
 

 

 

 

 

 

 

 

          دانشگاه علوم پزشکی زنجان

  مدیریت توسعه فناوری سالمت

  برنامه راهبردی

5041-5045  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تولید،دانش بنیان،اشتغال آفرین



 چشم انداز مرکز توسعه فناوری سالمت

 
کارآفرین در جهت حمایت و توسعه ایده یک واحد رهبر، مرجع،نوآور و 5041مرکز توسعه فناوري سالمت دانشگاه در افق ایران 

 .دستاوردهاي پژوهشی و بسترسازي جهت توسعه فناوریهاي حوزه سالمت خواهد بود هاي فناورانه با رویکرد تجاري سازي

 

 رسالت

 

به  یکاربردي و فناوریهاي سالمت، به منظور پاسخگوی سیاستگزاري، برنامه ریزي و هدایت تحقیقات و فناوري در حوزة تحقیقات

 نیازهاي سالمت جامعه، با تکیه برسرمایه انسانی، ظرفیت هاي موجود و فناوري هاي نوین با حداکثر کیفیت و بهره وري

 

 :ها و باورها ارزش

 
 مبانی اسالمی -

 کرامت انسانی -

 اخالق محوري -

 عدالت محوري -

 جامعه محوري -

 حق مالکیت معنوي -

 خالقیت و نوآوري -

 کارآفرینی -

 مسؤلیت پذیري و پاسخگویی -

 مشارکت و کار گروهی -

 محیط زیست -

 

 :هدف کالن

 

 ایجاد و توسعه فن آوري هاي ایده محور مبتنی بر ارزش افزایی در حیطه سالمت

 



 

 :مهمترین چالش های دانشگاه در حوزه فن آوری و نوآوری

 

 کاربردي در سطح دانشگاه -فقدان نقشه جامع علمی -

 سیاستگذاري مشخص براي توسعه فناوريعدم وجود  -

 هاي فن آور در سطح دانشگاه و کشور نبود جایگاه مشخص فعالیت -

 عدم وجود نظام مشخص براي ارزیابی فعالیتهاي فن آورانه -

 عدم توجه به مالکیت فکري در سطح کشوري -

 ضعف زیرساختهاي الزم براي پژوهشی هاي کاربردي فن آورنه -

 اپایداري منابع مالی اختصاص یافته به تحقیقات فناورانهعدم کفایت و ن -

 غلبه موضوع محوري بر ایده محوري -

 ارتباط بسیار ضعیف وعدم اعتماد متقابل دانشگاه و صنعت -

 هاي کاربردي به آشنایی ناکافی و محدود جامعه علمی با روشهاي تبدیل پژوهش -

 فناوري

 کارآفرین و نبود سیاستهاي مشخص و سوق دهی ضعیف دانشجویان به فعالیتهاي -

 حمایتهاي کافی در این زمینه

 آمایششش  سازوکارهاي ناکافی براي ایفاي نقش مرکزیت تحقیقات و فن آوري منطقه  -

 ارتباطات بین المللی ضعیف در زمینه تبادل امکانات و ایده ها -

 ضعف در رویکرد مشارکتی و تیمی در فعالیت هاي پژوهشی -

 مبادالت علمی و مشارکت هاي پژوهشی در سطح محلی، ملی و بین المللی ضعف در -

 فقدان ساختار و تشکیالت مصوب مراکز رشد -

 مشکالت و عدم هماهنگی و همکاري معاونت ها و بخش هاي  مختلف دانشگاه-

 

 :رویکردهای راهبردی

 

 رهبری، حاکمیت خوب، تولیت و حمایت در حوزه فن آوری سالمت-5

 

 ساختار سازمانی مرکز توسعه فناوري سالمت -

 نقشه راه مدون براي توسعه فن آوري سالمت -

 شفاف سازي و تصویب قوانین، آیین نامه ها و مقررات مناسب -

 التزام به رعایت حق مالکیت معنوي -



 تالش در جهت سیاستگزاري ها مبتنی بر حمایت از تولید ملی و اقتصاد مقاومتی -

 ید بر نظام ارزشیابی فعالیتهاي فن آورانهتقویت و تاک -

 قوانین شفاف و قابل اجرا براي فروش تکنولوژي -

 

