
 

 

 

 

 مرکز رشد فناوری سالمت
 معاونت تحقیقات و فناوری

 کرمانشاهم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علو

 

 بسته حرکت به سوی دانشگاه نسل سوم

 

 
 



 

 

 

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 نسل سوم یدر گذار به دانشگاه ها یعلوم پزشک یساختار و عملکرد دانشگاه ها یو بازنگر ینیبازب

 وضعیت قبلی وضعیت فعلی عنوان فعالیت ردیف

 نداشتهوجود  انجام شده تشکیل کارگروه تخصصی 1

 نداشته وجود انجام شده گزارش جامع و کامل از دانشگاه های کارآفرین و بطور ویژه دانشگاه ملی سنگاپور 2ارائه  2

 وجود نداشته انجام شده آن یها تیفعال شتریمرکز رشد در جهت گسترش هرچه ب تیتقو 3

 وجود نداشته انجام شده توسعه زیرساختها و منابع دانشگاه با توجه به مدل دانشگاه کارآفرین 4

 وجود نداشته انجام شده دانشگاهایجاد و گسترش کمیته های فناوری دانشجویی با هدف تربیت نسل فناور در مرکز رشد  5

 وجود نداشته انجام شده برگزاری کافه فناوری سالمت  در مرکز رشد دانشگاه  در جهت گسترش تفکر نوآور در دانشگاه 6

7 
ارائه مشاوره ها و برگزاری کارگاه های مختلف جهت تاسیس شرکت های دانش بنیان و تقویت فعالیت های آنها در مرکز رشد 

 دانشگاه

 وجود نداشته انجام شده

 وجود نداشته انجام شده راه اندازی سامانه وندا جهت اتوماسیون سازی فرآیندهای اداری فناوران دانشگاه 8

9 
شگاه به منظور تولید و آموزش تولید  شور و دان سنتزی و اتاق تمیز در ک سایت های تولید مواد  راه اندازی یکی از بزرگترین 

 داروهای سنتزیجدیدترین 

 وجود نداشته انجام شده

 وجود نداشته انجام شده ایجاد فرصت های شغلی بیشتر برای جذب کارآفرینان و دانش آموختگان دانشگاه با توسعه مرکز رشد 10



 

 

  

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 در دانشگاه انیو خلق ثروت دانش بن ینیکارآفر

 وضعیت قبلی وضعیت فعلی عنوان فعالیت ردیف

 وجود نداشته انجام شده تشکیل کارگروه تخصصی 1

 وجود نداشته انجام شده برگزاری نخستین رویداد ملی کارآفرینی و فناوری سالمت با عنوان اینوتک سالمت برای نخستین بار در کشور 2

3 
دستاوردهای مرکز رشد دانشگاه برای جذب سرمایه طراحی و اجرای الگوهای کارآفرینی با برگزاری نمایشگاه توانمندی ها و 

 گذار و افراد خالق و کارآفرین و نوآور

 وجود نداشته انجام شده

 وجود نداشته انجام شده تقویت حوزه ارتباط با صنعت دانشگاه و انجام پروژه های مشترک میان دانشگاه و بخش صنعت و خدمات 4

5 
شجویان و  شارکت دان سعه م سالمت در جهت تو صدف  سالمت با عنوان  شگاه، فناوری  صنعت، دان سامانه  ستقرار  طراحی و ا

 اساتید در بخش صنعت  

 وجود نداشته انجام شده

 وجود نداشته انجام شده برگزاری تور فناوری 6

 نداشتهوجود  انجام شده عقد قرارداد با کارگزار رسمی فن بازار ملی ایران 7

 وجود نداشته انجام شده بسترسازی هرچه بیشتر در جهت تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی، پژوهشگران، و اساتید دانشگاه 8

 وجود نداشته انجام شده انتشار فعالیت های مرکز رشد در قالب کلیپ، کتابچه و سایت به زبان انگلیسی 9

 - انجام شده مورد داخلی 16انجام یک مورد ثبت اختراع بین المللی و  10

 4 3 شرکت دانش بنیان 7راه اندازی  11



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 نسل سوم یدر گذار به دانشگاه ها یعلوم پزشک یساختار و عملکرد دانشگاه ها یو بازنگر ینیبازب

 وضعیت قبلی وضعیت فعلی عنوان فعالیت ردیف

 وجود نداشته شدهانجام  تشکیل کارگروه تخصصی 1

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 نسل سوم یدر گذار به دانشگاه ها یعلوم پزشک یساختار و عملکرد دانشگاه ها یو بازنگر ینیبازب

