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ح�زه و دانشگاه 

از س�ی معاونت تحقیقات وزارت بهداشت؛

نتایج ارزیابی فعالیت های فناورانه دانشگاه های عل�م پزشک� منتشر شد
نتایج ارزیابی میدان� فعالیت فناورانه ۷۳ دانشگاه عل�م پزشک� در سراسر کش�ر اعالم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، دکتر یونس پناه� گفت: در سال جاری برای نخستین بار بازدید میدان�
مراکز رشد و پارک های علم و فناوری سالمت ت�سط تیم ارزیابی به ص�رت حض�ری انجام پذیرفت.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت به شرح نتایج نهایی ارزیابی های انجام شده پرداخت و اظهار داشت: طبق ارزیابی انجام شده در تیپ یک
دانشگاه های عل�م پزشک� تهران و شهید بهشت� در جایگاه اول و دوم قرار دارند و پس از آن با اختالف زیاد دانشگاه های شیراز، تبریز، مشهد، اصفهان،

ایران، کرمان، اه�از و مازندران به ترتیب م�ف� به کسب باالترین امتیازها شدند.

وی در ادامه افزود: در تیپ دو دانشگاه عل�م پزشک� کرمانشاه با اختالف چشمگیر باالترین امتیاز را کسب کرد و پس از آن دانشگاه های گیالن و همدان در
رتبه های دوم و س�م قرار گرفتند. در تیپ سه نیز دانشگاه شاهرود، بم و خراسان شمال� باالترین امتیازهای فناوری را از آن خ�د کردند. سه دانشگاه عل�م

پزشک� بقیه هللا، ارتش و جهاددانشگاه� نیز بیشترین امتیاز کل فعالیت های فناوری دانشگاه های با مام�ریت خاص را کسب کردند.

 پناه� در خص�ص روند انجام ارزیابی سطح فناوری دانشگاه های عل�م پزشک� عن�ان کرد: ارزیابی فعالیت های فناوری دانشگاه های عل�م پزشک� در وهله
نخست بر اساس خ�داظهاری و بارگذاری مستندات در سامانه HTDO انجام م� ش�د و سپس تیم ارزیاب به محل اعزام م� ش�د و مستندات بارگزاری شده

راست� آزمایی م� ش�د.

به گفته وی، این بازدیدهای میدان� عالوه بر کمک به واقع� تر شدن نتایج ارزیابی ها فرصت� برای تبادل تجربیات و نظرات تخصص� فعاالن ح�زه فناوری در
دانشگاه های عل�م پزشک� کش�ر به شمار م� رود.

پناه� با بیان اینکه در سال های آینده ضمن ارتقای کیفیت بازدیدهای میدان�، روند بازدیدهای میدان� در دانشگاه های منتخب کش�ر ادامه خ�اهد یافت،
خاطرنشان کرد: ت�زیع بودجه های حمایت� از مراکز رشد و پارک های علم و فناوری سالمت بر اساس نتایج ارزیابی ها انجام خ�اهد شد و برای دانشگاه های

برتر در تیپ های مختلف دانشگاه� و دانشگاه هایی که بیشترین میزان رشد را داشتند امتیازات ویژه ای در نظر گرفته م� ش�د.
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