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 دستاوردهای  
 مركز تحقيقات صنعت و سالمت



 :محورها

 صنعت در سالمت ارتقاء•

 (سالمندان بزرگساالن، کودکان،) جامعه در سالمت ارتقاء•

   زندگی سبک اصالح و تغییر•

   سالمت ایشپ•

 تشکیل هسته های پژوهش

  هسته فن آوری و سالمت

 محورها

 سالمت زمینه در آوری فن و پژوهش کمی و کیفی توسعه•

 اهداف با  AR/VR های برنامه بومی محتوای تولید و طراحی•

 آموزشی /درمانی

 حوزه در نوین آوریهای فن از استفاده با تجهیزات تولید و طراحی•

   سالمت

 سالمت عمومی سازی در نوین رسانه های ظرفیت  از استفاده•

 

 

هسته سالمت، صنعت و 
  جامعه

 : در راستای اهداف مراكز تحقيقات در دو بعد آموزشی و پژوهشی دستاوردهای زیر محقق شده است



 

تحقیقات مرکز سایت اندازی راه 

مرکز فصلنامه اولین اندازی راه   

دیجیتال کتابخانه اندازی راه جهت الزم مقدمات و بستر ایجاد 

برگزار اسفند 21 ،20 ،19 ایران خانواده روانشناسی انجمن توسط که ما عصر در خانواده ملی کنگره برگزاری در مشارکت 

   .شد خواهد

(قرارداد عقد مرحله در) پژوهشی طرحهای 

  دانشوری مسیح بیمارستان و بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه ریوی مزمن بیماریهای تحقیقات مرکز با طرح دو1.

 ( زمردی سعیده دکتر خانم و بزازیان سعیده دکتر مجریان)

  (سی بنی دکتر خانم طرح مجری) (سمت سازمان) انسانی علوم توسعه و تحقیق مرکز با طرح یک2.

   

   سالمت و صنعت تحقيقات مركز دستاوردهای•



 

 جناب آقای دکتر  مجری) به ستاد مبارزه با مواد مخدر   "حس گر تشخیص مصرف ماری جوانا"توجیهی طرح ارسال

 (امینی

 بهداشت و "دوره آموزشی مشترک با معاونت درمان وزارت بهداشت با عناوین سه تعریف و ارائه طرح توجیهی و برنامه

، "تسهیلگری کسب و کارهای گردشگری سالمت"و "مدیریت حرفه ای گردشگری سالمت"، "سالمت ویژه هتلداران

 (خوشکامدکتر مونا خانم مجری )

 سامانه و اپلیکیشنهای ارسال برنامه طراحیEHR  دانشگاه آزاد اسالمیبه معاونت علوم پزشکی 

 مشترکدرمانی  -نظام روانشناسی و مشاوره در خصوص فعالیتهای آموزشیعقد تفاهم نامه با سازمان 

 در زمینه های مورد نیاز  یابی و ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و مشاوره ایعارضه ارسال برنامه پیشنهادی در خصوص

 شرکت بازرگانی و خدمات همگام خودرو و  شرکت هواپیمایی  7سازمان هواپیمایی و به  صنایع

 

 



 مركز فعاليتهای در مشاركت برای دانشجویان و اساتيد پتانسيل از استفاده

حوزه سه در دانشجویی های ایده ارائه فراخوان: 

کاربرد IOT  سالمت و پزشکی حوزه در   

TELEMEDICINE  

بومی محتوای تولید VR/AR آموزشی / درمانی های زمینه در 

 

 پژوهشی طرحهای انجام زمینه در دانشجویان همکاری برای بسترسازی   

سازمانها و ها وزارتخانه پژوهشی اولویتهای راستای در دانشجویی های رساله و ها پایاننامه هدایت 

علمی هیات اعضال به ها وزارتخانه و سازمانها پژوهشی اولویتهای معرفی 

با که دانشجویی مقاالت از حمایتAFFILIATION  شود چاپ معتبر مجالت در تحقیقات مرکز 



 سپاس از توجه شما 


