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دانشگاه در تمامی قرون و اعصار، خاستگاه خلق دانش و کانون اصلی تولید علم و دانایی به شمار رفته است. تاریخ تمدن 

های بزرگ و کوچک در جهان بوده است؛ این بشر از آغاز تا به امروز متاثر از فعالیت و دستاوردهای حاصل آمده در دانشگاه

حوزه گسترش مرزهای دانایی که در بسط و توسعه فناوری و بهبود سبک زندگی و ارتقا رفاه و آسایش تاثیرگذاری نه تنها در 

جوامع انسانی مثمر ثمر واقع شده است. تعالی و تکامل جوامع انسانی در قرون گذشته بدون وقفه ادامه داشته است. عوامل 

تعلیم و تربیت و آموزش سازمان یافته و نظام مند بی تردید از بسیاری بر این روند رو به رشد تاثیرگذار بوده اند. فراگیری 

مهمترین عوامل موثر بر رشد و تعالی تمدن بشر محسوب می شود. دانشگاه با جامعیت بخشی به فرایند آموزش و اتکا بر 

 ر زمان که در گذخواهد بود. همچنان و فناوری از جمله ارکان اصلی فراهم آورنده این تعالی و ترقی بوده و  خلق دانش
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بشر دستخوش تغییر و تحوالت بنیادین بوده است، دانشگاه به عنوان زیر مجموعه ای از کلیت نظام اجتماعی،  تمدنو  مدنیت

اثر پذیرنده از تحوالت و تغییرات اجتماع پیرامون خود بوده است. تا پیش از قرن بیستم فعالیت دانشگاه متمرکز و معطوف 

های نو و گسترش مرزهای دانایی بود. در های ذهنی توسط اساتید به دانشجویان و خلق دانشمفاهیم و اندوخته به انتقال

ق و های علمی و تحقیاوایل قرن بیستم نیاز به پاسخگویی به مسایل علمی و استخراج دانش و دانایی با استفاده از روش

دید. با گسترش فناوری اطالعات و مدیریت دانش فرایند تولید و های جهان رایج گرپژوهش به طور فراگیری در دانشگاه

ها با شتابی بسیار چشمگیردنبال شد. افزایش سرعت تولید مقاالت علمی و تسهیل و تسریع در به نشر دانش در دانشگاه

 تکای بیش ازهای بزرگ صنعتی و ااشتراک گذاری دانش، نظام آموزش دانشگاهی را متحول و دگرگون نمود. ایجاد شرکت

استوار علمی برای ساخت و تولید محصوالت مورد نیاز جامعه، نزدیکی و تعامل بخش دانشگاه و  هایها بر بنیانپیش آن

ای هصنعت را اجتناب ناپذیر ساخت. این نزدیکی و نیاز دو جانبه صنعت و دانشگاه برای بهره مندی و استفاده از توانمندی

 کشورهای توسعه یافته صنعتی جهان شد. با صنعتی شدن جامعه و  شگاه های نسل سوم دریکدیگر سرآغاز شکل گیری دان
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اجتماعی، تغییر فرهنگ و الگوهای رفتاری مردم در جوامع و تسهیل انتقال  هایبروز تحوالت بسیار سریع در زیر ساخت

های سنتی آموزش و تحقیق در سیستم بنیادیندانش و فناوری، نظام آموزش دانشگاهی ناگزیر به بازنگری و تحولی 

های دانش بنیان از یک سو و لزوم پاسخگویی به دانشگاهی شد. همسویی با تامین نیازهای بخش صنعت و به ویژه شرکت

تحصیالت تکمیلی دانشگاه را به سمت حرکت در تغییر نسل با رویکرد  خواست و نیاز دانشجویان باالخص در مقاطع

زایی دانش بنیان رهنمون نمود. به این تغییر رویکرد به سرعت موجب ایجاد ساختارهای نوین در نظام  اشتغالکارآفرینی و 

آموزش دانشگاهی در سراسر جهان شد. ساخت مراکز رشد و پارک های علمی؛ ایجاد و فعال سازی دفاتر انتقال دانش و 

انش و به رسمیت شناختن حق مالکیت فکری، شکل گیری فناوری؛ تدوین قوانین و مقررات مربوط به ثبت و حفاظت از د

و گسترش ارتباط و تعامالت میان دانشگاه با جامعه از طریق شبکه های قدرتمند  واحدهای ارتباط دانشگاه و صنعت، بسط

ت الاجتماعی و امکان مدیریت و تبادل دانش و فناوری از طریق شبکه اینترنت هر یک به نوعی شتاب دهنده تغییر و تحو

