
مرکز رشد  حوزه 7931برنامه های عملیاتی سال      

 های سالمت محورها و فرآوردهتوسعه کمی و کیفی تولید داخلی فناوری هدف کلی:

تاریخ 

 پایان

تاریخ 

 فعالیت شروع

وزن 

 هدف کمی برنامه نسبی

 رشد مراکز توسط اطالعات ورود 79/8/11 79/11/03

 پایلوت از اولیه گزارشگیری و ها دانشگاه

 رشد مراکز های فعالیت مدیریت سامانه

 پزشکی علوم های دانشگاه فناوری

03 

رشد  مراکز تقویت و توسعه

 علوم های دانشگاه فناوری

 پزشکی

 مرکز 83 تقویت و توسعه

 علوم های دانشگاه در رشد

 تعداد اساس بر( پزشکی

 مستقر بنیان دانش شرکت

 کل تعداد به رشد مراکز در

 )سالمت حوزه رشد مراکز

79/11/11 79/ 31  از (Seed Moneyورود ) بدو حمایت 1/

 که مرکز رشد در مستقر های شرکت

 در استقرار، جدید نامه آیین با منطبق

 شده پذیرش سالمت حوزه رشد مراکز

 اند

 

 

 های سالمت محورها و فرآوردهتوسعه کمی و کیفی تولید داخلی فناوری هدف کلی:

تاریخ 

 پایان

تاریخ 

 فعالیت شروع

وزن 

 هدف کمی برنامه نسبی

11/13/79  1/7/79  مراکز ساله 1 استراتژیک برنامه تدوین 

 پزشکی کشور علوم های دانشگاه رشد

51 

برنامه  و استراتژیک برنامه تدوین

 فناوری رشد مراکز عملیاتی

 پزشکی علوم دانشگاه های

 83 تقویت و توسعه

در  رشد مرکز

 علوم های دانشگاه

اساس  بر( پزشکی

 دانش شرکت تعداد

در  مستقر بنیان

 تعداد به رشد مراکز

 رشد حوزه مراکز کل

 )سالمت

11/31/79  1/7/79  مراکز یکساله عملیاتی برنامه تدوین 

 علوم های دانشگاه فناوری رشد

 کشور پزشکی

  

 



 

 محورهای سالمت ها و فرآوردهتوسعه کمی و کیفی تولید داخلی فناوری هدف کلی:

 

تاریخ 

 پایان

تاریخ 

 فعالیت شروع

وزن 

 هدف کمی برنامه نسبی

30/9/79  1/6/79  فکری مالکیت سیاست تصویب و ارایه 

 وزارت امنا هیات مشترک دستور در

 بهداشت

51 

 مالکیت سیاست تدوین

 علوم های دانشگاه فکری

 کشور پزشکی

 مرکز 83 تقویت و توسعه

 علوم های در دانشگاه رشد

 اساس تعداد بر( پزشکی

در  مستقر بنیان دانش شرکت

 کل تعداد به رشد مراکز

 )سالمت رشد حوزه مراکز

11/11/79  1/9/79  امنای هیأت در تصویب پیگیری 

 ابالغ و ها دانشگاه

 

 

 

 

 علم مرجعیت تحقق و علم نافع تولید در نوآوری ای، منطقه ملی و بزرگ مطالعات ظرفیت توسعه هدف کلی:

تاریخ 

 پایان

 

تاریخ 

 شروع

وزن  فعالیت

 نسبی

 هدف کمی برنامه

شرکت در کارگاه های  11/31/79 01/31/79

آموزش حوزه فناوری از 

طریق سامانه آموزش 

 مجازی دفتر توسعه فناوری

برگزاری دوره توانمند  11

سازیدر حوزه فناوری 

های سالمت و توسعه و 

بروزرسانی سامانه آموزش 

 مجازی

توسعه شرکت 

 های دانش بنیان

 


