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 مقدمه 
دانشگاه به عنوان مجموعه ای  .له ای مهم و اساسی تبدیل شده استبه مقو های اخیر بحث ارتباط دانشگاه با صنعت در سال

قتصادی برای ایجاد ا تواند آزمایشگاه می آکادمیک باترکیبی ازسرمایه های نیروی انسانی دانشی وظرفیت های باالی تحقیقاتی و

 . های بومی نقش مهمی را ایفا نمایددانش بنیان ودستیابی به فناوری 

وکارآفرینی مبتنی برعلم وکاربردی نمودن دانش برسه محور  و فرهنگ با رویکرد توسعه هرچه بیشتر تفکر گروه تجاری سازی

 روی تدوین برنامه عملیاتی بر داشته و تکیه یابیبازارمطالعات  ،یعمل یها تیحما، یتوسعه فرهنگ -جیترو و یساز توانمند

و کمک و هم افزایی ارزشمند  های موردنیاز مهارتهای موجود وهوشمندانه از ابزارمدون سالیانه متمرکز شده تا با بکارگیری 

ری ی کالن کشوها ارشد دانشگاه و سیاسترهنمودهای مقامات  امید است با تمرکزبر خبرگان این فن به اهداف گروه دست یابد.

    وبهره گیری از تجربیات بدست آمده درجهت تحقق اهداف تمامی مساعی گروه تجاری سازی به کار بسته شود.

 ها در دو زیر شاخه با اهداف زیر برنامه ریزی انجام و اجرا می شود: فعالیت فناورانه یتوانمندساز درقسمت (1

های نیاز سنجی شده مرتبط با فناوری و  سازی با رویکرد بستر سازی بنیادین به صورت آموزش ( توسعه دانش تجاری1.1

 تجاری سازی

 رنمایشگاه و تولید محتوی متنی )پمفلت،پوست ؛پنل تخصصی ،برگزاری همایش(ترویج و توسعه فرهنگی فناوری به صورت 1.1

تشویق رابطین صنعت به عنوان گروه  شبکه های اجتماعی وهمچنین ایجاد و مدیریت  (و بنرو تهیه اخبارو مدیریت سایت

 های صنعت و کاربردی نمودن دانش مروجین و شناسایی قابلیت های مراکز و افراد در فعالیت

 نیزتشکیل جلسات مشاوره کارشناسی است فعالیت رقالب وام بدون بهره ودو  یکه عمدتاٌ مال یعمل یها تیحما درقسمت( 1

 با اهداف زیر برنامه ریزی گردیده است: دردو زیر شاخه ها

طرح کسب وکار درتبدیل ایده ونمونه آزمایشگاهی  تدوین مدل وارائه خدمات مشاوره درجهت تکمیل و ( شناسایی فناوران و 1.1

 به تولید 

نظارت  ؛متقاضیانهیالت طرح های فناورانه ه گزارش به کمیته فناوری جهت تصمیم گیری برای تصویب تسارزیابی و ارائ (1.1

رسیدن به محصول نهایی  گزارش ارزیابی پیشرفت طرح های مصوب در اخذ پرداخت تسهیالت توسط صندوق و حاکمیتی بر

 درمدت دریافت تسهیالت

اوران فن مطالعه و شناخت نیازهای صنعت و توانمندی های بالفعل و بالقوه دانشگاه و بررسی و یابیبازار مطالعات درقسمت (3

 برطبق .برنامه ریزی شده است ،انه دانشگاه و نیازمندی های صنعتهای فناور دانشگاهی برای ایجاد ارتباط متناسب بین توانمندی

از مهم ترین عوامل، پیشرفت و در نهایت توسعه ملی جامعه برقراری ارتباط نزدیک میان صنعت فرازهایی از فرمایشات رهبرمعظم 

دانشگاه ها تأمین کننده نیروی انسانی متخصص و توانایی های  اسی توسعه به شمار می روند.و دانشگاه است که دو رکن اس

علمی، تحقیقاتی و آزمایشگاهی مورد نیاز صنایع هستند و مراکز صنعتی هم آزمایشگاه های عملی برای تجربه آموخته های 

لزوم پیوند میان بازار و فناوری به منظور کسب لذا  ى علوم تولید داشته باشیم.ما باید در همه و دانشگاهی محسوب می شوند

میزان توانمندی  میتوان پل ارتباطی میان میزان جذابیت ایده برای بازار و یا همان دره مرگ ایده و رسد. ارزش، الزم به نظر می

تباطات ار بازاریابی وش مطالعات بازار در پوشش ایده را مهمترین گام های پل اتصال ایده به بازار عنوان کرد. به همین دلیل دربخ