 وضعیت قبلی وضعیت فعلی عنوان فعالیت ردیف

 وجود نداشته انجام شده ملی سنگاپورگزارش جامع و کامل از دانشگاه های کارآفرین و بطور ویژه دانشگاه  2ارائه  2



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 نسل سوم یدر گذار به دانشگاه ها یعلوم پزشک یساختار و عملکرد دانشگاه ها یو بازنگر ینیبازب

 وضعیت قبلی وضعیت فعلی عنوان فعالیت ردیف

 وجود نداشته انجام شده آن یها تیفعال شتریمرکز رشد در جهت گسترش هرچه ب تیتقو 3

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 نسل سوم یدر گذار به دانشگاه ها یعلوم پزشک یساختار و عملکرد دانشگاه ها یو بازنگر ینیبازب

 وضعیت قبلی وضعیت فعلی عنوان فعالیت ردیف

 وجود نداشته انجام شده توسعه زیرساختها و منابع دانشگاه با توجه به مدل دانشگاه کارآفرین 4



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 نسل سوم یدر گذار به دانشگاه ها یعلوم پزشک یساختار و عملکرد دانشگاه ها یو بازنگر ینیبازب

 وضعیت قبلی وضعیت فعلی عنوان فعالیت ردیف

 وجود نداشته انجام شده در مرکز رشد دانشگاهایجاد و گسترش کمیته های فناوری دانشجویی با هدف تربیت نسل فناور  5

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 نسل سوم یدر گذار به دانشگاه ها یعلوم پزشک یساختار و عملکرد دانشگاه ها یو بازنگر ینیبازب

 وضعیت قبلی وضعیت فعلی عنوان فعالیت ردیف

 وجود نداشته انجام شده دانشگاه  در جهت گسترش تفکر نوآور در دانشگاهبرگزاری کافه فناوری سالمت  در مرکز رشد  6



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 نسل سوم یدر گذار به دانشگاه ها یعلوم پزشک یساختار و عملکرد دانشگاه ها یو بازنگر ینیبازب

 وضعیت قبلی وضعیت فعلی عنوان فعالیت ردیف

7 
برگزاری کارگاه های مختلف جهت تاسیس شرکت های دانش بنیان و تقویت فعالیت های آنها در مرکز رشد ارائه مشاوره ها و 

 دانشگاه

 وجود نداشته انجام شده

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 نسل سوم یدر گذار به دانشگاه ها یعلوم پزشک یساختار و عملکرد دانشگاه ها یو بازنگر ینیبازب

 وضعیت قبلی وضعیت فعلی عنوان فعالیت ردیف

 وجود نداشته انجام شده راه اندازی سامانه وندا جهت اتوماسیون سازی فرآیندهای اداری فناوران دانشگاه 8



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 نسل سوم یدر گذار به دانشگاه ها یعلوم پزشک یساختار و عملکرد دانشگاه ها یو بازنگر ینیبازب

 وضعیت قبلی وضعیت فعلی عنوان فعالیت ردیف

9 
شگاه به منظور تولید و آموزش تولید  شور و دان سنتزی و اتاق تمیز در ک سایت های تولید مواد  راه اندازی یکی از بزرگترین 

 جدیدترین داروهای سنتزی

 وجود نداشته انجام شده

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 نسل سوم یدر گذار به دانشگاه ها یعلوم پزشک یساختار و عملکرد دانشگاه ها یو بازنگر ینیبازب

 وضعیت قبلی وضعیت فعلی عنوان فعالیت ردیف

 وجود نداشته انجام شده ایجاد فرصت های شغلی بیشتر برای جذب کارآفرینان و دانش آموختگان دانشگاه با توسعه مرکز رشد 10



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پزشکی کرمانشاه دانشگاه علوم
 در دانشگاه انیو خلق ثروت دانش بن ینیکارآفر

 وضعیت قبلی وضعیت فعلی عنوان فعالیت ردیف

 وجود نداشته انجام شده تشکیل کارگروه تخصصی 1

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 در دانشگاه انیو خلق ثروت دانش بن ینیکارآفر

 وضعیت قبلی وضعیت فعلی عنوان فعالیت ردیف

 وجود نداشته انجام شده برگزاری نخستین رویداد ملی کارآفرینی و فناوری سالمت با عنوان اینوتک سالمت برای نخستین بار در کشور 2



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 در دانشگاه انیو خلق ثروت دانش بن ینیکارآفر

 وضعیت قبلی وضعیت فعلی عنوان فعالیت ردیف

3 
ق و طراحی و اجرای الگوهای کارآفرینی با برگزاری نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای مرکز رشد دانشگاه برای جذب سرمایه گذار و افراد خال