ش شفناوری منطقه  های توسعه فن آوری سالمت در دانشگاه با تأکید بر مشارکت مراکز توسعه زیرساخت-2

 آمایش

 

 منابع و پایگاه هاي اطالعاتی -

 هاي فناورانهآزمایشگاه هاي تحقیقاتی با محوریت فعالیت -

 مراکز رشد -

 تولید نیمه صنعتیفناورانه )شرکت هاي فناور،هسته هاي فناور،شرکت هاي دانش بنیان( در زمینه ایجاد واحدهاي  -

 

ظرفیت سازی و بسیج منابع-3  

 

منابع مالی*  

 اعتبارات فناورانه -

 و سرمایه گذاران اخذ گرنت از صنایع و سازمانهاي دولتی، غیر دولتی و بخش خصوصی -

 کمک هاي مالی و منابع خیریه -

 تفاهم نامه هاي فناورانه -

 

 توانمندسازي فناوران*

 کارگاههاي آموزشی مبتنی بر فناوري -

 فرصت هاي مطالعاتی فناورانه محور -

 Research mentorship (فناورانه محور (شاگردي -استاد -

 تور بازدیدهاي علمی از صنایع مختلف -

 

 

 

 



 مشارکت فعال دینفعان فن آوری سالمت-0 

 

 توانمند سازي فن آوران به منظور ایده پروري در راستاي توسعه سالمت -

 سازمانها و صنایع غیر دولتی و بخش خصوصی -

 مسئله محوری و پاسخگویی به مشکالت سالمت جامعه-1

 اولویت هاي پژوهشی/فن آورانه -

 پژوهش هاي کاربردي -

 و انجام پژوهش ها بر اساس سفارش کار علمی فنی ، آزمایشگاهی ،شبکه سازي ، برند سازي و حقوقی مشاوره ايارایه خدمات  -

 سالمت ایده محوری، توسعه فن آوری سالمت و تجاری سازی دست آوردهای فناوری-6

 گسترش شرکت هاي دانش بنیان -

 گسترش مراکز رشد -

 ارتباط با صنعت کسب و کار -

 به بازار ثبت و اخذ مجوز از مراجع ذیصالح و تسهیل فرایند ورود محصوالت فناورانهحمایت از  -

 بازاریابی و کاربست محصوالت فناوری سالمت-7

 برند سازي -

 تقویت مهارتهاي بازار یابی ایده وران و فناوران سالمتتوسعه و -

 بین المللیملی و استانی ، تبادل و تعامالت فناوری در سطح -8

 المتمشارکت در رویدادهاي معتبر فناوري س -

 

 

 

 

 

 

 

 



 سالمت فنآوری حوزه در حمایت و تولیت ، خوب حاکمیت ، رهبری (O1)  5 رویکرد

 مایشآشش  منطقه با محوریت دانشگاه آوری فن و تحقیقات معاونت موثر نقش ایفایS1) اول ) راهبرد

 

 هدف مسئول اصلی ذی نفعان

 نشانه

5041 

 هدف

 نشانه

5043 

وضعیت 

 موجود

 اهداف اختصاصی

 نتایج مورد انتظار

 کد

اعضاي هیات علمی 

،دانشجویان و 

فناوران و سایر ذي 

 نفعان

معاونت تحقیقات و *

 فناوري دانشگاه

 ناوري سالمت فشوراي )

 دانشگاه (
هیات رییسه دانشگاه در *

 صورت ضرورت
 

 011% و تدوین شیوه نامه  تکمیل - 

 ها و آیین نامه هاي داخلی

سالمتپارک علم و فناوري   

نیاز دانشگاه با متناسب  
 

O1S1A1 

)اعضاي هیات 

علمی ،دانشجویان 

و فناوران و سایر 

 ذي نفعان(

معاونت تحقیقات و *

 فناوري

 و

معاونت توسعه و مدیریت *

 منابع دانشگاه
 

ردیف هاي  %544تکمیل 

 سازمانی مصوب

در 

 دست

 اقدام

چارت اداري و تکمیل 

 یمدیریت،نیروي کارشناسی 

 سالمتپارک علم و فناوري 

 دانشگاه

نیاز دانشگاه با متناسب  

O1S1A2 

دانشگاه هاي 

شش  منطقه

آمایش و مدیریت 

فناوري سالمت 

 دانشگاه

معاونت تحقیقات و *

 فناوري دانشگاه
 

تدوین و  

تصویب و 

ابالغ براي 

 اجرا

 فن توسعه راه نقشه تدوین -

 آوري

شش آمایش منطقه سالمت  

O1S1A3 

 اورانهفن و آیین نامه های قوانین سازی شفاف و فرآیندها و ارتقای بهبود)  S2دوم )د راهبر
 