دانشگاهی را موجب شدند. بی تردید در آینده ای نه چندان دور و با رشد و نوزایی دانش و فناوری در  در نظام آموزش

 بسترهای
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فرا هوشمند  اجتماعی و توانمند شدن انسان در هر یک از مراحل زندگی برای خلق دانش و فناوری و پدید آمدن جوامع

به کل جامعه و عبور از انحصار و محدودیت های گذشته عرصه را برای  ر پذیری و اثرگذاریدانشگاه با گسترش حیطه اث

 های پسا نوین فراهم خواهد نمود . ورود به دانشگاه
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 بیانیه ماموریت برنامه راهبردی  

 های نسل سومدفتر توسعه فناوری سالمت در زمینه حرکت به سوی دانشگاه

1411-1396 
 

موقعیت دانش و فناوری دانشگاه درعرصه ملی و فرا ملی از  سعه و بهبود سالمت جامعه و ارتقایمشارکت در تو رسالت:

های فناورانه کاربردی و برقراری ارتباط فعال طریق ایجاد بستر و فضای مناسب برای محققین وفناوران برای انجام پژوهش

 کشور در راستای حمایت و تقویت از اقتصاد دانش بنیان و دانشگاه کار آفرینبا سیاستگذاران و متولیان پژوهش و فناوری 
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دفتر توسعه فناوری سالمت مشتاق است تا از طریق خالقیت و نوآوری و اتکا به دانش و فناوری، کارآفرینی دانش بنیان را 

 در دانشگاه بسط و گسترش دهد.

 

 (1396-1411)ساله4 چشم انداز
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 کمک در ترویج فرهنگ پژوهش و فناوری جامعه نگر در دانشگاه 

 تقویت و گسترش ارتباط دانشگاه، صنعت و جامعه 

 حمایت از اجرای طرح های فناورانه سالمت نگر 

 تقویت و حمایت از اقتصاد دانش بنیان 

 

 (1396-1411)ساله4ماموریت 
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 ها: ارزش

  های آموزشی و پژوهشیانسان در تمامی فعالیتحفظ و رعایت شأن و منزلت 

 ای دانشگاهها و اخالق حرفهاحترام به قانون و پایبندی بر ارزش 

 مسئولیت پذیری و تالش برای تحقق تعیین شده 

 باور به اصول و مبانی نوآوری و کارآفرینی 

 اهداف کلی: 

  جامعهبسط و توسعه دانش و فناوری سالمت و خلق ثروت مبتنی بر نیاز 

 های الزم برای بهبود و تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعهایجاد ساختار 

 توسعه ساختارهای تبادل دانش و فناوری 

 های مرتبط با خلق ثروت حاصل از تقویت تعامل و مشارکت دانشجویان، اساتید و کارکنان در فعالیت

 دانش و فناوری
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 حرکت به سمت دانشگاه نسل  سوم: هدف اصلی

 الزامات برنامه ها راهبردها اهداف فرعی

  تقویت

ارتباط با 

خارج 

 دانشگاه

تفویض اختیار به 

شوراهای 

 محیطی

 تدوین دستور العمل اجرایی شوراهای محیطی -

 اطالع رسانی -

بررسی مستندات و طرح در کمیته اجرایی ارتباط با  -

 صنعت 

 ارسال به معاونت توسعه -

 نظارت و ارزشیابی  -

 دریافت گزارشات  -

 ارائه آمار عملکرد -

 انجام برنامه های توانمند سازی رابطین صنعت -

عوامل تااییر ذارار ب اد     

 :ساختاری

رویه ها و الگو هاای شافاف،    

، وانینسیاسااات هاااا و قااا  

م نمااودن تسااهیالت و فااراه

امکانااات کااافی، هماااهنگی،  

و تعهاااد اعتمااااد متقابااال  

، نظاااام کنتااارل و متقابااال

 (1396-1411فناوری دانشگاه)ساله حوزه 4برنامه 
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، نظااام نظااارت، نظااام مااالی 

منااابع انسااانی، نظااام منااابع 

 اطالعاتی 

عوامل تاییر ذرار  ب د 

 : دانشی 

 ،افراد با تجربه، ظرفیت جذب

 مالکیت فکری 

عوامل تاییر ذرار ب د  

 :اجتماعی

، ارتباطات قوی شبکه سازی 

 و مستمر 

 

اعطای ذرنت 

 ارتباط با صن ت

 و تصویب شیوه نامه اعطای گرنت تدوین  -

 اطالع رسانی فرایند اعطای گرنت  -

: دریافت اطالعات، مفاد شیوه نامه اعطای گرنتاجرای  -

 و دسته بندی محاسبه امتیازات  بررسی مستندات

 تعامل با امور تحقیقات و فناوری -

 

