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 : مستمرفعالیت َای 
  

پیبم تسجوبى داًص هٌتج اش طسح ّبی تحقیقبتی داًطگبُ دز پبیگبُ ًتبیج پطٍّص ّابی الاته     856ازی رٍیسایص ٍ ثبزگ -1

   .پیبم دز ّس هبُ( 71)ثِ طَز هتَالط ِ ثِ اعضبی ّیبت علوی داًطگبُ ٍ اعتم ًتیجکطَز 
 

   .  پسٍپَشال دز ّس هبُ( 8)ثِ طَز هتَالط  پسٍپَشال تسجوبى داًص دز البهبًِ پطٍّطیبز 101اعتم ًظس کبزضٌبالی دز هَزد  -2
 

 : 8931تیرماٌ 
 

)ثسگصاز ضدُ تَالاط هسکاص تَالاوِ ٍ ّوابٌّگی     داًص ضسک  کبزضٌبظ هسئَل گسٍُ دز الَهیي کبزگبُ کطَزی تسجوبى  -1

 ( 24/4/1398ٍ 23هجتَع( )اطتعبت ٍ اًتطبزات ٍشازت 
 

 دز هاَزد عقد قسازداد ّوکبزی ثب داًطاکدُ هادیسی  ٍ اقتدابد داًطاگبُ یاٌوتی ضاسی        جْ  اًجبم ّوبٌّگی ّبی الشم  -2

 ( 24/4/1398)اًطگبُ علَم پصضکی ایساى. ثسای اعضبی ّیبت علوی د MBAآهَشش آشاد  یک البلِ  ثسگصازی دٍهیي دٍزُ
           

 (25/4/1398ثسگصازی جلسِ کبزگصازی داًص دز هسکص تحقیقبت دزد ) -3
 

 (30/4/1398ثسگصازی جلسِ کبزگصازی داًص دز هسکص تحقیقبت علَم اعدبة ) -4
 

 : 8931مرداد ماٌ 
 

 (23/5/1398م )ظ( )ثسگصازی جلسِ کبزگصازی داًص دز ثیوبزالتبى حضست زالَل اکس -1
 

 ( 27/5/1398ثسگصازی جلسِ کبزگصازی داًص دز هسکص تحقیقبت اللَلی ٍ هَلکَلی ) -2
 

 (27/5/1398ثسگصازی جلسِ کبزگصازی داًص دز هسکص تحقیقبت علَم اعدبة ) -3
 

 : 8931شُریًرماٌ 
 

 البل آى ثسای هجلِ هدیسی  الته ٍ از "تسجوبى، تجبدل ٍ تجبزی البشی داًص االتقساز"ثب عٌَاى تدٍیي هقبلِ ای  -1

(26/6/1398) 
 

 (27/6/1398تسجوبى داًص دز داًطگبُ علَم پصضکی آثبداى )ثسگصازی کبزگبُ  -2
 

 (30/6/1398کبزگبُ تسجوبى داًص ثسای اعضبی ّیبت علوی ثیوبزالتبى فیسٍشآثبدی )ی زثسگصا -3

 
 

  

 مدیریت تًسعٍ فىايری سالمت
 

 (KTEC)گريٌ ترجمان، تبادل ي تجاری سازی داوش 
 

 8931سال  درگريٌ اَم فعالیتُای 
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 : 8931مُرماٌ 
 

 (  2/7/1398ی ّیبت علوی داًطکدُ پسالتبزی ٍ هبهبیی )عضباکبزگبُ تسجوبى داًص ثسای ثسگصازی   -1
 

   (15/7/1398) ًداشی کٌیناثسگصازی الویٌبز چگًَِ یک االتبزتبح زاُ  -2
 

 : 8931آبان ماٌ 
 

ثسگصازی کبزگبُ تسجوبى داًص ثسای داًطجَیبى کبزضٌبالی ازضد گسٍُ ایوًََلاَضی دز پطٍّطاکدُ ایوًََلاَضی ٍ ثیوابزی      -1

 (  8/8/1398ّبی عفًَی )
 

ثسگصازی جلسِ ای ثب حضَز هدیس تَالوِ فٌبٍزی الته  داًطگبُ علَم پصضکی ایاساى ٍ هادیساى اهاَز پطٍّطای ٍ تَالاوِ       -2

فٌبٍزی داًطگبُ یٌوتی ضسی  ثسای تدوین گیسی دز هاَزد ًحاَُ اعیابی گسًا  هطاتسپ ثاِ پطٍّطاگساى دٍ داًطاگبُ.         

