصوص
به بانوان با رويکرد مسائل بارداري و فرزندپروري ميباشد.
او فعاليت استارتآپي خود را از سال  ۲015با راهاندازي استارتآپ حجره شروع كرد .از آن زمان تاكنون در زمينههاي
توسعه بيزينس Lean Startup Methodologyتحليل متريكها و معرفي NSMطراحي نرمافزارمطالعات و تحقيقات خود را ادامه داده است .تحصيالت وي در زمينه مهندسي نرمافزار و طراحي سيستم بوده است.
اكانت لينکدين

https://www.linkedin.com/in/salar-asadi-43b565111/
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احسان نوری
مدیر اموزش و مربی کسب و کار شتابدهنده سکو
سوابق تحصیلی
كارشناسي مهندسي پزشکي بيوالکتريك آزاد علوم و تحقيقات 79
ارشد مهندسي برق كنترل آزاد تهران جنوب 9۲
سوابق شغلی
سال  81استارتاپ پرين ،همکار
سال  8۲بنياد توسعه فردا انديشکده بيومتريك ،پژوهشگر
سال  86شركت ايمن رايان فردا ،كارشناس مهندسي پزشکي
سال  89شركت رهپويان توسعه تهران ،ناظر فني توليد تجهيزات پزشکي بيمارستاني
سال  91-90مسوول كنترل پروژه دفتر آموزش و ارتقاي سالمت
سال  93-91استارتاپ فارسي آنالين
سال  94-93استارتاپ سامانه پزشکي از راه دور
سال  97-94استارتاپ تله طب
سال  97و  98تا كنون:
همبنيانگذار استارتاپ داستانپ
همبنيانگذار و مربي كسب و كار شتابدهنده سکو
منتور و كوچ استارتاپهاي دوروا ،روبان و ...
كوچ فردي و كسب و كار
حوزههای فعالیت مورد عالقه
سالمت ديجيتال ،علوم شناختي ،پزشکي از راه دور ،مراقبت از راه دور ،كوچينگ
معرفی مختصر منتور یا مشاور
من عاشق ك ارآفريني و يادگرفتن هستم .بيشتر عمر كاري خودم رو در فضاي كسب و كار خصوصي و استارتاپي گذراندهام.
بيشترين تجربه من در حوزه سالمت بوده و از سال  96تجربه منتورينگ و كمك به استارتاپهاي ديگر رو هم داشتهام و پس
از گذراندن دوره تخصصي كوچينگ ،هماكنون به عنوان كوچ فردي و كسب و كار هم ارائه خدمت ميكنم.

اكانت اينستاگرام

https://www.instagram.com/ehs.nouri/

اكانت لينکدين

https://www.linkedin.com/in/ehsan-nouri/
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مهرناز انتصاری
مشاور تجاری سازی فناوری در حوزه بیوتکنولوژی
سوابق تحصیلی
دكتري تخصصي رشته مهندسي ژنتيك-دانشگاه زنجان
فرصت مطالعاتي موسسه نارو -ژاپن
سوابق شغلی
مديرعامل سابق شركت دانش بنيان كشت بافت خاوران
مسئول هاب بيوتکنولوژي شركت سرمايه گذار ليدكو
هم بنيان گذار و رئيس هيئت مديره شركت دانش بنيان آتيژن كاوش
قائم مقام  R&Dشركت زيست پژوهان خاور ميانه
حوزههای فعالیت مورد عالقه
بيوتکنولوژي گياهي و دارو .مهندسي ژنتيك گياهي و انساني
معرفی مختصر منتور یا مشاور
من فارغ التحصيل دكتري تخصصي گرايش ژنتيك مولکولي و مهندسي ژنتيك هستم .سابقه كار پژهشي در حوزه بيوتکنولوژي
من از سال  88در پژوهشکاه بيوتکنولوژي آغاز شد ،بعد از آن يعني در سال  90وارد بازار كار به عنوان قائم مقام تحقيق و
توسعه در شركت زيست پژوهان خاورميانه شدم .اولين سابقه كارآفريني من در سال  9۲با راه اندازي كسب و كار در حوزه
بيوتکنولوژي گياهي بود كه بعد از ثبت شركت آتيژن به عنوان رئيس هيئت مديره و مدير تحقيق و توسعه شركت مشغول به
فعاليت شدم .در سال  94همزمان با انجام فعاليت در آتيژن براي انجام تز دكتري با عنوان "توليد و تجاري سازي پروتيئن
سرم آلبومين انساني در برنج" وارد پژوهشگاه بيوتکنولوژي  ABRIIشدم و سال  95به پروژه ديگري با هدف توليد و افزايش
بي ان واكسن خوراكي در گياهان به دپارتمان پروتئين نوتركيب موسسه نارو در ژاپن ملحق شدم .بعد از بازگشت از فرصت
مطالعاتي به عنوان مديرتوسعه طرح در شركت سرمايه گذار ليدكو و سپس به عنوان مديرعامل شركت دانش بنيان كشت
بافت خاوران قبول مسئوليت كردم .در حال حاضر به عنوان "مشاور تجاري سازي فناوري در حوزه بيوتکنولوژي" فعال هستم
و هدفم كمك به صاحبان ايده و طرح در حوزه بيوتکنولوژي است كه بتوانند كسب و كار خود را به بهترين شکل با كمترين
ريسك راه اندازي كنند.
Mehrnaz_ent
اكانت اينستاگرام
اكانت لينکدين

https://www.linkedin.com/in/mehrnaz-entesari/
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محمد ابراهیم قانع
هم بنیانگذار و مدیر مارکتینگ پذیرش24
سوابق تحصیلی
كارشناسي مهندسي فناوري اطالعات

سوابق شغلی
مدير عامل گروه مهندسي سپهر  ،مدير فني تلباكس

حوزههای فعالیت مورد عالقه
m-health, e-health, big data

معرفی مختصر منتور یا مشاور
من محمد ابراهيم قانع به همراه سه هم بنيان گذار و تيمي  40نفره تالشمان بهتر كردن حال هزاران بيماراني هست كه
روزانه با پذيرش ۲4پزشك و مركز درماني موردنظر شان رو انتخاب و نوبت شون رو دريافت مي كنند و در نهايت كمك به
درمان موفق اين عزيزان هست.
خلق ارزش پايدار اسم كاري هست كه در پذيرش ۲4براش تالش مي كنم  .و البته اين استارتاپ حاصل بيش از  8تالش
موفق و ناموفق بوده و تا به اينجا برحسب تعداد بيماراني كه خدمت درماني دريافت كرده اند بزرگترين و پر مخاطب ترين
استارتاپ حوزه سالمت الکترونيك ايران هست.
از سال  86تا به امروز حضورم در دنياي كارافريني حول محور فناوري اطالعات ،مخابرات و سالمت الکترونيك شروع شد و
تالش اين روزهاي من رشد كسب و كار شخصي و انتقال داشته هاي اين چند سال (اگر بشه اسمش رو دانش و تجربه گذاشت
!) هست .
اكانت اينستاگرام

ebrahimghane
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آرمین کریمی
مدیر عامل نبض هوشمند سالمت
سوابق تحصیلی
كارشناسي و كارشناسي ارشد مهندسي مکانيك ساخت و توليد -هر دو مقطع دانشگاه علم و صنعت

سوابق شغلی
مشاور تبليغات و رسانه ،هواپيمايي ماهان1396 ،
منتور و مدرس بازارسازي ،شتابدهنده ياس1396-1395.
همکار بخش اسپانسرينگ و نايب دبير  8امين و  9امين دوره وي سي كاپ شريف1397-1396 ،
عضو هيئت مديره شركت بايا تك 1396،تا كنون
مشاور سرمايه گذاري و ارزياب،شركت تتا(توسعه تجارت الکترونيك)
مشاور يکي از صندوق هاي سرمايه گذاري از ابتداي  1398تا كنون
حوزههای فعالیت مورد عالقه
تجهيزات پزشکي و اينترنت اشيا -سالمت الکترونيك
معرفی مختصر منتور یا مشاور
آرمين كريمي فعاليت استارتاپي خود را از سال  1395آغاز كرده و از ابتدا در زمينه تجهيزات پزشکي و سالمت فعاليت كرده
است .وي در فضاي استارتاپي به دنبال ايجاد رشد در اكوسيستم بوده و در اين راستا با مجموعه هاي مختلفي نيز همکاري
كرده است .تمركز وي روي كسب و كار اصلي خود يعني نبض با محوريت طراحي و توليد ابزارهاي هوشمند حوزه سالمت و
تحليل ديتا است.
اكانت اينستاگرام

arka_armin
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محمدرضا علمیفرد
بنیانگذار و مدیرعامل شرکت آسان درمان آریا | راحت دارو
سوابق تحصیلی
كارشناسي ارشد مديريت كسب و كار ) (MBAدانشگاه شريف
كارشناسي مهندسي برق گرايش مهندسي پزشکي دانشگاه تهران
سوابق شغلی
بنيانگذار و مديرعامل شركت آسان درمان آريا (از دي )95
تحليلگر مركز تحقيقات بيمارستان نورافشار(از خرداد  95تا آذر )95
مدير فروش شركت فرآوردههاي صادراتي شرق ميانه(از بهمن  93تا فروردين )95
حوزههای فعالیت مورد عالقه
دارو ،زيبايي و فيتنس.
معرفی مختصر منتور یا مشاور
من فردي ماجراجو و هيجان طلبم كه به شدت به يادگيري و پيشرفت خودم و اطرافيانم اهميت ميدم و معتقدم آدم بايد در
هرلحظه بهترين خودش باشه و بعدش هرچي كه بشه عاليه.
از ابتداي راهاندازي كسب و كار اشتباه زياد كرديم و طعم تجربههاي تلخي مثل بيپولي ،تغيير شديد در اعضاي تيم ،نتيجه
نگرفتن از يك محصول را چشيديم ولي از اين تجربهها خيلي چيزا ياد گرفتيم و بعدش تيم بهتري ساختيم ،سرمايه جذب
كرديم و محصول جديد ساختيم و راهي بازار كرديم.
mrelmifard
اكانت اينستاگرام
اكانت لينکدين

https://www.linkedin.com/in/mrelmifard/
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محمد هادیان جزی
مدیر عامل شرکت اتیه درمان
سوابق تحصیلی
كارشناسي مهندسي پزشکي دانشگاه ازاد اسالمي علوم پزشکي تهران 1397-1394
دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي پزشکي بيوالکتريك دانشگاه علوم پزشکي تهران از سال 1398
سوابق شغلی
مدير عامل شركت اتيه درمان از سال 1394
مدير فني و توسعه شركت ليزر پيشرو 1394-1384
دبير كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه آزاد علوم پزشکي تهران 1398-1397
حوزه های فعالیت مورد عالقه
استارتاپ هاي مربوط به مهندسي پزشکي و سالمت و پردازش داده ها ،سيگنال هاي حياتي و تصاوير پزشکي
معرفی مختصر منتور یا مشاور
مدرس دوره هاي آموزشي مهندسي پزشکي و سالمت ديجيتال در دانشگاه علوم پزشکي آزاد تهران
فعال عرصه تجهيزات پزشکي و درماني از سال 1384
داراي مدارك بين المللي تجهيزات پزشکي از كره جنوبي و اسلووني
مقام اول اولين استارتاپ سالمت دانشگاه ازاد سال 1396
عضو فعال باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
دانشجوي نمونه و عضو استعداد هاي درخشان دانشگاه آزاد اسالمي علوم پزشکي تهران
رتبه سوم كشوري كنکور كارشناسي ارشد 1398
داراي  6مقاله علمي پژوهشي در زمينه علوم پزشکي
دبير اجرايي نخستين همايش ايده باكس ايران 1397
اكانت اينستاگرام

Eng_hadian

اكانت لينکدين

https://www.linkedin.com/in/mohammad-hadian-jazi4908ba91/?originalSubdomain=ir
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زینب رئوفی
هم بنیانگذار استارتاپ سیمیآروم
سوابق تحصیلی
كارشناسي ارشد مهندسي صنايع

سوابق شغلی
سيميا ،مركز مالي ايران ،تکفا ،شركت خدمات انفورماتيك

حوزههای فعالیت مورد عالقه
حوزه سالمت ديجيتال خصوصا سالمت روان
معرفی مختصر منتور یا مشاور
زينب رئوفي ،كارشناسي ارشد مهندسي صنايع از دانشگاه تهران و هم بنيانگذار استارتاپ سيميآروم است .سيميآروم سرويس
مشاوره آنالين روانشناسي براي فارسي زبانان سراسر دنيا از جمله ايرانيان مقيم خارج است كه از سال  95شروع به فعاليت
كرده است.