برنامه اجرای 

فرصت مطال اتی 

 صن تی

دستور العمل اجرایی فرصت مطالعاتی  و تصویب تدوین -

 صنعتی

 تعامل با امور بین الملل  -

 هدف گذاری تعداد فرصت مطالعاتی   -

 اطالع رسانی فرایند   -

 اجرای مفاد شیوه نامه  -

ارزیابی جرب 

منابع از خارج 

دانشگاه  و 

تکرار و میزان  ،تعداد: تعیین شاخص های ارزیابی کمی -

 اعتبار جذب شده
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تحقیقات 

مشترک واحد 

آموزشی و های 

پژوهشی 

 دانشگاه

 خصوصی، -نوع منبع: تعیین شاخص های ارزیابی کیفی -

 عمومی و دولتی

 نسبت خروجی واقعی به مورد انتظار  -اثر بخشی

 نسبت مصرف مورد انتظار منابع به مصرف واقعی -کارایی

 سیستم تشویق بهبود -انگیزشی

 ارتباطی و ارائه بازخورد

 طراحی سامانه ارزیابی جذب منابع -

 راه اندازی آزمایشی -

 ارزیابی اولیه و  دریافت بازخوردها  -

 انجام اصالحات سامانه -

 اجرای برنامه -

 

انتقال دفاتر 

تحقیق و توس ه 

ت دادی از صنایع 

 الزاماتطرح حدود تعهدات و  -

 جلب حمایت و تعهد مدیران -

 -R&Dارزیابی دفاتر  -

 تدوین توافقنامه های عملکرد  -
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به داخل 

 دانشگاه

 استقرار چارچوب برای پاسخگویی در مقابل عملکرد    -

 

حمایت از 

ارتباط  انکارذزار

 با صن ت

 ادبیات مفهوم وبرنامه ریزی برای توسعه  -

پیگیری تصویب 

 ت رفه ها

حضور نمایندگان معاونت توسعه، تشکیل کارگروه با -

 تشکیالت بودجه و مجریان صنعت  

  حمایت از

ایجاد 

وتوس ه 

 ف الیت

مراکز 

رشد، و 

شرکتهای 

راه اندازی مرکز 

رشد فناوری 

 سالمت

های رابردی)چشم انداز، مأموریت، اهداف، تدوین برنامه -

و تدوین استراتژی های دستیابی به  SWOTتحلیل 

 اهداف، کلیدهای موفقیت(

تعیین ساختار سازمانی و نیروهای انسانی مورد  -

نیاز)مدیر مرکز، کارکنان ستادی مرکزی رشد، 

 مشاوران، اعضاء شورای مرکز رشد(

 های پذیرش در مرکز رشدتعیین اولویت -

 3حداقل برای  داشتن برنامه کاری برای مرکز رشد) -

 مدل کسب و کار( -آتیسال 

  در اختیار داشتن فضای

 فیزیکی مناسب

  پیش بینی توسعه فضا

 برای سال های آتی
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دانش 

 بنیان

راه اندازی مجموعه های ستادی و خدماتی مطابق برنامه  -

 مصوب

ساماندهی امور 

 مالی مراکز رشد

) پارک علم و فناوری راهکار اول: استفاده از امور مالی -

 برنامه بلند مدت (

مرکز رشد )فناوری اطالعات  4دوم: هم افزایی راهکار  -

سالمت، مواد و تجهیزات دندانپزشکی، فناوری سالمت، 

عی( فناوری طب و داروسازی سنتی و فرآورده های طبی

مرکز رشد  –با محوریت یک حسابداری مشترک

تجهیزات پزشکی از حسابداری مرکز تحقیقات علوم و 

 تکنولوژی استفاده می نماید.

وم: تعیین حسابدار برای مجموعه مراکز رشد راهکار س -

 در زیرمجموعه امور مالی معاونت تحقیقات و فناوری

راهکار چهارم: ایجاد واحد حسابداری برای مجموعه  -

 دفتر توسعه فناوری معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

 حسابدار(نیروی انسانی( 
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راه اندازی پارک 

علم و فناوری 

 دانشگاه

موافقت اصولی جهت تأسیس پارک فناوری دریافت  -

 سالمت از وزارت بهداشت

از طریق  راه اندازی سامانه مجازی پارک علم و فناوری) -

 سایت مراکز رشد(

 پیگیری و تامین زمین مناسب -

 

  مساعدت از سوی وزارت

بهداشت)پیگیری های 

 44از سال  صورت گرفته

منظور تصویب ه ب

 اساسنامه پارک فناوری

شورای سالمت در 

گسترش در حال انجام 

است ولی هنوز به نتیجه 

 نرسیده است(

  در اختیار داشتن زمین

مناسب برای احداث 

 پارک

  تخصیص اعتبار الزم

 جهت شروع فعالیت
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 تدوین برنامه راهبردی 

