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سالمت و  گزارش دومین ماراتون استارتاپی

 دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریهبهداشت 

 با محوریت  

 "هنر و سالمت"
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 باسمه تعالی

 

 ارزش انسان به همت اوست ، نه به ثروت اوامام علی علیه السالم فرمودند: 

 

 سخن مسئولین

 

 رضا قنبري زاده رئیس دانشگاه علوم پرشکی تربت حیدریه:دکتر سعید 

به میان  هنرمندانه و همچنین از طریق تفکر خالق و نوآورانه و سالمت و بهداشت این رویداد ، سعی دارد با رویکرد حل نیاز هاي 
 راهکار هاي کاربردي اي را در قالب پلتفرم هاي هنر و سالمت آوردن موضوعات میان رشته اي پیرامون مسائل غیر قابل تفکیک

آنالین از قبیل اپلیکیشن هاي موبایل ، وبسایت و ابزار مشابه مطرح نموده و در نهایت راهکار هاي موضوعه را با هدایت تیم هاي 
  .مبدل سازد سالمت و بهداشتتخصصی به کسب و کار هاي پایدار در جهت حل موضوعات 

 

 م پزشکی تربت حیدریه : معاون آموزشی پژوهشی دانشگاه علوهري دکتر حسن اژدري زرم

ما در این گونه گروه ها یاد میگیرید چگونه درست رینی است . اما جداي از هدف آن شهدف استارت آپ آموزش و ترویج کار آف
 فکر کنید و ایده خود را در جهتی درست و عملی شدن رشد دهید .

 

 :هرشد فناوري سالمت دانگاه علوم پرشکی تربت حیدریمسافر رئیس مرکز جعفر دکتر 

دانشگاه کارآفرین به نهادي اطالق میشود که عالوه بر آموزش هاي تئوري ، مهارت هاي الزم شغلی را نیز بر اساس رشته هاي 
تحصیلی به دانشجویان آموزش می دهد. بنابر این الزم است تا مسئولین دانشگاهها در یک حرکت جهادي زمینه هاي جهش 

کارآفرینی فراهم کنند. برگزاري استارت آپ ها می تواند از طریق آشنایی دانشجویان با دانشگاه هاي کشور را براي ورود به مباحث 
و چگونگی توسعه یک ایده و تبدیل آن به یک کسب وکار کوچک،  کمک زیادي در جهت ورود مفاهیم کسب و کار و نوآوري 

ارتاپ این است که بتوانیم از سه تیم اول برگزیده هدف ما از برگزاري این است  دانشگاهها به مباحث کارآفرینی و خلق ثروت کنند.
ارایه امکانات و تسهیالت عموي، زمینه پا گرفتن شرکت هاي جدید را فراهم  با کرده وحمایت  مرکز رشد دانشگاهاین استارتاپ در 

 کنیم.
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 خالصه گزارش

آپ ویکند نیز یک رویداد آموزشی تجربی در در دنیاي پر شتاب امروز نقش استارت آپ ها  بر هیچ کس پوشیده نیست استارت 
استارت آپ بهداشت و سالمت با محوریت  دومینمت با همکاري مرکز رشد دانشگاه ت در این میان کارگروه هنر و سالسراسر دنیاس

 برگزار نمود.در دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه  1396آذر ماه  24و  23در تاریخ را هنرو سالمت 

 

 ماراتون استارتاپی سالمت و بهداشت دومینمعرفی 

می باشد، لذا سعی داشتیم  9تقاي سالمت و اهداف ماموریت ویژه کالن منطقه از آنجا که تلفیق هنر و سالمت حرکتی نو در جهت ار
روندان و تاثیر گزاران بر سالمت جامعه را با رسالت و دانشجویان و شهبرداشته نو گامی  ،با نگاهی بر چشم انداز هاي سالمت کشور تا
ش و همچنین ارتقاي اریم با این رویداد و فعالیت هاي  این گونه گامی در جهت آموز. همچنین امیدواهداف این رویداد آشنا کنیم و 

یار قابل توجه بودند که با شرکت کنندگان در گروه هاي مختلف بس تعدادو جوانان جامعه برداریم .سالمت جامعه خصوصا کودکان 
 100ایده با شرکت بیش از  12 ،ایده رسیده به دبیرخانه ماراتون 32از بین  یت هنر و سالمت در این استارت آپ، توجه به محور 

ن روز و به رقابت پرداختند.  همچنین در پایابراي برنامه ریزي و اجرا ایده هاي خود تالش تیم در این استارت آپ  12نفر در قالب 
نواره جشبه سه گروه برتر استارت آپ و دو ایده برتر ارائه شده در رقابت و بر اساس نتایج داوري هر گروه توسط داورهاي استارت آپ،  

 .دانشگاهی و شهرستان تقدیم گردید ایده شو جوایز و لوح تندیس با حضور مسئولین

 

 جشنوارهاهداف 

 کسب و کارهاي نوحمایت از کارآفرینان و بنیان گذاران -1

 تقویت روابط کاري کارآفرینان-2

 به انجام کارهاي گروهیتشویق و آموزش -3

 ها استفاده از تجربیات داوران براي به ثمر رساندن ایده-4

 افزایش نشاط و پویایی دانشجویان-5

 به نفس در دانشجویان افزایش اعتماد-6

 روحیه خودباوريو ایجاد انگیزه -7

 کارآفرینی و کسب و کارارتقاء آگاهی دانشجویان در حوزه هاي -8
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 ارتقاء عملکرد انگیزش و افزایش بهره وري و آموزش کارگروهی-9