اكانت لينکدين

https://www.linkedin.com/in/zeinab-raoofi/
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میثم رضایی
مسوول دفتر دستیاری نظام پزشکی
سوابق تحصیلی
پزشك ،رزيدنت تخصصي پزشکي ورزشي

سوابق شغلی
پزشك از سال  .1390دستيار تخصصي پزشکي ورزشي از سال  .1395مسوول دفتر دستياري نظام پزشکي از 1397

حوزههای فعالیت مورد عالقه
گردشگري سالمت .خدمات پزشکي آنالين .ورزش درماني .تجويز رژيم غذايي .آسيب هاي اسکلتي عضالني.
معرفی مختصر منتور یا مشاور
ميثم رضايي .متولد .1364
دفتر دستياري سازمان نظام پزشکي مهمترين متولي صنفي رزيدنت هاي كشور با شبکه بزرگي از رزيدنت هاي رشته هاي
مختلف در ارتباط ا ست و ميتواند مرجعي براي ارائه مشاوره تخصصي در رشته هاي مختلف باشد .در ميان تخصص هاي
پزشکي شايد كمتر تخصصي را بتوان يافت كه مانند پزشکي ورزشي بر اصالح سبك زندگي و طب پيشگيري متمركز باشد و
شايد در اين حوزه بتوانم براي مشورت به مخاطبين مفيد واقع شوم .در زمينه فراهم سازي خدمات درماني در ايران براي
مجموعه هاي گردشگري سالمت نيز در خدمت عالقمندان هستم.
@maysamrezaei
اكانت اينستاگرام
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فرشته کاظمیپور
مدیر عملیات شرکت اوسن
سوابق تحصیلی
دانشآموخته پزشکي عمومي از دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي
دانشجوي  MBAدانشگاه صنعتي شريف
سوابق شغلی
مدير عمليات شركت اوسن

حوزههای فعالیت مورد عالقه
سالمت روان ،اوتيسم
معرفی مختصر منتور یا مشاور (بین  300تا  500حرف)
فرشته كاظميپور ،فارغالتحصيل رشته پزشکي از دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي است .او كه سابقه فعاليتهاي گوناگون
در حوزه مطبوعات و روابط عمومي رويدادهاي متعدد را داشت همکارياش با اوسن را به عنوان مدير روابط عمومي رويدادهاي
آموزشي شروع كرد و هماكنون مدير عمليات اين شركت است .فرشته همچنين ،سردبير نشريه مدلينمگ ،رسانه رويداد
مدلين است.
اكانت اينستاگرام

https://www.instagram.com/fereshtekazemipour/

اكانت لينکدين

https://www.linkedin.com/in/fereshtekazemipour

« » 21

حسین سلمانی
مدیرعامل صندوق پژوهش و فناری تجهیزات پزشکی
سوابق تحصیلی
دكتري برق قدرت ،دانشگاه شهيد بهشتي

سوابق شغلی
مديرعامل صندوق پژوهش و فناوري تجهيزات پزشکي

حوزههای فعالیت مورد عالقه
تجهيزات پزشکي
معرفی مختصر منتور یا مشاور
دكتر حسين سلماني ،دكتراي رشته برق و قدرت ،مدير عامل صندوق پژوهش و فناوري غيردولتي تجهيزات پزشکي هستند.
ايشان همچنين ،سردبير فصلنامه پيام فنبازار سالمت دانشگاه علوم پزشکي تهران ،عضو شوراي مركز رشد توسعه صادرات و
انتقال فناوري دانشگاه علوم پزشکي تهران و عضو شوراي مركز رشد فناوري مواد و تجهيزات دندانپزشکي هستند.
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سولماز ترابی
مدیر ارزیابی ،صندوق پژوهش و فناوری تجهیزات پزشکی
سوابق تحصیلی
كارشناسي ارشد مهندسي صنايع -دانشگاه امير كبير

سوابق شغلی
مدير ارزيابي صندوق تجهيزات پزشکي
كارشناس ارزيابي صندوق نوآوري و شکوفايي
مدير ارزيابي بازار تجهيزات پزشکي كشور
حوزههای فعالیت مورد عالقه
تجهيزات پزشکي
معرفی مختصر منتور یا مشاور
مهندس سولماز ترابي كارشناس ارشد مهندسي صنايع هستند .ايشان بيش از  10سال در حوزه مشاوره سرمايه گذاري و
مطالعات امکانسنجي با محوريت حوزه سالمت داشتهاند .همچنين مدتي نيز مدير مطالعات بازار تجهيزات پزشکي كشور،
مدير ارزيابي صندوق تجهيزات پزشکي و مشاور شركتهاي دارويي بودهاند.

اكانت لينکدين

https://www.linkedin.com/in/solmaz-torabi-568b3b176/
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شقایق شاهی
کارشناس علمی و عضو تیم R&Dشرکت تولیدکننده تجهیزات پزشکی
سوابق تحصیلی
كارشناسي مهندسي پزشکي (بيوالکتريك) دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب از سال  93تا 97

سوابق شغلی
دبير روابط عمومي نشريه ي مهندسي پزشکي دانشگاه تهران جنوب سال 94چاپ مقاله تخصصي مهندسي پزشکي در نشريه ي مهندسي پزشکي تهران جنوب سال 94برگزاري همايش ها و دوره هاي تخصصي مهندسي پزشکي زير نظر نشريه ي مهندسي پزشکي تهران جنوب و موسسهآموزشي كوثر سال  94و95
حوزههای فعالیت مورد عالقه
در تمامي حوزه هاي مرتبط با تجهيزات پزشکي و پلت فرم هاي نوين كسب و كار در حوزه هاي سالمت و استارت آپ هاي
حوزه ي ديجيتال ماركتينگ سالمت و آموزش در اين حوزه
معرفی مختصر منتور یا مشاور
داراي سابقه ي  4ساله در زمينه ي ديجيتال ماركتينگ وتبليغات در حوزه ي سالمت و اموزش
اشنا با روند توليد تجهيزات پزشکي و بازارفروش اين حوزه
همکاري با چند استارت اپ تخخصي مهندسي پزشکي در زمينه ي طراحي اپليکيشن و پلت فرم كسب و كار
پژوهشگر و محقق در حوزه هاي مختلف مهندسي پزشکي
اكانت اينستاگرام

shaqayeq__shahi
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علی گنجیزاده
همبنیانگذار و مدیر اجرایی
سوابق تحصیلی
دكتراي حرفهاي پزشکي عمومي دانشگاه علوم پزشکي تهران

سوابق شغلی
همبنيانگذار و مدير اجرايي مجموعه مدلين
همبنيانگذار و نايب رئيس هيئتمديره شركت اَوِسِن
حوزههای فعالیت مورد عالقه
پزشکي ،درمان ،هوش مصنوعي ،سالمت ديجيتال ،استارتاپهاي مبتني بر علم
معرفی مختصر منتور یا مشاور
علي گنجيزاده ،پزشك و كارآفرين است .او پس از همبنيانگذاري شركت اَوِسِن ،بازيهايي در حوزه آموزش توليد كرد كه
توانسته جايزه بينالمللي نوآوري در آموزش پتيل را ببرد .بعد از آن ،بدليل عاليق شخصي مسير شغلي خود را به مشاوره
سرمايهگذاري در حوزه استارتاپهاي سالمت تغيير داد .اما دغدغههاي او منجر به بنيانگذاري مدلين ،محلي براي براي پيدا
كردن فرصتهاي جديد كسبوكاري در حوزه سالمت شد.
اكانت اينستاگرام

https://www.instagram.com/magnooj/

اكانت لينکدين

https://www.linkedin.com/in/magnooj/
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فائزه هاشمی
مسئول واحد سالمت دیجیتال شرکت کارآفرینان اقتصادی سالم
سوابق تحصیلی
مهندسي پزشکي دانشگاه اميركبير96-9۲ .
مديريت كسب و كار دانشگاه عالمه طباطبايي 99-97
سوابق شغلی
*معاون اجرايي اولين و دومين ايده بازار تخصصي مهندسي پزشکي دانشگاه صنعتي اميركبير
*سابقه فعاليت از راه دور در شركت مهندسي پزشکي نياسا ( پارك فناوري خوزستان)
*ثبت يك اختراع در زمينه تجهيزات پزشکي
*عضو تيم استارتاپي مدال تك در سال  1396و خروج از تيم
حوزههای فعالیت مورد عالقه
اپليکيشن  -گجت هاي پوشيدني
معرفی مختصر منتور یا مشاور
يك مدير عاشق كسب و كار هاي حوزه سالمت كه بشدت پيگير و عالقمند به چالشه.

اكانت اينستاگرام

Fazihashemi

اكانت لينکدين

https://www.linkedin.com/in/faezeh-hashemi-digitalhealthcare-tech-manager/
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امید بیگلری
کارشناس فنی واحد تحقیق و توسعه (گروه مکانیک) شرکت آریا طب فیروز
سوابق تحصیلی
كارشناس ارشد مهندسي مکانيك (گرايش طراحي كاربردي) دانشگاه آزاد تهران جنوب

سوابق شغلی
*كارشناس فني (در زمينه طراحي باطريهاي زينك سيلور اكسايد) در شركت توان آوران سپاهان ()94 - 89
* كارشناس فني (در حوزه تجهيزات پزشکي) در شركت آريا طب فيروز ()96-98
حوزههای فعالیت مورد عالقه
طراحي كليه ي قطعات خودور  ،نظامي ،پزشکي  ،هوايي ،دريايي و ....
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حمیدرضا بنادرخشان
مدیر مهندسی تولید شرکت اریا طب فیروز
سوابق تحصیلی
كارشناسي ارشد هوافضا پلي تکنيك تهران  76الي 78
كارشناسي هوافضا پلي تکنيك تهران  67الي 7۲
سوابق شغلی
مدير مهندسي توليد شركت اريا طب  1سالمدير مهنسي شركت راويان نور  4سالمدير مهندسي شركت فن اوران پايا گستر  1۲سالمدير پروژه شركت خدمات تحقيقات صنعتي جهاد  5سالكارشناس كنترل و پايداري هواپيما شركت درنا  5سالحوزههای فعالیت مورد عالقه
طراحيو ساخت ماشين آالت و تجهيز ات و قطعات
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حسین جعفرآبادی
مدیر فروش و بازاریابی شرکت آریاطب فیروز
سوابق تحصیلی
88-83 .مهندسي مکانيك دانشگاه اميركبير
98-96 مديريت كسب و كار دانشگاه تهران
سوابق شغلی






SALAES AND MARKETING MANAGER • ARYA TEB FIROUZ • SEPTEMBER 2018-TILL NOW
SALES MANAGER • MIVEHBOX CO. • 2017-JUNE 2018
STORAGE TANK MANAGER • SEAVAN TADBIR TEJARAT CO. • 2014-2016
OPERATIONS COORDINATOR • SEAVAN R&S INT’L. TRANSPORT CO. • 2013-2014
commercial Expert • Tehran Tavakol Car (T.T.C. Co.) • 2012-2013

حوزههای فعالیت مورد عالقه
Business analysis
Financial analysis and investment analysis
Mentoring
Social activities
https://www.linkedin.com/in/hossein-jafarabadi-410441109/
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اكانت لينکدين

بابک پوراکبری
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
سوابق تحصیلی
دكتري تخصصي ميکروبيولوژي دانشگاه علوم پزشکي تهران

سوابق شغلی
دانشيار دانشگاه علوم پزشکي تهران
معاون مركز تحقيقات بيماريهاي عفوني
مديرعامل شركت دانش بنيان رايمون دانا دايان
بنيانگذار و مالك ( divarlab.irيك بيزينس پلتفرمي)
حوزههای فعالیت مورد عالقه
استارتاپهاي حوزه سالمت بخصوص بيزينس هاي پلتفرمي
معرفی مختصر منتور یا مشاور
آقاي دكتر بابك پوراكبري پس از فارغ التحصيل شدن از دانشگاه علوم پزشکي تهران بعنوان هيات علمي در اين دانشگاه
شروع به فعاليت نمودند .در حال حاضر ايشان با رتبه علمي دانشيار معاون مركز تحقيقات بيماريهاي عفوني مي باشند .آقاي
دكتر پوراكبري با توجه به عالقه زيادي كه براي تبديل علم و دانش به ثروت و كارآفريني داشتند دوره هاي مختلفي در حوزه
راه اندازي و مديريت كسب و كار را در دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتي شريف گذراندند .ايشان عالوه بر كارهاي علمي و
اكادميك شروع به فعاليتهاي بزينسي بر پايه علم و دانش نمودند و موفق شدند عالوه بر راه اندازي شركت دانش بنيان رايمون
دانا دايان بزينسهاي ديگري همچون بزينس پلتفرمي divarlab.irرا راه اندازي نمايند.
اكانت اينستاگرام

@drpourakbari

اكانت لينکدين

https://www.linkedin.com/in/pourakbari-babak-5270ba7
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محمد صانعی
مدیر عال شرکت دانشبنیان لوتوس طب فراگیر -استارتاپهای فالواَپ و هیال
سوابق تحصیلی
دكتري پزشکي عمومي -دكتري تخصصي طب ايراني  -علوم پزشکي شهيد بهشتي تهران.