(14/8/1398) 
 

ضاسی   ثب ّوکابزی داًطاگبُ یاٌوتی     کِ ّیبت علوی داًطگبُ علَم پصضکی ایساى یثسای اعضب MBAدٍهیي دٍزُ  افتتبح -3

 (1398آثبى هبُ  19-22جلسِ اش تسم اٍل ) 2ٍ ثسگصازی ( 19/8/1398تبزیخ ضسٍع: )ضَد  هی  ثسگصاز
 

اثاس پابپ ثاَم    ضاسک   ثسگصازی جلسِ کبزگصازی داًص دز پطٍّطکدُ ایوًََلَضی ٍ ثیوبزی ّبی عفًَی ٍ عقد قاسازداد ثاب    -4

ثاسای اًجابم تحقیقابتی دز شهیٌاِ کابّص عفًَا  ّابی         (یکی اش ضسک  ّبی داًص ثٌیبى داًطگبُ یٌوتی ضسی ) ضسی 

 (  20/8/1398ثیوبزالتبًی )
 

ازالبل فساخَاى ثِ داًطکدُ ّب ٍ هساکص تحقیقبتی ثسای اعتم شهیٌِ ّبی عتقوٌدی اعضبی ّیابت علوای جْا  ّوکابزی      -5

 (  27/8/1398ی ٍ فٌبٍزاًِ ثب داًطگبُ یٌوتی ضسی . )ّبی پطٍّطی کبزثسد
 

 : 8931آذرماٌ 
 

 ( 1398آذزهبُ  20-6) MBAجلسِ اش تسم اٍل دٍزُ  5ثسگصازی  -1
 

ّوکابزی ثاب   ثسزالای شهیٌاِ ّابی    ثاسای  پطٍّطکدُ ایوًََلَضی ٍ ثیوبزی ّبی عفًَی  ثسگصازی جلسِ کبزگصازی داًص دز -2

. دُ )ضسک  داًاص ثٌیابى ضاسی ( دز طاسح ّابی هٌجاس ثاِ تَلیاد هحداَل ٍ پتٌا           ضسک  اهید آفسیٌبى هٌْدالی آیٌ

(18/9/1398)   
 

پطٍّطکدُ ایوًََلَضی ٍ ثیوبزی ّبی عفًَی ثسای ّوکبزی ثب ضاسک  ضاسی  گسافیٌاب     ثسگصازی جلسِ کبزگصازی داًص دز -3

 (  26/9/1398. )هرکَز االپسی ّبی تَلید ضدُ تَالط ضسک  هیکسٍة ضٌبالی جْ  ثسزالی
 

، جْا   ًگایي زش  پطٍّطکدُ ایوًََلَضی ٍ ثیوبزی ّبی عفًَی ثسای ّوکبزی ثب ضسک  ثسگصازی جلسِ کبزگصازی داًص دز -4

 (  30/9/1398پسدُ ّبی تَلید ضدُ تَالط ایي ضسک . )هیکسٍة ضٌبالی ثسزالی 
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 : 8931 دی ماٌ
 

 ( 1398دی هبُ  18-1) MBAدٍزُ اش تسم اٍل جلسِ  5ثسگصازی  -1
 

پطٍّطکدُ ایوًََلَضی ٍ ثیوبزی ّبی عفًَی ثسای ّوکبزی ثاب ضاسک  چسات گساتس      ی جلسِ کبزگصازی داًص دزثسگصاز -2

 (2/10/1398)ثسای ثسزالی هحلَل تَلید ضدُ تَالط ضسک  هرکَز. ایجبد الیي تحقیقبتی هیکسٍة ضٌبالی  ٍالیسجبى 
 

 (  9/10/1398کص تحقیقبت الَختگی. )ثسگصازی کبزگبُ تسجوبى داًص ثسای اعضبی ّیئ  علوی ٍ کبزضٌبالبى هس -3
 

ازالبل گصازش ثِ هدیسی  تَالوِ فٌبٍزی ٍ الته  داًطگبُ دز هَزد اقداهبت ثِ عول آهدُ ثاسای عولیابتی ًواَدى تفابّن      -4

ًبهِ هٌوقدُ ثیي دٍ داًطگبُ علَم پصضکی ایاساى ٍ یاٌوتی ضاسی  ثاسای ّوکابزی ّابی پطٍّطای کابزثسدی ٍ فٌبٍزاًاِ          

(30/10/1398   ) 

 

 : 8931ُمه ماٌ ب
 

 (1398ثْوي هبُ  30-2) MBAتسم دٍم دٍزُ  جلسِ اش 7ثسگصازی  -1
 

اعضبی ّیبت علوی داًطگبُ علاَم پصضاکی ایاساى ثاسای ّوکابزی ّابی        ًفس اش 59 ازالبل االبهی ٍ شهیٌِ ّبی هَزد عتقِ -2

   (7/11/1398) ثِ هوبًٍ  پطٍّص ٍ فٌبٍزی داًطگبُ یٌوتی ضسی  ،پطٍّطی کبزثسدی ٍ فٌبٍزاًِ
 

 : 8931اسفىدماٌ 
 

 ثِ یَزت هجبشی MBAجلسِ اش تسم دٍم دٍزُ  5ثسگصازی ّوبٌّگی ثب داًطگبُ یٌوتی ضسی  ثسای   -1

  (1398االفٌدهبُ  26-4) 
 

  1399ای البل ستدٍیي ثسًبهِ عولیبتی گسٍُ تسجوبى داًص ث  -2
 
 


