
1 
 

 ثبت اختراع تهیکم فیوظا شرح

 :باشد یم ریز شرح به کیهر  فیشده است که وظا لیتشک واحد 6از  تهیکم نیا 

 پشتیبانی و IT، عمومی روابط واحد

 زاده نیحس ثی،حد ییسارو ماین: واحد یاصل یاعضا

 :یبخش روابط عموم فیوظا شرح

 از راههای ذیل: تهیکم یها تیفعال ی هیکل مورد در گسترده ی.اطالع رسان1

   تهیکم یها و فراخوان ها در برد اطالع رسان هینصب اطالع *

 ها خبرنامهچاپ پمفلت ها و  *

 استعداددرشو مرکز  و دانشگاه (نستاگرامی)تلگرام و ا دانشکده ییدانشجو یها پژوهش یعلم مرکز یاطالع رسان یکانالها *

 دانشگاه درخشان یها

 دانشگاه درخشان یها استعدادرشد  مرکزو  دانشکده تیسا*وب 

 طیشرا واجد انیثبت نام از دانشجو ،عالقه مند انیدانشجو از یریگ عضوو ، تهیه ی گوگل فرم  رویجذب ن فراخوان .2 

 اطالعات آن ها ویآرش ی هیتهو  تهیکم در تیفعال جهت

  تهیکم یجلسات و امور جار ،کارگاهنار،یوب یجهت برگزار نیبا مسئول یهماهنگ .3

  تهیکم یو برنامه ها عملکرد اهداف، نهیزم در غاتیتبل .4

 مطالب یبارگذار خصوص در تیسا مسئول با یهماهنگ .5

 یمجاز یها شبکه در تهیکم تیفعال  تیریمد .6
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 ریدب به ماهانه عملکرد گزارش ارائه و ریدب یسو از محوله یها تیانجام مسئول.7 

 :IT بخش فیوظا شرح

  تهیاهداف کم یدر راستا یرسان اطالع یرهایمس یسخت افزار ی توسعه.1

 . همکاری با مسئول وب سایت دانشکده2

 برگزاری کارگاهها هماهنگی و . ضبط و تهیه ی آرشیو کلیه ی کارگاهها ) فیلم، صوت( و تحویل به واحد 3

 :یبانیپشت بخششرح وظایف 

 )سخت افزاری و نرم افزاری( تهیکم ازین مورد امکانات هیته.1

 اسپانسر( از طریق برگزاری کارگاه و جذب ) تهیو سرپرست کم ریدب یبا هماهنگ یمنابع مال جذب یزیر برنامه.2

 محتوا و پوستر: دیتول واحد

 مسئول واحد: سوگل کیوان پور 

 نسیم میرزایی اعضای اصلی واحد: مهشاد ناصر پور،

 شرح وظایف:

 ...و  سیتند لوگو، پوستر، محتوا، دیو تول ی.طراح1

 اختراعات  ینقشه فن یجهت طراح انی.کمک به دانشجو2

 تیو سا یمجاز یدر شبکه ها یجهت بارگذار یورآو اختراع و نو یپرداز دهیمرتبط با ا یمحتوا دی.تول3

 کارگاه ها یو برگزار یهماهنگ واحد
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 یجواد نگار: واحد مسئول

 یضیف ،سارا بکلو حسن زهرا: واحد یاصل یاعضا

 :فیوظا شرح

 دیتول ،ینوآورو  تیخالق اختراع، ثبت ،یپرداز دهیا یها نهیدر زم ازیمورد ن یها کارگاه یبرگزارجهت  یزیبرنامه ر .1

 مربوطه  ینامه ها نییآ و محصول یساز یوتجار

 و تهیه ی آرشیو محتوای کارگاهها نیمباحث مدرس یبرگزار شده و جمع بند یها کارگاه هیشرکت در کل.2

 در طول زمان برگزاری کارگاه آنان ییو راهنما ها میدر ت یبرکارگروه نظارت.3

 (یحضور و یمجاز)بصورت  کارگاهها یبندزمان  و یبرنامه ، نیعناو ،نیمدرس نییتع .4

 یبرا  یگواهدانشگاه، جهت اخذ  استعداد درخشان  رشد مرکز و ییدانشجو یها پژوهش یعلم مرکزبا  یهماهنگ .5

 ها کارگاه در کنندگان شرکت و نیمدرس

 میت لیها جشنواره ها و تشک دادیرو کننده برگزار واحد  

 یپرتو دهی،حمیرستم نای،مییشفا اسمنی: واحد یاصل یاعضا

 :فیوظا شرح

 انیوبه دانشج یو خارج یداخل یه هاکنگر و ها شیدرمورد هما یاطالع رسان .1

 یخارج و یداخل یها کنگره و ها شیهما به انیدانشجو اعزام جهت ییواجرا یادار یها یهماهنگ و یریگیپ  .2

