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اولین نمایشگاه فن بازار تجهیزات پزشکی 
در محل ستاد مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی  

برگزارشد. 
این فن بازار از 17 تا 19 آذرماه،  با همکاری 
اداره کل امور اقتصادی دانش بنیان و سرمایه 
گذاری دانشگاه آزاد اسالمی و معاونت علوم 

پزشکی دانشگاه به منظور تعامل مستقیم 
صندوق های سرمایه گذاری با واحدهای فناور 

و شرکت های دانش بنیان برپاشد.

وزیر  مشاور  مسائلی،  رضا   دکتر 
وزارت  پزشکی  تجهیزات  مدیرکل  و 
مدیرکل  نجفی،  دکترپیام  بهداشت، 
سرمایه  گذاری  و  دانش بنیان  اموراقتصادی 
آزاده  مهندس  آزاداسالمی،  دانشگاه 
تولید  بر  نظارت  اداره  رییس  مختاری، 
مهدوی،  دکترسیدآصف  کیفی،  کنترل  و 
تجهیزات  صادرات  اداره  سرپرست 
پزشکی و جمعی از مدیران این اداره کل 
پزشکی  تجهیزات  فن بازار  نخستین  در 

فن بازار حضورداشته اند. 
مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی 
وزارت بهداشت طی بازدید از 60 محصول 
پزشکی  تجهیزات  نوآوری درحوزه  دارای 
نانو تجهیزات  نخستین نمایشگاه فن  بازار 
و  داران  غرفه  با  درگفتگو  پزشکی، 
اولیه  پژوهشگران، در جریان فرآیند تولید 
آمادگی  از  و  قرار گرفت  آنان  محصوالت 
برای  پزشکی  تجهیزات  کل  اداره  کامل 
آموزش مسؤوالن فنی شرکت ها و حمایت 
از شرکت های دانش بنیان خبر داد و افزود: 
»اداره کل تجهیزات پزشکی تفاهم نامه ای 

دولتی  غیر  فناوری  و  پژوهش  صندوق  با 
تجهیزات پزشکی منعقد کرده است. همچنین 
می خواهیم با همکاری دانشگاه آزاد اسالمی 
از  حمایت  برای  ای  مشاوره  شرکت  نیز 
تولیدکنندگان این حوزه راه اندازی کنیم.« 

در این رویداد پژوهشی، 110 محصول 
کشور   سراسر  دانشگاهی  واحدهای  از 
تخصصی  زمینه  در  نوآوری  دارای  که 
محصوالت  این  شد.  ارائه  هستند،  خود 
تحقیقاتی  مراکز  یا  رشد  مراکز  در  عمدتًا 
واحدهای  با  قرارداد  دارای  و  شده  تولید 

دانشگاهی خود هستند.
سرتاسرکشور  از  گوناگونی  شرکت های 
ارائه  به  و  حضورداشته  نمایشگاه  این  در 
محصوالتشان پرداخته اند. در پایان  اسامی این 
شرکت ها به همراه محصوالتشان آمده است. 
سپنتا ایزراسپادان )ساخت عینک هوشمند 
پارس)اختراع  درمان  لیزری(،سرآمد 
آزاد  دانشگاه  الکترونیک(،  حرارتی  آتل 
سمع  آباد)مانکن  نجف  واحد  اسالمی 
قلب و ریه هوشمند(، شرکت آرشان مایا 
اسپادانا)vital monitoring( مدیریت بیمارن 
با گوشی همراه، دانشگاه آزاد تهران)ساخت 

دندانپزشکی(،  یونیت  و  نبوالیزر  دستگاه 
دستگاه  دماوند)ساخت  دنت  نانو  شرکت 
آزاد  دانشگاه  مرکز رشد  تست خستگی(، 
شمار  قطره  مهاباد)دستگاه  واحد  اسالمی 
کارمانیا  شرکت  سرم(،  هوشمند  پرتابل 
اندازه گیری  برای  االیزا  ژن)کیت  پارس 
ها  محلول   ،PCR ها،کیتهای  سایتوکین 
بیوتکنولوژی،  آزمایشات  بافرهای  و 
و  محلول   DNA استخراج  های  کیت 
مبین  پزشکی  تجهیزات  شرکت  ستونی(، 
پالر(،  بای  مونوپالرو  پوست)دستگاه 
دستگاه  آبزی)ساخت  رهپویان  شرکت 
کوتینگ(، شرکت نیما طب دانش)دستگاه 
هوشمند،  آبسالنگ  گیره  سرد-  نور  منبع 
چراغ معاینه، کرایوبرقی، بن ماری، کوتر(، 
مرکزرشد واحد تهران غرب دانشگاه آزد 
مرکز  ویلچر(،  و  رمپ  اسالمی)ساخت 
اصفهان)ساخت  واحد  آزاد  دانشگاه  رشد 
رشد  مرکز  پزشکی(،  فوتونیک  بای 
 AED دانشگاه آزد واحد هشتگرد)ساخت
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