فرآوردههای دانشبنیان و فناور یهای نوین
اقدامات اجرایی انجام شده سازمان برای اولینبار
* صــدور اولیــن تفاهمنامــه ســهجانبه بیــن ســازمان غــذا و دارو،
معاونــت فنــاوری وزارت بهداشــت و معاونــت علمــی ریاســت جمهوری
(شــکل)1
* ایجــاد پنجــره واحــد بــرای تســریع مجوزهــای فرآوردههــای
دانشبنیــان
* تقویــت اعتبــار شــتاب دهنــده هــا بــرای تســریع فرآیندهــای
دانــش بنیــان
* بازدیــد شــتاب دهندههــای فعــال در حــوزه فرآوردههــای ســامت
در اســتانتهران
*جلســات مــدون بــا شــرکتهای مســتقر در شــتاب دهنــده هــا
بــرای رفــع مســائل مشــترک
* صــدور ضوابــط و دســتورالعملهای اجرایــی حمایــت از
فرآوردههــای دانــش بنیــان (شــکل)2
ش بنیــان
* ایجــاد مســیر بررســی تســریع شــده پروندههــای دانــ 
بویــژه نــوع ( 1شــکل)3
برخی مفاد حایز اهمیت در آییننامه /ضوابط و دستورالعملها
* فرآینــد بررســی اولیــه پروندههــا بــا اولویــت ویــژه (حداکثــر طــی
یــک مــاه)
* افزایــش قیمــت تــا ســقف 25درصــد نســبت بــه فرآوردههــای
فاقــد فنــاوری
* بــرای شــرکتهای دانشبنیــان مســتقر در مراکــز رشــد و
پارکهــای علــم و فنــاوری براســاس تبصــره مــاده  4آییننامــه
ثبــت دارو در ســازمان غــذا و دارو مصــوب  1393/10/17ارائــه پروانــه
بهرهبــرداری از وزارت صمــت ضــرورت نــدارد.
مــاده  -6معاونــت بــا همــکاری ســازمان غــذا و دارو ووزارت موظــف
اســت بــا هــدف تســریع و مانــع زدایــی تولیــد فرآوردههــای
اولویــتدار ســامت محــور نســبت بــه بازنگــری ،تعییــن ،تعریــف و
تدویــن معیارهــا و مصادیــق دانشبنیــان در حــوزه ســامت بــه نحوی
اقــدام نماینــد کــه حداکثــر همافزایــی میــان معیارهــای دانشبنیــان
آییننامههــای مصــوب ســازمان غــذا و دارو ایجــاد شــود.
* گــردش کار دسترســی بــه وبســرویس شــرکتهای دانشبنیــان
معاونــت علمــی ریاســت جمهــوری
* ایجــاد زنجیــره کارشناســان مســئول پیگیــری پروندههــای
دانشبنیــان در ادارات کل (10نفــر مســتقیم)
* پیگیــری مســتقیم در خواســت شــرکت دانــش بنیــان (مراجعــه
حضــوری  /مکاتبــه) از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون
* حمایــت از توســعه صــادرات فرآوردههــای دانشبنیــان /فناورانــه
و محدودیــت واردات محصــوالت خارجــی مشــابه
اقدامات در حوزه منابع انسانی و تحول اداری:
* انتقــال قــرارداد پرســنل شــرکت مؤسســه تأمیــن نیــروی آوا
ســامت بــه ســازمان
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* تکمیــل اساســنامه ســازمان غــذا و دارو و ارســال جهــت تصویــب
هیــأت وزیــران
* انجــام پــروژه کارســنجی فعالیــت هــا و فرآیندهــای کاری و بازنگری
نمــودار و تشــکیالت تفصیلــی بــر اســاس نتایــج پــروژه (ســازمان و
معاونتهــای غــذا و دارو)
اقدامات در حوزه برنامه ریزی ،بودجه و پایش عملکرد:
* جمـعآوری میــز خدمــت واحــد درامــد و الکترونیــک ســازی و صول
کلیــه درآمدهــای اختصاص ســازمان
* الکترونیــک ســازی و تمرکــز وصــول درامــد معاونتهــای غــذا و
دارو تــا پایــان مــرداد مــاه ســال جــاری
* انعقــاد تفاهمنامــه داخلــی بــا دانشــگاهها و توزیــع بــر مبنــای
شــاخص محاســبه هزینههــای مســتقیم خدمــات و مبتنــی بــر عملکــرد
در برنامــه عملیاتــی  .نمونــه تفاهمنامــه بودجــه Pdf
* تدویــن و ابــاغ شــیوهنامه تأمیــن پایــدار منابــع مالــی
زیرســاختهای عمرانــی معاونتهــای غــذا و دارو  .شــیوهنامه
تأمیــن فضــای فیزیکــیPdf .
*اصــاح شــاخصهای توزیــع اعتبــارات دارو و ملوزمــات مصرفــی
پزشــکی از بدهــی محــوری بــه عملکــردی محــور
* تدویــن و ابــاغ دســتورالعمل اســتاندارد فضــای فیزیکی آزمایشــگاه
کنتــرل غــذا و دارو .انبــار ذخایــر اســتراتژیک دارو و ملزومــات مصــرف
پزشــکی .ســاختمان معاونــت غــذا و دارو .دســتورالعمل توســعه
فضاهــای فیزیکــیPdf .
*پایش و کنترل هزینههای دارو و ملزومات مصرف پزشکی
اقدامات در حوزه اقالم یارانهای و مساعدت به بیماران صعبالعالج:
* تمرکــز کلیــه فرآیندهــای تفاهــم نامــه دارویــی بــا ســازمانهای
بیمهگــر ،تأمیــن اقــام یارانــهای شــامل واکســنها و داروهــای
معاونــت بهداشــت ،شیرخشــکهای رژیمــی و غذاهــای ویــژه،
شیرخشــکهای رگــوالر ،رادیــو دراوهــا و اقــام مــورد نیــاز بیمــاران
 EBو مســاعدت بــه بیمــاران صعبالعــاج در حــوزه معاونــت توســعه
مدیریــت و منابــع ســازمان
اقدامات در حوزه فناوری اطالعات و سامانههای سالمتIT.PDF :
* تعییــن تکلیــف قراردادهــای حــوزه فنــاوری اطالعــات ســازمان غــذا
و دارو
* اتصــال ســامانههای اطالعــات بیمارســتانی ( )HISبــه ســامانه
رهگیــری ،ردیابــی و کنتــرل اصالــت
* اجــرای طــرح اســتعالم شناســه رهگیــری تجهیــزات و ملزومــات
پزشــکی
* ایجــاد داشــبوردهای اطالعاتــی جهــت کمــک بــه تصمیمگیــری
مدیــران و کارشناســان ســازمان
* پیــاده ســازی و اســتقرار ســامانه ثبــت فرآوردههــای تولیــد داخــل
آرایشــی و بهداشــتی
* توسعه زیرساخت مرکز داده و ارتقای سطح امنیت