حفظ مالکیت معنوی مرکز علمی پژوهشهای مشارکت و با  اختراعاتثبت  یجهت پرداخت حق الزحمه  یهماهنگ  .3

 دانشجویی دانشکده

 ی داخلی و خارجیدر کنگره ها و همایش ها ی ایده ارائه. تسهیل و حمایت از 4
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 ی داخلی و خارجیها شیدر کنگره ها و هما اختراع و دهیا ارائه دهنده برگزیده ی انیاز دانشجو یقدردان .4

 :و ثبت اختراع دهیا مشاوره واحد

 راد یپرتو مهرنوش: واحد مسئول

 یشام میمر تبار، پارسا محمد: واحد یاصل یاعضا

 :فیوظا شرح

 دانشگاه به اختراعدانشکده و در  ییمحصول محور اجرا یقاتیتحق یطرح ها لیتبدمشاوره در خصوص  ی ارائه.1

 به هاآن لیتبد و شدن یکاربرد تیقابل یدارا بالقوه یهادهیا استخراج و ییشناسا جهت یقاتیتحق یطرح ها یبررس.2

 اختراع

  هادهیا یعلم یابیارز .3

 ثبت اختراع از اداره کل ثبت  یاخذ گواه یریگیپ .4

 و کشور یعتصن و یعلم یهاپژوهش سازمان نخبگان، یمل ادیبن مانند یکشور معتبر مراجع از یعلم هیدیتائ اخذ یریگیپ .5

 یپزشک آموزش و درمان بهداشت، و یفناور و قاتیتحق علوم، نیوزارت زهیمم اتیه

 

 :ییماما و یپرستار دانشکده ی شعبه سالمت یفناور کز رشدارتباط با صنعت و مر رابط واحد

 مسئول واحد: الهام حیدری شهابی 

 زهره خضری پور،کیمیا تسلیمی اعضای اصلی واحد: محمد جوادی نژاد،

 شرح وظایف:

Commented [M1]: اینها با کمیته است یا فرد؟؟ 
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ه بفناوری سالمت شعبه ی دانشکده پرستاری و مامایی در مرکز رشد  یکاربرد یها دهیا ثبت یبرا انیدانشجو قیتشو .1

ذب سرمایه گذار و تجاری سازی نت و تسهیل فرایند تولید محصول، جمنظور طی فرایند ارزیابی و داوری ایده، جذب گر

 محصول

 یپژوهشها یعلم مرکزمربوطه در  معاونت یهمکار با کارگاهها یگزاربر قیطر از ینیکارآفر ینوآوراشاعه فرهنگ  .2 

 دانشکده پرستاری و مامایی ییدانشجو

امکانات مرکز رشد دانشکده و دانشگاه و ارتباط با صنعت  یدر خصوص معرف کارگاه یو برگزار راهنما ی کتابچه ی هیته. 3

رای ب یساز یتجارمحصول و  دیجذب گرنت، تول ده،یا یداور ندیها و فرا دهیاز ا تیحما درو موسسات فرا سازمانی دانشگاه 

 دانشجویان

 انیودانشج یبرا الگو عنوان به سالمت حوزه فعال نانیآفر کار یمعرف یدر باره  ومیکارگاه و سمپوز نار،یوب یبرگزار.4

 با همکاری معاونت مربوطه در مرکز کارگاههای مورد نیاز دانشجویان در مباحث نوآوری و کارآفرینی و برگزاری . نیاز سنجی5

 دانشکده پرستاری و مامایی دانشجوییعلمی پژوهشهای 

اران حوزه ی سالمت، موسسات ، سرمایه گذیدیتول ،یصنعت یواحدها ،یفن نیمتخصص و تهیه ی آرشیو ییشناسا. 6 

و تهیه ی بانک اطالعاتی  سالمت یحوزه  یو شتاب دهنده ها استارتاپهانی حمایت کننده از صاحبان ایده ،فراسازما

 فناوری سالمت شعبه ی دانشکده پرستاری و مامایی متخصصین فنی و ارائه به مرکز رشد

 همکاری معاونت با تهیه ی کتابچه ی معرفی نوآوریها و استارتاپهای حوزه ی سالمت در رشته های پرستاری و مامایی. 7

 پرستاری و ماماییدانشکده  علمی پژوهشهای دانشجوییمربوطه در مرکز 

ان و ارائه به دانشجوی. تهیه ی کتابچه ی مصور معرفی حیطه ی فعالیت گروههای آموزشی رشته های پرستاری و مامایی 8

 متقاضی و مرکز رشد فناوری سالمت شعبه ی دانشکده پرستاری و مامایی با همکاری واحد روابط عمومی 

ل تیم دانشجویی مرکز رشد فناوری سالمت شعبه ی دانشکده پرستاری و رشد و مسئو مسئول مرکز . همکاری و تعامل با8

 مامایی 
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