ج) رفع موانع و ایجاد همافزایی درونبخشی و بینبخشی
• تدویــن و تصویــب آییننامــه و تشــکیل
کمیتــه توســعه صــادرات و بینالمللیســازی
فنــاوری ســامت
• برگــزاری جلســات رســیدگی بــه مشــکالت
تجاریســازی و صــادرات گیاهــان دارویــی
خــاص ،بــا حضــور معاونیــن وزارت صمــت
و وزارت جهــاد کشــاورزی ،ســتاد گیاهــان
دارویــی معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت
جمهــوری و ســایر ســازمانهای مرتبــط
• شناســایی ،اولویتبنــدی و پیگیــری
مشــکالت انجمنهــای تولیدکننــدگان و
صادرکننــدگان در حــوزه توســعه صــادرات
• شناســایی و ارتبــاط بــا کارگــزاران فنــاوری و
فعالیــن حــوزه صــادرات
• تهیــه پیشــنهادات مرتبــط بــا حــوزه
فنــاوری ســامت جهــت تصویــب در برنامــه
هفتــم توســعه
• نماینــده معاونــت تحقیقــات و فنــاوری
جهــت هماهنگــی برنامههــای حــوزه آفریقــا
بــا ســازمان توســعه تجــارت و انجمنهــا،
شــرکتهای دانشبنیــان ،مراکــز رشــد ،مراکــز

نــوآوری ،مراکــز تحقیقــات و پارکهــای علــم و
فنــاوری دانشــگاههای علــوم پزشــکی سراســر
کشــور
• جمـعآوری مســتندات و انعــکاس مشــکالت
و معضــات ناشــی از تحریمهــای ظالمانــه بــه
وزارت امــور خارجــه جهــت تهیــه گــزارش ســه
ماهــه عملکــرد برجــام براســاس قانــون «اقــدام
متناســب و متقابــل جمهــوری اســامی ایــران
در اجــرای برجــام»
• نماینــده معاونــت تحقیقــات و فنــاوری
وزارت بهداشــت جهــت بازدیــد از نمایشــگاه
اینوتکــس  2022ایــران و بررســی ظرفیتهــای
بینالمللــی ایــن رویــداد
• بررســی متــن پیشــنهادی جهــت ارائــه در
ســند و طــرح در کمیســیون مشــترک نیجــر
• پیگیــری پیشــرفت پــروژه همکاری مشــترک
ایــران و اندونــزی در حــوزه تلــه مدیســین
• معرفــی ظرفیتهــای خانــه نــوآوری و
فنــاوری ایــران در چیــن ()CIHIT
• انعــکاس مشــکالت تحقیقــات و فنــاوری
در دانشــگاهها بــه ششــمین نشســت کمیتــه

هماهنگــی و برنامهریــزی امــور بینالمللــی
در خصــوص مستندســازی آثــار تحریمهــای
یکجانبــه امریــکا
• تأییــد متــون اســناد جهــت درج در
کمیســیون مشــترک نیجــر
• بررســی زمینههــای توســعه صــادرات
بــا اســتفاده از ظرفیتهــای بینالمللــی
دانشــگاه آزاد اســامی ،از طریــق شــرکت در
رویــداد ملــی گام دوم دانشــگاه بــه مناســبت
چهلمیــن ســالگرد تأســیس
• بازدیــد و عارضهیابــی در نمایشــگاه
ســاخت ایــران  1401و ســامت ایــران Iran
2022 Helath
• نماینــده معاونــت تحقیقــات و فنــاوری
در خصــوص ارتبــاط و توســعه همــکاری بــا
شــرکتهای فنــاور و دانشبنیــان در نخســتین
همایــش ملــی محیــط زیســت و تولیــدات
دانشبنیــان ،نیازهــا و فرصتهــا
• شــرکت در جلســات هــم اندیشــی
دانشــگاهها در خصــوص تولیــد دانشبنیــان
و اشــتغال آفریــن

د) سایر موارد انجام گرفته در حوزه توسع ه بینالمللی فناوری سالمت
• تشــکیل وبرگــزاری جلســات کارگــروه توســعه
صــادرات ملزومــات و فناوریهــای پزشــکی
• تشــکیل و برگــزاری جلســات کارگــروه حفــظ،
صیانــت و ایجــاد ارزش افــزوده گیاهــان
دارویــی صــادرات محــور
• تشــکیل کارگــروه سیاســتگذاری زنجیــره
ارزش گیاهــان دارویــی و فرآوردههــای طبیعــی
• شــرکت در کنگــره بینالمللــی ســامت
کشــورهای اســامی و پنــل تجهیــزات پزشــکی
و گردشــگری ســامت
• مشــارکت در تکمیــل و ارائــه گــزارش

بینالمللیســازی پژوهــش و فنــاوری در حــوزه
علــوم پزشــکی و ســامت تــا شــهریورماه 1400
• ارائــ ه بنــد برنامــه پیشــنهادی جهــت درج
در اســناد کمیتــه علــوم فنــاوری اندونــزی -
اردیبهشــت 1401
• نماینــده معاونــت تحقیقــات و فنــاوری
جهــت ارتبــاط بــا اداره کل همکاریهــای
بینالملــل و ســازمان توســعه تجــارت ایــران
• اطالعرســانی و احصــای مشــکالت ناشــی
از تحریمهــای ظالمانــه و انعــکاس بــه وزارت
امــور خارجــه جهــت درج در بیســت و پنجمیــن

گــزارش اجــرای برجــام
• تبییــن نقــش دفتــر توســعه فنــاوری
ســامت و معاونــت تحقیقــات و فنــاوری وزارت
بهداشــت در مکاتبــات و مذاکــرات بینالملــل
• پیگیــری مشــکالت اخــذ کارت بازرگانــی
بــرای شــرکتها و مؤسســات دانشبنیــان
مســتقر در مراکــز رشــد و پارکهــای علــم و
فنــاوری وزارت بهداشــت (در حــال انجــام)
• پیگیــری جلســات مأموریــت ارتباطــات
بینالملــل دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی و
خدمــات درمانــی

ویــــژهنامه
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