ای ه تکنیک های استقرار استراتژی انتقال تکنولوژی و.. ایجاد ارتباط متناسب بین توانمندی داخلی وخارجی جهت استفاده از

ری ی، برنامه ریزی شده است که به دلیل عدم تامین منابع انسانی خبره فعال فعالیت چشمگزمندی های صنعتفناورانه دانشگاه و نیا

 های الزمه آغاز خواهد شد. آغاز نشده که پس از ایجاد زیرساخت
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 محورهای فعالیت

  اعطای تسهیالتفرآیند 

  طرح های فناورانه اعطای گرنت بهفرآیند 

 دکترای صنعتی  پسا 

  و توانمند سازیفرهنگ سازی 

  انتقال فناوری گروه(TTO) 

 

اعطای تسهیالتفرآیند   

 گزارش حاضر با استفاده از آمار و اطالعات، وضعیت تسهیالت فناوری تخصیص یافته را بررسی میکند. 

در دو حوزه ی تجهیزات پزشکی و دارو  1331-1333، اطالعاتی در خصوص سهم تسهیالت پرداختی در سال های 1در جدول 

 عنوان گردیده است.

1131-1131سال های  تسهیالت تخصیصی به تفکیک حوزه فعالیت در-1جدول  

 کل بخشها دارویی تجهیزات پزشکی زمان تخصیصی

 سهم از کل مبالغ)ریال( سهم از کل مبالغ)ریال( سهم از کل مبالغ)ریال(

39سال   0.066.666.666 60.67%  1.666.666.666 13.17%  1.066.666.666 166%  

39سال  0.766.666.666 31.17%  16.730.766.666 01.13%  16.636.766.666 166%  

39سال   3.166.666.666 77.30%  1.766.666.666 00.00%  7.066.666.666 166%  

39سال   11.666.666.666 00%  10.666.666.666 70%  17.666.666.666 166%  

39سال   3.166.666.666 61%  366.666.666 11%  0.166.666.666 166%  

39سال   16.166.666.666 166%  6 6 16.166.666.666 166%  

 

در دو حوزه ی تجهیزات پزشکی و دارو عنوان  31تا  33، با درج جزئیات بیشتر هدف از دریافت تسهیالت در سال های 1در جدول 

 گردیده است.

31-31هدف از دریافت تسهیالت به تفکیک در سال های  -2جدول   

هدف از دریافت  سال

 تسهیالت

بخشهاکل  دارویی تجهیزات پزشکی  

 سهم از کل مبالغ)ریال( سهم از کل مبالغ)ریال( سهم از کل مبالغ)ریال(

 6 6 6 6 6 6 توسعه 39

%60.67 0.066.666.666 تولید انبوه  1.666.666.666 13.17%  1.066.666.666 166%  

تامین سرمایه در 

 گردش

6 6 6 6 6 6 

%60.67 0.066.666.666 جمع کل  1.666.666.666 13.17%  1.066.666.666 166%  

39 

 

 6 6 6 6 6 6 توسعه

%31.17 0.766.666.666 تولید انبوه  0.666.666.666 37.11%  11.766.666.666 63.31%  

تامین سرمایه در 

 گردش

6 6 0.736.766.666 10.01%  0.736.766.666 10.01%  

 جمع کل

 

0.766.666.666 31.17%  16.736.766.666 01.13%  16.636.766.666 166%  
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%10.61 1.766.666.666 توسعه 39  6 6 1.766.666.666 10.61%  

%11.71 1.066.666.666 تولید انبوه  1.766.666.666 00.00%  0.166.666.666 63.11%  

تامین سرمایه در 

 گردش

6 6 6 6 6 6 

%77.30 3.166.666.666 جمع کل  1.766.666.666 00.00%  7.066.666.666 166%  

%1 1.666.666.666  6 توسعه 39  1.666.666.666 1%  

%10 0.666.666.666 تولید انبوه  1.766.666.666 30%  11.766.666.666 76%  

تامین سرمایه در 

 گردش

6.666.666.666 11%  3.766.666.666 10%  16.766.666.666 01%  

%00 11.666.666.666 جمع کل  10.666.666.666 70%  17.666.666.666 166%  

 

 

%10 1.166.666.666 توسعه 39  6 6 6 10%  

%11 366.666.666   تولید انبوه  6 11%  

تامین سرمایه در 

 گردش

1.666.666.666 70%  6 6 6 70%  

%61 3.166.666.666 جمع کل  366.666.666 11%  0.166.666.666 166%  

%76 7.166.666.666 توسعه 39  6 6 7.166.666.666 76%  

%17 1.766.666.666 تولید انبوه  6 6 1.766.666.666 17%  

تامین سرمایه در 

 گردش

1.766.666.666 17%  6 6 1.766.666.666 17%  

%166 16.166.666.666 جمع کل  6 6 16.166.666.666 166%  

 

ی تجهیزات پزشکی و دارو درج  در دو حوزه 31تا  33، مقایسه ای در خصوص تسهیالت پرداخت شده در سال های 1در نمودار

 گردیده است.

