مراکز نوآوری سالمت
مراکز نوآوری سالمت ،نهادی جهت فراهم نمودن فضای تبادل فکر و
شکلگیری ایدههای جدید میان استادان و دانشجویان و سایر بازیگران
زیست بوم نوآوری سالمت است که با ایجاد فرصتهای تعامل و همکاری
گروهی ،زمینه را برای توسعه نوآوری فراهم میآورد .با راهاندازی این مراکز
خروجیهایی نظیر ایده بازار ،محصول آزمایشگاهی /پروتوتایپ ،پتنت/
کپی رایت و سایر مصادیق حقوق مالکیت معنوی ،آموزش و توانمندسازی،
اسناد پشتیبان توسعه محصول /خدمت از قبیل نیازسنجی یا ایدهپروری
برای ارتقای کیفی محصول /خدمت در حوزه سالمت را در اختیار زیست
بوم نوآوری و فناوری قرار خواهد داد.
اقدامات صورت گرفته در این خصوص شامل:
• راهاندازی و برگزاری جلسات کمیته راهبری مراکز نوآوری سالمت در
شهریورماه سال 1400
• موافقت با تأسیس مراکز نوآوری علوم پزشکی توسط شورای گسترش
• تهیه آییننامه تأسیس و راهاندازی مراکز نوآوری سالمت و ارسال به

شورای گسترش جهت تصویب نهایی و ابالغ به دانشگاههای علوم پزشکی
• تهیه اساسنامه مراکز نوآوری سالمت و ارسال به شورای گسترش جهت
تصویب نهایی و ابالغ به دانشگاههای علوم پزشکی
• تهیه کاربرگ درخواست راهاندازی و تأسیس مرکز نوآوری
• تهیه فلوچارت فرایند اجرایی روند صدور موافقت اصولی مراکز نوآوری
حوزه سالمت و ارسال به دانشگاههای علوم پزشکی
• تعامل با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مبنی بر تغییر ساختار
مراکز جامع سلولهای بنیادی در قالب مراکز نوآوری (بنا به درخواست
معاونت علمی)
• بررسی وضعیت مراکز نوآوری فعال (خوداظهاری) در دانشگاههای علوم
پزشکی
• بررسی درخواستهای واصله راهاندازی مراکز نوآوری
• برنامه بازدید از مراکز نوآوری متقاضی دریافت مجوز موافقت اولیه
• ارائه مجوز موافقت اولیه به  5مرکز متقاضی و معرفی به شورای گسترش

سامانههای فناوری
امــروزه توســعه فنــاوری یکــی از مهمتریــن راهکارهــا
و ابــزار تولیــد ثــروت و ارتقــای رفــاه جامعــه میباشــد.
دفتــر توســعه فنــاوری ســامت بهعنــوان متولــی توســعه
فنــاوری در وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش مأموریــت
دارد تــا بــا ایجــاد زیرســاختها و حمایتهــای الزم از
اســتادان دانشــگاهها ،دانشــجویان و فنــاوران ایــن حــوزه
زمینــه توســعه فنــاوری ســامت را در ابعــاد مختلــف فراهــم
و تســهیل نمایــد.

الف) سامانه اطالعات توسعه فناوری سالمت:
• برگـزاری جلسـه بازنگـری شـاخصهای سـامانه فعالیتهـای
توسـعه فنـاوری دانشـگاههای علـوم پزشـکی کشـور بـا همـکاری
دانشـگاه علـوم پزشـکی زاهـدان.
• ارزیابـی فعالیـت هـای فنـاوری (تأییـد دادههـا توسـط ارزیـاب
معتمـد و بازدیـد توسـط ارزیابان و رصد کـردن و تأیید نهایی سـتاد
براسـاس نظـر ارزیـاب معتمد).
• اســتخراج عملکــرد حــوزه فنــاوری  64دانشــگاه /مؤسســات/
دانشــکده بــر اســاس اطالعــات موجــود در ســامانه نظــارت و
ارزشــیابی فعالیتهــای توســعه فنــاوری دانشــگاهها در دفتــر
توســعه فنــاوری معاونــت تحقیقــات و فنــاوری در بــازه زمانــی
مــورخ  1400/1/1الــی 1400/12/29
• نامـه عملکرد  64دانشـگاه /مؤسسات/دانشـکده در حـوزه فناوری
بر اسـاس اطالعات موجود در سـامانه نظارت و ارزشـیابی فعالیتهای
توسـعه فناوری دانشـگاهها در دفتر توسـعه فناوری سال 99
• بازنگـری در امتیـاز عملکـرد حـوزه فنـاوری  20دانشـگا ه در حـوزه
فنـاوری در سـال 1399
• تعییـن رابـط سـامانه اطالعات فعالیتهای توسـعه فنـاوری برای
 50دانشـگاه بـا توجه به تغییـر معاونین و مدیران و کارشناسـان.
• تهیـه گزارش ارزشـیابی فناوری سلامت و اعالم نتایج به سـتاد و
دانشـگاههای علوم پزشکی
• تهیـه ارسـال اطالعـات بـرای کتـاب گـزارش عملکـرد معاونـت
تحقیقـات و فنـاوری
• مکاتبه با دانشگاهها در خصوص ارزشیابی فناوری سالمت.
• تهیـه گـزارش تحلیلـی ارزشـیابی دانشـگاهها و دانشـکدههای
علـوم پزشـکی کشـور سـال 1399
• تهیـه گـزارش عملکـرد ارزشـیابی فنـاوری دانشـگاههای علـوم
پزشـکی 1399
چاپ کتاب راهنمای ارزشیابی فناوری سالمت.
• برگزاری جلسات آموزشی جهت ادمین سامانه ارزشیابی.
• برگزاری جلسات آموزشی جهت ارزیاب معتمد سامانه ارزشیابی.
• مشخص کردن شاخصهای مراکز رشد.
• ارزشیابی مراکز رشد براساس دادههای سامانه ارزشیابی.
• تهیه چک لیست ارزیاب معتمد.
• تشکیل کارگروه کمیته ارزشیابی
• برنامهریزی وبازدید از مراکز رشد و اطالعات سامانه ارزشیابی
• تهیه گزارشات فعالیتهای انجام شده در دانشگاهها و مراکز رشد.
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