 هدف  مسئول اصلی ذی نفعان

 نشانه

5041 

 هدف

 نشانه

5043 

وضعیت 

 موجود

 اهداف اختصاصی

 نتایج مورد انتظار

 کد

اعضاي هیات علمی 

و  ،دانشجویان

فناوران و سایر ذي 

 نفعان

معاونت تحقیقات و *

 فناوري دانشگاه
مدیریت فناوري سالمت )

 (دانشگاه
 

011%  011% در حال  
 اجرا

کیفیت و روان سازي  بهبود

 وريآ فن فرآیندهاي مستمر

 و کاهش بورکراسی

O1S2A1 



اعضاي هیات علمی 

،دانشجویان و 

فناوران و سایر ذي 

 نفعان

 

 و تحقیقات معاونت*

 دانشگاه فناوري

 سالمت فناوري توسعه شوراي)

 (دانشگاه

هیات رییسه دانشگاه و *

 هیات

 امنا برحسب مورد*

 

در حال  بازنگري سالیانه
 اجرا

 و رسانی روزب ، تدوین

آیین نامه  و قوانین اجراي

 هاي داخلی ها و شیوه نامه

O1S2A2 

 زیست محیط از حفاظت به التزام و اوری فن و پژوهش در اخالقاصول و مبانی   از پاسداری و ترویج(  S3)سوم راهبرد

اعضاي هیات  کلیه

علمی ،دانشجویان 

و پژوهشگران 

دانشگاهی و 

فناوران و سایر ذي 

 نفعان

 و تحقیقات معاونت*

  دانشگاه فناوري

مدیریت فناوري سالمت )

 (دانشگاه
کارگروه اخالق در پژوهش )*

 دانشگاه

 

حق نظارت مستمر بر رعایت 

مالکیت معنوي در کلیه 

فعالیت و دستاوردهاي 

 فناورانه حاصل از آن

درحال 
 اجرا

نظام  یدهو جهت یتتقو

دانشگاه در ثبت  یتیحما

 يمعنو یتاختراعات و مالک

O1S3A1 

اعضاي هیات علمی 

،دانشجویان و 

فناوران و سایر ذي 

 نفعان

 

*معاونت تحقیقات و 

 فناوري
)مدیریت توسعه فناوري *

 سالمت(

) کارگروه اخالق در 

 پژوهش دانشگاه(

 

مستمر و اخذ کد  نظارت

در  اخالق ارگروهک اخالق از

پژوهش جهت کلیه پروژه ها 

 و اقدامات فناورانه

در حال 
 اجرا

کدهاي اخالق و اخذ  

 در اخالق کمیته نظارت

و استان سطح  

در انجام کلیه پروژه  منطقه

ها و اقدامات فناورانه و 

رعایت استانداردهاي 

 پژوهشی

O1S3A2 

اعضاي هیات علمی 

،دانشجویان و 

فناوران و سایر ذي 

 نفعان

 

کارگروه اخالق در *

پژوهش دانشگاه)کمیته 

 ایمنی زیستی(

 نظارت مستمر 

در کلیه  زیستی ایمنی ضوابط

سنوات با نظارت  کمیته 

ایمنی زیستی کارگروه اخالق 

 در پژوهش دانشگاه

در حال 
 اجرا

 یزیست ایمنی ضوابط رعایت

 و پروژه هاي واجد

 و بیولوژیکیسوئ  اثرات

  محیطی زیست

 در اقدامات فناورانه

O1S3A3 

توسعه  و تقویت زیر ساخت های فن آوری سالمت در دانشگاه با تاکید بر محوریت دانشگاه های منطقه  :  ( O2 )2رویکرد  

 شش آمایش
 

تحقیقاتی و  تجهیزات ارتقای استانداردها و بهره وری با هدف خودکفایی دانشگاه در ارائه خدمات و  (  S1راهبرد اول)