1131-1131تسهیالت تخصیصی به تفکیک حوزه فعالیت در سال های -1نمودار  
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در جهت بهبود فرآیند اعطای تسهیالت انجام شده اقداماتاهم   

 

صول تکنیک های امکان سنجی فنی و       .1 اقتصادی پروژه ها با حضور نمایندگان    برگزاری دوره اختصاصی آموزش ارزیابی و ا

 معرفی شده از دانشکده های طب سنتی، فناوری های نوین پزشکی، داروسازی و دندان پزشکی

 تدوین شیوه نامه نظارت و ارزشیابی طرح های مصوب .1

ساز و کار واحد برای ر         .3 سازی روند بررسی، ایجاد   سیدگی به تدوین دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیالت، با هدف شفاف 

  درخواست متقاضیان خدمات مالی و بیان نحوه نظارت کیفی و کمی بر طرح های مصوب

برنامه بازدید از محل اجرای طرح و سپس نشستی با مجری طرح ها به جهت اهمیت فرایند اعطای تسهیالت و نظارت بر      .0

 دستیابی متقاضی تسهیالت به اهداف طرح

 ی طرح های کسب وکاریاببازنگری شیوه نامه ارز .7

ارسااال لوح فشاارده و پمفلت راهنمای اعطای تسااهیالت به تمامی دانشااکده ها، پژوهشااگاه ها، پژوهشااکده ها، مراکز      .0

 تحقیقاتی، بیمارستان ها، مراکز رشد به دلیل اهمیت اطالع رسانی در این حوزه

  به طرح های فناورانه بازنگری فلوچارت فرآیند اعطای تسهیالت .6

 

 فرآیند اعطای گرنت به طرح های فناورانه

در راستای حمایت از پایان نامه های محصول محور و اجرای طرح های فناورانه و توسعه اقتصاد دانش بنیان و به منظور تسریع      

شگاه به              شی دان شورای پژوه سه  ستناد چهارمین جل صویب این طرح ها به ا سی و ت سهیل در روند برر  11/16/1337تاریخ و ت

شااورای پژوهشاای( مقرر گردید از این پس طرح های فناورانه و محصااول محور متقاضاای دریافت بودجه   166)مصااوبه ردی  

حمایتی فناوری بعد از تصاااویب در واحد های مربوطه به منظور ارزیابی مقدماتی، طرح به مدیریت توساااعه فناوری و ارتباط با  

 صنعت دانشگاه ارسال گردند.

 

  در جهت بهبود فرآیند ارائه گرنت فناورانه انجام شدهاقدامات هم ا

های فناورانه محصول محور آیین نامه اعطای گرنت به طرح های فناورانه با هدف اختصاص گرنت به طرح تدوین و تصویب -1

 ها در در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران و در راستای حمایت از این طرح

 اعطای گرنت به طرح های فناورانه بازنگری فلوچارت فرآیند  -1

 تدوین شیوه نامه نظارت و ارزشیابی طرح های مصوب  -3

آمار و اطالعات وضعیت طرح های مصوب -1جدول   

) ریال(مبلغ مصوب  زمان تخصیصی تعداد طرح 

0...0...999 93سال  1   

.0...59039309 93سال 19   

0...0...95909  91 93سال    

39سال  11 ...0...5039.0  

0...59.0.93091  جمع کل 59 
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  جهت دسترسی به فرم ها و کاربرگ های این بخش به وبسایت مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه با

 مراجعه شود. http:// sicon.tums.ac.irآدرس 

 درج گردیده است. 31تا  37گرنت فناورانه اعطا شده در سال های  ، مقایسه ای در خصوص 3در نمودار

1131-1131گرنت های تخصیصی در سال های  -1نمودار  

 

 

 پسا دکترای صنعتی

مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت در راستای ایجاد زیرساخت های پژوهشی و آموزشی الزم جهت حرکت به سمت 

انسانی متخصص و مولد در حوزه فناوری سالمت از طریق ارتقای توانمندی حرفه ای فارغ  دانشگاه نسل سوم، تربیت نیروی

التحصیالن دکترا با رویکرد انجام پژوهش های کاربردی در محیط واقعی تولید و ارتباط مؤثر با صنایع وابسته، اقدام به اجرای 

 . ه و فارغ التحصیالن دوره دکترا نموده استدوره پسا دکترای صنعتی با مشارکت صنایع، اعضای هیئت علمی دانشگا

 

وضعیت طرح های پسا دکترای صنعتی -4جدول   

 51 درخواست های واصله

 51 طرح های بررسی شده

 .1 طرح های مصوب

ریال...0...0...90 مقدار ریالی گرنت اعطایی به طرح ها  
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 و توانمندسازیفرهنگ سازی 

 های آموزشی و توانمندسازیکارگاه  .1

ی و کارآفرینگروه تجاری سازی با هدف توانمندسازی اساتید و فناوران و دانشجویان هرساله اقدام به برگزاری دوره های آموزشی 

  می کند.

