
 

 



 گزارش سومین رویداد استارتاپی سالمت و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

"استارت آپ ویکند سالمت و بهداشت"  

 بسمه تعالی 
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 سخن مسئولین

 حیدریه :دکتر سعیدرضا قنبری زاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربت 

این رویداد، سعی دارد با رویکرد حل نیازهای سالمت و بهداشت از طریق تفکر خالق و نوآورانه و هنرمندانه و 

همچنین به میان آوردن موضوعات میان رشته ای پیرامون مسائل غیرقابل تفکیک هنر و سالمت راهکارهای 

ن های موبایل، وبسایت و ابزار مشابه مطرح نموده  در کاربردی ای را در قالب پلتفرم های آنالین از قبیل اپلیکیش

نهایت راهکارهای موضوعه را با هدایت تیم های تخصصی به کسب و کارهای پایدار در جهت حل موضوعات 

 سالمت و بهداشت مبدل سازد. 

 

 دکتر حسن اژدری زرمهری معاون آموزشی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه :

های مختلف علم ای شامل کارکنان کادر درمانی، دانشجویان رشتهد شرکت کنندگان پرانگیزهدر  این رویدا

آیند پردازان گرد هم میای و طراحان گرافیک و ایدههای حرفهپزشکی، برنامه نویسان ، مدیران تجاری ، بازاریاب

را اجرا کند. این گونه رویدادها که ای هایشان را مطرح کنند، گروه تشکیل و هر گروه ایدهساعت ایده 54تا طی 

سازد. این کند و نسل جواندانشجو را با مفاهیم کارآفرینی و دانش بنیان آشنا میهم در بعد آموزشی کوشش می

موضوع در کشورهای توسعه یافته به عنوان یک زیرساخت و فرهنگ شناخته شده است و ما نیز در راه تحقق 

 انشجوی کارآفرین برای بار سوم در این حوزه قدم نهادیم.های نسل سوم و تربیت ددانشگاه

 

 

 



 پور مدیرکل دفتر توسعه فناوری وزارت بهداشت: دکتر حسن وطن

با توجه به تعداد باالی دانشجویان و اعضای هیئت علمی به عنوان نخبگان جامعه باید در حل مشکالت جامعه به 

پنجمین کشور خصوص حوزه سالمت و بهداشت نقش داشته باشند. ما از نظر آموزشی در منطقه اول هستیم و 

کمتر دانشگاهی را در جهان  آییم و در حال حاضری متخصص در جهان به شمار میکشور صادرکننده نیرو

حضور نداشته باشد و عالوه بر حضور سرآمد نباشد و این بیانگر خواهید دید که نیروی متخصص ایرانی در آن 

بخش ایران در امر آموزش ، پیشرفته بودن دانشگاه های ما در امر آموزش است. با توجه به رتبه رضایت

را بیاموزند و دانشجوی کارآفرین تربیت شود تا حرکت به سمت  دانشجویان باید قدرت حل مسئله در محیط کار

های نسل سوم و چهارم سرعت گیرد و دانشگاه های نسل سوم و چهارم باید در کنار آموزش و پژهش به دانشگاه

ها   آور است، باید از این طرحفناوری نیز توجه کنند که این موضوع نیازمند تربیت نیروی انسانی نخبه و فن

 ها حمایت شود و دانشجویان نخبه و توانمند خود را به کارفرما تبدیل کنند. یدها

 

 دکتر جعفر مسافر رئیس مرکز رشد فناوری سالمت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه :

های الزم شغلی را نیز بر های تئوری ، مهارتدانشگاه کارآفرین به نهادی اطالق میشود که عالوه بر آموزش

ها در یک دهد. بنابراین الزم است تا مسئولین دانشگاهشته های تحصیلی به دانشجویان آموزش میاساس ر

های کشور را برای ورود به مباحث کارآفرینی فراهم کنند. برگزاری حرکت جهادی زمینه های جهش دانشگاه

استارت آپ ها می تواند از طریق آشنایی دانشجویان با مفاهیم کسب و کار و نوآوری و چگونگی توسعه یک ایده 

زیادی در جهت ورود دانشگاه ها به مباحث کارآفرینی و خلق و تبدیل آن به یک کسب و کار کوچک، کمک 

آپ این است که بتوانیم از سه تیم ال برگزیده این استارت آپ در  کنند. هدف ما از برگزاری این استارتثروت 

مرکز رشد دانشگاه حمایت کرده و با ارائه امکانات و تسهیالت عمومی ، زمینه پا گرفتن شرکت های جدید را 

 فراهم کنیم. 

 

 

 

 

 



 خالصه گزارش 

استارت آپ ها بر هیچ کس پوشیده نیست. استارت آپ ویکند نیز یک رویداد در دنیای پر شتاب امروز نقش 

آموزشی تجربی در سراسر دنیاست در این میان کارگروه هنر و سالمت با همکاری مرکز رشد دانشگاه سومین 

در دانشگاه علوم پزشکی ترتب  1397آذر ماه سال  23و  22،  21استارت آپ بهداشت و سالمت را در تاریخ 

 دریه برگزار نمود.حی

 معرفی سومین رویداد استارتاپی سالمت و بهداشت 

می  9از آنجا که تلفیق هنر و سالمت حرکتی نو در جهت ارتقای سالمت و اهداف ماموریت ویژه کلن منطقه 