سوابق شغلی
مديرعامل لوتوس طب 1396 -تا كنون
پزشك  CISAMAP-كميسارياي عالي سازمان ملل1390 -
حوزههای فعالیت مورد عالقه
EHR- IoMT- Preventive M- Ehealth security- Wellness -Econsult- AI- Blockchain

معرفی مختصر منتور یا مشاور
تخصص در حوزه پلتفرمهاي آنالين خدمات سالمت الکترونيك و پژوهشهاي باليني
تجربيات حوزه استارتاپ بوت استرپينگ ،لين استارتاپ ،تدوين مدل كسب و كار ،ارزشگذاري استارتاپ ،ارائه به سرمايهگذار،
حفظ مالکيت فکري

اكانت اينستاگرام

FollowApp.clinic

اكانت لينکدين

https://ir.linkedin.com/in/mohamad-sanei
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مرتضی جعفرآقایی
معاونت تحقیق و توسعه پرسیس ژن پار
سوابق تحصیلی
،1389-1387  بيوتکنولوژي، شهيد باهنر كرمان،كارشناسي ارشد
 تا كنون1396  بيوشيمي، دانشگاه گيالن،دكتراي تخصصي
سوابق شغلی
Down stream process manager and Technology transfer to innobio company, AryoGen
Pharmed, August 2011 – November 2016
R&D Manager, PersisGen, 2016 - 2019
Operational Deputy, Persisgen, January 2019
حوزههای فعالیت مورد عالقه
 توليد واكسن، محصوالت داروئي مشتق از پالسما، توليد داروهاي نوتركيب،توسعه و توليد محصوالت بيوتکنولوژيك
معرفی مختصر منتور یا مشاور

Projects
-

-

-

- Process development of Plasma fractionation for IVIG and HAS production (PersisGen Company) 2016.
- Process development and project acceleration managing for 5 Monoclonal antibodies as the biosimilar
consist of Pembrolizumab, Vedolizumab, Ustekinumab, Golimumab, Ipilimumab (persisGen Company)
2016-2018.
- Process development and project acceleration managing for 4 therapeutics recombinant proteins as
the biosimilar consist of Anakinra, L-Asparaginase, Teduglutide, Glargine insulin (PersisGen Company)
2016-2019.
- Process development of immunized plasma products consists of Anti-D, Anti-HBV, Anti-Rabies
(PersisGen Company) 2016-2019
- Process development for anti-venom purification consist of Anti Snake venom and Anti Scorpion
venom Fab2 (PersisGen Company) 2016-2018
- Technology transfer of mAbs production to Innobio company of Malaysia, 2014.
- FAT of Downstream equipment’s made by BioTree Company of India, 2015.
- production line designing and technology transfer of Anti-venom production to Padraserum company
2017-2018.
- Technology transfer of Pembrolizumab production to CinnaGen company, 2018.
- Technology transfer of Vedolizumab production to AryoGen Company, 2019
- Process development of Natural Sheep Lung surfactant extraction and technology transfer to NikPaya
company, 2018-2019.

Aghaei@persisgen.com, Jaffaraghaei.morteza@gmail.com

ايميل رسمي

https://www.linkedin.com/in/morteza-jafaraghaei-7a1225b4/

اكانت لينکدين
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امیر مقصودی
مدیر تحقیق و توسعه پرسیس ژن پار
سوابق تحصیلی
كارشناسي ،مهندسي شيمي ،دانشگاه امير كبير 1379-1383
كارشناسي ارشد ،مهندسي شيمي ،دانشگاه تربيت مدرس 1383-1387
دكتري تخصصي ،مهندسي شيمي ،دانشگاه تربيت مدرس 1387-1391
سوابق شغلی
Assistant Professor, National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology
June 2013 – June 2017
Head of Upstream Processes, PersisGen Co. December 2016 – August 2018
Production Manager, PersisGen Co. September 2018 – December 2018
Manager of Scientific and Technical Informations, PersisGen Co. December 2018 – Augest
2019
R&D Manager, PersisGen Co. Augest 2019 – Present
حوزههای فعالیت مورد عالقه
توليد محصوالت زيستفناوري ،داروهاي نوتركيب و روشهاي درماني نوين
معرفی مختصر منتور یا مشاور
تحقيق و مطالعه در زيستفناوري را از دوران تحصيل كارشناسي ارشد سال  1383شروع كردهام .از پژوهش در زمينه
نانوزيست فناوري و دارورساني آغاز شد .در دوران دكتري به سمت داروهاي پروتئين نوتركيب و روشهاي كنترل بيوراكتور
براي توليد اين داروها رفت .پس از آن در گروههاي مختلف روي پروبيوتيكها ،نانوذرات زيستي آنتيباكتريال ،پروتئينهاي
نوتركيب دارويي ،هيالورونيك اسيد و محصوالت زيستفناوري مختلفي كار كردهام .از زمان فعاليت در شتابدهنده
زيستفناوري پزشکي پرسيس ژن نيز در زمينه توسعه فرايند توليد و توليد صنعتي محصوالت متنوع دارويي بر پايه
زيستفناوري فعاليت داشتهام.
https://www.linkedin.com/in/amir-maghsoudi-929bbb72/
اكانت لينکدين
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محمد سلطانی رضائی راد
مدیر عامل و مدیر تکنولوژی شرکت داروسازی بهستان فارمد
سوابق تحصیلی


دكتري تخصصي بيوتکنولوژي دارويي ( - )Ph.Dدانشگاه علوم پزشکي تهران  1388الي 1394



دكتري عمومي داروسازي ( - )Pharm.Dدانشگاه علوم پزشکي مازندران  138۲الي 1388



مديريت ارشد كسب و كار ( - )MBAموسسه كسب و كار ماهان  1396الي 1398



دكتري مديريت حرفه اي كسب و كار ( - )DBAموسسه كسب و كار ماهان 1398

سوابق شغلی


مدير عامل و مدير تکنولوژي شركت داروسازي بهستان فارمد از  1397تاكنون



مدير عامل و موسس شركت مهرژن فارمد  1394الي 1397



مجري پروژه هاي توسعه محصوالت دارويي مجري پروژه هاي توليد ماده اوليه بيوتکنولوژيك دارويي در شركت
داروسازي مهرژن فارمد



مشاور توسعه دارويي شركت هاي داروسازي در زمينه توسعه داروهاي پپتيدي و پروتئيني



مدرس در دانشکده هاي داروسازي علوم پزشکي مازندران 1395-139۲

حوزه های فعالیت مورد عالقه


توسعه فرموالسيون محصوالت دارويي و زيست داروها ()Biopharmaceuticals



روند ثبت و تجاري سازي محصوالت دارويي و زيست داروها ()Biopharmaceuticals



توليد پايلوت و  scale-upمحصوالت دارويي و زيست داروها ()Biopharmaceuticals

معرفی مختصر منتور یا مشاور
دكتر محمد سلطاني رضائي راد فارغ التحصيل دكتري تخصصي بيوتکنولوژي دارويي از دانشکده داروسازي دانشگاه علوم
پ زشکي تهران ،دكتري عمومي داروسازي از دانشکده داروسازي ساري دانشگاه علوم پزشکي مازندران ،مديريت ارشد كسب و
كار ( )MBAو دكتري مديريت حرفه اي كسب و كار ( )DBAاز موسسه كسب و كار ماهان مي باشد .ايشان از فعاالن حوزه
صنعت داروسازي كشور بخصوص بيوتکنولوژي دارويي مي باشد كه سابقه فعاليت به عنوان مشاور و عضو پروژه در صنعت
داروسازي كشور و حوزه زيست داروها داشته است.
از عمده سوابق كاري ايشان مي توان به مدير عامل و مدير تکنولوژي شركت داروسازي بهستان فارمد ،مدير عامل و موسس
شركت مهرژن فارمد ،مجري پروژه هاي توسعه محصوالت دارويي (انتخاب محصول ،طراحي و توسعه فرموالسيون ،توليد،
ثبت و تجاري سازي محصوالت) ،مجري پروژه هاي توليد ماده اوليه بيوتکنولوژيك دارويي در شركت داروسازي مهرژن فارمد،
مشاور توسعه دارويي شركت هاي داروسازي در زمينه توسعه داروهاي پپتيدي و پروتئيني و مدرس در دانشکده هاي داروسازي
علوم پزشکي مازندران در سال هاي  139۲تا  1395اشاره نمود
اكانت اينستاگرام

mohammadsoltanyrad

اكانت لينکدين

https://www.linkedin.com/in/mohammad-soltany-rezaee-rad-813a7a/

« » 34

محمد حسین ربیعی
مدیرعامل شتابدهنده سکو
سوابق تحصیلی


كارشناسي ارشد

مهندسي پزشکي گرايش مديريت فناوري اطالعات پزشکي



كارشناسي

مهندسي پزشکي گرايش بيوالکتريك

سوابق شغلی
مديرعامل شتابدهنده تخصصي سکو ،مشاور شتابدهنده ابرزندگي و زيست بوم توليد محتواي ديجيتال  ،مشاور ،منتور و
كوچ كسب و كارهاي استارتاپي (سروآزما ،تله طب ،دهکده هوشمند ،فيناب ،ترنج،عضو هيات مديره شركت كنترل كيفي
تجهيزات پزشکي آريان تجهيز ماد ،عضو هيات مديره شركت توليد كننده ديتاالگر دما و فشار سپهر صنعت
سورين،مديرعامل شركت واردكننده تجهيزات پزشکي آريان تجهيز ماد پيشرو مديرعامل شركت سامانه هاي هوشمند
شريف ،مدرس دوره هاي فني و حرفه و تهيه كننده گزارش فني و اقتصادي طرح توليد طرحهاي صنعتي
حوزه های فعالیت مورد عالقه
كارشناس تهيه كننده گزارش هاي فني و اقتصادي ،كارشناس سالمت ديجيتال ،توسعه دهنده محتواي ديجيتال ،تجهيزات
پزشکي و آزمايشگاهي ،مدير پروژه و مدير اجرايي ،كارشناس فضاي مجازي
معرفی مختصر منتور یا مشاور
من از دوران نوجواني با كارورزي در بازار و كسب و كارهاي خرد به فوت و فن تجارت آشنا شدم و رشته كارشناسي خود را
مهندسي پزشکي انتخاب كردم و در كنار دروس اختصاصي دروس اختياري رشته خودم را نيز از دروس اختصاصي رشته هاي
برق ،مکانيك ،كامپيوتر و عمران انتخاب كردم كه سطح دانش كارشناسي خود را در بستر گسترده تري رشد داده باشم از
همان ابتدا به حوزه فناوري اطالعات عالقمند شدم و همواره سعي كردم از آن در تمام كارهاي خود بهره ببرم .من به پشتوانه
لطف خداوند مهربان ،دعاي خير خانواده ام ،تالش شبانه روزي و شبکه ارتباطي به وجود آورده خود در اين سال ها توانسته
ام در حوزه هاي فناوري اطالعات ،سالمت ،تجهيزات پزشکي و صنعت ،كسب و كارهاي مختلفي را راه اندازي كنم  .من با
كمك هم تيمي هاي خود در زماني كه استارتاپ داشتن مد نبود استارتاپ داشتم و در سال هاي اخير نيز در اين اكوسيستم
فعاليت هايي را داشتم و اميدوارم كه با راه اندازي شتابدهنده تخصصي سکو در حوزه سالمت بتوانم تجربه خود را با كمك
فرآيند هاي كوچينگ و منتورينك به تيم هاي عالقمند به راه اندازي كسب و كار منتقل كنم.
rabiee.mh
اكانت اينستاگرام
اكانت لينکدين