اجتماعی دانشگاه در خصوص اخذ امتیاز برای برخی کارگاه های مدیریت توسعه  -جلسه ای با معاون فرهنگی ،30سال در 

شبیه سازی طراحی مدل کسب و کار در فناوری و ارتباط با صنعت در حوزه کارآفرینی و کسب و کار تشکیل گردید. به کارگاه 

کارگاه های آموزشی به وبسایت مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با  جهت اطالع از تقویمامتیاز تعلق گرفت.  7/6سالمت حوزه 

 مراجعه شود. http://sicon.tums.ac.ir صنعت به آدرس

 برخی از کارگاه هایی که تا کنون برگزار گردیده به شرح زیر می باشد:

 اصول و مبانی خلق ایده 

 ایده یابی 

 آشنایی با ثبت شرکت و راه اندازی شرکت دانش بنیان 

  با فرآیند طرح های ارتباط با صنعت آشنایی 

  اصول و فنون جذب گرنت 

 جستجوی نظری و عملی پتنت 

 مدیریت منابع انسانی در شرکت های نوپا  

 )شبیه سازی طراحی مدل کسب و کار در حوزه سالمت )دارای امتیاز فرهنگی 

 ...و 
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 در راستای معرفی فعالیت ها و اقدامات مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت پاسخ و پرسش نشست برگزاری .5

 اقدامات و ها فعالیت معرفی منظور به، 31در سال 

 تنشس صنعت، با ارتباط و فناوری توسعه مدیریت

ی علوم تغذیه و رژیم ها دانشکده در پاسخ و پرسش

شناسی، پیراپزشکی، پرستاری و مامایی، 

 برگزاردندانپزشکی، فناوری های نوین پزشکی 

 .گردید

 

 (TUMSup)طراحی و تدوین برنامه آموزشی و توانمندسازی کارآفرینی سالمت تامزاپ  .9

کسب و کارهای نوپا در چند سال اخیر در سازمان ها و نهادهای مختل  افزایش توجه به کارآفرینی و توسعه استارتاپ ها و 

های علوم پزشکی اقداماتی برای  ود. در حوزه سالمت نیز دانشگاهانجام می ش پیدا کرده و اقدامات مختلفی در این راستا

ارگاه های آموزشی یا رویدادهای یک ترغیب و توانمندسازی افراد انجام می دهند. یکی از متداولترین اقدامات، برگزاری ک

تا چند روزه است. مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت نیز چندین سال است که کارگاه ها و رویدادهای کارآفرینی، 

 کسب و کاری، مدیریتی و فناوری برگزار می کند.

 رگاه ها وجود ندارد و مخاطب نمی داندیکی از چالش های این کارگاه ها جدا ازهم بودن آنهاست. یعنی ارتباطی بین کا

هرکدام از این کارگاه ها کی و کجا کاربرد دارد. به نظر می رسید که این موضوع به طور مستقیم بر جذب مخاطب این 

کارگاه ها نیز تاثیر داشت. از سوی دیگر این آموزش ها با هدف ایجاد خروجی واقعی در قالب طرح های کارآفرینانه و 

هایی ارزش آفرین بود که مشخص بود به تنهایی کارایی کافی را ندارند. با هدف رفع این نیاز و مشکالت، در کسب و کار

 تامزاپ طراحی گردید. دسازی کارآفرینی سالمت نبرنامه ای مدون و چندماهه به نام برنامه آموزش و توانم 1336اسفند ماه 

گردید. مرحله اول شامل تیم سازی و ایده پردازی بود که عالقمندان ضمن طراحی برنامه تامزاپ در سه مرحله اصلی 

یادگیری اصول اولیه راه اندازی کسب و کار بتوانند با فرصت های موجود در بازار ایران آشنا شوند. همچنین باید شرایطی 

تخاب داد روز ورودی برای انبرای شبکه سازی و کمک به تشکیل تیم شرکت کنندگان نیز فراهم می گردید. پس از آن روی

تیم هایی که صالحیت ورود به مرحله دوم را دارند برگزار و تیم های پذیرفته شده امکان بهره مندی سه ماه منتورشیپ 

رایگان خواهند داشت. در این مرحله کارگاه های آموزشی متعددی برای توانمندسازی کسب و کاری اعضای تیم در نظر 

یم هایی که موفق به تکمیل برنامه شدند ضمن دریافت مشاوره و راهنمایی تخصصی خود را برای گرفته شده بود. سپس ت

 رویداد روز ارائه و حضور در مقابل سرمایه گذاران آماده می کنند.