و تحلیل مدل کسب و 

 کار

مرکز شتابدهی 

 (1نوآوری )

 مکاتبه با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری -

 ارائه مدل شتاب دهی تدوین و -

 Technovation.irدریافت مجوز از سامانه  -

  وجود سرمایه گذاران

 بخش خصوصی

 مجری مستقل  وجود

 خصوصی

  وجود شبکه مناسب

 سرمایه گذاران و مربیان

 (2مرکز نوآوری )

 

نکته: یکی از 

 2یا  1بندهای 

پیشنهاد می 

 ذردد.

 ارائه برنامه مرکز نوآوری -

 تصویب برنامه نوآوری -

الف( تعیین سازمان موسس مرکز )تفویض اختیارات و 

 اعتبارات(

ب(تعیین اجزای مرکز نوآوری )مدیر مرکز، کارکنان، مدیران 

و مراکز رشد، مدیران پارک، مدیران صنایع، شرکت های 

 ریسک پذیر(

  پیشاانهاد ادغااام مرکااز

 نوآوری دانشگاه 
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 توسعه مرکز نوآوری -

 

ایجاد برج 

فناوری سالمت 

 دانشگاه

تعامل با معاونت علمی و صندوق شکوفایی یا شهرداری  -

جهت دریافت زمین یا ساختمان و یا حمایت از ساخت 

 و یا بازسازی فضای مد نظر دانشگاه

تعامل با بخش خصوصی یا پارک علم و فناوری پردیس  -

 جهت تامین منابع مالی و مشارکت در ساخت برج

 پیگیری ساخت و راه اندازی -

پیشنهاد تأسیس برج فناوری به شورای صنعت و ارسال  -

 هیأت امنا

   زمااااین مناسااااب در

 نزدیکی دانشگاه

ایجاد سامانه 

 فناوری دانشگاه

 واحدها RFPدریافت  -

 تعامل با شرکت های نرم افزاری )سازماندهی اطالعاتی( -

 

   بودجاااه مناساااب باااا

 معماری سازمانی

بهره برداری و 

استفاده ف ال از 

شرکت ت اونی 

پیگیری ثبت شرکت تعاونی در سامانه ثبت و تشکیل  -

 تعاونی
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های شرکت

دانش بنیان 

 دانشگاه

اختصاص یک میز برای شرکت تعاونی در دفتر تجاری  -

 سازی

 تعامل با شرکت ها و عقد تفاهم نامه -

برنامه ریزی و سیاستگذاری نحوه برداری از ظرفیت   -

 قوی شرکت تعاونی در جهت پیشبرد اهداف دانشگاه

برنامه مدون 

حمایت از خرید 

محصوالت دانش 

بنیان و بهره 

برداری از 

نمایشگاههای 

ساخت ایران و 

فن بازار ملی 

 سالمت

 تشکیل کمیته فنی خرید محصوالت دانش بنیان -

 تعیین نماینده  خرید دانشگاه -

 ایجاد وب سایت اختصاصی -

 اجرای برنامه -

 

  اختصاص بودجه

 مناسب

 همکاری واحدها 

 اختصاص نیرو 
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  توس ه و

تقویت 

تجاری 

سازی 

محصوالت 

دانش 

بنیان 

 دانشگاه

ایجاد مکانیسم 

های ارزیابی 

مالکیت م نوی و 

ت یین حق 

السهم دانشگاه و 

 فناور

تدوین آیین نامه جامع مالکیت معنوی و تجاری سازی  -

 دانشگاه

 اختصاصا جهت:

 شرکتهای دانش بنیان دانشگاه

 .تسهیالت می نمایندفناوران یا شرکتهایی که دریافت 

فناوران یا شرکتهایی که از حمایتهای طرحهای فناورانه و یا 

 .تحقیقاتی استفاده میکنند

 .محصوالتی که دانشگاه قصد مشارکت دارد

    صدور دساتور مقتضای

باالدسااتی و مشااارکت  

 مدیریت های مرتبط

توانمند سازی 

مدیران، پرسنل 

و فناوران 

 دانشگاه

شرکت های دانش بنیان با مهارت آشنا سازی مدیران  -

 های مختلف کسب و کار

 خلق چگونگی و کارآفرینی دانش و فرهنگ تحکیم -

 دانشگاه مدیران در دانش از ثروت

ارتقا کیفی پرسنل گروه تجاری سازی در ارزیابی  -

فناوری، حسابداری پایه و مفاهیم اولیه طرح توجیهی 

 از طریق گذراندن دوره های کوتاه مدت

 اختصاصاااای ودجااااه ب

 توانمند سازی

  مشااااارکت معاوناااات

 فرهنگی
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سطح دانش رابطین صنعت در امور مربوط به  ءارتقا -

