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 مقدمه

 تشکیل بنیان غیر مستقر در مرکز رشد دانش های شرکت و رشد و هماهنگی مراکز بخش به منظور هدایت از دو این گروه 

 هتوسع در متوسط و کوچک موسسات از حمایت و دانشگاه سطح در کارآفرینی فرهنگ یافته است. رسالت این گروه ترویج

 های ایتحم انجام و ناب های ایده صید و نخبگان شناسایی با و در دانشگاه ایجاد انکوباتورها یا رشد کارآفرینی می باشد. مراکز

 زمال زیرساخت ایجاد با همچنین. می کنند فراهم را موفق بنیان دانش شرکت به آنها تبدیل برای الزم مقدمات معنوی، و مادی

می  یاری خدماتشان و محصوالت موفق سازی تجاری جهت در را آنها بنیان دانش های شرکت مؤثر های پشتیبانی همراه به

 . گردند مند بهره حاصل دستاوردهای معنوی و مادی منافع از کارآفرینان هم و دانشگاه هم ترتیب بدین تا نمایند

 واحد هماهنگی مراکز رشد

در حمایت از پرورش و رشد کسب و مدیریت با تکیه بر پتانسیل این  فناوری سالمت دفتر توسعه هماهنگی مراکز رشد واحد

 فناوری یکیف و کمی توسعه منظور به مدت بلند و مدت میان مدت، کوتاه هایبرنامه می کوشد با تدوینکارهای کارآفرینانه نوپا 

 انشگاهید نوآوران /پژوهشگران  از حمایت و بنیاندانش رکا و کسب فضای بهبود و فناورانه کارآفرینی نوآوری زمینه ساز ارتقای و

 وسعهت و تاسیس از حمایت را خود بنیان شود. در واقع این واحد ماموریتدانش ثروت تولید و فناوری توسعه برای کشور داخل در

دانش بنیان و  مؤسسات و فناوران، شرکت ها از حمایت منظور به سازی تجاری ساختارهای و پارک علم و فناوری رشد، مراکز

 پژوهشی می داند. یافته های تجاری سازی به کمک

 محورهای فعالیت

 وضعیت خدمات، شرح معرفی،: شامل متقاضیان تاسیس مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان به کامل اطالعات ارائه •

 ...و فرم ها ارائه پذیرش، مالک های و شرایط جاری،

   بنیان دانش شرکت ها با ایده ها و خدمات و رشد مراکز متقاضیان تاسیس برای پرونده تشکیل و پذیرش ثبت •

 استی درخو رشد و شرکت مرکز تاسیس لزوم بررسی اندیشی هم جلسه تشکیل و کننده درخواست واحدهای از گزارش تهیه •

 مربوطه  جلسات تشکیل جهت کمیته فناوری و شورای صنعت اعضای با هماهنگی انجام •

 شورای صنعت تکلیف تعیین تا جاری پرونده های خصوص در رسانی اطالع و پیگیری ها انجام •

اصولی مراکز رشد از شورای گسترش و شرکت ها از شورای صنعت  موافقت دریافت مرحله تا متقاضیان درخواست پیگیری •

 مصوبه دریافت می کنند.

 زیابیار بهبود و بازنگری و بهداشت وزارت به آنها بازخورد و دانشگاه در موجود فناوری رشد مراکز ارزیابی و وضعیت بررسی •

 ها شاخص اساس بر

 رشد مراکز کارایی افزایش هدف با دستاوردها مستمر تحلیل رشد و مراکز رشد روند پیگیری •

 پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت سالمت اطالعات فناوری سامانه طریق از رشد مراکز ارزشیابی و پایش •

 فناوری رشد مراکز عملکرد گزارشات اخذ •

 تلفنی تماس و اداری مکاتبات ایمیل، طریق از مهم همایش های و کارگاه ها و ها بخشنامه رسانی اطالع •

 فناوری رشد مرکز موضوع با صالح ذی مراجع نظر مورد گزارشات تهیه •

 ...(استند پوستر، بروشور،) فعالیت ها معرفی جهت استفاده مورد تبلیغاتی بروشورهای و استندها طراحی •
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 ...و همایش ها نمایشگاه ها، در فناور واحدهای مراکز رشد، شرکت های دانش بنیان و شرکت و برنامه ریزی •

 دانشگاه به مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان و توسعه فناوری مدیریت اخبار و گزارشات دریافت و ارسال آوری، جمع •