 با محوریت منطقه شش آمایش آزمایشگاهی

ت علمی اعضاي هیا

،دانشجویان و 

معاونت تحقیقات و *

 فناوري

011%  01% در حال  
 اجرا

 آزمایشگاه  راه اندازي
GMP 

O2S1A1 



فناوران و سایر ذي 

 نفعان

 

ایمنی زیستی کمیته -

 دانشگاه

معاونت توسعه مدیریت  *

 و منابع انسانی دانشگاه

 

اعضاي هیات  کلیه

علمی ،دانشجویان 

و پژوهشگران 

دانشگاهی و 

فناوران و سایر ذي 

 نفعان

 و تحقیقات معاونت*

 دانشگاه فناوري
 فناوري توسعه )مدیریت

 دانشگاه( سالمت

 معاونت غذا و دارو*

 ،صنایع سازمان*

 استاندارد کل اداره*

 

 %04حداقل 

محصوالت 

 تولیدي

 %24حداقل 

 محصوالت

 تولیدي

فناور نیمه  واحدهاي توسعه -

صنعتی )شامل شرکت هاي 

فناور، هسته هاي فناور 

،شرکت هاي دانش بنیان 

 استانداردهاي با رعایت و...(

قانونی و اخذ مجوزهاي  

 فن محصوالت هئارا جهت

 ربازا به آورانه

 

O2S1A2 

اعضاي هیات  کلیه

علمی ،دانشجویان 

و پژوهشگران 

دانشگاهی و 

فناوران ،شرکت 

 هاي دانش بنیان و

 سایر ذي نفعان

 و تحقیقات معاونت*

دانشگاه فناوري  
 سالمت فناوري توسعه )مدیریت

 دانشگاه(

 544% 

 تکمیل

در حال 

 اجرا

ساختمان، تجهیزات  تکمیل

 و آزمایشگاه

 سالمتپارک علم و فناوري 

 دانشگاه

نیاز دانشگاه با متناسب  

O2S1A3 

 رشد مراکزشرکت های دانش بنیان ،  پارک علم و فناوری، تقویتتوسعه و : (S2دوم) راهبرد

 هدف  مسئول اصلی ذی نفعان

 نشانه

5041 

 هدف

 نشانه

5043 

وضعیت 

 موجود

 اهداف اختصاصی

 نتایج مورد انتظار

 کد

اعضاي هیات  کلیه

علمی ،دانشجویان 

و پژوهشگران 

دانشگاهی و 

فناوران و سایر ذي 

 نفعان

مراکزرشد فناوري هاي *

 دارویی و فناوري سالمت

01%  01% در حال  

 اجرا

طرح عملیاتی چرخه هاي 

-ایده تا محصول )نوآوري

 تولید(-فناوري

O2S2A1 

 و فناور واحدهاي

ي دانش ها شرکت

 بنیان

 و تحقیقات اونتمع*

 دانشگاه فناوري

 سالمت فناوري توسعه مدیریت)

 ( دانشگاه

01 
 تعداد

01 
 تعداد

00 
 تعداد

 هاي شرکت تعداد افزایش

 و ها شرکت بنیان، دانش

فناور هاي هسته  

 

O2S2A2 



اعضاي هیات علمی 

،دانشجویان و 

پژوهشگران 

دانشگاهی و 

فناوران و سایر ذي 

 نفعان

 

 و فناور واحدهاي

ي دانش ها شرکت

 بنیان

 و سایر ذي نفعان

 و تحقیقات اونتمع*

 دانشگاه فناوري

 سالمت فناوري توسعه مدیریت)

 (دانشگاه

01%  01% با  کسب درآمد براي پارک - 

ارائه خدمات به شرکت هاي 

 مستقر در آن

O2S2A3 

فناوران و  شرکت 

هاي دانش بنیان 

سایر ذي نفعان 

 دانشگاهی

 و تحقیقات معاونت*

 دانشگاه فناوري

 فناوري توسعه مدیریت)

