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  پیشگفتار:

با عنایت به ضرورت ایجاد زمینه هاي الزم براي گذار به دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی جهرم  ایده هاي استارت آپیرویداد 
به منظور شناسایی، تقدیر و حمایت از ایده هاي نوآورانه ي حوزه ي بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و هم هاي هزاره سوم و 

و کارآفرینانه چنین ایجاد فضاي شور و نشاط و رقابت سالم در جهت افزایش مشارکت دانشجویان در فعالیت هاي نوآورانه 
  .برگزار می شود

  

  :: هدف1ماده

  بین دانشجویان و اساتیدترویج گفتمان کارآفرینی  
 تقویت اعتماد به نفس دانشجویان در راستاي پرورش ایده  هاي نوآورانه و فناورانه  
 ایده پروري، خالقیت و نوآوري فناورانه آموزش اصول اولیه و مهارت هاي پایه اي  
 روت و ایجاد اشتغال ایجاد انگیزش براي تبدیل ایده ها به کسب و کارهاي مبتنی بر دانش و فناوري در جهت خلق ث

 پایدار

 ارزیابی دانش و توان دانشجویان در کشف فرصت، ایده پروري و تبدیل ایده به ارزش یا محصول  

  : اختصارات و تعاریف2ماده

  دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی جهرم1-2

  مرکز رشد: مرکز رشد و فناوري سالمت دانشگاه علوم پزشکی جهرم2-2

  استارت آپ سالمت شو رویداد یا همان سالمتو فناورانه ایده هاي نوآورانه : رویداد اینوتک سالمت3-2

ایده نوآورانه سالمت: منظور از ایده ي نوآورانه ي سالمت، طرحی است که با هدف مشخص جهت رفع یک مشکل یا نیاز  4-2
ا نگاشته می شود. هدف اصلی و با پیش بینی امکانات الزم جهت اجر ، درمان و آموزش پزشکیدر مراحل مختلف روند بهداشت

  مهم در ایده نوآورانه سالمت باید بهبود و ارتقاي حوزه هاي مختلف بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد. 

  : محورهاي رویداد:3ماده

 (... نرم افزارها، اپلیکیشن ها، بازي هاي رایانه اي و )فرهنگ سازي و اطالع رسانی 

 مراقبت هاي سالمندي  
 تامداد و نجا 

 طب سنتی 

 فارماکولوژي و ترکیبات دارویی 

 فناوري هاي حوزه رباتیک 

 فناوري هاي همگرا 

 مهندسی معکوس و بازساخت 



 آینده نگاري 

 اینترنت اشیا 

 و سایر موضوعات مرتبط با حوزه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  

بصورت ساالنه و  "استارت آپ سالمت شو " سالمت دانشگاه علوم پزشکی جهرم با عنوانایده هاي استارت آپی : رویداد 4ماده
  با همت نهاد هاي دانشجویی باالخص انجمن هاي علمی و همکاري مرکز رشد دانشگاه برگزار می گردد.

 دانشگاه در اي حرفه دکتراي و ارشد کارشناسی کارشناسی، کاردانی، تحصیلی مقاطع در تحصیل حال در : دانشجویان5ماده
 در توانند می) آپ استارت حضوري هاي ارائه روز تا( آموختگی دانش از پس ماه 6 تا حداکثر جهرم، عالی آموزش مراکز و ها

  کنند. شرکت رویداد این

رویداد می تواند متناسب با امکانات و شرایط موجود، شرکت کنندگان را محدود به  گذاري سیاست شوراي: 1تبصره
کند و یا عالوه بر شرکت کنندگان اصلی، شرکت کنندگان آزاد  ثبت نامشهر ها نیز اقشار و یا از سایر  دانشگاه کردهدانشجویان 

  را نیز بپذیرد.

  : ارکان6ماده

  .رئیس رویداد: ریاست دانشگاه علوم پزشکی جهرم می باشد 6 -1

می  شیهعاونت پژوفرهنگی و امور دانشجویی یا ممعاونت دبیر رویداد می تواند به انتخاب ریاست دانشگاه، دبیر رویداد:  2-6
   باشد.

شوراي ناظر بر انجمن مشمول اعضاي شوراي سیاستگذاري: این شورا بسته به نهاد دانشجویی مجري برنامه می تواند  3-6
  باشد. وظایف آن به شرح زیر است: پژوهشیهاي علمی یا شوراي 

 نظارت و بررسی انجام مراحل مندرج در این شیوه نامه )1

 برگزاري رویداد و تخصیص بودجهسیاست گذاري در روند  )2

 انتخاب افراد کمیته علمی و کمیته اجرایی  )3

  .می باشندبعنوان دبیر شوراي سیاستگذاري  یا مدیر پژوهشی : مدیریت اداره تعالی فرهنگی6-3-1تبصره

  : مصوبات این شورا پس از تایید دبیررویداد و رئیس، الزم االجراست.6-3-2هتبصر

  : کمیته علمی رویداد متشکل از افراد زیر است:کمیته علمی رویداد 4-6

شوراي سیاست به پیشنهاد از اعضاي هیئت علمی داراي سوابق علمی و اجرایی در زمینه ابداعات و اختراعات  جمعی )1
 گذاري و موافقت رئیس رویداد