در طراحی برنامه تامزاپ مرحله سوم که به عنوان مرحله شتابدهی و رویداد روز دمو که برای ارائه محصوالت تیم ها به 

فته شده بود. ولی با توجه به شرایط اولین دوره برگزاری برنامه تصمیم گرفته شد که مرحله سوم مایه گذاران در نظر گرسر

 در این سال اجرایی نگردد.

( با هدف تقویت و گسترش راه TUMSupاولین دوره برنامه آموزش و توانمندسازی کارآفرینی سالمت تامزاپ )بنابراین 

آغاز گردید. این برنامه  31کارهای نوآورانه، دانش بنیان و قابل رشد در حوزه سالمت از ابتدای مرداد سال اندازی کسب و 

نفر در کارگاه ها و سمینارهای خود بود. در قسمت منتورشیپ  166ماه به طول انجامید در مجموع میزبان بیش از  6که 

مذاکره با سرمایه گذاران آماده کنند.  م توانستند خود را برایتی 0تیم پذیرفته شدند که در نهایت  16برنامه تامزاپ، 
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استارتاپ خارج از برنامه تامزاپ  11تیم تامزاپی،  0با رویداد روز ارائه در بهمن ماه به پایان رسید که عالوه بر  31تامزاپ 

 نیز برای ارائه به سرمایه گذار در آن حضور یافتند.
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 فناوریتهیه و تدوین محتوا و اخبار  .9

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

تهیه پوستر، پمفلت، لوح فشرده، کتابچه و محتوای الکترونیکی به منظور فرهنگ سازی محققین، دانشجویان و اساتید 

پیام فن بازار  "، فصلنامه 1337منوط به تصمیم کمیته اجرایی همایش و فن بازار ملی سالمت در سال صورت می پذیرد. 

با سرفصل شماره  13با هدف بسط و ترویج فرهنگ فناوری و تجاری سازی محصوالت دانش بنیان تا کنون در  "سالمت

چاپ رسیده است. جهت دسترسی به نسخه  بههای تازه های خبری، گزارش، مقاالت، بخش ویژه و گفتگو با فناوران، 

 مراجعه گردد.  http://htfmessage.tums.ac.ir الکترونیکی این فصلنامه ها به آدرس وبسایت 

 

 سالمت ملی بازار فن و همایش .9

یقات تحق محققان و حمایت از استعدادهای درخشان گامی سودمند در راستای پویایی هر چه دانشگاه براین باور است که تشویق

کند. بنابراین دانشگاه علوم پزشکی تهران از فراهم می محور است و موجبات پیشرفت و خودکفایی کشور راکاربردی و محصول

روز جهانی علم در »با  آبان مصادف 11اورانه روز های فنتوسعه و ترویج فرهنگ فناوری و حمایت از طرح منظوربه 1330سال 

دبیرخانه دائمی فن بازار ملی »گذاری کرده است. بر همین اساس نام «روز فناوری سالمت»را با نام « خدمت صلح و توسعه

بازار ملی  ، دومین همایش و فن1330 ماه سالدانشگاه علوم پزشکی تهران اولین همایش فناوری سالمت را در آبان در« سالمت

آبان  11و  16و چهارمین همایش  1330ماه سال آبان 11سومین همایش را در  و 1337ماه سال آبان 11و  16سالمت را در 

پزشکی و معرفی آخرین و برترین دستاورد های  های گوناگون علوم پژوهشگران و فناوران برتر در حوزه با حضور 1336سال  ماه

 کرد. زارها برگفناورانه و نوآوری

های اندازی فن بازارهای حوزه سالمت در کشور با محوریت دانشگاهبا هدف راه 1337دبیرخانه دائمی فن بازار ملی سالمت از سال 

تر بنیان داخلی با گشودن هرچه بیشگیری این دبیرخانه، حمایت از تولید دانشعلوم پزشکی تاسیس شد. از دیگر اهداف شکل

 دولتی و عمومی به روی فروش این نوع از محصوالت بوده است. هایدرب بازار سازمان

دبیرخانه تمرکز خود را بر روی برگزاری فن بازارهای ملی سالمت معطوف کرده است که نخستین دوره آن با مشارکت و حضور 

برگزار شد. این رویداد  37سازمان کارفرمایی دارای بازارکار برای محصوالت حوزه سالمت، در آبان ماه  11شرکت و  170فعال 

