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مدیر امور بینالملل دانشگاه علوم پزشکی زنجان

ظرفیتهایپیشبینیشدهخوبی
در زنجان وجود دارد

چند دهه است که مبحث مدیکال توریسم در دنیا مطرح
ی است تالش میکند پابهپای
شده است و ایران هم مدت 
رشــد این صنعت در دنیا آن را در کشــور ارتقا ببخشد.
بههمین ســبب تاکنون سیاســتگذاریهای بسیاری
از طریق ارگانهای مربوطه مطرح شــده است .در این
سیاستگذاریها نقش پر رنگ دانشگاههای علوم پزشکی
بهچشم میخورد .دانشگاه علوم پزشکی زنجان هم از این
قاعده مستنثنی نبوده و درصدد آن است که گردشگری
سالمت را در این استان راهاندازی کند .ما در این دانشگاه
در حال آموزش ،تشــویق و ترغیب پزشــکان هستیم و
همچنین برای آنها امتیازاتی را قائل شــدیم .تا آنها با
انگیزه بیشــتری به این صنعــت ورود پیدا کرده فعالیت
درست و مستمری را داشته باشند.
دانشــگاه علوم پزشــکی زنجان در حوزه گردشگری
ســامت ظرفیتهای پیشبینی شده خوبی را در نظر...

پهای
فرصتیبرایاستارتا 
گردشگریسالمت

رویــداد بینالمللی معرفــی فرصتهای
پهایگردشگری
سرمایهگذاریدراستارتا 
سالمتدرروز۱۸مهرماهبرگزارخواهدشد.
این رویداد همزمان بــا چهارمین کنگره
ن المللی ســامت کشــورهای اسالمی
بی 

وزارتخانه شدن میراث فرهنگی چه

تاثیری روی گردشگری سالمت دارد؟
میراث فرهنگی و گردشگری از مهمترین و
اساسیترین بخشهای تحکیم و شناختن
هویت و فرهنگ یک کشور است .با مطالعه
و پژوهــش و همچنین معرفی ظرفیتهای
آن به جهان میتوان بر اعتبار جهانی کشور

گردشگری پزشکی روی
امواج؟!
کروز الین بریک اوی ،یکی از معتبرترین
شــرکتهای حملونقل دریایی ،ابتدای
ســال جاری اعالم کرد درنظــر دارد در
زمینه گردشــگری پزشــکی و تندرستی
سرمایهگذاری کند اما نه به شیوه متداول

سالمتی آسان و تندرستی
هوشمند با استارتاپ شیشپک
استارتاپشیشپکتوسطاشکانایرانشاهای
در حوزه سالمت و تناســب اندام راهاندازی
شــده اســت .مهدی گلزاری ،فاطمه اثنی
عشری ،ساالر حمیدی و سروش اشتر نخعی
از دیگر بنیانگذاران این استارتاپ هستند.

