مبادی فناوری شامل

 vحوزه توسعه صادرات و روابط بینالملل
دفتــر توســعه فنــاوری ســامت وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی سیاســت گــذار،
هماهنگکننــده و راهبــر کلیــه همکاریهــای جمهــوری اســامی ایــران در حــوزه فناوریهــای
ســامت محــور شــامل تجهیــزات پزشــکی ،دارو ،بیوتکنولــوژی ،هــوش مصنوعــی ،تلــه مدیســین،
ســامت دیجیتــال ،بهداشــت و ســامت میباشــد .در حــال حاضــر تعــداد  12پــارک علــم و فنــاوری
و  98مرکــز رشــد تحــت نظــر معاونــت تحقیقــات و فنــاوری وزارت بهداشــت فعالیــت دارنــد .دفتــر
توســعه فنــاوری ســامت بهعنــوان قطــب توانمندســاز کشــور ایــران در حــوزه ســامت ،همــکاری و
همافزایــی بــا مقامــات و نهادهــای متناظــر بینالمللــی را در صــدر اهــداف خــود دارد.
ایــن دفتــر بــا هــدف توســعه صــادرات در حــوزه فنــاوری ســامت و مطابــق بــا نقشــه جامــع
علمــی کشــور در راســتای اهــداف بندهــای دو تــا هفــت مــاده دو آییننامــه شــورای عالــی فنــاوری
ســامت ،بــه منظــور حمایــت و راهبــری فنــاوری در راســتای تقویــت اقتصــاد دانشبنیــان و
مقابلــه بــا تحریمهــا ،از ابتــدای ســال  1397اقــدام بــه شناســایی و رصــد ظرفیتهــای صادراتــی
در شــرکتهای دانشبنیــان ،مســتقر در پارکهــای علــم و فنــاوری و مراکــز رشــد دانشــگاههای
علــوم پزشــکی کشــور نمــود کــه در ســالهای بعــدی ،منجــر بــه تدویــن و انتشــار نســخه اولیــن
کتابچــه ظرفیتهــای فنــاوری ســامت بخــش خصوصــی و ارائــه ظرفیتهــای حــوزه ســامت
بــه ســفارتخانهها و ســایر ســازمانها شــد.
در ســال  1400بــا تشــکیل کارگروههــای تخصصــی شــامل کارگــروه حفــظ ،صیانــت و ایجــاد ارزش
افــزوده گیاهــان دارویــی صــادرات محــور ،کارگــروه سیاســتگذاری زنجیــره ارزش گیاهــان دارویــی و
فرآوردههــای طبیعــی و کارگــروه توســعه صــادرات ملزومــات و فناوریهــای پزشــکی ،رســیدگی بــه
مشــکالت تجاریســازی گیاهــان دارویــی خــاص و اولویتبنــدی مشــکالت در حــوزه تجهیــزات
پزشــکی انجــام گردیــد.
نقــش دفتــر توســعه فنــاوری ســامت در توســعه صــادرات و بینالمللیســازی فناور یهــای
ســامت
نقــش دفتــر توســعه فنــاوری ســامت در توســعه صــادرات و بینالمللیســازی فناوریهــای
ســامت ،راهبــری و ایجــاد همافزایــی میــان مبــادی فنــاوری و حامیــان توســعه صــادرات کشــور
اســت .بدیــن منظــور کمیتــه توســعه صــادرات و بینالمللیســازی فناوریهــای ســامت
بهعنــوان یکــی از ارکان اصلــی حکمرانــی ســامت در دل ایــن دفتــر تشــکیل گردیــده اســت.
اهــداف ایــن کمیتــه شــامل کمــک بــه توســعه صــادرات وبینالمللیســازی محصــوالت ،خدمــات
و فناوریهــای ایرانــی ،ایجــاد همافزایــی بیــن نهادهــای دولتــی و بخــش خصوصــی و کمــک بــه
رفــع موانــع قانونــی و تســهیل فرایندهــای صادراتــی در حــوزه ســامت اســت.

شــرکتهای صنعتــی و صادراتــی
اشــتغال آفریــن
شرکتهای دانشبنیان و فناور
واحدها و هستههای فناور
دانشگاههای علوم پزشکی کشور
مراکز رشد دانشگاهها
شتاب دهندههای حوزه سالمت
مراکز نوآوری
پارکهــای علــم و فنــاوری وزارت
بهد ا شــت
انجمنهای بخش خصوصی
حامیان توسعه صادرات شامل
اداره کل همکاریهــای بینالمللــی
وزارت بهداشــت
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت
جمهــوری
صندوق نوآوری و شکوفایی
مرکــز تعامــات بینالمللــی علــم و
فنــاوری ریاســت جمهــوری
مرکــز همکاریهــای بینالمللــی
تحــول و پیشــرفت ریاســت جمهــوری
دفاتر بینالمللی
کریدور صادرات و تبادل فناوری
ســتادهای زیســت فنــاوری نانوفنــاوری
و غیــره
کارگزاران معاونت علمی و فناوری
شــرکتهای مدیریــت صــادرات
(Export Management Companies:
)E M C

به طور کلی عملکرد دفتر توسعه فناوری سالمت را در توسعه صادرات و بینالمللیسازی فناور یهای سالمت را میتوان در چهار محور خالصه کرد:

الف) برگزاری سلسله

نشستهای هماندیشی

توسعه صادرات سالمت

ب) معرفی ظرفیتهای ملی به کشورهای

ج) رفع موانع و ایجاد

بینالملل به فناوران در ایران

و بینبخشی

خارجی و ارائه ظرفیتها و فرصتهای

همافزایی درونبخشی

د) سایر موارد انجام گرفته

در حوزه توسع ه بینالمللی

فناوری سالمت

در ادامه مروری بر اقدامات انجام شده در دولت سیزدهم به تفکیک محورهای چهارگانه خواهیم داشت.
الف) برگزاری سلسله نشستهای هم اندیشی توسعه صادرات سالمت
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رفـع موانـع موجـود و توسـعه صـادرات
محصـوالت حـوزه سلامت یکـی از مهمتریـن
رسـالتهای دولـت و بالطبـع وزارت بهداشـت،
درمـان و آمـوزش پزشـکی میباشـد .نامگـذاری
سـال  1400بـه نـام «تولیـد؛ پشـتیبانیها،
مانعزداییهـا» توسـط مقـام معظـم رهبـری،
نشـاندهنده اهمیـت وافـر ایـن موضـوع در این
سـال اسـت.
بـا هـدف حمایت از توسـعه صـادرات و حضور
در بازارهـای بینالمللـی ،دفتـر توسـعه فنـاوری
سلامت وزارت بهداشـت ،در سـالهای گذشـته
رسـالت برگـزاری جلسـات هم اندیشـی توسـعه
صـادرات را بـا حضـور مقامـات دولتـی و مدیران
شـرکتهای دانشبنیـان و بخـش خصوصـی
برعهـده داشـت .بـا توجـه بـه پاندمـی کرونـا
نشسـتها برحسـب اقتضای مـوردی بهصورت
مجـازی برگـزار گردید.
بـا توجـه به اهمیـت آمـوزش و توانمندسـازی
در حـوزه توسـعه صـادرات ،از شـهریور مـاه
سـالجاری ایـن سلسـله نشسـتها تحـت
عنـوان دوشـنبههای توسـعه فنـاوری سلامت
وزارت بهداشـت بـه طـور مسـتمر ادامـه یافت و
طـی دو مـاه اول در مجمـوع  6وبینـار ،با حداقل
 60و حداکثـر  150شـرکتکننده در هـر جلسـه
برگـزار گردیـد .در ایـن سـری از نشسـتهای
مجـازی  591نفـر شـرکت داشـتند و  780دقیقـه

(معـادل  13سـاعت) برنامـه بهصـورت مجازی و
 1290نفر-سـاعت مباحـث در خصـوص توسـعه
صـادرات و حضـور در بازارهـای بینالمللـی
ارائـه گردیـد .کریـدور توسـعه صـادرات و تبـادل
فنـاوری ،مدیـران دفاتـر و خانههـای نـوآوری و
فنـاوری ایران ،معاونـت علمی و فناوری ریاسـت
جمهـوری و سـازمان توسـعه تجـارت در ارائـه
مباحـث مشـارکت داشـتند.
در ایـن دوره ،سلسـله نشسـتهای توسـعه
صـادرات سلامت تحـت عنـوان مجموعـه
وبینارهای دوشـنبههای توسـعه فناوری سالمت
بـا موضوعـات اختصاصـی در قالـب وبینارهـای
مجـازی تحـت عناویـن ذیـل برگـزار گردیـد:
• آشـنایی بـا فرصتهـای صـادرات و واردات به
کشـور چین در حوزه سلامت و تجهیزات پزشکی
• آشـنایی با فرصتهـا و ظرفیتهای توسـعه
صـادرات و فناوری سلامت در کشـور عمان
• آشـنایی با فرصتهـا و ظرفیتهای توسـعه
صـادرات و فناوریهای پیشـرفته High-Tech
• آشـنایی بـا جایـگاه و نقـش اتـاق بازرگانی و
مجموعههای وابسـته در پیشـبرد اهداف تجاری
کشـور در حوزه سلامت
• آشـنایی بـا ظرفیتها ،اقدامـات و برنامههای
مرکز  IHITکنیا
• آشـنایی با بـازار ارمنسـتان در زمینه تجهیزات
پزشـکی ،دندانپزشـکی ،دارویی ،آزمایشگاهی و

تجهیزات بیمارستانی
شـرکتکنندگان در نشسـتهای توسـعه
صـادرات از مدیـران مراکـز رشـد دانشـگاههای
علوم پزشـکی کشـور ،مدیران عامـل و نمایندگان
شـرکتهای دانشبنیـان ،فناور ،عضو مرکز رشـد
و پارکهـای علـم و فنـاوری دانشـگاههای علـوم
پزشـکی کشـور ،انجمنهـای تولیدکننـدگان و
صادرکننـدگان و دانشبنیـان و پارکهـای علم و
فنـاوری بودند.
موضوعـات مـورد بحـث در ایـن جلسـات
شـامل ورود بـه کشـورهای هـدف ،اسـتفاده از
ظرفیتهـای موجـود ،آشـنایی بـا محدودیتها
و مالحظـات حضـور در هـر کشـور و صـادرات
فناوریهـای پیشـرفته بـود کـه بـا محوریـت
کشـورهای چیـن ،عمـان ،کنیـا و شـرق آفریقا و
ارمنسـتان انجـام گردیـد.
بـه طـور کلـی بـا توجـه بـه رونـد رو بـه رشـد
حضـور شـرکتهای تولیدکننـده محصـوالت و
ارائـه دهنـده خدمـات در حوزههـای مرتبـط بـا
سلامت ،میتـوان گفـت کـه ایـن برنامـه مورد
اقبـال و مشـارکت شـرکتهای دانشبنیـان،
واحدهـای فنـاور مسـتقر در مراکـز رشـد و
پارکهـای علـم و فنـاوری ،انجمنهـا و سـایر
نهادهـای دولتـی و خصوصـی ماننـد انجمنها،
اتاقهـای بازرگانـی ،کارگـزاران و رایزنـان تجـاری
قـرار گرفتـه اسـت.