های بنیان خود را در کنار محصوالت شرکتدانشگاه کشور مواجه شد که محصوالت دانش 76بزرگ با استقبال چشمگیر 

بنیان فعال حوزه سالمت از یک سو و نیازهای های دانشبنیان دیگر به نمایش گذاشتند. بانک اطالعاتی محصوالت شرکتدانش

رسانی اینترنتی دبیرخانه ارائه شده است. همه ساله در کنار ارفرما از سوی دیگر در همین پایگاه اطالعهای کفناورانه سازمان

ل ها، ثبت پتنت و مسابقه حهای فناور محور، پروتوتایپنامههای دانشجویی نیز در زمینه پایانبرگزاری فن بازار سالمت، رقابت

 شود.کشور برگزار می مسئله سالمت با مشارکت صدها دانشجو از سراسر

با هدف بهبود شرایط بازار محصوالت فناورانه سالمت، تصمیم به برگزاری این  1331دبیرخانه دائمی فن بازار سالمت در سال 

با  31آبان ماه سال  16و  10پنجمین فن بازار ملی سالمت در رویداد با همکاری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در چابهار نمود. 

 در چابهار برگزار شد. "دانشگاه نوآور، رونق اقتصاد سالمت"شعار 
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 31-34 های سال درهمایش های برگزار شده  -1جدول

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 31سال  39سال  39سال  31سال  34سال 

 

  روز فناوری سالمت معرفی و

 .اعالم شد

  در سطح دانشگاهی برگزار

 شد.

  پنل تخصصی3دارای 

 نمایشگاه جانبی 

 محل: ستاد مرکزی دانشگاه 

 

  ،در سطح ملی برگزار شد

 76 نفر شرکت کننده، 066

شرکت دانش بنیان، انعقاد 

 تفاهم نامه 61

  پنل تخصصی 1دارای 

  برگزاری مسابقه دانشجویی

 (تیم07حل مسئله )

 محل: سالن حجاب 

 

 در بخش همایش  فقط

سطح ملی برگزار شد، 

نفر شرکت کننده،  666

 پنل تخصصی1دارای 

  برگزاری مسابقه

دانشجویی راه حل در 

 حاشیه همایش

 (تیم 16) 

  مرکزی محل: ستاد

 دانشگاه

 

 :آبان  11و  16زمان برگزاری

 36ماه 

  برگزاری جلسات با دانشجویان

بین الملل )بخش سفیران(، 

نمایندگان دانشگاه های علوم 

پزشکی سراسر کشور، شرکت 

های دانش بنیان، سازمان های 

 کارفرمایی

  پنل تخصصی 3دارای 

  16مسابقه دانشجویی با-

 .تیم برگزار خواهد شد17

  :ابن سینا و تاالرهای  تاالرمحل

 جانبی

 

 :آبان  16و  10زمان برگزاری

 31ماه 

 :با محورهای 

 نیازهای فناورانه صنعت 

 پنل های تخصصی 

 بخش بین المللی 

 نمایشگاه فن بازار 

  تیم 37 (مسابقه دانشجویی( 

 ایده های محصول محور 

 محل برگزاری: چابهار 
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  ( TTO ) فناوری انتقال گروه
هاست، کشورهای بزرگ صنعتی که فاتحان این عرصه اند بهره وری از منابع و عصر جدید، عرصه رقابت بر سر منابع و سرمایه

های رشد و توسعه را به حرکت تحصیلکرده و متخصص، چرخسرمایه ها را در سرلوحه کار خود قرار داده اند و در پرتو وجود افراد 

ها که اقتصاد کشورهای توسعه یافته را از نو هایی دست یافته اند. دسترسی به این نوآوریدر آورده اند و به ابداعات و نوآوری

 .زنده کرده است منوط به کارآفرینی است

ه علمی، خوشبختانه شاهد رشد قابل توجه تولیدات علمی در کشور های توسعها وبرنامههای اخیر با پیگیری سیاستدر سال

تواند این رشد را به توسعه پایدار کشور گره زده و موجب پویایی و اثربخشی مؤسسات علمی شود، ایم، ولی آنچه که میبوده

 سازی دستاوردهای علمی در جهت تعالی و رفاه جامعه است. بکارگیری و تجاری

 انتقال فناوری بعنوان حلقه واسط دانشگاه و صنعت گروهاهمیت 

ای رشد هنیز به عنوان یکی از مهمترین الزمه "دانش"های فیزیکی و نیروی انسانی، در دنیای کسب و کار کنونی عالوه بر دارایی

صاد ای توسعه اقتشود که در چرخۀ اقتصاد کشور، مبناقتصادی ضروری و حیاتی است. دانش به محصوالت و خدماتی تبدیل می