https://www.linkedin.com/in/mhrabiee/
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سمانه هادیان قزوینی
کارشناس بخش تحقیق و توسعه هلدینگ لیدکو ،مدیر عامل شرکت رها زیست
سوابق تحصیلی
زيست شناسي سلولي و مولکولي (كارشناسي 1386-138۲دانشگاه تربيت معلم تهران) ،بيوفيزيك (كارشناسي ارشد-1387
 1390دانشگاه تهران) ،بيوفيزيك (دكتري  1397-1391دانشگاه تهران)
سوابق شغلی
كارشناس بخش تحقيق و توسعه شركت دارويي زردبند  ،139۲-1391كارشناس بخش تحقيق وتوسعه هلدينگ ليدكو
(ارزيابي علمي و اقتصادي طرح هاي وارد شده به شركت) 1398-1396
حوزههای فعالیت مورد عالقه
توليد كيت ها و سنسورهاي تشخيصي شامل انواع تشخيص هاي ميکروبي ،بيماري ها ،آلودگي هاي محيطي و  /...استارتاپ
هايي با محوريت نانوتکنولوژي و نانوبيوتکنولوژي /توليد فرآورده هاي گياهي اعم از داروها و يا مکمل ها
معرفی مختصر منتور یا مشاور (بین  300تا  500حرف)
تيم سوم مرحله دوم مسابقات كشوري نانواستارتاپ (ستاد توسعه نانوفناوري)
شركت در دوره رويش پارك علم و فناوري دانشگاه تهران با طرح زيست حسگرهاي شناساگر سرطان كلوركتال
مدرس نانوفناوري ستاد توسعه نانوفناوري
مدرس كارگاه هاي متعدد برگزار شده توسط ستاد توسعه نانوفناوري
ويراستار كتاب نانوبيوتکنولوژي
مدرس دوره ويدئويي آموزش نانوبيوتکنولوژي با همکاري شركت توانا
داراي تجربه و آشنايي با ساخت وطراحي انواع كيت ها و حسگرهاي زيستي
همکاري يك ساله با بخش تحقيق و توسعه شركت دارويي زردبند (شركت توليد كننده مکمل هاي دارويي گياهي)
 19ماه همکاري با هلدينگ سرمايه گذاري ليدكو به عنوان مشاور علمي و اقتصادي سرمايه گذاري
اكانت لينکدين

www.linkedin.com/in/samaneh-hadian-ghazvini-35b74a4b
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سید امیرحسین میردامادیان
معاون حقوقی شتابدهنده سکو
سوابق تحصیلی
كارشناسي مهندسي پزشکي گرايش بيوالکتريك

سوابق شغلی
مدير حقوقي شتابدهنده تخصصي سکو ،بازرگاني پروژه هاي كنترل كيفي و كاليبراسيون تجهيزات پزشکي در شركت كنترل
كيفي تجهيزات پزشکي آريان تجهيز ماد ،منتور رويدادهاي شتابدهنده ابرزندگي ،مشاور مديرعامل شركت واردكننده
تجهيزات پزشکي آريان تجهيز ماد پيشرو ،مشاور ارشد بيمه هاي بازرگاني(فروش ،صدور ،خسارت) ،عضو هيات مديره و
سهامدار شركت خدمات بيمه اي چتر آسايش پارسيان ،موسس و هيات عامل كارگذاري رفاه آفرينان وفادار سهامي خاص،
موسس و هيات عامل كارگذاري رسمي پيشخوان ايرانيان سهامي عام ،كارشناس پروژه مركز مطالعات تکنولوژي دانشگاه
صنعتي شريف كارشناس فروش تجهيزات پزشکي شركت آريان تندرست ،مدرس دوره هاي فني بيمه و بازاريابي و فروش
انواع بيمه در بيمه پارسيان و تهيه كننده گزارش فني و اقتصادي طرح توليد طرحهاي صنعتي ،آموزش دوره هاي جامع فنون
بازاريابي و فروش
حوزههای فعالیت مورد عالقه
كارشناس بيمه سالمت  ،تجهيزات پزشکي  ،مدير پروژه و مدير اجرايي ،كارشناس تهيه كننده گزارش هاي فني و اقتصادي
معرفی مختصر منتور یا مشاور
فارغ التحصيل رشته مهندسي پزشکي گرايش بيوالکتريك هستم كه در سال  1388پس از گذراندن چند سال تجربه در
حوزه بازرگاني تجهيزات پزشکي و همچنين انجام پروژه هاي صنعتي (در حوزه هاي غير از مهندسي پزشکي ) براي حدود
ده سال در صنعت بيمه هاي بازرگاني مشغول به فعاليت بودم و با استفاده از تجارب كسب شده در آن حوزه در حال حاضر
مشغول به فعاليت در بخش بازرگاني يکي از معتبرترين شركتهاي داراي مجوز كنترل كيفي تجهيزات پزشکي مي باشم.
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سیدجمال خالصی نژاد
رابط نهاد رهبری علوم پزشکی تهران
سوابق تحصیلی
دروس حوزوي تا سطح 3

سوابق شغلی
رابط نهاد رهبري دانشکده هاي توانبخشي و بهداشت هركدام به مدت  5سال

حوزههای فعالیت مورد عالقه
آموزش مهارت هاي خوداشتغالي وبازاريابي
اكانت اينستاگرام

hejrat5463
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تیمهای شرکتکننده در روز ورودی
#

نام استارتاپ

موضوع فعالیت

.1

PID Care

بازی برای کودکان مبتال به نقص ایمن

.2

Smart ecg

نرم افزار کمک تشخییص نوار قلب

.3

Fertility health

آزمایش هورمون زنان در منل

.4

یارا

آموزش به خانواده کودکان بیمار

.5

Healthcare drone

امدادرسان مناطق صعبالعبور

.6

EYE360

فالوآپ چشم پزشیک

.7

ارتز سه کاره محافظ پاشنه

.8

Bench Share

محافظ اندام تحتان بیماران ر
بسنی
پلتفرم ر
اشناکگذاری مواد آزمایشگایه

.9

ر
(همن نو برای ترک عادات تو)
هبیتو

درمان دیجیتال ترک سیگار

.10

ریشهها

شبکه اجتمایع ژنتییک

.11

کلینآز

دستگاه شستشوی سمپلر

.12

گراویدا

گجت مانیتورینگ بارداری

.13

سامانه سالمت هوشمند تریتا

سامانه کمک تشخییص عالئم بیماری

.14

موسسه خدمات پرستاری و پزشیک فلورانس

خدمات مراقبت در منل

.15

مدیکسا

مشاوره رواننشیک مجازی

.16

لیان کیمیا آزما

پودر منعقد کننده خون

.17

کمک

سامانه مدیریت بحران

.18

فارموکن

هوش مصنویع در تعیی ساختار دارو

.19

همسان شو

سامانه همسانگزین

.20

رنگی کمون

.21

شفاهاب

بازی واقعیت مجازی برای کودکان مبتال به اوتیسم
ر
دسنیس به داروهای کمیاب

.22

فالوآپ

سامانه فالوآپ مجازی

.23

Magicardio

گجت مانیتورینگ قلب

.24

دستگاه SPR

دستگاه SPR

.25

حایم

مراقبت در منل برای مبتالیان به رسطان
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« تیم شماره » 1
نام استارتاپ:

PID Care

شرح کوتاه ایده
به منظور حل مشکالت مطرح در بيماران مبتال به نقص ايمني ،در نظر داريم با طراحي اپليکيشن مشاوره و آموزش پزشکي
و دارويي،براي كودكان  5تا 11سال مبتال به بيماري هاي نقص ايمني،نقشي در بهبود روند درمان اين بيماران داشته باشيم.
همچنين با طراحي اين اپليکيشن در كنار بخش پزشکي و دارويي كه به اين كودكان بيمار كمك ميکند با فضاي بيمارستان
و كادر درمان ،بيماري و داروهاي خود و نحوه استفاده از آن ها آشنا شوند ،به عنوان يك مسکن رواني ،در نظر داريم با هدف
آموزش صلح با خود ،تغيير نوع تفکر ،ارتباط بهتر با خود و خانواده،ارتباط با هم نوع ،افرايش اعتماد به نفس  ،يادگيري مهارت
هاي زندگي ،بيان احساسات ،رويارويي با مرگ و همچنين تفريح و سرگرمي لحظه به لحظه در كنار اين كودكان بيمار و
خانواده آن ها باشيم تا لبخندي برلبانشان بنشانيم و سالمت را به جسم و روحشان هديه كنيم .اين اپليکيشن از طريق ،قصه
خواني،شعر،تئاتر درماني ،معماري و ساخت سازه ،آينه درماني ،موسيقي درماني،كارآفريني كودك وآموزش مشاغل مختلف ،
برگزاري تورهاي مجازي كوهنوردي و طبيعت گردي و مهم ترين بخش آن؛ آموزش يوگا و تنفس هاي آن كه طبق مطالعات
انجام شده هم در افزايش ايمني بيماران نقش ويژه اي دارد و هم به افزايش آرامش روحي و كاهش اضطراب و تنش در
بيماران كمك مي كند ،به بيماران خدمت رساني خواهد كرد .الزم به ذكر است هم بخش پزشکي و دارويي و همچنين بخش
هاي سرگرمي و آموزش مهارتها كه پيش تر ذكر شد با طراحي به صورت بازي متناسب با سن و شرايط كودكان به اجرا
درخواهند آمد .از آنجايي كه اين تيم به عنوان يك استارت آپ حوزه سالمت و به عنوان زير مجموعه اي از گروه داوطلبانه
سالمت و هنر )( Health and Art: HEARTاز  Interest groupهاي Universal Scientific Education and
)Research Network(USERNمي باشد كه با هدف احداث اتاق بازي و اجراي بازي و سرگرمي در بيمارستان هاي
محروم كار خود را آغاز كرده در كنار اپليکيشن ذكر شده تمامي فعاليت هاي مذكور به صورت كارگاه هاي حضوري در
بيمارستان هاي محروم و همچنين در بخش خصوصي ادامه خواهد داشت .با راه اندازي اين كسب و كار در نظر داريم به
عنوان تيم كوچکي از تيم بزرگ سالمت و هنر كمکي باشيم براي كودكان بيمار و خانواده آن ها براي كاهش هزينه هاي
سنگين درماني و رواني.
اعضا تیم
 .1آیداواحد داروساز و محقق در زمينه بيماري هاي كودكان و درمان هاي كمکي در حوزه كودك( بازي درماني و يوگا
و )...و مسئول بخش درماني پروژه و همچنين مسئول هماهنگي و مديريت تيم و پروژه
 .2ندا نامی مربي بين المللي يوگا كودك و نوجوان مهندس معماري برگزار كننده گارگاه هاي تخصصي كودك از جمله
سفر به سرزمين يوگيلي(يوگا كودك) و معمار باشي  Archi kidsبا سيستم انسان گرا و ابزار قصه گويي و نمايش
خالق و  ...مسئول بخش روان درماني پروژه
 .3حوریا صانعی مسئول بخش طراحي اپليکيشن پروژه ،طراح صنعتي دانشگاه تهران برنده مسابقه IF Design
Award talent 2019تيم اول و برتر در رقابت استارتاپ ياس تخصص :طراح رابط و تجربه كاربري (ux-ui)-وطراحي بازي طراح محصول و خدمات-طراح كسب و كار
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« تیم شماره » 2
نام استارتاپ:

Smart ecg

شرح کوتاه ایده
توليد نرم افزار كمك تشخيصي و آموزشي با استفاده از علوم داده و هوش مصنوعي براي تفسيرECG

اعضا تیم
 .1فاطمه اباذری دانشجوي پزشکي سال چهارم دانشگاه شهيد بهشتي  ،مسئول علمي و ايده پرداز
 .2جواد اباذری دانشجوي دكتري مکانيك دانشگاه تهران ،مسئول فني و هوش مصنوعي
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« تیم شماره » 3
نام استارتاپ:

Fertility health

شرح کوتاه ایده
خدمات آزمايش هورموني زنان در منزل و ارائه برنامه جامع سالمت باروري ايمن به زوجين
ماموريت استارت آپ در زمينه ارائه خدمات آزمايشگاهي و تستهاي هورموني ويژه بانوان ميباشد كه در اكثر گروه هاي سني اهميت
خاص خود را دارد  ،حال در فاز اول اين استارت آپ جامعه هدف در زمينه تستهاي هورموني كه قبل و حين بارداري اهميت داشته و
پس از زايمان ودر زمان شيردهي داراي اهميت براي مادر و فرزند است  ،مورد نظر ميباشد  .با توجه به اطالعات آزمايشگاهي تخصصي
 ،متخصص مربوطه و متخصص تغذيه برنامه الزم ارائه ميگردد كه در فاز توسعه استارت اپ اين آزمايش ها كه توسط كيت هاي خاص
هريك در منزل (بدون نياز به مراجعه به آزمايشگاه) صورت ميپذيرد براي گروه هاي مختلف زنان و نيز مردان قابل ارائه خواهد بود كه
نحوه دريافت تقاضا و ارسال نتايج را ارائه برنامه هاي جامع سالمت بارداري به صورت انالين از مزاياي ان است

اعضا تیم
.1
 .2سید حسن طیار :كارشناسي ارشد مهندسي صنايع و سيستم  -مدرس و مشاور كسب و كارهاي دانش بنيان
 .3الینا صالحی :دكتراي داروسازي-حوزه باليني
 .4سوده قربانی :دكتراي زيست شناسي
مرضیه فقیه اخالقی :دانشجوي مهندسي بهداشت محيط گيالن  -ايده آفرين و اداره كننده تيم
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« تیم شماره » 4
نام استارتاپ:

یارا

شرح کوتاه ایده
ايده ما ساخت اپليکيشني با هدف آموزش به خانواده كودكان بيمار است كه در اين نرم افزار ابتدا توضيحي مختصر جهت
اموزش ابتدايي براي آشنايي خانواده ها با بيماري كودك و نحوه درمان و مراقبت آن داده خواهد شد .به جهت توانمندي
بيش تر خانواده ها و رفع سواالت آن ها امکان آموزش از طريق هم تايان )  ( peer group educationدر اين اپليکيشن
وجود خواهد داشت كه تحت نظارت يك مشاور ( اعم از پزشك يا پرستار آن حيطه) انجام مي گيرد .هم چنين امکان پرسش
و پاسخ از پزشکان متخصص به صورت مشاوره انفرادي از ديگر ويژگي هاي اين نرم افزار است.
اعضا تیم
 .1نسیم میرزائی سلوط دانشجوي كارشناسي ارشد پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان ،دانشگاه علوم پزشکي
تهران،صاحب ايده
 .2مینا فالح دانش آموخته كارشناسي ارشد انفورماتيك پزشکي ،دانشگاه علوم پزشکي تهران ،طراح تجربه كاربري و هم
بنيان گذار
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« تیم شماره » 5
نام استارتاپ:

Healthcare drone

شرح کوتاه ایده
ارسال تجهيزات پزشکي و درماني از طريق هوايي با استفاده از پهباد هاي كوچك (كوادكوپتر) در مواقع اورژانسي و اضطراري
كه راه هاي ارتباطي مسدود است ،مثل سيل زلزله ترافيك نبود راه هاي ارتباطي
اعضا تیم
 .1وحید نظم ده كارشناسي ارشد مهندسي پزشکي ايده پرداز مسئول تيم پژوهش
 .2محمد رنجبر كارشناسي ارشد مهندسي برق كنترل ايده پرداز و برنامه نويس
 .3علی رضا محمدی فر كارشناسي ارشد مهندسي برق الکترونيك تيم پژوهش و برنامه نويس
 .4مهسا جاللی كارشناسي مهندسي پزشکي تيم پژوهش ايده پرداز
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« تیم شماره » 6
نام استارتاپ:

EYE360

شرح کوتاه ایده
راه اندازي اپيليکيشن و سايت  eye360ارائه خدمات چشم پزشکي از راه دور و مشاوره پس از اولين مراجعه حضوري فالوآپ
بيماران از طريق تشکيل پرونده الکترونيکي مشاوره چشم پزشکي از راه دور دريافت نوبت از مراكز درماني  -ارجاع بيمار به
پزشك مناسب ارائه مشاوره و نظر دوم بيماران براي دريافت خدمات بنا به نوع خدمت حساب كاربري خود را شارژ مي نمايند.
 50درصد درآمد به پزشك ۲5 ،درصد به واسط كاربري و  ۲5درصد به حساب مركز خدمات يا اپ واريز مي شود .ارائه خدمات
 360درجه ،شناسايي همزمان نياز و تعريف خدمات با توجه به آگاهي از وضعيت بيماران چشمي در شهرها ،شهرستان ها و
مناطق دوردست ،مي توان در هر مرحله با شناخت نيازها ،راه حل جديدي را ارائه كرد.
اعضا تیم
 .1مریم السادات شمسی كارشناسي ارشد مديريت اجرايي ،طراح سايت و گرافيست ،سرپرست تيم
 .2یوسف آرین فرد مديريت فناوري اطالعات ،بازاريابي
 .3دکتر سید فرزاد محمدی چشم پزشك ،مشاور ارشد تيم هستند
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« تیم شماره » 7
نام استارتاپ:

ارتز سه کاره محافظ پاشنه

شرح کوتاه ایده
ارتز سه كاره محافظ پاشنه :با اين ارتز ميشود از سه عارضه مهم كه در بيماران بيهوش و نيمه بيهوش و بي حركت در بخش
هاي ويژه جلوگيري كرد ) ( drop foot.interna and external rotation.pressure ulcer heelكاربرد ديگر
ارتز در بيماراني كه قسمت فوقاني فمور شکسته ولي به دليل مشکالت جسمي قابليت عمل جراحي ندارند با اين وسيله پا
در راستاي خود بدون عارضه هاي جانبي بيحركتي قرار ميگيرد مورد ديگر در بيماران با زخم ديابتي پاشنه ميباشد استفاده
از اين ارتز از فشار بر روي زخم جلوگيري كرده و بهبودي سريعتر اتفاق مي افتد
اعضا تیم
 .1شاهرخ خجسته فر كارشناس ارشد مراقبت هاي ويژه
 .2یوسف خانقلی كارشناس اطاق عمل
 .3سید سعید میرعماد مهندس مکانيك
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« تیم شماره » 8
نام استارتاپ:

Bench Share

شرح کوتاه ایده
طراحي پلتفرم به منظور ثبت و ذخيره مواد و تجهيزات آزمايشگاهي توسط كاربران (دانشجو ،استاد ،محقق ،شركت)و امکان
اشتراك گذاري مواد آزمايشگاهي و تجهيزات با كاربران ديگر با امکان درخواست و تقاضاي مواد و تجهيزات مورد نظر  ،امکان
جست و جوي مواد و تجهيزات از ميان همه مواد ثبت شده قابل اشتراك و همچنين خريد و فروش مواد از شركتها
اعضا تیم
 .1زینب یوسفی دانشجوي دكتري بيوتکنولوژي پزشکي ،آشنا به مواد و تجهيزات آزمايشگاهي و شبکه هاي موجود،
مسئول استخراج و رصد منابع و رسم نقشه راهbusiness develper/technical expert ،
 .2فاطمه صابری دانشجوي دكتري بيوتکنولوژي پزشکي،آشنا به مواد و تجهيزات آزمايشگاهي و شبکه هاي موجود،
مسئول استخراج و رصد منابع و رسم نقشه راهbusiness develper/technical expert ،
 .3مهدیه دستوری كارشناس ارشد ميکروبيولوژي ،رصد بازار و بازاريابي: marketing expert،
 .4حسین کزازی مهندس كامپيوتر ،برنامه نويسproduct developer،
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« تیم شماره » 9
نام استارتاپ:

هبیتو (همتی نو برای ترک عادات تو)

شرح کوتاه ایده
پلتفرم كمك به تغيير و بهبود رفتار ناسالم با ترغيب و انگيزه بخشي ،براي حفظ و ارتقا سالمت روان با استفاده از تکنيكهاي
درمان شناختي -رفتاري ) ( CBTو درمان مبتني بر تعهد و پذيرش) (ACTبا تمركز بر ترك سيگار در مرحلهي آغازين
اعضا تیم
 .1مهسا مصدقی نیک :تحصيالت:كارشناس فناوري اطالعات سالمت از دانشگاه علوم پزشکي ايران ،كارشناس ارشد
انفورماتيك پزشکي از دانشگاه علوم پزشکي تهران  -مهارت  :آشنايي با مدلسازي برنامه( ،)UMLآشنايي با مباحث
توسعه سيستمهاي اطالعاتي ،آشنايي با تجزيه و تحليل سيستمها /ر هبري و برنامه ريزي  ،تحقيق و پژوهش و مديريت
استراتژي -.نقش :مسئول بخش اجرايي و توليد محتوا.
 .2سحر سادات میر- :تحصيالت:كارشناس فناوري اطالعات سالمت از دانشگاه علوم پزشکي ايران ،دانشجوي كارشناسي
ارشد مديريت فناوري اطالعات دانشگاه پيام نور  - .مهارت  :آشنايي با تئوري هاي مديريت دانش ،آشنايي با مباحث
رفتار سازماني ،آشنايي با اصول سيستم برنامه ريزي منابع سازماني  /فن بيان  ،خالقيت  ،برنامه ريزي و پيگيري-.
نقش :مسئول بخش بازاريابي و فروش ،روابط عمومي و توليد محتوا.
 .3رضا نظری :تحصيالت:كارشناس علوم آزمايشگاهي از دانشگاه علوم پزشکي ايران  ،كارشناس ارشد انفوماتيك پزشکي
از دانشگاه علوم پزشکي تهران  -.مهارت ,Java/Kotlin,Android,Python,HTML :سئو و بوت استريپ،
 /CSS,jQuery,sketch,Adobe xd, wordpress, UI,UX,Photoshopحل مسئله ،برنامهريزي و خالقيت-
نقش :مسئول بخش فني و محصول.
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« تیم شماره » 10
نام استارتاپ:

ریشهها

شرح کوتاه ایده
ساخت شبکه اجتماعي كه در آن روابط ژنتيکي و وراثتي افراد ثبت ميشود و در نهايت نقشه ارتباطات وراثتي افراد جامعه
ساخته مي شود .اين شبکه براي بسياري از سرويس هاي ديگر زير ساخت الزم را فراهم ميکند همانطور كه گوگل مپ به
بسياري از سيستمهاي ديگر ،سرويس مي دهد .تا االن هيچ بانك اطالعاتي براي ثبت روابط وراثتي افراد (شجره نامه افراد
زنده و مرده) ساخته نشده .ساخت اين بانك اطالعاتي تحقيق در مورد بيماري هاي وراثتي و ژنتيکي را تسهيل ميکند.
همچنين به پروژه هاي ملي ديگر همچون پرونده الکترونيك سالمت ،سازمان ثبت احوال و  ....نيز مي تواند كمك كند .وقتي
زيرساخت اين بانك اطالعتي فراهم شود ،صدها پوسته با كاربردهاي مختلف ( كه توسط ساير تيمها ساخته خواهند شد) بر
روي آن اجرا خواهد شد.
اعضا تیم
 .1علی رضایی كارشناس الکترونيك ،بنيانگذار ،طراح ايده  ،مدير تيم  ،مدير محصول و ماركتينگ 15 ،سال سابقه
فعاليت در كسب و كار هاي خدمات محور 6 ،سال سابقه مدير عاملي شركت سريرسرويس
 .2حامد مالیی یارندی كارشناس نرم افزار ،هم بنيانگذار ، CTO ،فول استك دولوپر 10 ،سال سابقه كد نويسي روي
فريم وورك هاي مختلف
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« تیم شماره » 11
نام استارتاپ:

کلینآز

شرح کوتاه ایده
دستگاه تمام اتوماتيك شستشوي سرسمپلر
جهت شستشو مطمئن واستفاده مجدد از سر سمپلر در آزماي شگاه هاي دانشگاهي و تحقيقاتي (بيو ،شيمي ،نانو و فيزيك)،
تحقيق و توسعه كارخانهجات و شركت ها و آزمايشگاه تشخيص طبي
يك آزماي شگاه كوچك ساليانه مبلغي بالغ بر  700الي  900ميليون ريال جهت خريد سر سمپلر (هر عدد  60ريال) هزينه
ميكند و پس از يك بار استفاده آن را دور مياندازد .ايده استارتاپ كليناز در حقيقت يك دستگاه است كه هر آزمايشگاه با
در اختيار داشتن اين دستگاه ميتواند از طريق سيستم مهندسي شدهي تمام اتوماتيك شستشو و بدون نياز به اپراتور ،سر
سمپلرهاي آلوده را به طور كامل (تا حداكثر 10مرتبه) ش سته و با اطمينان خاطر ،مجددا ا ستفاده نمايد .اين د ستگاه عالوه
بر كاهش  40الي  50در صدي هزينه خريد ساليانه سر سمپلر براي هر آزماي شگاه ،موجب كاهش آلودگي زي ست محيطي
ناشي از اين مواد پلي اتيلني نيز ميگردد.
در حال حاضر  MVPدستگاه شستشو تمام اتوماتيك سرسمپلر به ميزان  80درصد تهيه شده است.
اعضا تیم
 .1معصومه بزاز دانشجو دكتري بيوتکنولوژي پزشکي و مسول تجاري سازي ايده
شناخت نياز ،ايده پردازي ،اعتبار سنجي و تجاري سازي
 .2رضا بزاز كارشناسي ارشد مهندسي منابع آب ،مسئول طراحي دستگاه
امکانسنجي فني ايده ،طراحي دستگاه جهت شستشو با اطمينان  100درصد و متناسب با نياز آزمايشگاه
 .3علی بزاز دانشجو كارشناسي ارشد مهندسي صنايع ،ساخت دستگاه
تهيه امکانات و نيروي انساني و تجهيزات مورد نياز و ساخت دستگاه مطابق با طراحي انجام شده
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« تیم شماره » 12
نام استارتاپ:

گراویدا

شرح کوتاه ایده
ساالنه تعداد زيادي كودك در اثر عدم رسيدگي به موقع به وضعيت مادر در دوران بارداري ،با خطر مرگ مواجه شده و يا
معلول به دنيا ميآيند" .گراويدا" براي حل اين مشکل ،با هدف ارتقاي سالمت خانواده و با تاكيد بر سالمت مادر و كودك
اقدام به طراحي بستري براي پايش و مراقبت پيوسته زنان در دوره بارداري كرده است .اين پايش با اندازهگيري عالئم حياتي
همچون فشار خون ،قند خون ،دماي بدن و ضربان قلب كودك از طريق ابزارها و گجتهاي همراهِ مادر ،نظير دستبندها و
ساعتهاي هوشمند ،به طور مستمر انجام شده و اطالعات بهدست آمده ،با استفاده از تکنولوژي  IOTبه اپليکيشن تلفن
همراهِ مادر ،پزشك و تيم پشتيباني منتقل ميشود.
اعضا تیم
 .1مهدی مهراد علوم اعصاب شناختي گرايش هوش مصنوعي  ،رهبر تيم
 .2جواد شیخ اسداهلل كامپيوتر ،توسعه وبسايت و اپ
 .3ماریه رفیعی علوم شناختي،توليد محتوا
 .4کیان خیابانی هوش مصنوعي ،تحليل داده
 .5سمانه سرائیان پزشك متخصص زنان و زايمان
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« تیم شماره » 13
نام استارتاپ:

سامانه سالمت هوشمند تریتا

شرح کوتاه ایده
تريتا قادر است نياز و درخواست كاربر در زمينه هاي مختلف (بيماري ها ،داروها ،آزمايش ها و خدمات پزشکي) در حوزه
باليني ،بيمه اي و حرفه اي را تحليل و شناسايي و پاسخ مناسب ارائه دهد .اين سامانه از  3بخش شامل منطق پزشکي
( )Inference Engineبا مدل هوش مصنوعي جهت تحليل و تفسير مفاهيم پزشکي ،پايگاه داده دانش تخصصي سالمت
( )Knowledge Baseبا مدل  Ontologyو رابط كاربري اپليکيشن موبايل و وبسرويس هاي متنوع تشکيل شده است
و داراي ابزارهايي نظير  Symptom Checker, Lab Analyzer, Interaction Checker, NLPو نقشه ارائه دهندگان
خدمات سالمت مي باشد.
اعضا تیم
 .1پوریا نسیمی -تحصيالت:پزشك عمومي دانشگاه شهيد بهشتي ،متخصص فناوري اطالعات سالمت ،گواهي مديريت
پروژه از انجمن مديريت پروژه ايران  - .مهارت  :تحليل و طراحي سيستم هاي سالمت ،تسلط بر استانداردهاي بين
المللي پرونده الکترونيکي سالمت و كدينگ ها ،تسلط بر اكوسيستم سالمت الکترونيکي كشور -. ،نقش :مدير اجرايي و
ايده پرداز و طراح سامانه
 .2محمدجواد حسینی تحصيالت:كارشناس نرم افزار  -.مهارت :كدنويسي  ،Java C PHPطراحي الگوريتم و فرآيند و
زيرساخت فني نرم افزار -.نقش :مسئول بخش فني و برنامه نويسي
 . .3محمدرضا رئوفیكارشناس ارشد ميکروبيولوژي ،رصد بازاتحصيالت:پزشك عمومي دانشگاه شهيد بهشتي ،متخصص
فيزيولوژي دانشگاه تربيت مدرس ،هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس  -مهارت :مدل هوش مصنوعي -.نقش:سرپرست
تيم.ر و بازاريابي: marketing expert،
 .4مهدی الماسنیا تحصيالت:كارشناس نرم افزار ،ارشد تجارت الکترونيکي  -.مهارت:پشتيباني سامانه هاي نرم افزاري و
ورود داده -.نقش :مسئول مديريت محتوا و پشتيباني فني سامانه.
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« تیم شماره » 14
موسسه خدمات پرستاری و پزشکی فلورانس

نام استارتاپ:
شرح کوتاه ایده

 ارائه خدمات پرستاري و پزشکي بر پايه روش هاي نوين با طرح ايده هاي خالقانه براي كاهش هزينه ها.
ايده اوليه اين گروه تاسيس يك مركز ارائه دهنده خدمات سالمت در منزل شامل خدمات مراقبتي (پرستاري بيمار ،كودك،
سالمند) ،خدمات درماني و خدمات مشاوره اي است .هدف اين استارتاپ افزايش رفاه بيماران و كاهش مراجعات غيرضروري
به مراكز بهداشتي و درماني و در نتيجه افزايش كيفيت ارائه خدمات سالمت است.
با توجه به افزايش دسترسي جامعه به اينترنت و شبکه هاي اجتماعي ،خدمات اين مركز با تاكيد بر استفاده از امکانات
مبتني بر وب ارائه خواهد شد .از مزاياي اين روش سهولت در ارتباط با مشتري و ارائه دهندگان خدمت و نيز كاهش هزينه
هاي جاري براي مركز و بيماران است .براي نيل به اين هدف استراتژي مجموعه طرح ايده هاي خالقانه است .اگرچه امروزه
در سطح كشور ا رائه انواع خدمات به صورت اپليکيشن موبايلي رايج شده است ،استفاده از اين ابزارها در بخش سالمت به
علت تمركز خدمات در مراكز بهداشتي و درماني محدود بوده است .ايده اين مجموعه طراحي يك سامانه مبتني بر وب و
موبايل براي اخذ اطالعات و ثبت سفارش مشتري ،ارائه به تيم كارشناسي فني و در نهايت ارجاع به پرسنل ارائه دهنده خدمت
در كوتاهترين زمان ممکن و در هر ساعت شبانه روز است .از ويژگي هاي اين نرم افزار ايجاد ارتباط بر اساس موقعيت مکاني
گيرنده و دهنده خدمت ،كاهش زمان انتظار براي دريافت خدمت ،كاهش تعداد كاركنان اداري مورد نياز و در نتيجه افزايش
درآمد مجموعه است.
اعضا تیم
 .1الهام شهیدی دلشاد (كارشناسي ارشد پرستاري مراقب هاي ويژه)


مهارت :تخصص در حيطه مراقبت هاي باليني ،كارشناسي بيهوشي و بيهوشي جراحي هاي قلب و عروق ،توليد
محتواي تخصصي پزشکي در شبکه هاي اجتماعي



نقش :ايده پرداز فني

 .2مصطفی صابریان (دانشجوي دكتراي سلولي و مولکولي)



مهارت :كارشناس آزمايشگاه ،مسئول تجهيزات پزشکي دانشکده علوم تغذيه و رژيم شناسي ،كارشناس
ارتباط با صنعت دانشکده
نقش :همکار و پشتيباني در راه اندازي

 .3محمود صابریان (كارشناسي ارشد مهندسي سيستم هاي اقتصادي و اجتماعي )



مهارت :سابقه مديريت و مشاوره در ارگان هاي دولتي و صنعتي
نقش :مشاور اقتصادي
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« تیم شماره » 15
نام استارتاپ:

مدیکسا

شرح کوتاه ایده
فرض بر اين است كه با افزايش دسترسي مردم به خدمات روانپزشکي و انتشار مفاهيم مرتبط با سالمت روان در جامعه،اين
مفاهيم براي عموم مردم آشناتر گرديده و استيگماي مرتبط با سالمت روان(متشکل از تبعيض و پيش داوري) نيز به طبع
كاهش مي يابد.استارتاپ مديکسا قصد دارد با ارائه خدمات سالمت روان بصورت تله مديسين با همکاري حرفه اي هاي اين
حوزه  ،دسترسي آسان را براي عموم مردم در اقصي نقاط كشور فراهم آورده،موجب كاهش هزينه هاي درمان و نقل و انتقال
براي بيماران و خانواده هايشان و توزيع عادالنه منابع سالمت روان گردد.
اعضا تیم
 .1سویا بهمنی روانپزشك،توليد محتواclinical director،
 .2محمد اربابی روانپزشك و نوروسايکياتريست،دانشيار روانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران،مسئول تيم
 .3ارسالن دژکام كارشناسي ارشد  /مهندسي كامپيوتر-هوش مصنوعي،رييس دانشگاه بين المللي چابهار ،مسِئول
Advocacy
 .4محمدرضا قربانی كارشناس فناوري اطالعاتSolution Architect،
 .5زینب خسروی نیا كارشناس ارشد هوش مصنوعيSenior Developer،
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« تیم شماره » 16
نام استارتاپ:

لیان کیمیا آزما

شرح کوتاه ایده
در گذشته ،در بخش آن ژيوگرافي قلب ،از كيسه شن ،جهت توقف خونريزي بيمار ،ناشي از خارج نمودن آنژيوكت ،استفاده مي
شده است .همچنين در ميادين جنگ ،بسياري از سربازان بر اثر خونريزي شديد ناشي از اصابت گلوله و تركش جان خود را از
دست ميدهند.
اين در حالي است كه با استفاده از "پودر منعقد كننده خون" محصول استارتاپ ليان كيميا آزما ،شديدترين خونريزيها در كمتر
از يك دقيقه متوقف ميشود.
همچنين امکان استفاده از اين محصول در اورژانس ،هالل احمر ،دياليز ،جعبه كمكهاي اوليه و ...وجود دارد.
الزم به ذكر است اين محصول تستهاي شيميايي ،دارويي ،حيواني و انساني را با موفقيت به انجام رسانده است.
اعضا تیم
 .1سید علی احمدی كارشناس ارشد شيمي تجزيه -راديوشيمي -مديرعامل شركت ليان كيميا آزما
 .2دکتر ساسان زائری دكتراي داروسازي -داروسازي -هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي بوشهر -مدير تحقيق و توسعه
شركت ليان كيميا آزما
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« تیم شماره » 17
نام استارتاپ:

کمک

شرح کوتاه ایده
آمادگي و اقدامات مقابله اي در هنگام بروز مخاطرات در مراحل مختلف بحران؛ پيش از بحران ،حين بحران و پس از بحران،
توسط نيروهاي امدادي و كادر بهداشت و درمان در هنگام بروز حوادث در منطقه ي حادثه ديده عمدتاً با مشکالتي از قبيل:
 )1كمبود افراد متخصص و آموزش ديده )۲آشنا نبودن افراد وارد شده به منطقه با ويژگي هاي جغرافيايي  ،اقليم و مردم
شناسي )3عدم دسترسي به اطالعات آخرين وضعيت امکانات و تجهيزات بهداشت و درمان و امداد در منطقه )4ضعف در
برقراري ارتباط با اعضاي گروه اقدام كننده در سطوح مختلف  )5آگاه نبودن از راه هاي ارتباطي و مواصالتي با مراكز بهداشت
و درمان در منطقه  )6ضعف در سازماند دهي نيروها  ،ساختار سازماني و سلسله مراتب فرماندهي عمليات  )7برخي عوامل
همچون موازي كاري دستگاه ها  ،دستورالعمل هاي ضعيف و تقسيم وظايف نادرست مواجه هستيم .اين موارد نهايتا منجر
به سردرگمي نيروهاي امدادي ،اتالف انرژي نيروها ،تجهيزات و هزينه ها خواهد شد.
مؤلفه های اصلی :
-1
-۲
-3
-4
-5
-6

جذب و سازماندهي نيروي انساني متخصص .
ارتباطات آنالين در منطقه بحران زده .
تعيين موقعيت جغرافيايي مناطق و نيروها .
هماهنگي بين اعضا در تمام سطوح سازماني .
سازماندهي اقالم  ،تجهيزات و نيروها .
پايش آخرين وضعيت امکانات ،تجهيزات و منابع نيروي انساني و دارويي .

راهکار:
از طريق طراحي يك سامانه ي آنالين و فراهم آوردن بسترهاي اجرايي براي  )1ثبت نام و جذب نيروي انساني  )۲آموزش و
سازمان دهي نيروي انساني ) 3به كارگيري و تقسيم وظايف بر اساس تخصص پرسنل و نيازهاي مناطق مختلف  )4پايش
آخرين وضعيت امکانات و تجهيزات و كمبود ها در حوزه نيروي انساني و تجهيزات و ساختمان ها و اقالم دارويي و بهداشتي)5،
سنجش و اعالم كيفيت آب شرب )6بررسي و پايش كيفيت كالبدي بيمارستان ها و مراكز درماني و امکان آسيب پذيري آنها
در بحران هاي طبيعي و غيرطبيعي كه نهايتاً منجر به تدوين يك برنامه ي منسجم به عنوان برنامه ي اقدامات مديريت بحران
جهت ارايه خدمات بهداشتي و درماني و امدادي در زمان بحران مي شود را در قالب يك پلتفرم آنالين ارائه ميدهد.
اعضای تیم
 .1آتوسا سرمست ،کارشناس مهندسی شهرسازی و کارشناس ارشد مدیریت شهری دانشگاه تهران،
به عنوان كارشناس متخصص در زمينه ي تکنولوژي هاي مواجهه با بحران به تحقيق و ارائه ي راهکارهاي نوين در ارتباط با
به كارگيري فناوري اطالعات و ارتباطات در هوشمند سازي شهر در نظام سالمت شهري براي مواجهه با بحران و شناسايي و
بررسي نقاط ضعف و آسيبها از منظر مهندسي و مديريت شهري در حوزه سالمت و بهداشت در شرايط بحران مي پردازد.
 .2محسن مه آبادی زاده ،کارشناس پدافند غیر عامل ،کارشناس ارشد مدیریت بحران دانشگاه علوم و
تحقیقات تهران  ،به عنوان كارشناس پدافند غير عامل و كارشناس ارشد مديريت بحران  ،اقدام به بررسي و تحليل آسيب و
تهديد و ارائه ي راهکارهاي مديريتي و عملياتي در خصوص اقدامات الزم االجرا در مراحل مختلف بحران ( قبل  ،حين و پس از
بحران) در حوزه ي سالمت و امدادهاي پزشکي و نيز طراحي الگوريتم ساختار سازماني و اقدامات شامل  :آمادكي  ،پاسخ و مقابله
با بحران و تطبيق اقدامات اجرايي مديريتي در ارتباط با سالمت و مديريت بحران و بررسي و تحليل آسيبها و تهديدات از منظر
پدافند غيرعامل و ارايه راهکارهاي بسترساز و تسهيل كننده ي مديريت بحران در شرايط بحران مي پردازد.
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« تیم شماره » 18
نام استارتاپ:

فارموکن

شرح کوتاه ایده
توسعه هوش مصنوعي در جهت ريپوزيشنينگ دارويي و طراحي دارو در حيطه سرطان مبتني بر داده هاي ژنوميکس و
ساختار اثر داروها
اعضا تیم
 .1امیرعلی حریری دكتري داروسازي
 .2پارسا مدینه ای زيست شناس و برنامه نويس هوش مصنوعي
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« تیم شماره » 19
نام استارتاپ:

همسان شو

شرح کوتاه ایده
همسان شو! از طريق سه فرآنيد مشاوره و درمان يکپارچه نگر ،شامل
 )1با همسان شناسي از طريق هوش سيستمي ،به سنجش و ارزيابي معيارها و چالش هاي زوجين مي پردازد  )۲با همسان سازي
از طريق مشاوره به نزديکترين الگوي انتخاب آگاهانه مي پردازد  )3با همسان گزيني از طريق شبکه مهارت آموزي به الگوي ازدواج
پايدار دست مي يابد.
همسان شو با مدل شکافتن و روآوري چالش ها و شناساندن خانواده اصلي ،شناخت واقعي از آينده به روي دختر و پسر مي گشايد
تا از همان ابتداي زندگي به حل تعارضات (زوج درماني) بپردازند و با اعتماد و قدرت و آگاهي بيشتري وارد زندگي شوند .
تيم همسان شو اعتقاد دارد با اين روش ،مناسب ترين همسر انتخاب و آسيب اجتماعي و بحران طالق به حداقل خواهد رسيد.

اعضا تیم
 .1حسن ابراهیمی :بنيانگذار و طراح – متخصص فناوري اطالعات (دانشجوي كارشناسي روانشناسي)
 .2زینتالسادات میرغفوریان :همبنيانگذار و مشاور – رواندرمانگر (دكتراي تخصصي روانشناسي)
 .3رزیتا پورپوالدی :همبنيانگذار و برنامهنويس – متخصص نرمافزار (كارشناس ارشد نرمافزار)
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« تیم شماره » 20
نام استارتاپ:

رنگین کمون

شرح کوتاه ایده
درحال حاضر درمان مشخصي براي اوتيسم وجود ندارد تنها راه توان بخشي مي باشد بنابراين ما برآن شديم تا پلتفرمي را
طراحي كنيم كه متشکل از يك اپليکيشن و تکنولوژي واقعيت مجازي ميباشد .در اين اپليکيشن بازي ها و آزمون هايي قرار
داده شده است كه موجب افزايش توانايي ذهني اين بيماران شده و همزمان گزارش هايي را نيز به تيم درماني ميدهد كودك
پس از درياقت آموزش هاي الزم از طريق اپليکيشين ،با استفاده از محيط عينك هاي مخصوص  VRدر شرايط زندگي
اجتماعي قرار گرفته و مهارت هايي مانند خريد كردن ،ارتباط گرفتن و حتي بازي كردن با همساالن را مي آموزد .بخش
اعظمي از مواجه سازي كودكان مبتال به اوتيسم با اجتماع از طريق تکنولوژي VRمي باشد .در مجموع در پروسه ذكر شده
سعي ميشود فرآيند اجتماعي شدن اين گروه از بيماران و بيماري هاي مشابه انجام شود.
اعضا تیم
 .1زینب کمی پور دانشجوي كارشناسي پرستاري ،ايده پرداز
 .2سهیل آصفی دانشجوي بيهوشي،فاندر وب سايت ايران انستزيا،ريسرچر
 .3محمد مهدی نیک سیما دانشجوي كارشناسي پرستاري،فتوشاپيست،طراحي يوايکس
 .4حسین صفری دانشجوي كارشناسي بهداشت ،مسلط به افيس
 .5اکبر نیازی ارشد تجارت الکترونيك،طراحي سايت
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« تیم شماره » 21
نام استارتاپ:

شفاهاب

شرح کوتاه ایده
ايجاد پالتفرمي هوشمند و مبتني بر ابزارهاي فناوري اطالعات به منظور ايجاد شبکه اي از تامين كنندگان و مصرف كنندگان
داروهاي تاريخ نزديك و مبتني بر تخفيفات مخصوص و مبتني بر نوآوري اجتماعي
اعضا تیم
 .1دکتر احمد فیاض بخش پزشك و دانشيار سياستگذاري سالمت .گروه علوم مديريت و اقتصاد بهداشت ،دانشکده
بهداشت .مركز تحقيقات مديريت اطالعات سالمت .دانشگاه علوم پزشکي تهران  -مدير پروژه
 .2دکتر هدی شفیعی پزشك داروساز
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« تیم شماره » 22
نام استارتاپ:

فالوآپ

شرح کوتاه ایده
ايده فالوآپ پلتفرمي خواهد بود ،براي دنبال كردن وضعيت بيمار ويزيت شده توسط پزشك متخصص كه حول محور بيمار
ويزيت شده  ،منشي و پزشك متخصص ساخته خواهد شد  .بيمار ويزيت شده با توجه به نيازها و خواسته هاي پس از ويزيت
اوليه ( درمان ) و اطمينان از وضعيت و عملکرد خود نياز به ارتباط مجدد با پزشك خود دارد  .دراين حالت بوسيله پلتفرم
فالوآپ براي منشي پزشك مذكور درخواست ويزيت مي دهد  .منشي باتوجه به پرونده ( فيزيکي ) و برنامه زماني پزشك براي
بيمار ويزيت شده ،نوبت مجازي ( تصويري ) رزرو مي كند  .بيمار ويزيت شده در زمان تعيين شده با پزشك خود به صورت
مجازي ارتباط برقرار مي كند و از وضعيت و عملکرد خود اطمينان حاصل مي كند و دستورات الزم را دريافت مي كند و در
پلتفرم فالوآپ ثبت مي گردد  .اگر پس از ويزيت مجازي ( تصويري ) نياز به پيگيري و جلسه بعدي باشد ،وضعيت بيمار
درحالت فعال باقي مي ماند و پس از اتمام جلسه بيمار به منشي ارجاع داده مي شود تا ويزيت بعدي براي بيمار درمان شده
مجددا رزرو شود  .اگر پس از ويزيت بيمار توسط پزشك نياز به ويزيت و پيگيري مجدد نباشد ،وضعيت پيگيري بيمار غيرفعال
و بايگاني مي شود.
اعضا تیم
 .1فرشید انجیلی كارشناسي برق  -الکترونيك  ،متخصص آي تي  ،نقش  :فني )  ( technicalو اجزايي (
) Executive
 .2فاطمه پرحاتمی دانشجوي دكتراي داروسازي  ،دانش تخصصي و محتوا و طراح  ،نقش  :تخصصي )  ( Contentو
ماركتينگ) ( Marketing
 .3سید کیانوش نقیب زاده دانشجوي دكتراي زيست شناسي سلولي  ،متخصص بازاريابي و سرمايه گذاري  ،نقش :
ماركتينگ )  ( Marketingو اجرايي) ( Executive
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« تیم شماره » 23
نام استارتاپ:

Magicardio

شرح کوتاه ایده
بيماريهاي قلبي مهمترين علل مرگومير در جهان هستند .در آمار سازمان جهاني بهداشت حدود  17.7ميليون نفر در سال
 ۲016در جهان به خاطر بيماري قلبي جان خود را از دست دادند كه بيانگر  %31كل مرگها بوده است .اين عدد در كشور
ما حتي بدتر از اين است و بر اساس آمار سازمان جهاني بهداشت تا  %46كل مرگوميرها در كشور براساس بيماريهاي قلبي
است .در ميان انواع بيماريهاي قلبي يکي از خطرناكترين بيماريها ،آريتميهاي قلبي (غيرطبيعي بودن ريتم قلب) است
كه ميتواند تهديد كننده زندگي فرد باشد .بنابراين تشخيص زودهنگام آنها عالوه بر كاهش هزينه ،ميتواند درمان بيماري
را آسانتر كند .همچنين بهبود سبك زندگي و روند سالمتي افراد از طريق عادتسازي از ديگر چالشهاي پيشرو است.
انتخاب حوزهاي كه هم جذاب و هم بازار بزرگي (بين المللي) داشته باشد و در فضاي استارتاپهاي سالمت كمتر رقيبي در
آن زمينه فعاليت داشته باشند ،نيازمند انتخاب هوشمندانهاي است .بنابراين با تحليل و بررسي تيم در حوزه سالمت كشور،
بهبود شرايط بيمارهاي قلبي براي فعاليت انتخاب شد.
 Magicardioقصد طراحي سيستمي را دارد كه دادههاي قلب ( )ECGشما را به صورت  ۲4ساعته پايش كند و با الگوريتم
هوشمند ،بهترين پيشنهادات را براي سالمت قلب شما از طريق بازي سازي ( )Gamificationارائه دهد .به اين منظور،
نمونه اوليهاي از دستگاه پايش قلب توسط تيم  Magicardioبراي ثبت و تحليل دادههاي  ECGقلب بيمار بهصورت آفالين
ساخته شده است و در ادامه به دنبال بهبود و ارتقا محصول بهصورت پايشگر آنالين در قالب گجت هوشمند (با وزن سبك)
به همراه اپليکيشن آن هستيم .اپليکيشن مورد نظر نيز از طريق تحليل دادههاي  ECGتوسط الگوريتمهاي هوشمند و ارائه
گزارشهاي لحظهاي به كاربر (و در صورت نياز ارسال گزارشات به پزشك) ،نمايش لحظهاي  ،ECGتعداد ضربان قلب ،سن
قلب و ميزان استرس فرد درصدد آن است كه بتواند بهترين راه حل شخصيسازي شده براي بهبود سالمت قلب و سبك
زندگي كاربر را ارائه دهد.
اعضا تیم
 .1امين يزداندوست همداني  /هم-بنيانگذار  /كارشناسي ارشد ،فيزيك R&D /
 .2علي حاجيلويي  /هم-بنيانگذار  /كارشناسي ،معماري Design /

« » 62

« تیم شماره » 24
نام استارتاپ:

دستگاه SPR

شرح کوتاه ایده
ساخت و توليد دستگاه SPR.

دستگاه اندازه گيري پديده  SPRبر اساس پديده تشديد پالسمون سطحي Surface Plasmon Resonance
)( (SPRبرهم كنش نور با الکترونها در فلزات ) طراحي شده است كه براي انجام تحقيقات بسياري در حوزه
شيمي و به ويژه در حوزه پزشکي ،داروسازي ،بيولوژي ،محيط زيست براي بررسي انواع برهمکنش ها و همچنين
براي شناسايي و اندازه گيري آلودگي هاي ميکروارگانيسمي مورد استفاده قرار مي گيرد .اين دستگاه دقيق ترين
نتايج آناليزي را براساس فناوري نوين نانوفناوري براي تمامي مراكز تحقيقاتي براي مشتريان خود فراهم مي سازد.
اعضا تیم
 .1مهسا سلیمانی تبار كارشناسي ارشد نانوفيزيك ،مديريت امور اجرايي
 .2مریم خیاطی دانشجوي دكتري نانوفناوري دارويي ،امور پژوهشيR&D ،
 .3مرتضی اباذری دانشجوي دكتري نانوفناوري دارويي ،امور پژوهشيR&D ،
 .4بيژن پورغفور كارشناسي ارشد مهندسي برق ۲0 ،سال سابقه طراحي و ساخت انواع دستگاههاي الکتريکي و مکانيکي،
سازنده و مخترع دستگاه
 .5سهیال غفوری نیا كارشناسي مهندسي برق ،همکار ساخت و توليد

« » 63

« تیم شماره » 25
نام استارتاپ:

حامی

شرح کوتاه ایده
سرطان يکي از بيماري مهم غيرواگيراست در صدر علل مرگ وميرهاي زودرس دردنيا قرار دارد و باالرفتن طول عمر از
مهمترين داليل بروز و افزايش سرطان در ايران و كشورهاي در حال توسعه است .شايعترين سرطانها در ايران در زنان،
سرطان پستان با بيشترين ميزان بروز است و سرطان خون و سرطانهاي هاي دستگاه گوارش مانند سرطان روده بزرگ و
سرطان معده در مراتب بعدي هستند .مراقبت هاي حمايتي و تسکيني سرطان ،رويکردي براي بهبود كيفيت زندگي بيمار و
خانواده او هنگام مواجهه با مشکالت مرتبط با بيماري سرطان از لحظه تشخيص تا زمان پايان زندگي است كه شامل ارزيابي
بيمار و خانواده ،مديريت عالئم جسمي ،رواني ،اجتماعي و معنوي و آموزش به بيمار ،خانواده و مراقبين است.ارائه زودهنگام
اين مراقبت ها درمراحل اوليه از انباشته شدن نيازهاي بيمار ،خانواده و مراقبين وي ،پيچيده شدن خدمات بعدي و همچنين
انجام اقدامات بي مورد و هزينه بر جلوگيري خواهد كرد.ازبين روشهاي مراقبت ،خدمات مراقبت در منزل از ساير روش ها
مانند بستري بيمارستاني ،كلينيك سرپايي مقرون به صرفه تر است .استفاده از فناوريهاي چند رسانه اي و سيستم نظارت
خانگي درمراقبت از مبتاليان به سرطان از طريق نرم افزارهاي آنالين كه ارتباطي دوطرفه بين بيمار و آموزش دهنده برقرار
مي كند تجارب صحيح و چند حسي را در اختيار يادگيرندگان قرار مي دهد و مي تواند در بهبودكيفيت و جذابيت آموزش و
همچنين بررسي مداوم بيماران نيز موثر باشد .متاسفانه بيماران حتي اگر آموزش داده شوند مورد ارزشيابي و پيگيري قرار
نمي گيرند لذا با مشکالت بيشتري به مراكز درماني مراجعه مي كنند .استفاده از نرم افرارهاي موجود يا طراحي نرم افزارها
و ساير روشهاي مراقبت هوشمند بر حسب نيازهاي واقعي بيماران مبتال به سرطان مي تواند سبب بهبود كيفيت زندگي
بيماران ،كنترل عوارض و مديريت برخي عالئم جسمي و روحي شود .بعالوه پيگيري بيماران در طول زمان اطالعات ارزشمندي
جهت انجام پژوهش و بهبود ارائه ي خدمات در اختيار طراحان قرار مي دهد.
اعضا تیم
 .1دکترآرزو راستی دكتراي تخصصي پژوهشي علوم زيست پزشکي -سرپرست مركز پژوهشهاي دانشجويي و دبير تحقيق
و توسعه ي دانشکده پرستاري و مامايي -سرپرست تيم  ،هدايت پروژه و نظارت بر متدولوژي پروژه
 .2دکتر شکوه ورعی دكتراي تخصصي آموزش پرستاري و مدير امور پرستاري دانشگاه -عضو هيئت علمي گروه داخلي
جراحي دانشکده پرستاري مامايي -نظارت بر محتواي آموزشي و متدولوژي پروژه و حمايت در اجراي پروژه در
بيمارستانهاي تابعه ي دانشگاه علوم پزشکي تهران
 .3علی ابدالی دانشجوي پرستاري دانشکده پرستاري و مامايي دانشجوي پرستاري دانشکده پرستاري و مامايي  -دبير
مركز پژوهشهاي دانشجويي -مشاركت در تهيه ي مستندات  ،محتواي آموزشي و پيگيري مراحل اجرايي پروژه
 .4سحر محسنی دانشجوي پرستاري دانشکده پرستاري و مامايي  -معاون آموزشي مركز پژوهشهاي دانشجويي -مشاركت
در تهيه ي مستندات ،محتواي آموزشي و پيگيري مراحل اجرايي پروژه
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مراحل و رویدادهای برنامه تامزآپ
مرحله اول :تیمسازی
در مرحله اول شما با راه و روش ايدهپردازي و راهاندازي كسبوكار در حوزه سالمت آشنا ميشويد و با كمك مشاوران تامزآپ ايده كسبوكار
انتخاب ميكنيد و تيم تشکيل ميدهيد.
كارگاههاي آموزشي :كارگاههاي اصول اوليه راهاندازي كسبوكار و سمينار فرصتهاي كارآفريني سالمت

روز ورودی:
هر تيم مشکل و راهکار پيشنهادياش را مقابل منتورها ارائه ميكند .منتورها به تيمهايي كه مورد توجهشان قرار بگيرد پيشنهاد منتورشيپ
ميدهند و بعد تيم براساس پيشنهادهايي كه دريافت كرده يکي از منتورها را انتخاب ميكند.

مرحله دوم :اعتبارسنجی
شما به صورت تيمي وارد مرحله دوم ميشويد و بايد طي سه ماه ايدهتان را اعتبارسنجي كنيد و مدل كسبوكار خود را طراحي كنيد .در
اين مرحله يك منتور از تيم منتورهاي تخصصي تامزآپ به طور مرتب با شما در ارتباط خواهد بود و كمکتان خواهد كرد.
كارگاههاي آموزشي :كارگاههاي مباني كسبوكار شامل مدل كسبوكار ،اصول نوپاي ناب ،ارائه به سرمايهگذار و غيره

روز ارائه:
در پايان مرحله دوم ،رويدادي با حضور فرشتگان سرمايهگذار برگزار ميشود و شما فرصت داريد براي كسبوكار خود سرمايه جذب كنيد.
براي شركت در اين رويداد بايد بوم مدل كسبوكارتان را تحويل داده باشيد و توسط داوران تأييد شده باشد.

مرحله سوم :اجرای کسبوکار
زمان آن رسيده كه محصولتان را بسازيد ،آن را وارد بازار كنيد و مطمئن شويد محصول با نياز بازار تناسب دارد .در اين مرحله هم مشاوران
و منتورهاي تامزآپ همراهتان هستند.
كارگاههاي آموزشي :موضوعات كاربردي براي اجراي كسبوكار شامل جذب سرمايه ،طرح كسبوكار ،بازاريابي ،ثبت پتنت و غيره

روز دمو:
در پايان مرحله سوم ،بايد به يك طرح كسبوكار قابل ارائه به سرمايهگذار رسيده باشيد و بتوانيد كسبوكار خود را براي جذب سرمايه در
رويداد پاياني كه با حضور سرمايهگذاران خطرپذير برگزار ميگردد ارائه نماييد.
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دبیرخانه برنامه تامزآپ
بلوار کشاورز -خیابان وصال شیرازی -خیابان ایتالیا -نرسیده به خیابان قدس  -ساختمان آزمایشگاه جامع
تحقیقات -پالک  -41طبقه هشتم -مدیریت ارتباط با صنعت و توسعه فناوری
تلفن88392549 :
وبسایتwww.tumsup.ir :
ایمیلinfo@tumsup.ir :
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