 کارآفرین و نوآور
 وجود نداشته انجام شده

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 در دانشگاه انیو خلق ثروت دانش بن ینیکارآفر

 وضعیت قبلی وضعیت فعلی عنوان فعالیت ردیف

 وجود نداشته انجام شده تقویت حوزه ارتباط با صنعت دانشگاه و انجام پروژه های مشترک میان دانشگاه و بخش صنعت و خدمات 4



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 در دانشگاه انیو خلق ثروت دانش بن ینیکارآفر

 وضعیت قبلی فعلیوضعیت  عنوان فعالیت ردیف

5 
شجویان و  شارکت دان سعه م سالمت در جهت تو صدف  سالمت با عنوان  شگاه، فناوری  صنعت، دان سامانه  ستقرار  طراحی و ا

 اساتید در بخش صنعت  

 وجود نداشته انجام شده

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 در دانشگاه انیو خلق ثروت دانش بن ینیکارآفر

 وضعیت قبلی وضعیت فعلی فعالیتعنوان  ردیف

 وجود نداشته انجام شده برگزاری تور فناوری 6



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 در دانشگاه انیو خلق ثروت دانش بن ینیکارآفر

 وضعیت قبلی وضعیت فعلی عنوان فعالیت ردیف

 وجود نداشته انجام شده عقد قرارداد با کارگزار رسمی فن بازار ملی ایران 7

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 در دانشگاه انیو خلق ثروت دانش بن ینیکارآفر

 وضعیت قبلی وضعیت فعلی عنوان فعالیت ردیف

 وجود نداشته انجام شده بسترسازی هرچه بیشتر در جهت تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی، پژوهشگران، و اساتید دانشگاه 8



 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 در دانشگاه انیو خلق ثروت دانش بن ینیکارآفر

 وضعیت قبلی وضعیت فعلی عنوان فعالیت ردیف

 وجود نداشته انجام شده انتشار فعالیت های مرکز رشد در قالب کلیپ، کتابچه و سایت به زبان انگلیسی 9

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 در دانشگاه انیو خلق ثروت دانش بن ینیکارآفر

 وضعیت قبلی وضعیت فعلی عنوان فعالیت ردیف

 وجود نداشته انجام شده مورد داخلی 16انجام یک مورد ثبت اختراع بین المللی و  10

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 در دانشگاه انیو خلق ثروت دانش بن ینیکارآفر

 وضعیت قبلی وضعیت فعلی عنوان فعالیت ردیف

 4 3 شرکت دانش بنیان 7راه اندازی  11



 

 

 کردستان بسته حرکت به سوی دانشگاههای نسل سوم

 

 هعضککگو رگروه مد ظر ه عد هللهف جه،رد ظر ه  هللهف شهرز شهظمد ظر ه مودیظ تشککل ک رگروه م مگمیر و    م تیهککلگ هاییخگو ی ککییککر هککگشو ظر  میشت   گ  هکک مو(

 ر خهلل شهند ظر ه مودهلل،لفه رضگ رد ظر ه بخ  گر پ ه شو(

  هکک اگ حدگ و هش شککهر یگو ظه ب با گن مقکک ره ظر مادرگ ظر شم اگ  میشت پ شککلر )هعضککگو رگروه مد ظر ه  هللهف شهرز شهظمد ظر ه جهظ د ج ورد ظر ه تشککل ک رگروه م مگمیر و

  ا ئرد ظر ه طگخهم پگشگ رد ظر ه  گظر ههدگع ک  قبد ظر ه هبههخ م قگظرو(

    ه خگو حهلل ههک  )هعضکگو رگوه مد ظر ه مودهلل ج ورد ظر ه مودهلل بگقهیگظ  عهجگند ظر ه هک اگ  ا ئرد ظر ه بی هظ شکگخدههظود ظر ه خهلله و ه،هه ر هکگشو   ههک رههر   گ  تهب و

 مودهللود شگخی مادهود مگر گ رلیه(

 بگ یگ ر  دیظن مق اهللهت ظر مهللخگو  میشت مهلله   ظه شیگم 

  94-95و رش گ ه مو ظخگن مردع رگرظه ر  ر ظو   دقگل ظ   هگل تو  لر ه جگ  م گحدگ   ملگ اگ ظه طلدگن ملهجر شهللم چاهلل بههبه ظهج 

