
96سال  مرکس رشد حوزهبرنامه های عملیاتی      

 

 سالمت در حوزه فناوری های( Capacity Building)ظرفیت سازی  :هدف کلی

تاریخ 

 پایان

تاریخ 

 فعالیت شروع

وزن 

 هدف کمی برنامه نسبی

30/11/96  15/07/96 يريد اطالعات تًسط مراکس رضد  

داوطگاٌ َا ي گسارضگیری ايلیٍ از 

پایلًت ساماوٍ مدیریت فعالیت 

 َای مراکس رضد 

50 

تًسعٍ ي تقًیت مراکس رضد 

فىايری داوطگاٌ َای علًم 
 پسضکی

مرکس  60تًسعٍ ي تقًیت 

رضد در داوطگاٌ َای علًم 

براساس تعداد )پسضکی 

ضرکت داوص بتیان مستقر در 
رضد بٍ تعداد کل مراکس  مراکس

 (رضد حًزٌ سالمت

15/12/96  1/07/96 استقرار ي تًاومىدی ياحدَای  

فىاير براساس ايلًیت َای تعییه 

 ضدٌ

 

 

 سالمت در حوزه فناوری های( Capacity Building)ظرفیت سازی  :هدف کلی

تاریخ 

 پایان

تاریخ 

 فعالیت شروع

وزن 

 هدف کمی برنامه نسبی

15/10/96  1/09/96 سالٍ  5تديیه بروامٍ استراتژیک  

مراکس رضد داوطگاٌ َای علًم 

 پسضکی کطًر

5 

تديیه بروامٍ استراتژیک ي 

بروامٍ عملیاتی مرکس رضد 
 فىايری داوطگاٌ

مرکس  60تًسعٍ ي تقًیت 

رضد در داوطگاٌ َای علًم 

براساس تعداد )پسضکی 

ضرکت داوص بتیان مستقر در 
مراکس مراکس رضد بٍ تعداد کل 

 (رضد حًزٌ سالمت

15/10/96  1/09/96 تديیه بروامٍ عملیاتی یکسالٍ  

مراکس رضد فىايری داوطگاٌ َای 

 علًم پسضکی کطًر

 

 



 سالمت در حوزه فناوری های( Capacity Building)ظرفیت سازی  :هدف کلی

تاریخ 

 پایان

تاریخ 

 فعالیت شروع

وزن 

 هدف کمی برنامه نسبی

15/12/96  1/07/96 پیگیری تصًیب در َیات  

 امىای داوطگاٌ َا ي ابالغ

5 

تديیه سیاست مالکیت 

داوطگاٌ َای علًم فکری 

 پسضکی کطًر

مرکس رضد  60تًسعٍ ي تقًیت 
در داوطگاٌ َای علًم پسضکی 

براساس تعداد ضرکت داوص )

بتیان مستقر در مراکس رضد بٍ 

تعداد کل مراکس رضد حًزٌ 

 (سالمت

 

 سالمت در حوزه فناوری های( Capacity Building)سازی ظرفیت  :هدف کلی

تاریخ 

 پایان

تاریخ 

 فعالیت شروع

وزن 

 هدف کمی برنامه نسبی

31/06/96  1/06/96 ضرکت در کارگاٌ َای آمًزضی  

حًزٌ فىايری از طریق ساماوٍ 

آمًزش مجازی دفتر تًسعٍ فىايری 

 (ضص ماٍَ ايل)

20 

تًسعٍ ي بريزرساوی ساماوٍ مجازی 
تًاومىدسازی ي فرَىگ سازی 

 تًسعٍ فىايری

تًسعٍ ضرکت َای 

داوص بىیان حًزٌ 

 سالمت

15/12/96  1/11/96 ضرکت در کارگاٌ َای آمًزضی  

حًزٌ فىايری از طریق ساماوٍ 

آمًزش مجازی دفتر تًسعٍ فىايری 

(ضص ماٍَ ديم)  

 