هایی است که در خلق ها و سیستمها، محصوالت، فرآیندها، ابزارها، روشدهد. تکنولوژی به منزله تمامی دانشرا تشکیل می

ی از های فکری تکنولوژیکتوان به صورت انتقال داراییگیرد. انتقال تکنولوژی را میکاالها یا ارائه خدمات مورد استفاده قرار می

های مرسوم های ساخت از محل تولید شده با توسعه یافته به محل دیگر، از طریق روشها، تجهیزات و روشها، دانشمهارتقبیل 

قانونی یا غیر آن تعری  نمود. تقویت بنیه تولیدی و برپایی اقتصادی توانمند و پویا، مستلزم گسترش و تعمیق فرایند صنعتی 

 کند.ژی نقش اساسی را بازی میباشد که در این میان تکنولوشدن می

گیری از دانش بستگی به سطح دانش کنونی در کشور و نیز ظرفیت تولید دانش توسط نهادهای اقتصادی و نهادهای توانایی بهره 

 هایباشند که در کنار واحد تحقیق و توسعه بنگاهها یکی از چندین نهادی میها دارد. دانشگاهتحقیقاتی همچون دانشگاه

نند. کهای اقتصادی میهای نوین برای بنگاهصادی و همچنین نهادها و مؤسسات تحقیقاتی اقدام به توسعه دانش و فناوریاقت

ها توانایی کاربردی نمودن وتجاری سازی دانش جدید را نیز دارند. فرآیند های نوین، دانشگاهعالوه بر توسعه دانش و فناوری

 های فنی، محاسبات مالی و بازاریابی استت که شامل مسائل قانونی، پیچیدگیای اسانتقال فناوری مقوله پیچیده

های کاربردی نمودن دانش در حوزۀ علوم عمومی است و یکی وجود ارتباط قوی میان دانشگاه و صنعت یکی از مهمترین الزمه

(، با توجه به ماهیت TTOتر انتقال فناوری )شوند. دفدانشگاهی محسوب می 0از ابزارهای مهم تحقق این امر، دفاتر انتقال فناوری

ای هفعالیت پژوهشی، سطح، هزینه و تناسب بین اجزاء فناوری، زمینه ساز ورود فناوری به صنعت می شود. این دفاتر یکی از الزمه

کنند، یت میفعال هاباشند. متخصصانی که در این مراکز در دانشگاهاساسی تأسیس مراکز رشد فناوری و یا مؤسسات تحقیقاتی می

های خود جهت ایجاد ارتباط میان باید به فرهنگ سازمانی و فرایند تحقیقات دانشگاهی آگاهی کامل داشته باشند و از توانایی

های دانشگاهی بر عهده مسئولین این دفاتر است این مراکز و صنعت استفاده کنند. در واقع، وظیفه اصلی تجاری سازی فناوری

 اید زمینه الزم را جهت همسان سازی فرهنگ تحقیقاتی دانشگاه با صنایع مختل  فراهم کنند.و این افراد ب

 گروه انتقال فناوری

                                                           
1 Technology Transfer Office 
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باتوجه به جایگاه دانشگاه علوم پزشکی تهران از نظر مقاالت و پژوهش و همچنین در راستای برطرف نمودن نیازهای جامعه، 

های مختل  از های پیشرو کشور در زمینه ایجاد و بومی سازی فناوریشگاهدانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان یکی از دان

های مناسب جهت اقدام به تشکیل کارگروه و برگزاری سلسله جلساتی به منظور راه اندازی این دفتر و ایجاد مدل 36اردیبهشت 

راه اندازی و پس  1336دانشگاه در سال  گروه انتقال فناوری انتقال فناوری و ارتباط صحیح بین دانشگاه و صنعت نموده است.

از برگزاری جلسات متعدد با صاحبنظران و متخصصان این حوزه، مدل بومی دفتر انتقال فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران  

 .تهیه گردید

 انتقال فناوری گروهاهداف کلی 

  تولیدکنندگان فناوری(، کاربران فناوری و کشورارزش آفرینی و ثروت آفرینی برای اعضای دانشگاه( 

 ترویج و تقویت فرهنگ نوآوری، تجاری سازی و کارآفرینی با استفاده از متخصصین دانشگاهی و فارغ التحصیالن 

 ایجاد فرصت های شغلی پایدار با تأکید بر توسعه فناوری و نوآوری 

 سرمایه گذاری بر روی فارغ التحصیالن و منابع انسانی 

 یجاد ارتباط موثر بین دانشگاه )عرضه کنندگان( و متقاضیان فناوری )جامعه و صنعت(ا 

  هموار نمودن مسیر توسعه اقتصادی پایدار از طریق تمرکز بر پژوهش های کاربردی و فناوری بومی و شکل گیری صنایع