 ارتباطات دانشکده ها و صنعت

ارتقا سطح دانش فناوران دانشگاهی در حوزه کسب و  -

کار از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی و میزگرد 

 های پرسش و پاسخ

 برگزاری کلینیک های مشاوره ای تجاری سازی -

           با  گیفرهن -برگزاری کارگاه های تلفیقی کارآفرینی -

 همکاری معاونت فرهنگی

انتشار اخبار فناوری دانشگاهی بصورت خبرنامه به زبان  - فرهنگ سازی

ساده قابل فهم برای عموم و باال بردن درک جامعه از 

 ه و باال بردن سطحنتایج تحقیقات کاربردی در دانشگا

 دراستفاده از تولیدات داخلی عمومیاعتماد 

همکاری با هیات تحریریه فصلنامه پیام فن بازار سالمت  -

به منظور نشر اخبار و مقاالت پژوهشی تحلیلی در حوزه 

فناوری سالمت در جامعه دانشگاهی و شرکت های 

 دانش بنیان

  نیروی انسانی 

 بودجه اختصاصی 

  جذب حامی مالی

 دائمی
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برگزاری ساالنه همایش و فن بازار ملی سالمت در  -

 فن بازار سالمت  همکاری با دبیرخانه دائمی

 ) برنامه دبیرخانه دائمی بطور مجزا ارئه خواهد شد(

 توصیه مکانیزم

های انگیزشی 

 پرسنل

نگارش و تصویب آیین نامه بهره گیری از صنایع در  -

 آموزش و پژوهش

 انشگاهدنگارش و تصویب آیین نامه تسهیل ارتقا فناوران  -

پیش بینی برنامه های انگیزشی و پیگیری تصویب در  -

 مراجع ذیربط

  مشااااارکت معاااااونین

آموزشااای و پژوهشااای 

 مربوطه

    صدور دساتور مقتضای

باالدسااااتی )رئاااایس 

 دانشگاه(

ایجاد برند و 

لوذوی تجاری 

مخصوص 

 دانشگاه

انجام تحقیقات اولیه در زمینه برندینگ و استفاده از  -

برای جذب صنعت در پروژه های برند تجاری دانشگاه 

 تولید مشارکتی

  نیروی انسانی متخصص

 بازاریابی

تاسیس دفتر 

نمایندذی تجاری 

سازی دانشگاه 

ایجاد دفتر تجاری سازی در دو کشور خارجی بمنظور  -

تسهیل تعامالت بین المللی و صادرات محصوالت دانش 

 بنیان

 نیروی انسانی متخصص 

 بودجه اختصاصی 
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در آمریکای 

 شمالی و اروپا

  مشارکت معاونت بین

 الملل دانشگاه

ایجاد دپارتمان 

تجاری سازی 

بین المللی در 

ذروه تجاری 

 سازی

 

 تسهیل انجام فرصت مطالعاتی صنعتی در خارج از کشور -

ارتباط با فناوران ایرانی خارج از کشور فعال در حوزه  -

 فناوری سالمت

 صدور دانش فنیارتباط با صنایع خارج از کشور بمنظور  -

 ایرانی به خارج از کشور

انجام بازاریابی بین المللی و تسهیل صادرات محصوالت  -

 دانش بنیان

تسهیل کسب تاییدیه های بین المللی در تولید مانند  -

EU GMP برای تولید کنندگان داخل کشور 

برگزاری جلسات توجیهی، کارگاه ها و سمینارها توسط  -

 کار بین المللی مدرسان خارجی در حوزه کسب و

ایجاد کانال تعاملی مخصوص با معاونت بین الملل 

دانشگاه جهت طراحی برنامه های تبادل استاد و 

  نیااروی انسااانی مساالط

بااه مکالمااه و مکاتبااه  

 به زبان انگلیسی

  فیزیکیفضای 

 بودجه اختصاصی 
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 industrial)دانشجو در حوزه صنعت      

exchange programs) 
 (ارائه شده است 1در پیوست )برنامه 

ایجاد دفتر 

 انتقال تکنولوژی

(Technology 
Transfer 
Office) 

