• اطالعرسـانی ،جمـعآوری و ارسـال گزارش
تحـوالت و مناسـبات مرتبـط بـا اجـرای
برجـام بـرای درج در  23امیـن گـزارش وزارت
امورخارجـه بـه مجلـس شـورای اسلامی
• اطالعرسـانی در خصـوص برگـزاری و
شـرکت در نمایشـگاه هلث ارمنستان درمورخ
 7الـی  9آبـان مـاه در شـهر ایـروان
• اطالعرسـانی ظرفیتهـای شـرق آفریقـا
و بـر گـزاری 2021 MedExpoدر کشـور آفریقا
• اطالعرسـانی در خصـوص انجـام ارزیابـی
آمادگـی صادراتـی بـه شـرکتهای حـوزه
سلامت
• اطالعرسـانی برگـزاری نمایشـگاه
 2021Medicaو  Compamed 2021در شـهر
دوسـلدورف آلمـان
• انعـکاس اخبـار واصلـه از دفتـر رایزنـی
بازرگانـی بغـداد در کشـور عراق بـه ذی نفعان
حـوزه سلامت
• معرفـی شـبکه تبـادل و انتقـال فنـاوری
کشـورهای اسلامی در حـال توسـعه D8
و اطالعرسـانی در خصـوص برگـزاری رویـداد
اعطـای جایـزه انتقـال و تبادل فناوری هشـت
کشور اسلامی درحال توسـعه ( )TTEN D8به
اداره کل همکاریهـای بینالملـل ،سـازمان غذا
و دارو ،شـرکتها و فنـاوران حـوزه سلامت و
مراکز رشـد دانشـگاههای علوم پزشـکی کشـور
• اخـد فهرسـت بیمارسـتانها و مراکـز
درمانـی عـراق از طریـق سـازمان توسـعه
تجـارت و رایـزن بازرگانـی ایـران در عـراق
• نماینـده معاونـت تحقیقـات و فنـاوری و
رابـط انجمنهـا و شـرکتهای دانشبنیـان
جهـت حضـور در جلسـات و کمیسـیونهای
همکاریهـای مشـترک بـا کشـورهای
آفریقایـی
• اطالعرسـانی رویدادهـای منطقـه در
حـوزه سلامت و گردشـگری سلامت
• ارائـه موضوعـات پیشـنهادی جهـت
درج در یادداشـت تفاهمنامـه کمیسـیون
مشـترک آفریقـا و برنامههـای پیشـنهادی
جهـت همـکاری بـا کشـورهای آفریقایـی
شـامل سـاحل عاج ،نیجـر اوگانـدا ،نیجریه و
آفریقـای جنوبـی
• اعلام آمادگـی در خصـوص تبـادل
تکنولـوژی و فناوریهـای سلامت محـور به
دانشـگاه  UCSIدر کشـور مالـزی

ویــــژهنامه

شهریور 1401

38

• اطالعرسـانی برگـزاری نشسـت مجـازی
و حضـوری فنـاوری حـوزه سلامت اتریـش
& Health Tech Hub Styria Pitch
2022 Partner
• ارائـه ظرفیتهـای فنـاوری کشـور و
پیشـنهاد جهت هماهنگی با هیـأت مالزیایی
• بررسـی ظرفیتهـا و ارائه پیشـنهادات در
خصـوص برنامـه اجرایـی همکاریهـای 25
سـاله ایـران و چین
• ارائـه ظرفیتهـای حـوزه سلامت در
خصـوص بازنگـری و بـه روزرسـانی اسـناد
مشـترک بـا وزارت بهداشـت عمـان
• اطالعرسـانی در خصـوص برگـزاری دوره
الزامـات  CE Markتوسـط بخش خصوصی
• ارائــه پیشــنهادات تخصصــی در حــوزه
توســعه صــادرات جهــت اصــاح برنامــه
عملیاتــی معاونــت تحقیقــات در وزارت
بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی در
حــوزه توســعه صــادرات
• اطالعرسـانی رویـدادHorizon Europe
برنامـه بودجـه تحقیـق و نـوآوری تـا سـال
 2027بـه شـرکتهای دانشبنیـان و مسـتقر
در مراکـز رشـد و پارکهـای علـم و فنـاوری
• اعلام ظرفیتهـای فنـاوری سلامت
کشـور و ارائـه بند پیشـنهادی جهـت درج در
تفاهمنامـه کمیسـیون مشـترک با کشـور غنا
• اطالعرسـانی برگزاری نمایشـگاه مداکسپو

 Medexpo2022ترکیـه در اسـتانبول بـا
حمایـت  50درصـدی معاونت علمـی فناوری
ریاسـت جمهوری
• ارائـه ظرفیتهـای فنـاوری جهـت تدوین
و ارسـال برنامـه چهارسـاله وزارت بهداشـت
بـرای کمیسـیون اقتصـادی سـتاد آفریقا
• اطالعرسـانی برگـزاری نمایشـگاه
گردشـگری جهـان اسلام 2022 IWTE
• اعلام ظرفیتهـای بخـش خصوصـی و
وضعیـت همـکاری بـا آلمـان جهـت جلـب
حمایتهـای بینالمللـی 2022
• اطالعرسـانی ومعرفـی شـرکتهای
دانشبنیـان ایرانـی بهعنـوان نامزدهـای
کشـور ایران جهـت معرفی در مراسـم اعطای
مـدال و جایـزه  2022 Prince Mahidolدر
کشـور تایلنـد
• تدویـن عناویـن و اعلام آمادگـی جهـت
برگـزاری وبینارهـای مشـترک با دانشـگاهها،
انجمنهـا و شـرکتهای دانشبنیـان بـرای
انجمـن پزشـکی کشـور ژاپن
• تدویـن متـن پیشـنهادی جهـت درج در
سـند و برگـزاری اولیـن نشسـت کمیسـیون
مشـترک بـا کشـور مالـی در سـال 1401
• ارائـه پیشـنهادات جهـت درج در سـند
سـیزدهمین اجلاس کمیسـیون مشـترک
همکاریهـای اقتصـادی میـان ایـران و
اندونـزی

