گزارش عملکرد معاونت تحقیقات
دفتر توسعه فناوری سالمت گروه فناوریهای تخصصی

نــوآوری هــای حوزه ســامت
فناور یهــای ســامت بــا توجــه بــه ارزش و جایگاهــی کــه در اقتصادهــای پویــای جهــان دارنــد
همــواره مــورد توجــه ســرمایهگذاران و بنگاهــداران بودهانــد .توســعه دانــش و روشهــای جدیــد
در درمــان بیمار یهــا نیــز بهطــور روزمــره بیانگــر ضــرورت ایجــاد تحــول ســریع در تأمیــن داروهــا،
تجهیــزات و ملزومــات مصرفــی بــه روز اســت .معاونــت تحقیقــات و فنــاوری وزارت بهداشــت،
درمــان و آمــوزش پزشــکی بــا توجــه بــه رصــد فنــاوری و نوآوریهــای ســامت در جهــان همــواره
در راســتای حمایــت از اقتصــاد دانشبنیــان تــاش نمــوده و بــا ورود بــه حوزههــای مختلــف در
تحقــق اهــداف اقتصــاد دانشبنیــان شــامل اشــتغالزایی ،توجــه بــه نخبــگان ،نقــش اعضــای هیــأت
علمــی دانشــگاهها در اقتصــاد کشــور ،کاهــش واردات ،نوآور یهــای حــوزه ســامت برنامهریــزی و
گامهــای مؤثــری برداشــته اســت.

کمیتههای تخصصی
• تشکیل  11کمیته تخصصی در حوزههای مختلف فناوری سالمت
• بررسی  27طرح فناورانه حوزه سالمت در کمیتههای تخصصی
• تشــکیل کمیتــه ویــژه پیگیــری مــواد اولیــه دارویــی بــه منظــور جهــت دهــی مناســب بخــش
خصوصــی و دولتــی
• نشســت مشــترک بــا کمیتــه تولیــد ســازمان غــذا و دارو و اداره کل تجهیــزات پزشــکی جهــت
تســریع در فراینــد صــدور پروانــه تولیــد شــرکتهای دانشبنیــان

تشکیل کمیته هسته فناوری
• تهیــه و تدویــن دســتورالعمل نحــوه تأییــد هســتههای فنــاور و تعییــن ســطح فنــاوری
محصــوالت تولیــدی ،خدماتــی و تحقیقاتــی حــوزه ســامت
• تکمیــل پروژههــای «طراحــی و ســاخت تجهیــزات و تولیــد کاتتــر قلبــی -عروقــی» و تولیــد
مــاده اولیــه داروی رمدســیویر برنامــه ششــم توســعه در ســامانه نیپــا

مالکیت فکری

ویــــژهنامه

شهریور 1401

34

• راهاندازی واحد مالکیت فکری در سطح دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور
• تشــکیل کمیتــه مدیریــت داراییهــای فکــری و برگــزاری اولیــن جلســه کمیتــه مدیریــت
داراییهــای فکــری بــا حضــور نماینــدگان دســتگاههای اجرایــی ذی نفــع در حــوزه مالکیــت
فکــری
• افتتــاح مرکــز مالکیــت فکــری دفتــر توســعه فنــاوری ســامت (بــه منظــور ارائــه خدمــات
تخصصــی بــه مجموعــه پژوهشــگران و فنــاوران دانشــگاههای علــوم پزشــکی در چهــار حــوزه
سیاســتگذاری ،آمــوزش ،خدمــات حفاظــت از داراییهــای فکــری و تجــاری ســازی)
• تدویــن و بهروزرســانی شــاخصهای ارزیابــی اختراعــات متقاضیــان اســتفاده از تســهیالت
اســتعدادهای درخشــان ،ارتقــای اعضــای هیــأت علمــی ،تجاریســازی و انتقــال فنــاوری
• برگــزاری مدرســه پاییــزه مرکــز مالکیــت فکــری دفتــر توســعه فنــاوری ســامت (برگــزاری 43
وبینــار  2ســاعته ویــژه اعضــای هیــأت علمــی ،مدیــران فنــاوری ،دانشــجویان تحصیــات تکمیلی،
پژوهشــگران و فنــاوران دانشــگاههای علــوم پزشــکی بــا هــدف معرفــی سیســتم ثبــت اختــراع در
ارتقــای ســطح پژوهــش و انجــام پژوهشهــای کاربــردی)
• برگــزاری جلســات مشــترک بــا معاونــت حقــوق مالکیــت فکــری وزارت دادگســتری بهمنظــور
گســترش همکاریهــای دوجانبــه و رفــع موانــع موجــود در ایــن زمینــه
• تشــکیل کمیتــه فنــی مرکــز مالکیــت فکــری بهمنظــور ارزیابــی فنــی و تخصصــی فعالیتهــای
جــاری مرکــز مالکیــت فکــری دفتــر توســعه فناوری ســامت
• ارزیابــی  413پرونــده اختــراع متقاضیــان اســتفاده از تســهیالت اســتعدادهای درخشــان و
ارتقــای اعضــای هیــأت علمــی در کمیتــه ابداعــات و اختراعــات

تدوینبندمالکیتفکریآییننامهپسادکتری
• تدویــن بنــد مالکیــت فکــری آییننامــه
دوره دکتــری فنــاوری محــور
• تدویــن برنامــه پیشــنهادی برنامــه
هفتــم توســعه در حــوزه علــم و فنــاوری
• تدویــن فلوچــارت ارزیابــی اختراعــات
متقاضیــان شــرکت در جشــنواره علــوم
پزشــکی رازی
• تدویــن شــاخصهای ارزیابــی
اختراعــات متقاضیــان شــرکت در جشــنواره
علــوم پزشــکی رازی
• تدویــن شــیوهنامه اجرایــی آییننامــه
گرنــت ارتبــاط بــا صنعــت (مــوارد مرتبــط بــا
حــوزه مالکیــت فکــری)
• تهیــه پیشــنهادات مرتبــط بــا حــوزه
فنــاوری ســامت جهــت تصویــب در برنامــه
هفتــم توســعه
• برگــزاری مدرســه زمســتانه مرکــز مالکیت
فکــری دفتــر توســعه فنــاوری ســامت بــا
محوریــت ارزیابــی اختراعــات
• بهروزرســانی شــاخصهای ارزیابــی
اختراعــات متقاضیــان اســتفاده از تســهیالت
اســتعدادهای درخشــان و ارتقــای اعضــای
هیــأت علمــی

