
 هب انم زیدان پاک

 فن بازار سالمتملی دومین همایش  سفرنامه

آبان ماه به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار  61و  61فن بازار سالمت، در تاریخ ملی دومین همایش 

به بحث ابداعات و اختراعات و ایده های نوآورانه در حوزه بهداشت و سالمت به طور ساالنه گردید. این گردهمایی، 

 :این همایش در بخش دانشجویی شاملمحورهای امسال می پردازد. پزشکی 

  های برتر در حوزه ی فناوری و نوآوری   پایان نامه انتخاب 

 انتخاب اختراع، فناوری یا نوآوری ثبت شده برتر دانشجویی 

 )طرح یا ایده ی نوآورانه برای یکی از مسائل سالمت) طرح یا ایده پیاده شده یا قابل پیاده سازی 

  تیم هفت نفره دانشجویی از سراسر کشور 54با حضور  در سالمتمسابقه حل مسئله نوآورانه 

 

ر دجهت شرکت در بخش مسابقه حل مسئله نوآورانه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، 

کی و با پزشه رشتبا تیمی شش نفره به سرپرستی جناب آقای امیرمسعود کوشکی، دانشجوی ترم هفت سالمت، 

 .نمودعنوان گروه سربداران، در این بخش شرکت 

دیگر اعضای گروه: سرکار خانم فاطمه اهتمام)ترم هشت رشته بهداشت عمومی(، سرکار خانم رودسرابی) ترم هفت 

شکی(، جناب آقای سیدحسن عباس زاده) ترم هفت رشته پزشکی(، جناب آقای علی منظوری) ترم هفت رشته پز

 ( و سرکار خانم الهه نیک اختر) ترم سه رشته علوم آزمایشگاهی(رشته پزشکی

از محل ساختمان شماره یک به  61/8/54تیم سربداران، جهت شرکت در این همایش ظهر روز یک شنبه مورخ  

اعضای تیم، از صرف صبحانه در هتل پاسارگاد تهران،  ، پسصبح روز بعدساعت هشت محل مسابقه اعزام شد. 

 .مسابقه شدندراهی محل 

 



 

 

ی علوم پزشکی سراسر کشور حضور داشتند که به تیم هفت نفره از دانشگاه ها 54مسابقه،  در محل برگزاری 

صورت میز گرد، دور هم جمع شده بودند. سوال مسابقه که توسط جناب آقای وزیر طراحی شده بود در اختیار 

  تمام گروه ها قرار گرفت.

 (ایش اعتماد مردم شریف ایران به محصوالت بهداشتی و پزشکی تولید داخل چیست؟عملی برای افزراهکارهای )

و قوانین مورد نظر رو به سمع و کرد  همزمان مجری حاضر در سالن، اطالعات و مباحث مورد نیاز رو مطرح می 

وا، کامنظر شرکت کنندگان می رساند. روی میز هریک از شرکت کنندگان، وسایلی همچون ماژیک، نخ، چسب، 

ها باید به طریق  مقوا و ... برای تهیه طرح شماتیک حل مسئله و رسیدن به جواب مورد نظر وجود داشت. گروه

ه نهایتا ایده های خالقان گرفتند و کردند، تمام جوانب مثبت و منفی آن رو در نظر می ل رو باز میعلمی ابتدا سوا

 ،کار گروهیانجام دادند. روش بارش فکری بدون نقد همدیگر و  انه خود را برای رسیدن به جواب ارائه میو نوآور

شور و هیجان باالیی برای رسم کردن  الگوی حل  ،راه حل رسیدن به جواب بود. تمام گروه ها از زمان آغاز مسابقه

 .در کنار هم تجربه می کردندمسئله به شیوه علمی داشتند و کارگروهی زیبایی رو 



 

 

د از مشورت های اولیه و مشخص کردن نقشه راه، دست به کار شد و به کمک وسایل موجود، گروه سربداران نیز بع

کرد، تالش و همفکری گروهی تمام  طرح و ایده خود را پیاده کرد. مسئله ای که بیشتر از همه چیز خودنمایی می

رسیدن به یک هدف شرکت کنندگان بود. این که تعدادی دانشجوی با انگیزه کنار هم جمع شده اند و برای 

عنی یبیشتر از هرچیز دیگری به آن احتیاج دارد، ی دانشگاهمحیط های مشترک تالش می کنند. مسئله ای که 

ع که این موضو، شور و هیجان علمیداشتن گسترش کار گروهی، استفاده از روش بارش فکری برای حل مسائل و 

 .این مسابقه کامال هویدا بود در

. 

 



 

 

 

نتیجه سه ساعت کار گروهی نیز تیم سربداران اعضای زمان نهایی تحویل آثار و ایده ها اعالم شد.  66:64ساعت 

 خود را تحویل داوران حاضر دادند



 

 

 

 



 



 



 

 

آغاز شد و اسامی برندگان در حیطه های مختلف اعالم گردید. به دلیل طوالنی شدن  65مراسم اختتامیه ساعت 

گاه دانشرتبه ی برتر به که . حل مسئله نوآورانه، گروه های برتر چند ساعت بعد اعالم شدندروند داوری قسمت 

 نائل آمد. 61تیم، به رتبه  54تیم سربداران نیز بین تعلق گرفت.  علوم پزشکی شهید بهشتی

 

  

 

  هدفمندبه روز و  محیط های علمی پویا، با انگیزه، به امید داشتن

 دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در چنین همایش های نوآورانه ایو حضور پررنگ تر 

 

 تهیه کننده: وجیهه برادران مهرآبادی