تسهیل انتقال دانش فنی به صنایع داخل و خارج از  -

 کشور

 ایجاد تعامل با اتاق بازرگانی -

 )برنامه اختصاصی این بخش بطور مجزا ارئه می شود(      

 نیروی انسانی متخصص 

 فضای فیزیکی 

پسا اجرای دوره 

 دکترای صن تی
 

ایجاد زیرساخت جهت جذب افراد داوطلب گذراندن  -

دوره پسا دکترای صنعتی و اجرا نمودن این دوره بر 

 اساس دستورالعمل مصوب پسا دکترای صنعتی 

 (ارائه شده است 2در پیوست )برنامه 

 بودجه اختصاصی 

 نیروی انسانی 

  توس ه

تحقیقات 

 بر یمبتن

و رفع  یبررس

 جادیموانع و ا

یانجام ها نهیزم

ایجاد مکانیسم های الزم برای مسئله یابی مرتبط با  -

 فناوری و ارتباط با صنعت در سطح دانشگاه

 

ایجاد مکانیسم های الزم برای ارزیابی دستیابی به  -

 نتیجه/ محصول
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حل 

ائل مس

مربوط به 

و  فناوری

ارتباط با 

 صن ت

طرح های 

کاربردی در 

توس ه فناوری 

 های سالمت

ایجاد مکانیسم های الزم برای افزایش احتمال استفاده  -

 از نتایج مطالعات برای حل مسائل

توصیه و ترویج و 

انجام طرح های 

تحقیقاتی در 

 زمینه فناوری

تحقق اهداف دانشگاه نسل  نهیانجام مطالعات در زم -

 سوم

و میزان تاثیرگذاری و تاثیر  وزن نییو تع ییشناسا -

 دانشگاه ی ها یچالش ها و توانمند پذیری

 مرتبط با دانشگاه نسل سوم  میمفاه انیب -

تبیین نگرش و رویکرد گروه هدف مطالعه )مدیران،  -

کارکنان، اساتید، دانشجویان( در خصوص دانشگاه نسل 

 سوم

بیان ساختار کنونی آموزش و پژوهش دانشگاه و مقایسه  -

 ومه نسل سآن با وضعیت مطلوب بنا به الزامات دانشگا

 نیتحقق اهداف دانشگاه کارآفر یاتیمدل عمل میترس -

  تامین بودجه اجرایی 

    تدوین پیشانهاد بارای

انجام طارح تحقیقااتی   

(RFP) 

    تاادوین پاایش نااویس

طرح )پروپاوزال طارح   

تحقیقاااتی( و طراحاای  

 ابزارهای مورد نیاز

  عملیااااااتی نماااااودن

مطالعاااه و همکااااری  

جمعیاااات هاااادف و  
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مشاااارکت کننااادگان  

 در تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 تمام برنامه های ذکر شده، برای چهار سال آتی بجز برنامه های جاری دفتر می باشد.  نکته:
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 پیوست ها
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 برنامه دپارتمان تجاری سازی بین الملل دانشگاه -1پیوست 

دفتر توسعه فناوری سالمت دانشگاه علوم پزشکی تهران بعنوان یکی از تولید کنندگان مطرح دانش فنی و محصوالت دانش بنیان در سطح 

 دپارتمان تجاری سازی"برون نگر مبادرت به ایجاد  –کشور و در راستای کمک به صرفه جویی ارزی و تحقق اقتصاد دانش بنیان درون زا 

است.  هدف اصلی در ایجاد و توسعه این دپارتمان عرضه دانش فنی و محصوالت دارویی، تجهیزات و ملزومات پزشکی  نموده "بین المللی

به صنایع و بازارهای خارج از  (Tehran University of Medical Sciences, TUMS)تولید شده در دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 د. در قالب این دپارتمان فعالیت های مختلفی به شرح ذیل انجام خواهد گرفت:می باش ”Made in TUMS“کشور تحت عنوان تجاری 

عضویت در انجمن های بین المللی فعال در حوزه دانشگاه و صنعت و تولید فناوری. بدین منظور عضویت در انجمن فناوری جهانی  -

(WTA)  کشور جهان در آن عضویت دارند هدف گذاری شده است.   44که از 

کارگاه های آشنا سازی فناوران دانشگاهی با استاندارد های بین المللی تولید. در قالب این کارگاه ها از مدرسان بین المللی برگزاری  -

 جهت تدریس الزامات تولید استاندارد دعوت بعمل خواهد آمد.