 دیگر ، مراجع ذی صالح و مؤسسات

  مرتبط های مجموعه محتوایی اطالعاتی بانک رسانی به روز •

 آموزشی های دوره تبلیغات و رسانی اطالع •

 شگاه دان کارآفرینی و رشد مراکز کلیه معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، و توسعه فناوری مدیریت بین ارتباط •

 مراکز رشد دانشگاه 

شود و کرده تاسیس میمرکز رشد یا انکوباتور، یکی از ابزارهای رشد اقتصادی است که به منظور حمایت از کارآفرینان تحصیل

کند. دفتر توسعه فناوری سالمت به عنوان های جدید را فراهم میبا ارائه امکانات و تسهیالت عمومی، زمینه پا گرفتن شرکت

دازی مراکز رشد، اطالعات مورد نیاز را در این زمینه در اختیار واحدهای درخواست کننده قرار انگر در امر تاسیس و راهتسهیل

کند. دانشگاه علوم پزشکی تهران تا کنون دهد و تمام مراحل کار را از تشکیل پرونده تا دریافت موافقت اصولی پیگیری میمی

 باشد: ذیل می مراکز رشد مختلفی را تاسیس کرده است که فهرست آنها به شرح

 1931مراکز رشد دانشگاه در سال  -1جدول 

 وبسايت سال تاسیس وضعیت مرکز رشد رديف

 /http://icmed.tums.ac.ir 2831 موافقت قطعی لوازم و تجهیزات پزشکی 1

2 
های واحدهای فناوری فرآورده

 دارویی
 2831 موافقت اصولی

http://pi.tums.ac.ir/ 

 /http://icit.tums.ac.ir 2833 موافقت اصولی سالمت دانشگاهفناوری اطالعات  9

4 
طب و داروسازی سنتی وفراورده 

 های طبیعی
 2832 موافقت اصولی

http://itpm.tums.ac.ir/ 

 /http://dentalic.tums.ac.ir 2832 موافقت قطعی فناوری مواد و تجهیزات دندانپزشکی 5

 /http://healthtech.tums.ac.ir 2831 موافقت اصولی فناوری سالمت دانشگاه 6

 موافقت اصولی توسعه صادرات و انتقال فناوری 7
) انتقال به دانشگاه  2831

3/21/2831) 

- 
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 مراکز رشد اقماری وابسته به مراکز رشد اصلی دانشگاه

له که و با توجه به این مسئ های دانشگاه علوم پزشکی تهران مبتنی بر توسعه اقتصاد دانش بنیاندر راستای سیاست

ها بخشی از زنجیره تولید علم را به فعالیت آن بخشی از فضاهای موجود در دانشگاههای دانش بنیان و اختصاص حضور شرکت

ترین این یکی از مهم .ها در نظر گرفته شده استکند؛ مصوباتی برای تسهیل فعالیت این شرکتدر کشور را تأمین می

سی و دومین جلسه کمیته فناوری  همصوبطبق ها، راه اندازی مراکز رشد واحدهای فناوری است. از این رو زیرساخت

که مراکز رشد اقماری در هر فضایی از دانشگاه که امکان آن وجود داشته باشد،  اجازه داده می شود 21/1/2831دانشگاه مورخ 

نظور گسترش فعالیت های مراکز رشد واحدهای فناور وابسته به دانشگاه به م "د. بخشی از این مصوبه اشاره می کند تأسیس شون

علوم پزشکی تهران، به مرکز رشد اجازه داده می شود در چارچوب ضوابط تاسیس مراکز رشد واحدهای فناور مصوب شورای 

هدف لذا  "سته اقدام نمایند.گسترش دانشگاه های علوم پزشکی نسبت به توسعه فعالیت ها در دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی واب

