 vکمیته مشترک معاونت
تحقیقات و فناوری با سازمان غذا و دارو
• معاونــت تحقیقــات و فنــاوری وزارت
بهداشــت بــا همــکاری ســازمان غــذا
و داروی کشــور بــه منظــور افزایــش
هماهنگــی بیــن بخشهــای مختلــف
تحقیقــات و فنــاوری در دانشــگاهها و
نهادهــای اصلــی صــدور مجــوز و نظــارت
و بازرســی در حوزههــای مختلــف
ســامت ماننــد ﮐﺎﺭﺁﺯﻣﺎﯾﯽﻫﺎﯼ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ یــا
ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﯼ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺍﻗﻼﻡ ﺩﺍﺭﻭﯾﯽ ﻭ ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ
ﭘﺰﺷﮑﯽ اقــدام بــه تشــکیل کمیتــه
هماهنگــی تحقیقــات و فنــاوری و غــذا
و دارو در دفتــر توســه فنــاوری ســامت
وزارت بهداشــت نمــوده اســت.

ب-سامانه آموزش مجازی:
• مکاتبــه و پیگیــری بــه روزرســانی کارگاههــای
توســعه فنــاوری ســامت در ســامانه آمــوزش
مــداوم حرف ـهای الکترونیکــی و گــزارش کاربــران
• همچنیــن تهیــه ســری «آیــا میدانیــد کــه»
جهــت ترغیــب اســتفاده از ســامانه آمــوزش
مجــازی.
• بررسی بارگذاری کارگاههای غذا و دارو
• پیگیری اعتبارات اختصاص داده شده.
• پیگیــری ســایت و تغییــرات الزم جهــت
اســتفاده ســادهتر کاربــران.
• درصدد تهیه کتابچه آموزشی.
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ج) سامانه یکپارچه پایش برنامه عملیاتی
• ارزیابــی و نظــارت برعملکــرد 64دانشــگاه در
ســامانه HOP
• بررســی عــدم موضوعیــت  3دانشــکده
در خصــوص فعالیــت برنامههــای عملیاتــی
مرتبــط بــا دفتــر فنــاوری ســامت دانشــگاه هــا
• بررســی مجــدد شــاخصهای برنامــه
عملیاتــی.
• افــزوده شــدن برنامــه عدالــت و تعالــی
و جداســازی شــاخصهای برنامــه  HOPاز
برنامــه عدالت(تهیــه شــاخص هــا)

د) رویدادهــای فناورانــه بــا همــکاری دانشــگاه
ایــران (بــرون ســپاری)
• اطالعات جهت یکپارچهسازی محتوای سایت
معاونت تحقیقات و فناوری
• تهیه و ارسال نامه برای برگزاری رویدادهای
فناورانه کارآفرینی دانشگاه ها
• برگزاری جلسات هیأت امنای راهاندازی شبکه
یکپارچهسازی رویدادهای فناورانه در حوزه سالمت
• برگزاری تشکیل جلسه کارگروه ها.
•  4ابالغ شورای راهبردی رویدادهای فناورانه
• تعیین ظرفیت دانشگاهها در زمینه رویداد.
• دستهبندی رویدادهای فناورانه ،شروع طراحی
وب سایت
ر) برنامه عدالت و تعالی
• تهیه شاخصها ،کمیسازی اهداف و....
ه) سایر موارد
• گزارش وضعیت موجود و چالشهای وزارت
بهداشت جهت ارائه به سازمان برنامه و بودجه
• ارسال گزارش اهم دستورات و مصوبات جلسه
مقام عالی وزارت در معاونت تحقیقات و فناوری
• رتبهبندی علمی دانشگاهها و دانشکده موسوم
به رعد 1400

اقدامات صورت گرفته:
• تهیــه بســته آموزشــی فرایندهــای
اجرایــی ســازمان غــذا و دارو در حــوزه
صــدور و بررســی مجوزهــا و انجــام
هماهنگیهــای الزم جهــت بارگــذاری آن
در ســامانه آموزشــی دانشــگاه مجــازی
• تهیــه دســتورالعمل جــذب
دانشآموختــگان رشــتههای تخصصــی
علــوم پایــه و داروســازی در قالــب
گذرانــدن دوره تعهــد در شــرکتهای
دانشبنیــان و شــرکتهای مســتقر
در مراکــز رشــد و پارکهــای فنــاوری
ســامت بــا همــکاری معاونــت آموزشــی
و ابــاغ بــه دانشــگاههای علــوم
پزشــکی
• رفــع موانــع تولیــد بــرای شــرکتهای
دارویــی در قالــب پیشــنهاد قوانیــن
مرتبــط بــه شــورای عالــی علــوم،
تحقیقــات و فنــاوری (عتــف) و شــورای
فنــاوری وزارت بهداشــت
• کمیتــه طــرح ملــی تولیــد مــواد اولیه
و واســط دارویــی و ارائه مدل پیشــنهادی
اجــرای فــاز صفــر طــرح کالن «تولیــد
مــواد اولیــه و واســط دارویــی جهــت
تولیــد دارو و کیتهــای تشــخیصی»
بــا همــکاری شــورای عتــف
• برگــزاری جلســات بیــن معاونــت
تحقیقــات وزارت علــوم و وزارت
بهداشــت در خصــوص تأمیــن مالــی و
نحــوه اجــرای طــرح کالن تولیــد مــواد
حدواســط و اولیــه دارویــی
• تهیــه فهرســت مــواد حدواســط
دارویــی بــا ارزبــری بــاال جهــت تولیــد
در داخــل
• نامــه فراخــوان تولیــد مــواد
حدواســط دارویــی بــه دانشــگاههای
علــوم پزشــکی کشــور
• دریافــت بررســی  8طــرح دارویــی و
تصویــب  5طــرح در کمیتــه مــواد اولیــه
تهیــه پیشــنهادات مرتبــط بــا حــوزه
فنــاوری ســامت جهــت تصویــب در
برنامــه هفتــم توســعه