(. در قالب این برنامه industrial exchange program) "برنامه تبادالت صنعتی"ایجاد زیر ساخت های الزم برای راه اندازی  -

صنعتی، فناوران دانشگاهی ترغیب به انجام فرصت مطالعاتی صنعتی در صنایع خارج از کشور خواهند شد. همچنین زیر -دانشگاهی
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ساختی فراهم خواهد گردید تا فناوران دانشگاه های خارجی قادر به حضور در شرکت های دانش بنیان داخلی جهت گذراندن فرصت 

 لعاتی یا ماموریت های کوتاه مدت دانشگاهی باشند.مطا

 ایجاد بانک اطالعاتی از نیاز های فناورانه صنایع خارجی و تسهیل ارتباط فناوران دانشگاهی با صنایع مربوطه. -

 انجام بازرگانی بین الملل و شناخت بازار های جهانی جهت معرفی محصوالت دانش بنیان به بازارهای جهانی.   -

ایندگی دفتر تجاری سازی دانشگاه علوم پزشکی تهران در آمریکای شمالی )دفتر کانادا( و اروپا )دفتر آلمان( جهت تسهیل تبادالت ایجاد نم

 بین المللی. 

به بازار های جهانی با کیفیت باالی بین المللی نیازمند همکاری و حمایت نهادهای مختلف می باشد.  ”Made in TUMS“معرفی برند 

نخستین جهت ایجاد این دپارتمان در دفتر توسعه فناوری سالمت دانشگاه علوم پزشکی تهران برداشته شده است ولی توسعه و گام های 

نهادینه شدن تبادالت بین المللی به شکلی پایدار و سیستماتیک نیاز به حمایت های معنوی و مالی از سوی مدیریت های باالدستی درون 

 تحقق اقتصاد دانش بنیان بیرون از دانشگاه دارد.  دانشگاهی و نهاد های متولی
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Framework of the Department of International Industrial Relations (DIIR) 

 

Department of International Industrial Relations (DIIR) will be established within the 

“Commercialization & Technology Transfer Office” as a subdivision of the “Health Technology 

Development Directorate” at Tehran University of Medical Sciences (TUMS). DIIR’s main 

focus will be on implementing international policies for university-industry relations through 

collaboration with organizations such as World TechnopolisAssociation (WTO), regulatory 

bodies (e.g. Food and Drug Administration, FDA) and world class private sectors. This 

department will function in the concept of accelerating wealth creation within TUMS. Main 

objectives of the department are: 

- Collaborating with international organizations such as WTO and counterparts in foreign 

institutions. 

- Channeling “Made in TUMS” technologies to the corresponding industries abroad and to 

facilitate commercialization processes. 

- Facilitating industrial exchange programs including industrial post-doc program and 

industrial sabbatical leave. 

- Directing applied research projects at TUMS to international funding opportunities. 
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- Supporting international entrepreneurial activities at TUMS. 

- Implementing good manufacturing practice (GMP) standards in the start-up 

companies at TUMS.  

 

Timetable of structuring DIIR 

The sequential activities towards structuring DIIR will be as follows: 

1. Benchmarking and Research: to investigate international best practices of other 

international institutions and to implement the best fitted infrastructure within TUMS. 

2. Creating English website: to present the current activities and recent news regarding 

health technology at TUMS. 

3. Inter-institutional collaboration: to build up collaboration with the office of Vice-

Chancellor for Global Strategies and International Affairs at TUMS through holding 

regular meetings. 

4. Extra-institutional collaboration: to initiate systematic and consistent relationship 

with the “Office of International Affairs” at the Iranian Food & Drug Administrationto 
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channel the applied knowledge/technologies created at TUMS towards foreign 

industries. 

5. Recruiting personnel: to hire experienced personnel with high-quality knowledge of 

international trade. English language proficiency and other foreign languages are a 

must.  

6. Membership in World Technopolis Association (WTO): to actively collaborate with 

member countries based on WTO mission*. This will support international 

exchangesamong 112 members from 47 countries including 5 Iranian members: New 

Technology Center of Isfahan Municipality, FarazPouyaHouhman, Pardis Technology 

Park, and Isfahan Science Technology Town. 

*WTO Mission (http://www.wtanet.org/ds1_4_1.html) 
1. International organization 

Support international exchanges between member cities and create ways to 

promote sustainable development in Technopolis by enhancing regional regional 

competitiveness in this era of localization and globalization 
2. Association among city governments 
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Accelerating regional development and activating regional economies through 

practical exchanges of highly-qualified human resources, information and goods 

among member cities. 
3. Businesses in member cities 

Enhance technological competitiveness through international cooperation among 

businesses, research institutes and universities. Host expositions and exhibits for 

new technologies and products. Assist in the development of contracts between 

businesses. 
 

7. Biannual workshops: to organize workshops on international good manufacturing 

practice (GMP) standards and required standards of regulatory bodies such as food 

and drug administration (FDA). These series of workshops will be held by means of 

TUMS through inviting experienced international instructors in the field. 