 تل  د مقئیل بق گ   هعضگو وه م ظه شلهللم پهه گرو 

 جیههو جلگا و خگو قگبک  هوذهرو بگ بخب ی ییر   یگرج هش ظه شیگم ظه شلهللم پ شلرد 

  یگ گ بیهللهشو – میشت بیهللهشو ظر ج لهلل رگریگ گ خگ 

  عدلر ،ههحر   ش گن ظر بخب ی ییر میشت بخشر هش ظ رم خگو 

 میشت رهظ یایژو ظر بخب ی ییر  

 میشت رگر میشو علی   شمگ شیگخر ظر  شمگ شیگخیگو بخب ی ییر  

 تعیین فعالیتهای آموزشی قابل ارائه به بخش خصوصی و خارج از دانشگاه توسط دانشکده پرستاری

 



 

 

 در کالن منطقه با پیش از بسته مربوطه ی دانشگاههای نسل سومبسته حرکت به سو یفعل تیوضع سهیمقا

 دانشگاه هماهنگ کننده: کردستان

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 وضعیت قبلی وضعیت فعلی عنوان فعالیت ردیف

 - %100 تشکیل کارگروه ویژه خصوصی سازی خدمات آموزشی 1

 - %100 ات کارگروه ویژه خصوصی سازی  در دانشگاهبرگزاری جلس 2

 - %100 آمایشی 3مشارکت در جلسات کارگروه ویژه کالن منطقه  3

 - %100 نیازسنجی خدمات آموزشی قابل واگذاری و قابل ارائه به بخش خصوصی 4

 - %100 مشارکت درتهیه الگوی توسعه خصوصی سازی آموزش عالی سالمت 5

 - %100 ه شناسنامه مأموریت خصوصی سازیمشارکت در تهی 6

 - %50 تهیه شیوه نامه واگذاری خدمات آموزشی  فلوشیپ قلب به بخش خصوصی 7

 دانشگاه علوم پزشکی ایالم

 وضعیت قبلی وضعیت فعلی عنوان فعالیت ردیف

 - %100 تشکیل کارگروه ویژه خصوصی سازی خدمات آموزشی 1

 - %100 خصوصی سازی  در دانشگاه برگزاری جلسات کارگروه ویژه 2

 - %100 آمایشی 3مشارکت در جلسات کارگروه ویژه کالن منطقه  3



 

 - %100 نیازسنجی خدمات آموزشی قابل واگذاری و قابل ارائه به بخش خصوصی 4

 - %100 مشارکت درتهیه الگوی توسعه خصوصی سازی آموزش عالی سالمت 5

 - %100 ریت خصوصی سازیمشارکت در تهیه شناسنامه مأمو 6

7 
تهیه شیوه نامه گذاری خدمات آموزشی دوره های کارآموزی آزمایشگاه به بخش 

 خصوصی
50% - 

 دانشگاه علوم پزشکی کردستان

 وضعیت قبلی وضعیت فعلی عنوان فعالیت ردیف

 - %100 تشکیل کارگروه ویژه خصوصی سازی خدمات آموزشی 1

 - %100 کارگروه ویژه خصوصی سازی  در دانشگاهبرگزاری جلسات  2

 - %100 آمایشی 3مشارکت در جلسات کارگروه ویژه کالن منطقه  3

 - %100 نیازسنجی خدمات آموزشی قابل واگذاری و قابل ارائه به بخش خصوصی 4

 - %100 مشارکت درتهیه الگوی توسعه خصوصی سازی آموزش عالی سالمت 5

 - %100 ناسنامه مأموریت خصوصی سازیمشارکت در تهیه ش 6

 - %50 تهیه شیوه نامه گذاری خدمات آموزشی نیروهای حدواسط به بخش خصوصی 7

 دانشگاه علوم پزشکی همدان

 وضعیت قبلی وضعیت فعلی عنوان فعالیت ردیف

 - %100 تشکیل کارگروه ویژه خصوصی سازی خدمات آموزشی 1

 - %100 صوصی سازی  در دانشگاهبرگزاری جلسات کارگروه ویژه خ 2



 

 - %100 آمایشی 3مشارکت در جلسات کارگروه ویژه کالن منطقه  3

 - %100 نیازسنجی خدمات آموزشی قابل واگذاری و قابل ارائه به بخش خصوصی 4

 - %100 مشارکت درتهیه الگوی توسعه خصوصی سازی آموزش عالی سالمت 5

 - %100 ت خصوصی سازیمشارکت در تهیه شناسنامه مأموری 6

 - %100 تهیه شیوه نامه گذاری آموزش دستیاری، رادیوتراپی به بخش خصوصی 7

 

 