 (سالمت

، مدیریت توسعه دانشگاه* 

 و منابع انسانی دانشگاه

01%  01% افزایش خدمات و تسهیالت  - 

سازي جهت تجاري 

)خدمات محصوالت

فنی،حقوقی،برند 

سازي،شبکه سازي،اعطاي 

 تسهیالت و...(

O2S2A4 

اعضاي هیات علمی  

و دانشجویان 

،فناوران و  شرکت 

هاي دانش بنیان 

سایر ذي نفعان 

 دانشگاهی

 و تحقیقات معاونت*

دانشگاه فناوري  
 سالمت فناوري توسعه مدیریت)

 (دانشگاه

مدیریت توسعه و منابع *

 انسانی دانشگاه

01%  01% توسعه اکوسیستم فناوري  - 

 در سطح دانشگاه

O2S2A5 

پارک استان ،اتاق 

صنعتی ، اتاق 

بازرگانی ، پارک 

تحصیالت 

تکمیلی،مراکز رشد 

دانشگاه ها 

،استانداري و سایر 

 ذي نفعان

 و تحقیقات معاونت*

دانشگاه فناوري  
 (فناوري توسعه مدیریت)

01%  01% همکاري در توسعه  - 

اکوسیستم فناوري در سطح 

 ششاستانی و کالن منطقه 

 آمایشی

O2S2A6 

 (: ظرفیت سازی و بسیج منابع مادی و معنوی و امکانات O3 )  3رویکرد 

 منابع داخلی دانشگاه و منابع بیرونی از آوری فن های فعالیت مالی منابع تقویت: ( S1اول ) راهبرد 

 هدف  مسئول اصلی ذی نفعان

 نشانه

 هدف

 نشانه

وضعیت 

 موجود

 اهداف اختصاصی

 نتایج مورد انتظار

 کد



5041 5043 

نوآوري و  صندوق

 فناوري پژوهش

 فناوران-

اعضاي هیات -

علمی و دانشجویان 

سایر فناوران و و 

 ذي نفعان

 ریاست دانشگاه*

 و تحقیقات معاونت*

 دانشگاه فناوري
 سالمت اورينف توسعه )مدیریت

 دانشگاه(

معاونت توسعه و مدیریت *

 منابع انسانی

 011%  درحال 

 انجام

 صندوقبا  قرارداد انعقاد

 عاملیت

O3S1A1 

اعضاي هیات علمی 

و و دانشجویان 

و  سایر ذي نفعان

فناوران و 

کارشناسان و 

 پژوهشگران

 و تحقیقات معاونت*

دانشگاه فناوري  
 سالمت فناوري توسعه )مدیریت

 دانشگاه(

مالی داخلی و  جذب منابع 2 0 01

از بخش هاي  خارجی

دولتی و خصوصی )صندوق 

دولتی، صندوق نوآوري 

 ،ریاست جمهوري، خیریه ها

سرمایه صنعتی،  گرنت

 (گذاران

O3S1A2 

اعضاي هیات علمی 

 دانشگاه

 و تحقیقات معاونت*

دانشگاه فناوري  
 سالمت فناوري توسعه )مدیریت

 دانشگاه(

 توسط فناورانه گرنت جذب 2 0 01

 علمی هیات اعضاي

O3S1A3 

 هاي دانشگاه

شش   منطقه

 آمایش

 و تحقیقات معاونت*

دانشگاه فناوري  
 سالمت فناوري توسعه )مدیریت

 دانشگاه(

11%  01%   و ها ظرفیت از گیري بهره - 

 و بالقوه هاي پتانسیل

 بالفعل

 شش منطقه هاي دانشگاه

 و رشد جهت در آمایش

 فناورانه هاي فعالیت توسعه

O3S1A4 

 اوران و ذی نفعانفن – علمی های توانمندی و ها  مهارتو ارتقای  تقویت: ( S2دوم )  راهبرد