 ایجاد روحیه کار جمعی و گروهی-10

 ارتقاء سطح علمی دانشگاه-11

 ه و سخت کوشی در دانشجویانعارتقاء فرهنگ مطال-12

 شکوفایی و به ثمر رساندن ایده هافراهم نمودن زمینه اي براي -13

 توجه به تفکرات خالق و نو-14

 ایجاد یک محیط شاد رقابتی-15

 داوران  بینارتقاء تعامل -16

 ترغیب جهت به روز نمودن دانش-17

 تربیت نیروهایی توانمند و  متخصص به منظور بسط و توسعه برنامه ها جهت تحول در نظام سالمت -18

 

 استارت آپ اجراییساختار علمی و 

 (ریاست دانشگاه)سعید رضا قنبري زادهدکتر  ماراتونرییس 
 (معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه )دکتر حسن اژدري زرمهري قائم مقام ماراتون

 دکتر جعفر مسافر ، اکرم فرهادي فر دبیران اجرایی ماراتون

 شوراي علمی
، اکرم فرهادي مسعود جمشیدیان دکتر حبیبی ، دکتر جعفر مسافر، ،  دکتر حسن اژدري زرمهري

 فر

 داوري اعضاي کمیته
مهندس جاهدي ، مهندس فالحت ، مسعود دکتر جعفر مسافر ، ،  دکتر حسن اژدري زرمهري

 ، اکرم فرهاديجمشیدیان
 سید محمد اسحاق زاده مسئول اجرایی ماراتون

 ماراتون اعضاي کمیته اجرایی
طهورا لطفی ، سهیل فرزانه ، محمد ،ایمان ساالري ، زهره نخبه ، جواد صداقت ،  مهال رضایی

 کمالی ، میثم یوسف زاده
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 ماراتونموضوعات 
 با محوریت هنر و سالمتاستارت آپ سالمت و بهداشت 

 
  

 کنندگانشرکت
سی ن ، دانشگاه عالی ، دانشگاه فردوفرهنگیا، دانشگاه آزاد اسالمی ، دانشگاه کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

 مشهد 
 

 ماراتونشمار روز 

 18/9/96:  پیش رویداد

 رویداد کارآفرینی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه با موضوع کارآفرینی و تدوین کسب و کار برگزار شد . پیش

 23/9/96 :( اهداف و کلیات جشنواره، انتظارات و نحوه امتیازدهی) افتتاحیه

 24/9/96اختتامیه: 

 ماراتونروند اجرایی 

 در روز پنج شنبه تیم ها پس از استقرار و شروع به تدوین کسب و کار متناسب با ایده خود ، در کارگاه مدل کسب و کار با ارائه 
و نحوه ارائه توسط مهندس سعید قمري و استاد   MVPشرکت نمودند. همچنین در بعد از ظهر کارگاه هاي مهندس مازیار ناظران 
  فالحت برگزار گردید .

در روز جمعه با توجه به روز پایانی رویداد ، گروه ها تالش میکردند بر اساس پیشنهاد منتور ها نقاط ضعف کسب و کار خود را براي 
ا از هي منتور ها پرداختند و در نهایت داوري طرح پیش از ظهر گروه ها جهت آمادگی بیشتر به پیش ارائه برا ارائه آماده کنند .

بعد از ظهر با حضور داوران شروع گردید . تیم ها تالش نمودند با روش هاي جدید و جذاب کسب و کار خود را در مدت  4ساعت 
یل هر چه بهتر طرح ها زمان معلوم ارائه دهند . همچنین داوران با طرح سواالت و بیان پیشنهاداتی ، ضمن ارزیابی طرح ها به تکم

 . تیم برتر با نظر داوران مشخص شد کمک نمودند. در نهایت نیز سه
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 تیم هاي برگزیده

 مقام نام گروه سرپرست گروه توضیحات

 Deaf app نیازي تر با ناشنوایانموثر ارتباطنرم افزاري براي 
 اول

 
غالمیدکتر  سرطانی بازي اندروید با محتواي آموزشی براي کودکان  Health game دوم 

با تئاتر درمانی با مشکالت روانی کمک به بیماران  - Psychodrama سوم 

 سوم Patient care مبین تقی پور محتوي آموزشی به بیماران قبل از اتاق عمل

 

 ماراتونضوابط دستورالعمل و 

 به هیات اجرایی معرفی گردد. مربوطه از یک هفته قبل تیم ها تشکیل شده و به همراه ایده -1

مشخصات فنی و افراد متخصص مانند بازاریاب و حسابدار و فناوري اطالعات و طراح و حداقل یک نفر دررشته  تیم ها ازنظر -2
 پیراپزشکی تکمیل گردند.

 .شودتحویل داده ها به سرپرست گروه ( کارت اهراز هویت) برگزاري ماراتون ایدي کارتها  صبح روز -3

 سقف نفرات تشکیل دهنده هر گروه هفت نفر می باشد. -4
 

 جوایز

 میلیون ریال  30: هاي اول تیم 

 میلیون ریال  20: هاي دوم تیم 

 میلیون ریال 10: تیم هاي سوم 
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 عکس هاي منتخب جشنواره
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انعکاس خبري ماراتون

 
 

6139آذر  -ماراتون استارتاپی سالمت و بهداشت دومین  



 

6139آذر  -ماراتون استارتاپی سالمت و بهداشت دومین  