8. Industrial exchange program: to design and run “Industrial Exchange Programs” 

and to attract faculties and staff interested in industrial activities. Such programs will 

be crafted in collaboration with the office of Vice-Chancellor for Global Strategies and 

International Affairs at TUMS and will support industrial sabbatical leaves and 

industrial post-doc program. 
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9. Annual international visits: to visit offices of industrial relations in counterpart 

institutions abroad and to strengthen industrial relationships through memorandum of 

understanding. 

11. Representative office abroad: to establish a registered office in North America, 

Europe, Asia and to recruit native personnel as representatives to present “Made in 

TUMS” technologies in foreign industries. 

Timetable of structuring DIIR encompassing activities from 2118 to 2121 

 
Activity 

2118 
 

W        S        Sum         F 
 

2119 
 

W         S     Sum      F 

2121 
 

W       S    Sum     F 

2121 
 

W      S     Sum      F 

Benchmarking 
and Research 

                

Creating 
English 
website 

                

Inter-
institutional 
collaboration 
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Extra-
institutional 
collaboration 

                

Recruiting 
personnel 

                

Membership in 
WTO 

                

Biannual 
workshops 

                

Industrial 
exchange 
program 

                

Annual 
international 
visits 

                

Representative 
office abroad 
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 دوره پسا دکترای صنعتینقشه راه اجرایی  -2پیوست         

آموزشی و پژوهشی الزم جهت تحقق برنامه های حرکت به سمت دانشگاه نسل دوره پسا دکترای صنعتی در راستای ایجاد زیرساخت های 

سوم در بسته تحول و نوآوری آموزش وزارت بهداشت با حمایت از صنایع دانش بنیان مرتبط با فناوری سالمت اجرا می شود. این دوره بر 

 انجام خواهد پذیرفت. مبنای مفاد دستورالعمل اجرایی و آیین نامه مصوب دانشگاه علوم پزشکی تهران
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 وظایف:

 ارزیابی درخواست متقاضی -

 هزینهتامین  -

 تعریف پروژه و ارزیابی پروپوزال -

 اعالم پایان تحقیق -
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 دانشگاه:

 تایید صالحیت ها -

 تصویب پروپوزال -

 احکام و ابالغصدور  -

 پیگیری اجرای پروپوزال -

 تایید گزارش نهایی -

 صدور گواهینامه -

 داوطلب:

 واحد صنعتیحضور تمام وقت در  -

 رعایت قوانین ایمنی و حفظ حقوق مادی و معنوی حاصل از دوره پسادکتری -

 ارائه گزارش پیشرفت کار هر شش ماه یکبار -
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 ال:پروپوز

 ارائه توسط صنعت به داوطلب و یا هیئت علمی -

 ارائه توسط هیئت علمی به صنعت و یا داوطلب -

 ارائه توسط داوطلب به صنعت و یا هیئت علمی -

 شروع طرح: ملزومات

 دستورالعمل اجرایی -

مصوب گردیده و پس از اجرای این طرح  1341دستورالعمل دوره پسادکترای صنعتی در دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 

 در سال اول ویرایش و اصالحات الزم پیشنهاد خواهد گردید.

 هزینه های مالی -

، طراحی و راه اندازی مستلزم انجام هزینه هایی در حوزه نیروی انسانیانجام مراحل پیش بینی شده جهت راه اندازی این دوره 

سامانه ثبت نام، پوستر، بروشور و اقالم تبلیغاتی، برگزاری نشست های تخصصی و ... می باشد که توسط دانشگاه تامین خواهد 

 گردید.
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 نیروی انسانی -

نفر شامل یک نفر مسئول اجرای دوره و یک 2در سال اول پیش بینی نیروی انسانی مورد نیاز جهت اجرایی کردن این دوره 

 نفر نیروی اداری جهت ثبت، هماهنگی و پیگیری کلیه امور مربوطه می باشد.

 اطالع رسانی -

 ایجاد بانک اطالعاتی شرکت ها

 اطالع رسانی به اعضای هیئت علمی و شرکت ها

 ن واجد شرایطاطالع رسانی به مراکز و یا دانشگاه های پرورش دهنده داوطلبی

 اطالع رسانی به نهادهای مرتبط باال دستی) وزارت بهداشت، معاونت علمی ریاست جمهوری و...(

 ایجاد راه های ارتباطی) داوطلب، دانشگاه، صنعت( -

ایجاد سامانه مخصوص دوره پسادکترای صنعتی جهت تسهیل اطالع رسانی، ثبت نام، اخذ مدارک و پیگیری های دوره ای تا 

 دوره پسا دکتریاتمام 

 برگزاری نشست های تخصصی به منظور تعامل و همفکری اجزای دوره جهت هرچه بهتر برگزار شدن دوره
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