 هدف  مسئول اصلی ذی نفعان

 نشانه

5041 

 هدف

 نشانه

5043 

وضعیت 

 موجود

 اهداف اختصاصی

 نتایج مورد انتظار

 کد

اعضاي هیات علمی 

 دانشگاه

 و تحقیقات معاونت*

دانشگاه فناوري  
 سالمت فناوري توسعه )مدیریت

 دانشگاه(

01%  01%  شرکت سرانه افزایش 54% 

، هیئت اعضاي  

 – آموزشی جلسات در

ها دوره و ها مهارتی،کارگاه  

 ساعت( محور فناوري

O3S2A1 
 



دانشجویان کلیه 

در مقاطع  دانشگاه

 مختلف تحصیلی

 و تحقیقات معاونت*

دانشگاه فناوري  
 سالمت فناوري توسعه )مدیریت

 دانشگاه(

01%  01%  54%  شرکت سرانه افزایش 

 دانشجویان،

 – آموزشی جلسات در

ها دوره و ها مهارتی،کارگاه  

ساعت( محور فناوري  

O3S2A2 
 

کارشناسان و 

پژوهشگران، 

فناوران و سایر ذي 

 نفعان

 و تحقیقات معاونت*

دانشگاه فناوري  
 سالمت فناوري توسعه )مدیریت

 دانشگاه(

01%  11%  54%  شرکت سرانه افزایش 

 پژوهشگران، و کارشناسان

نفعان ذي سایر و فناوران  

 – آموزشی جلسات در

ها دوره و ها مهارتی،کارگاه  

ساعت( محور فناوري  

 

O3S2A3 
 

 آوری فن عرصه در نفعان ذی مشارکت  تقویت توسعه و :( S3وم ) س راهبرد

 هدف مسئول اصلی ذی نفعان

 نشانه

5041 

 هدف

 نشانه

5043 

وضعیت 

 موجود

 اهداف اختصاصی

 نتایج مورد انتظار

 کد

 اعضاي هیات علمی

کارشناسان و 

پژوهشگران، 

فناوران و سایر ذي 

 نفعان

 و تحقیقات معاونت*

دانشگاه فناوري  

 سالمت فناوري توسعه )مدیریت

(دانشگاه  

 

 افزایش 

544 %  

تعداد دوره 

ها و برنامه 

 هاي آموزشی

 حال در

 اجر

 نظام دهیجهت و تقویت

 ثبت در دانشگاه حمایتی

معنوي مالکیت و اختراعات  

O3S3A1 

 علمی هیات اعضاي

 و کارشناسان

 پژوهشگران،

 ذي سایر و فناوران

 نفعان

 و تحقیقات معاونت*

دانشگاه فناوري  

 سالمت فناوري توسعه )مدیریت

 دانشگاه

 
01تعداد  
 

 
0تعداد   

0 عدادت  و اختراعات افزایش تعداد 

پتنت داخلی ثبت  

 

O3S3A2 

 علمی هیات اعضاي

 و کارشناسان

 پژوهشگران،

 ذي سایر و فناوران

 نفعان

 و تحقیقات معاونت*

دانشگاه فناوري  

 سالمت فناوري توسعه )مدیریت

 دانشگاه

 و اختراعات تعداد افزایش - 0 00

المللی بین پتنت ثبت  

O3S3A3 
 

 علمی هیات اعضاي

 و کارشناسان

 پژوهشگران،

 و تحقیقات معاونت*

دانشگاه فناوري  

 سالمت فناوري توسعه )مدیریت

 دانشگاه

 ثبت تعداد افزایش - 0 1

مشترک اختراعات  

المللی بین یا و ملی  

O3S3A4 
 



 ذي سایر و فناوران

 نفعان

 علمی هیات اعضاي

 و کارشناسان

 پژوهشگران،

 ذي سایر و فناوران

 نفعان

 و تحقیقات معاونت*

دانشگاه فناوري  

 سالمت فناوري توسعه )مدیریت

 دانشگاه

01%  01%  24%  سازي بهینه و افزایش 

 مشاوره خدمات

 و اي،آزمایشگاهی،حقوقی

 فنی

O3S3A5 

 یبین الملل و ،استانی ،ملی سطح در فناورانه-پژوهشی  – علمی تعامالت و تتبادال توسعه و تقویت:(  O4) 0 رویکرد

  مشترکو پروژه های  اقدامات برتاکید  با علمی رویدادهای و ها کنگره در شرکت:  ( S1اهبرد اول )ر