و اندازهای سالمت کشور، گامی نو برداشته و دانشجویان و شهروندان باشد لذا سعی داشتیم تا با نگاهی بر چشم

تاثیرگزاران بر سالمت جامعه را با رسالت و اهداف این رویداد آشنا کنیم. همچنین امیدواریم با این رویداد و 

فعالیت های این گونه گاهی در جهت آموزش  همچنین ارتقای سالمت جامعه خصوصا کودکان و جوانان جامعه 

آموزان بسیار قابل توجه بودند که با دانش کنندگان در گروه های مختلف و همچنین حضوربرداریم. تعداد شرکت

ایده با شرکت بیش  13ایده رسیده به دبیرخانه رویداد،  66توجه به محوریت سالمت در این استارت آپ، از بین 

های خود تالش و به رقابت ریزی و اجرای ایدهتیم در این استارت آپ برای برنامه 13نفر در قالب  150از 

ر پایان روز رقابت و بر اساس نتایج داوری هر گروه توسط داورهای استارت آپ ، به سه پرداختند. همچنین د

 گروه برتر استارت آپ جوایز و لوح تقدیر با حضور مسئولین دانشگهی و شهرستان تقدیم گردید. 

 

 اهداف جشنواره 
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 ساختار علمی و اجرایی استارت آپ

 زاده )ریاست دانشگاه(دکتر سعیدرضا قنبری رئیس ماراتون

 دکتر حسن ژدری زرمهری )معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه( ماراتونقائم مقام 

 مسافر جعفر دکتر زرمهری، اژدری حسن دکتر دبیران اجرایی ماراتون

 دکتر جعفر مسافر  دبیر علمی ماراتون

 مسعود ، مسافر جعفر دکتر زرمهری، اژدری حسن دکتر شورای علمی 

   جمشیدیان

 مهندس ، غیبی مهدی مهندس نجفی، اهلل¬رحمت مهندس اعضای کمیته داوری 

 خسروی الیاس

 سیدمحمد اسحاق زاده  مسئول اجرایی ماراتون

 زاده، زکی محمدرضا محمدکمالی، فرزانه، سهیل رضایی، مهال اعضای کمیته اجرایی ماراتون 

 تقی مبین ، دهقان علیرضا ، آزادی حمید صباغی، محمدرضا



 علیشاهی معین ، فدوی سجاد اکبری، مهرداد پور،

 

 

 موضوع ماراتون

 استارت آپ ویکند سالمت و بهداشت

 

 شرکت کنندگان 

کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسالمی ، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه 

 عالی، دانشگاه فردوسی مشهد ، دانش آموزان مدارس تربت حیدریه 

 

 روزشمار ماراتون

 12/9/97پیش رویداد : 

 پیش رویداد کارآفرینی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه با محوریت سالمت و بهداشت برگزار شد.

  97 9/ / 21)اهداف و کلیات جشنواره، انتظارات و نحوه امتیازدهی ( :  افتتاحیه

  97/  9/  23اختتامیه : 

 روند اجرایی رویداد 

علوم پزشکی تربت حیدریه با محوریت سالمت و بهداشت چهارشنبه، پنج  روند استارت آپ ویکند دانشگاه

 13در دانشگاه علوم پزشکی شهرستان تربت حیدریه با رقابت  1397آذرماه  23و  22، 21شنبه  جمعه 

ایده ارائه ده در روز نخست این رویداد برگزار شد. در روزهای دوم و سوم ، گروه ها  66ایده  منتخب از میان 

کردند بر اساس پیشنهاد منتورها نقاط ضعف کسب و کار خود را برای ارائه آماده کنند. در عصر ش میتال

روز آخر ، گروه ها ایده نهایی و بوم کسب و کار خود را برای داوران محترم پرزنت کردند و در  نهایت داری 

مودند با روش های جدیدی و بعدازظهر با حضور داوران شروع گردید. تیم ها تالش ن 4طرح ها از ساعت 



جذاب کسب و کار خود را در مدت زمان معلوم ارائه دهند. همچنین داوران با طرح سواالت و بیان 

پیشنهاداتی ، ضمن ارزیابی طرح ها به تکمیل هر چه بهتر طرح ه کمک نمودند. در نهاین نیز سه تیم برتر 

 با نظر داوران مشخص شد.

 

 تیم های برگزیده

 

 دستورالعمل و ظوابط ماراتون 

در اولین روز رویداد پس از انتخاب ایده های برتر، تیم ها تشکیل شده و به همراه ایده مربوطه به  .1

 هیات اجرایی معرفی گردید.

تیم ها از نظر مشخصات فنی و افارد متخصص مانند بازاریاب و حسابدار و فناوری اطالعات و طراح  .2

 یراپزشکی تکمیل گردیدند.و حداقل یک نفر در رشته پ

 صبح روز برگزاری ماراتون ایدی کارتها ) کارت اهزار هویت( به سرپرست گروه ها تحویل داده شد. .3

 نفر می باشد.  6سقف نفرات تشکیل دهنده هر گروه  .4

 

 جوایز 

  : میلیون ریال خدمات تجاری سازی  50میلیون ریال وجه نقد  +  30تیم های اول 

 : میلیون ریال خدمات تجاری سازی  50+ میلیون ریال جه نقد  20 تیم های دوم 

  : میلیون ریال خدمات تجاری سازی  50میلیون ریال وجه نقد +  10 تیم های سوم 

 



 عکس های منتخب رویداد

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