 .تبدیل دانش به ثروت استو های دانش بنیان فعالیت شرکتگسترش اصلی از تأسیس این مراکز 

 1931مراکز رشد اقماری در سال  -2جدول

 سال تاسیس وضعیت مرکز رشد رديف

 2831 فعال مرکز رشد قمر فناوری اطالعات سالمت شعبه دانشکده مجازی 1

2 
قمر طب و داروسازی سنتی و فراورده های طبیعی شعبه مرکز رشد 

 مرکز تحقیقات پوست و جذام
 فعال

2831 

 2831 فعال نوین های فناوری دانشکده شعبه سالمت فناوری قمر رشد مرکز 9

 2831 فعال دارویی علوم پژوهشکده شعبه سالمت فناوری قمر رشد مرکز 4

 2831 فعال دانشکده پیراپزشکیسالمت شعبه  فناوری قمر رشد مرکز 5

6 
 مرکز رشد قمر فناوری سالمت شعبه مرکز جامع سلول های بنیادی

 2833 فعال

7 
 شعبه پژوهشگاه غدد مرکز رشد قمر فناوری سالمت 

 2833 فعال

 2833 فعال مرکز رشد قمر فناوری سالمت شعبه پژوهشکده علوم اعصاب 1

3 
های مرکز تحقیقات جراحیمرکز رشد قمر فناوری سالمت شعبه 

 فک و صورت

 2833 فعال
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 حمایت از تاسیس شرکت های دانش بنیان

قانون برنامه  21با عنایت به قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان مصوبه مجلس شورای اسالمی و همچنین ماده 

حمایتی در جهت تاسیس شرکت های دانش بنیان نموده های  پنجم با توجه به نیاز موجود، دانشگاه اقدام به تصویب برنامه

و واحدهای پژوهشی و توسعه فضای نوآوری  دانشگاه های موجود درها و تواناییاست. به منظور استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت

محور و در جهت های علمی به سوی اقتصاد دانش ها و فعالیتنامههای پژوهشی، پایان در علوم پزشکی و هدایت نتایج طرح

 .بنیان به تصویب رسیدهای دانشنامه حمایت از تأسیس شرکتهای الزم شیوه ایجاد زیرساخت

دانشگاه نیز با هدف شکل دهی شرکت های دانش بنیان و تبدیل و ارتباط با صنعت توسعه فناوری مدیریت همزمان با این امر 

 خبگان دانشگاهی را در مسیر تبدیل ایده به محصول یاری می کند.پژوهش های بنیادی به فناوری های مورد نیاز کشور، ن

آیین نامه شورای فناوری سالمت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور با هدف توسعه فناوری های سالمت مطابق با 

  .به تصویب رسید 13/10/2830نقشه جوامع و حمایت و راهبری فناوری و تجاری سازی ایده در حوزه سالمت در تاریخ 

 :در دانشگاه به سه دسته شرکت های ذیل تقسیم می شوند شرکت های موجود

 دانش بنیان حمایتی )برخاسته از هیئت علمی(  -2

 شرکت های دانش بنیان مستقر و واحدهای فناور در مراکز رشد   -1

 شرکت های دارای موافقت اصولی تاسیس شرکت دانش بنیان از شورای همکاری دانشگاه و صنعت -8

 حمایتیشرکت های دانش بنیان 

مجموعه های فناور رشد یافته در قالب شرکت ها یا مؤسسات خصوصی و تعاونی هستند که حداقل شاخص های رشد یافتگی 

 این مجموعه ها عبارتند از:

 دارا بودن محصول یا خدمات با فناوری پیشرفته و ارزش افزوده باال 

 داشتن طرح تجاری و عملیات زمان بندی شده مناسب 

است در طرح تجاری بازار مناسب، توان مدیریتی، ساختار نیروی انسانی، گردش مالی الزم برای توسعه فعالیت شرکت نکته: الزم 

 دیده شده باشد.

ها و نحوه  رویه های پذیرش، نظارت و ارزیابی، آموزش و مشاوره، امور مالی و عقد قراردادها و نحوه تعامل دانشگاه با این شرکت

 وه مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان در حال انجام می باشد. استقرار آنها توسط گر

شرکت دانش بنیان غیر مستقر در مراکز رشد دارد که اکثر این شرکت ها توسط اعضای هیات  11در حال حاضر دانشگاه دارای 

  علمی اداره می شوند.