 درون زا

 حوزه فعالیت گروه انتقال فناوری

  دانشگاهی و استفاده در جهت تأمین مالی تحقیقات و کمک به مخترعانکسب درآمد مالی از دستاوردهای 

 های جدیدافزایش آگاهی جامعه نسبت به وجود فناوری 

  توسعه کارآفرینی 

 برداری تجاری از آن به نفع خود و دانشگاهتشویق پژوهشگران دانشگاه به افشاء دستاوردهای پژوهشی و فناوری جهت بهره 

 های فکری و خصوص قابلیت تجاری شدن نتایج تحقیقات و ارائه مشاوره درمورد حفاظت از دارایی بررسی و اعالم نظر در

 انتشار نتایج تحقیقات

 تسهیل فرآیند تجاری سازی طرح های فناورانه 

 گذاران برای خرید دانش فنی  و دستاوردهای دانشگاهتالش جهت تأمین منابع مالی و جذب سرمایه 

و  36در سال باتوجه به اهداف و حوزه فعالیت پیش بینی شده برای این گروه، فعالیت های صورت گرفته از سوی این گروه 

 به شرح ذیل می باشد:31

  راه اندازی گروه انتقال فناوریTTO 

  تشکیل جلسات راهبری و اجرایی گروهTTO  

 ی و تعداد مقاالت،  دانشجویان و اعضا هیأت علمی و محصوالت تهیه بانک اطالعات فناوران )ثبت اختراعات، طرح های فناور

 و ...(

 برگزاری پنل مدل بومی دفاتر انتقال تکنولوژی در چهارمین همایش ملی سالمت 
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  حمایت مالی دانشجویان دانشگاه در زمینه اختراع کفش طبی هوشمند مخصوص بیماران دیابتی در جشنواره علمی

 ( 1331س )کسب مدال نقره در سال اختراعات و نوآوری ژنو سوئی

 برگزاری جلسات مشاوره ای با اعضاء هیئت علمی و فناوران دانشگاه 

 گاه دفتر انتقال فناوری دانش -عقد تفاهم نامه با انجمن مدیریت فناوری )برگزاری نشست هم اندیشی و تبادل ایده و تجارب

 علوم پزشکی تهران(

 هادی برگزاری جلسه نقد و ارزیابی مدل پیشنTTO توسط انجمن مدیریت فناوری 

 برگزاری جلسه نقد و بررسی مدل پیشنهادیTTO  فناور برتر دانشگاه 1با حضور 

  تهیه مدل پیشنهادیTTO 

  تشکیل جلسات راهبری و اجرایی گروهTTO  

  اعضا هیأت علمی و بروز رسانی بانک اطالعات فناوران )ثبت اختراعات، طرح های فناوری و تعداد مقاالت، دانشجویان و

 محصوالت و ...(

 تهیه پروفایل فناورانه اساتید دانشگاه 

  ارزیابی سایت دانشگاه های پیشرو در حوزهTTO 

 تجاری سازی طرح های فناورانه 

 ارزیابی طرح های فناورانه دانشگاه 

  تعامل با فناوران درخصوص وضعیت تجاری سازی طرح ها 

 ردی به فناورانارائه مشاوره های تخصصی مالی و راهب 

 برگزاری جلسه مشترک میان فناوران وسرمایه گذاران 

 شناسایی بروکرها، شتابدهنده ها و صندوق های فعال در حوزه سالمت 

 انعقاد تفاهم نامه همکاری با صندوق تجهیزات پزشکی 

  برگزاری جلسه مشترک با مشاورحقوقی 

 شگاه تهیه قرارداد عدم افشاء و اخذ تأییدیه دفتر حقوقی دان 

 ارزیابی نهایی طرح های پسادکترا صنعتی پایان یافته جهت دریافت گواهی پسادکترا صنعتی 

 وضعیت کانال ارتباط تفاهمی دانشگاه با سایر نهادها و دستگاه ها - 9جدول 

 نامه تفاهم نتایج مبادله پایان سال مبادله شروع سال نامه تفاهم مبادله طرف نام

 1336 آبان  1336شهریور ایران فناوری مدیریت انجمن
 لانتقا دفتر) تجارب و ایده تبادل و اندیشی هم نشست

 .گردید برگزار(  تهران پزشکی علوم دانشگاه فناوری

 1066 مرداد 1331 مرداد پزشکی تجهیزات فناوری و پژوهش صندوق

 برای TTO سوی از ارسالی فناورانه های طرح ارزیابی

 به حقوقی و مالی تخصصی های مشاوره ارائه. صندوق

 فنی دانش انتقال قرارداد تهیه ، فناوران

 

 