 هدف  مسئول اصلی ذی نفعان

 نشانه

5041 

 هدف

 نشانه

5043 

وضعیت 

 موجود

 اهداف اختصاصی

 نتایج مورد انتظار

 کد

 علمی هیات اعضاي

 و کارشناسان

 پژوهشگران،

 ذي سایر و فناوران

 نفعان

 و تحقیقات معاونت*

دانشگاه فناوري  

 سالمت فناوري توسعه )مدیریت

 دانشگاه

01 
 تعداد

1 
 تعداد

 حال در

 انعقاد

 نامه تفاهم تعداد فزایشا

بین هاي  

 و تحقیقاتی مراکز

و دولتی سازمانهاي  

 و ملی سطح در دولتی غیر

ها دانشگاه  

O4S1A1 
 

 هیئت اعضا

 علمی

و  دانشگاه

 دانشجویان

فن کلیه  

آوران و سایر ذي 

 نفعان

 و تحقیقات معاونت*

دانشگاه فناوري  

 سالمت فناوري توسعه )مدیریت

(دانشگاه  

مدیریت بین الملل *

 دانشگاه

 

 
تعداد 0  

 
تعداد 0  

 نامه تفاهم تعداد افزایش 

 بین هاي

 و تحقیقاتی مراکز

ودانشگاه  دولتی سازمانهاي

 ها در سطح بین المللی

 

O4S1A2 

عضاي هیات علمی ا

و دانشجویان 

 فناوران و

سایر  کارشناسان و

 ذي نفعان

 و تحقیقات معاونت*

دانشگاه فناوري  

 سالمت فناوري توسعه )مدیریت

(دانشگاه  

روابط عمومی *

 دانشگاه

معاونت توسعه و *

 مدیریت منابع

 
011%  

 
01%  

 حال در

 انجام

 اطالع تقویت و توسعه

 فرهنگ و تبلیغات و رسانی

 ، دانشگاهی درون سازي

المللی بین و ملی و استانی  

O4S1A3 



عضاي هیات علمی ا

و دانشجویان 

 فناوران و 

سایر کارشناسان و 

 ذي نفعان

 و تحقیقات معاونت*

دانشگاه فناوري  

 سالمت فناوري توسعه )مدیریت

 دانشگاه

 
01 
 تعداد

 
0 

 تعداد
 

 کنگره و سمینارها شرکت 

  و المللی بین و ملی هاي

 فناورانه رویدادهاي

O4S1A4 

عضاي هیات علمی ا

و دانشجویان 

 فناوران و 

سایر کارشناسان و 

 ذي نفعان

 و تحقیقات معاونت*

دانشگاه فناوري  

 سالمت فناوري توسعه )مدیریت

 دانشگاه

01 
 تعداد

1 
 تعداد

2 

 تعداد

 اعضاي اردوهاي و بازدیدها

 از دانشجویان و علمی هیات

صنعت بخش  

O4S1A5 
 

عضاي هیات علمی ا

و دانشجویان 

 فناوران و 

سایر کارشناسان و 

 ذي نفعان

 و تحقیقات معاونت*

دانشگاه فناوري  

 سالمت فناوري توسعه )مدیریت

 دانشگاه

0 
 تعداد

1 
 تعداد

2 

 تعداد

 

 در حضوربرگزاري و یا 

 بازارهاي فن و ها نمایشگاه

منطقه اي – ملی  

O4S1A6 

    پروژه ها و پایان نامه های محصول محور و فناورانه توسعه و  تقویت(S2)اهبرد دوم ر

 هدف  مسئول اصلی ذی نفعان

 نشانه

5041 

 هدف

 نشانه

5043 

وضعیت 

 موجود

 اهداف اختصاصی

 نتایج مورد انتظار

 کد

اعضاي هیات علمی 

 و دانشجویان

 و فناوران

 و تحقیقات معاونت*

دانشگاه فناوري  

 سالمت فناوري توسعه )مدیریت

(دانشگاه  

 

21 

 تعداد

 

51 

 تعداد

 

54 

 تعداد

 هاي طرح تعداد افزایش

  و محور محصول و فناورانه

صنعت با ارتباط  

 

O4S2A1 

اعضاي هیات علمی 

 و دانشجویان

 و فناوران

 و تحقیقات معاونت*

دانشگاه فناوري  

 سالمت فناوري توسعه )مدیریت

 دانشگاه

24 

 تعداد

54 

 تعداد

2 

 تعداد

 نامه پایانتعداد   افزایش

 محصول و فناورانه هاي

 محور

O4S2A2 

 