 

 

 شرکت های دانش بنیان مستقر در مراکز رشد

های نظارت و  در قالب شرکت ها یا مؤسسات خصوصی و تعاونی در مراکز رشد هستند که رویههای فناور رشد یافته  مجموعه

ها و نحوه استقرار و خروج آنها توسط  ارزیابی، آموزش و مشاوره، امور مالی و عقد قراردادها و نحوه تعامل دانشگاه با این شرکت

 مجموعه مراکز رشد در حال اجرا می باشد.
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 مستقر در مراکز رشدواحدهای فناور 

 واحدهایی که جهت ورود به دوره پیش رشد آماده می شوند 

 واحدهای مستقر در دوره رشد مقدماتی 

 واحدهای مستقر در دوره رشد  

 

 1931های مستقر در مراکز رشد اصلی و اقماری در سال  آمار مربوط به شرکت -9جدول

ف
دي

ر
 

 مرکز رشد
هسته های 

 فناور

های  شرکت

 مستقر

 هایشرکت 

 دانش بنیان مستقر
 تعداد کل

 21 21 1 - لوازم و تجهیزات پزشکی 1

 3 1 1 - های داروییواحدهای فناوری فرآورده 2

 1 1 1 2 فناوری اطالعات سالمت دانشگاه 9

 8 - - 8 مرکز رشد قمر فناوری اطالعات سالمت شعبه دانشکده مجازی 4

 21 1 20 - طب و داروسازی سنتی و فراورده های طبیعی 5

6 
مرکز رشد قمر طب و داروسازی سنتی و فراورده های طبیعی 

 شعبه مرکز تحقیقات پوست و جذام
- - 2 2 

 1 - 1 - فناوری مواد و تجهیزات دندانپزشکی 7

 3 2 1 2 فناوری سالمت دانشگاه 7

 1 - 1 - مرکز رشد قمر فناوری سالمت شعبه دانشکده فناوری های نوین 1

 0 - 2 8 قمر فناوری سالمت شعبه پژوهشکده علوم دارویی مرکز رشد 3

 2 - 2 - مرکز رشد قمر فناوری سالمت شعبه پیراپزشکی 11

11 
مرکز رشد قمر فناوری سالمت شعبه مرکز جامع سلول های 

 بنیادی
- 0 8 1 

 3 - - 3 شعبه پژوهشگاه غدد مرکز رشد قمر فناوری سالمت 12

19 
 هایمرکز تحقیقات جراحیمرکز رشد قمر فناوری سالمت شعبه 

 فک و صورت
- 2 - 2 

 - - - - توسعه صادرات و انتقال فناوری 14

 33 13 00 21 جمع کل  15

 

 شرکت های دارای موافقت اصولی تاسیس شرکت دانش بنیان 

خصوصی فعالیت می نمایند. نحوه شکل گیری  صورته شرکت هایی هستند که دارای شخصیت حقوقی و استقالل مالی بوده و ب

ت علمی جهت تاسیس شرکت، بررسی طرح توجیهی و سیر روند ئها از طریق ارسال درخواست اعضاء هی این دسته از شرکت
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ها طبق شیوه نامه تاسیس شرکت با ایده  دریافت موافقت اصولی از شورای صنعت و نحوه تعامل دانشگاه با این دسته از شرکت

 .می باشدتولید محصوالت و خدمات دانش بنیان توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران های 

 

 1931-1931آمار مربوط آمار دريافت مجوز موافقت اصولی صادر شده طی سال های  -4جدول 

 31 37 36 35 34 39 32 31 سال

 21 1 2 1 0 20 1 11 تعداد مجوزهای صادر شده

 - - - - 2 1 8 28 لغو شدهتعداد مجوزهای 

 21 1 2 0 0 22 1 28 شرکت های ثبت شده

 1 1 - 1 - 8 1 3 ثبت نشده

 21 1 2 0 8 3 0 1 کل شرکت های دارای فعالیت

 

مجوز موافقت اصولی  11مورد باقیمانده، 13مورد ثبت شده می باشد. از  01مورد بوده که  13تعداد کل مجوزهای صادر شده 

 ها مورد باقیمانده در انتظار ثبت شرکت هستیم که مراحل اولیه ثبت در اداره کل ثبت شرکت 1صادر شده لغو و برای بقیه 

 انجام شده است.

 

 31های دانش بنیان در سال  فعالیت های گروه هماهنگی مراکز رشد و شرکت -5جدول 

 مقدار شاخص )زيرشاخص( زيرشاخص شاخص
مقادير 

 شاخص

مرکز رشد جدید و 

 بنیانهای دانششرکت

 - تعداد شدهمراکز رشد تأسیس

 13 های مستقر تعداد شرکت ها و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشدتعداد شرکت

