شناسایی  50اختراع حوزه سالمت
با محوریت تجاری سازی

• برگــزاری اولیــن جلســه کمیتــه تجــاری
دفتــر توســعه فنــاوری ســامت باحضــور
صندوقهــای پژوهــش و فنــاوری حــوزه
ســامت و نماینــدگان معاونــت علمــی و
فنــاوری ریاســت جمهــوری و صنــدوق
نــوآوری و شــکوفایی
• برگــزاری مدرســه بهــاره مرکــز مالکیــت
فکــری دفتــر توســعه فنــاوری ســامت بــا
محوریــت تجاریســازی فنــاوری
• بهروزرســانی آییننامــه مالکیــت فکــری
در ســطح دانشــگاههای علــوم پزشــکی
• تدویــن آییننامــه مــاده  5قانــون
جهــش تولیــد در خصــوص مالکیــت فکــری
بهصــورت مشــترک بــا وزارت علــوم
• راهانــدازی کمیتــه مشــورتی شــورای عالــی
فنا و ر ی
• تعیین اعضا و ابالغ
• تعیین رئیس و ابالغ (دکتر زرقی)
• جمـعآوری پیشــنهادات از ســطح کشــور و
ارســال بــه دبیرخانــه کمیته
• آغــاز جلســات و آمادهســازی پیشــنهادات
جهــت طــرح در شــورای عالــی فناوری
• ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه
• بــا تغییر ســاختار اقتصاد جهانــی و اهمیت
نــوآوری بهعنــوان موتــور محــرک توســعه،
ارتبــاط دانشــگاه و صنعــت بهعنــوان یــک
سیاســت کارا در توســعه و پیشــرفت کشــورها
مــورد توجــه سیاســتمداران قــرار گرفته اســت.
• دفتــر توســعه فنــاوری ســامت معاونــت
تحقیقــات و فنــاوری وزارت بهداشــت ،درمان
و آمــوزش پزشــکی ضمــن تمرکــز ویــژه بــر
تقویــت زنجیــره ارتبــاط میــان دانشــگاه و
صنعــت و بهرهمنــدی از ظرفیــت ،قابلیــت
و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ دانشــگاهیان
و ظرفیتهــای موجــود در صنعــت را در
دســتور کار خــود قــرار داده اســت.

اقدامات صورت گرفته در این حوزه شامل:
• تنظیــم جــدول برنامــه عملیاتــی حــوزه
ارتبــاط بــا صنعــت و ابــاغ بــه دانشــگاههای
علــوم پزشــکی کشــور
• برگــزاری پنــج نشســت بــا حضــور مدیــران
ارتبــاط دانشــگاه بــا صنعــت و جامعــه بــا
همــکاری دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان و
اصفهــان ،ایــران ،اهــواز ولرســتان
• مشــخص نمــودن مســئولیت تدویــن
آییننامههــای مرتبــط بــا حــوزه ارتبــاط بــا
صنعــت و جامعــه بــا همــکاری دانشــگاههای
علــوم پزشــکی کشــور
• تعییــن حــوزهای مختلــف در حــوزه
ارتبــاط بــا صنعــت باتوجــه بــه ظرفیتهــای
موجــود و ایجــاد بســترهای جدیــد
• تدویــن  6آییننامــه اجرایــی حــوزه
ارتبــاط دانشــگاه بــا صنعــت و جامعــه
• ابــاغ آییننامــه تدویــن آییننامــه
گرنتهــای ارتبــاط بــا صنعــت و جامعــه،
دانشــگاههای علــوم پزشــکی کشــور بــه
دانشــگاههای علــوم پزشــکی کشــور
• ابــاغ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ دوره ﭘﺴﺎدﮐﺘﺮی ﺻﻨﻌﺘﯽ
در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر
• اعــام حمایــت از پروژههــا در قالــب
طــرح پســادکتری صنعتــی
• فراینــد بررســی طرحهــای ارتبــاط بــا
صنعــت واصلــه از دانشــگاههای کشــور
• تشــکیل جلســات کمیتــه ملــی
گرنتهــای ارتبــاط بــا صنعــت
• تعییــن میــزان گرنــت و اعــام بــه
د ا نشــگا هها
• ارسال و سابمیت طرحها به نیماد
• بررســی و تدویــن آییننامــه .Ph.D
فنــاور محــور
• اعــام حمایــت از پایــان نامههــای
محصــول محــور
• تدویــن شــیوهنامه حمایتــی پایاننامــه

محصــول محــور معاونــت تحقیقــات و
فنــاوری وزارت بهداشــت و تدویــن فلوچــارت
نحــوه حمایــت از پایــان نامههــای محصــول
محــور
• تعییــن محورهــای مختلــف حــوزه ارتبــاط
دانشــگاه بــا صنعــت و جامعــه
• تهیــه مــدل مــدل راهبــری ارتبــاط
دانشــگاه بــا صنعــت و جامعــه و ابــاغ بــه
دانشــگاههای علــوم پزشــکی
• تصویــب آییننامــه فرصــت مطالعاتــی
در شــورای مدیــران و ارســال جهــت طــرح و
تصویــب در شــورای معاونیــن
• تعامــل بــا معاونــت آموزشــی در خصوص
صنایــع متناظــر بــا رشــتههای تحصیلــی
• تعامــل بــا دبیرخانــه شــورای عالــی عتــف
در خصــوص بهرهمنــدی از ظرفیــت ســامانه
ســاتع
• تهیــه شــاخصهای ارزشــیابی
پژوهشــکدهها حــوزه ارتبــاط بــا صنعــت
• تهیــه پیشنویــس شــیوه نامــه فرصــت
مطالعاتــی دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی
در صنعــت و جامعــه
• تهیــه شــاخصهای پیشــنهادی حــوزه
فنــاوری در ترفیــع ،ارتقــا و حمایــت مالــی
اعضــای هیــأت علمــی
• ابــاغ میــزان جــذب منابــع دانشــگاه
و دانشــکدهها براســاس زیرســاخت و
توانمندیهــای دانشــگاه در افــق 1404
• تهیــه پیشنویــس آییننامــه فرصــت
مطالعاتــی صنعتــی اعضــا هیــأت علمــی
و آییننامــه فرصــت مطالعاتــی صنعتــی
دانشــجویی
• تهیــه پیشنویــس دســتورالعمل اســتفاده
از بروکرهــای ارتبــاط بــا صنعــت و جامعــه در
دانشــگاههای علــوم پزشــکی کشــور

ویــــژهنامه
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