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 بسمه تعالی

 وزارت علوم،تحقيقات وفناوري

 سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی ايران
 

 

 

 با سالم واحترام،      

 

بـرداري اضضـاي محتـرم تيـلت ضآمـي آن      پيوست(، بمنظـور االـالع و بهـره 

پژوتشكده در پايگاه الكترونيكي دفتر توسعه فناوري سالمت، معاونت تحقيقات و فنـاوري وزارت بهداشـت،   

      www.hbi.irآدرس درمان و آموز  پزشكي به 

واله اقدام نمايند. گروه توسعه ارتباالات پژوتشي و فناوري اين دفتر آمـادگي دارد 

تاي تهيه شده حاصل از اولويتهـاي تحقيقـاتي معرفـي شـده را     با برگزاري جآسات با دفتر مذبور، پروپوزال

 پيگيري نمايد.    

 

 

 با آرزوي توفيق الهی

 

 شروين اميري

 اه ها و صنعتمدير كل دفتر مركزي ارتباط با دانشگ

 

موضوع: فراخوان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی 

    به استحضار ميرساند فراخوان  

 

منتشر گرديده است. ضالقمنـدان جهـت بسـط االالضـات 

بيشتر ميتوانند با دفتر توسعه فناوري سالمت،  تماس حاصل نموده و نسبت 

به تكميل باربرگهاي مرب 

 وزارت بهداشت، درمان و آمـوز  

پزشكي در سال 1394 ) فايل  



 تجهیزات پیشنهادی جهت حمایت توسط کمیته توان بخشی

 تجهیزات پیشنهادی جهت حمایت توسط کمیته توان بخشی ردیف

 ربات های کمکی توانبخشی 1

 تجهیزات و نرم افزارها پیشرفته مرتبط با کار درمانی 2

 تجهیزات مرتبط با سالمندی 3

 تجهیزات ونرم افزارهای مرتبط با غربالگری 4

5 Eye tracking 
6 Motion tracking 
 تقویت کننده ها و تحریک کننده های مرتبط با الکترو فیزویولوژی 7

 نرم افزارهای و سخت افزارهای ثبت داده بیو پتانسیل با تعداد کانال باال 8

 ECG-EMG-EEGکلیه متعلقات مرتبط با ثبت  9

 نرم افزارهای توان بخشی شناختی 11

 زاروسخت افزار مرتبط با بیو فیدبکنرم اف 11

 تجهیزات و نرم افزارهای مرتبط با بهبود یا درمان وزوز گوش 12

 فیکساتورهای ارتوپدی 13

 سمعک 14

 ادیومتر 15

 نرم افزار و سخت افزارمرتبط با درمان یا بهبود اتیسم 16

 با گفتار درمانی تجهیزات ونرم افزارهای پیشرفته مرتبط 17

 تجهیزات توان بخشی خانگی 18

 shock wave therapy-high power laser therapy-bungee walker)دوچرخه اسپاسم شکن  19

 

 قطعات پیشنهادی ارتزو پروتز

 پروتز ارتز ردیف

  ( (stanc e phase control–سویس الک –مفاصل و قطعات زانو)دراپ الک  1

  مناسب جهت بریسهای کربنی( –کلنزاک  –رکاب )ساده  2

 تک محوری(–پنجه )ساچ   3

4  
چهار محوره –تک محوری  –مفاصل زانو)چهار محوری 

 تک محوره پنوماتیک (–پنوماتیک 

 سیلیکون الینر)با ضخامت متفاوت (  5

 اتصاالت مربوط به پروتز  6
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