  نفر از کارشناسان حوزه نوآوري و فناوري و کسب کار3 )2

به پیشنهاد  توسعه اي در زمینه ابداعات و اختراعات داراي سوابق پژوهشی ونفر از دانش آموختگان دانشگاه 2 )3
 شوراي سیاست گذاري و موافقت رئیس رویداد



تعداد اعضاي هیئت علمی متناسب با تعداد محور هاي رویداد بوده و بنا به صالح دید شوراي سیاستگذاري می : 6-4-1تبصره
  د. تواند کمتر یا بیشتر از تعداد محورها باش

  با نظر اعضا، یک نفر بعنوان دبیر علمی رویداد انتخاب می شود. :6-4-2تبصره

  وظایف این کمیته به شرح زیر می باشد:: 6-4-3تبصره

 تعیین محورهاي رویداد )1

 سرپرستی محورهاي رویداد )2

 و نظارت بر روند داوري  نهایی رویداد انتخاب داوران )3

 و معرفی ایده هاي برتر به میزان سه برابر تعداد جوایز انجام غربالگري اولیه آثار )4

 برگزاري دوره هاي آموزشی پیش و پس از غربالگري آثار )5

  بعنوان کمیته اجرایی شناخته می شوند.کمیته اجرایی رویداد: هر یک از نهاد هاي دانشجویی اجراکننده رویداد  5-6

  : وظایف این کمیته به شرح زیر است:6-5-1تبصره

 غات و جذب دانشجویانتبلی )1

 انجام کارهاي اجرایی مربوط به رویداد )2

 استقرار در دبیرخانه و انجام کلیه امور اداري )3

 ین هزینه ها و ارائه به شوراي سیاست گذاريتعی )4

 دوره هاي آموزشی با همکاري کمیته علمی برگزاري )5

 جذب حامی مالی و اسپانسر براي تامین بخشی از هزینه ها )6

 پیگیري پرداخت جوایز و تسهیالت صدور گواهی ها و )7

: مرکز رشد دانشگاه می تواند در هریک از مراحل برگزاري همکاري داشته باشد و ارائه تسهیالت به ایده هاي برتر را 7ماده
  متقبل شود.

تند، می معیارهاي داوري ایده ها بر اساس آن دسته از معیارهاي گالسیک که قبل از اجراي یک ایده قابل تعریف هس: 8ماده
  باشد و شامل موارد زیر است:

 داشتن هدف مشخص )1

 آماده سازي کافی )2

 استفاده از روش هاي مناسب )3

 داشتن روش مناسب براي ارزشیابی تاثیرات ایده ارائه شده )4

به بخش ثبت نام سایت رویداد به آدرس  می تواند نشجویانها بدین صورت است که هریک از دا : فرآیند دریافت ایده9ماده
Startup.jums.ac.ir ه و شرح ایده ي خود را ثبت نماید.مراجعه کرد  



  : فرآیند اجرایی رویداد شامل مراحل زیر است:10ماده 

  

  

  و انتخاب ایده هاي برتر بصورت زیر است: : فرآیند داوري ایده ها11ماده

 بررسی اولیه ایده ها از نظر معیارهاي ورود و خروج توسط دبیرخانه )1

 هاي ارسالی توسط کمیته علمیغربالگري ایده  )2

امتیاز بیشتر توسط کمیته علمی(به میزان سه برابر تعداد جوایز) براي ارائه در مرحله نهایی تعیین ایده هاي واجد  )3
 داوري

داوري نهایی در جریان رویداد بصورت ارائه ایده ها توسط ارائه کنندگان و پرسش و پاسخ با هیئت داوران صورت می  )4
 گیرد

 یده هاي برتر توسط هیئت داوران و معرفی براي تقدیرانتخاب ا )5

: تعداد ایده هاي برتر در اولین دور برگزاري حداکثر سه ایده خواهد بود. تصمیم گیري در مورد دوره هاي بعد بر 11-1تبصره
 اساس ارزشیابی دور اول بعهده شوراي سیاستگذاري است.

  ایده هاي برتر ارائه دهندگان : امتیازات12ماده

 دریافت جوایز نقدي )1

 استارت آپ سالمت تندیسدریافت لوح تقدیر و  )2

 دریافت خدمات و تسهیالت مرکز رشد )3

تامین  یا معاونت پزوهشی  از محل اعتبارات معاونت فرهنگی و امور دانشجوییبسته به دبیر رویداد : هزینه هاي رویداد 13ماده
  و پرداخت خواهد شد.

  در صورت موافقت دبیر رویداد بالمانع است.: جذب کمک هاي مالی داخلی و خارجی 13-1تبصره

  : بازنگري شیوه نامه به پبشنهاد کمیته اجرایی و تصویب شوراي سیاستگذاري انجام می گیرد.14ماده
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بررسی و تصویب شد و از آن       تبصره تدوین و در تاریخ                   در جلسه                 9ماده و 14این شیوه نامه در 
  تاریخ الزم االجراست.