 معاونت از مجوز دارای بنیاندانش هایشرکت کل تعداد

 جمهوری مستقر در مراکز رشدو فناوری ریاست علمی
 13 تعداد

 معاونت از مجوز دارای بنیاندانش هایشرکت کل تعداد

 18 تعداد جمهوری غیر مستقر در مراکز رشدو فناوری ریاست علمی

 هیأت علمی اعضاء برای صادرشده اصولی موافقت تعداد

 بنیاندانش شرکت تأسیس جهت
 3 صادرشده اصولی تعداد موافقت
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 مقدار شاخص )زيرشاخص( زيرشاخص شاخص
مقادير 

 شاخص

 حاکمیت فناوری

 - آئین نامه / دستورالعمل هانامهآئینها و تهیه دستورالعمل

 0 مراکز رشد اقماری توسعه تشکیالت

 2 تعداد جلسات جلسات شورای ارتباط با صنعت

 1 تعداد جلسات دانشگاه در فناوری کمیته جلسات

های پژوهش، زیرساخت

 فناوری و نوآوری

پیگیری فضای فیزیکی جهت استقرار شرکتهای دانش 

 بنیان

احیا ساختمان خیابان  نوسازی و

 ایرانشهر طبق برنامه چهارساله
2 

 وزارت فناوری توسعه های فعالیت اطالعات سامانه

 بهداشت

 های شاخص به مربوط اطالعات ورود

 سامانه در دانشگاه فناوری گانه 01

 فناوری توسعه فعالیت های اطالعات

 بهداشت وزارت

نفر  111

 ساعت

 0 تعداد تفاهم نامه مراکز رشد اقماری با منعقدشده نامهتفاهم

 

 6931-6931اهم اقدامات در سال 

 دریافت مجوز تاسیس مرکز رشد فناوری سالمت .2

 راه اندازی مرکز رشد فناوری سالمت .1

 دریافت مجوز پارک علم و فناوری سالمت .8

 دریافت مجوز مرکز رشد توسعه صادرات و انتقال فناوری .0

 طراحی سایت متحدالشکل برای مراکز رشد دانشگاه  .1

 اه )مجتمع فناوری شماره یک( و استقرار شرکت تحویل ساختمان شرکت های دانش بنیان دانشگاه علوم پزشکی تهران .1

 آغاز احیاء و بازسازی ساختمان خیابان ایرانشهر  .1

وابسته به مراکز رشد دانشگاه علوم پزشکی صورت اقماری ه تصویب ضوابط توسعه فعالیت مراکز رشد واحدهای فناور ب .3

 تهران در سی و دومین جلسه کمیته فناوری

تدوین شاخص های ارزشیابی فعالیت های فناوری اعضاء هیات علمی دانشگاه و موافقت با کلیات شاخص های ارزشیابی  .3

 شگاهت علمی دانشگاه در سی و سومین جلسه کمیته فناوری دانئفعالیت های فناوری اعضاء هی

 2831های توسعه فناوری وزارت بهداشت و کسب رتبه اول در ارزشیابی سال  اری اطالعات سامانه اطالعات فعالیتذبارگ .21

 2831کسب رتبه اول فناوری در جشنواره رازی سال  .22

  تصویب آیین نامه حق امتیاز انحصاری مالکیت فکری و تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی و فناوری .21

 گری شیوه نامه ایجاد شرکت های دانش بنیان در دانشگاه علوم پزشکی تهرانبازن .28
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  نامه خرید از نمایشگاه ساخت ایران و فن بازار ملی سالمت در دانشگاه علوم پزشکی تهرانتصویب شیوه .20

 (HTMS)آغاز طراحی سامانه مدیریت فعالیت های فناوری دانشگاه های علوم پزشکی کشور .21

بنیان توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه  یوه نامه تاسیس شرکت با ایده های تولید محصوالت و خدمات دانشتصویب ش .21

 علوم پزشکی تهران 

 توسعه صادرات و انتقال فناوریراه اندازی مرکز رشد  .21

 اه استقرار شرکت)مجتمع فناوری شماره یک( و  تحویل ساختمان شرکت های دانش بنیان دانشگاه علوم پزشکی تهران .23

 احیاء و بازسازی ساختمان خیابان ایرانشهر  .23

 2833های توسعه فناوری وزارت بهداشت و کسب رتبه اول در ارزشیابی سال  اری اطالعات سامانه اطالعات فعالیتذبارگ .11

 2833در جشنواره رازی سال  حوزه مراکز رشدکسب رتبه اول  .12

 (HTMS)شگاه های علوم پزشکی کشورطراحی سامانه مدیریت فعالیت های فناوری دان .11

 

 
 

 


