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 سالمتدر بخش کارآفرینی و تجاری سازی  هسته تحقیقاتی

 

 مقدمه 1

شد    سال  ستر ر شد پایدار این تولیدات و افزایش       های اخیر، ب سیدن به ر ست، اما برای ر شور بوده ا قابل توجه تولیدات علمی در ک

ضا و رفاه جامعه پرداخت.           ستاوردها در جهت نیاز و تقا سازی و کاربرد این د سات علمی، باید به تجاری  س شی مؤ پویایی و اثربخ

در محیط  کادمیک توجه نمود. همچ ین به م ظور رسیییدن به هد  برای رسیییدن به اشییتپال پایدار باید بر مسییرله کار فری ی   

های دانشییهاهی، تعریی یک هسییته با رویکرد کاربردی سییاختن دسییتاوردهای   ترجمان دانش و حرکت بر لبه دانش در پژوهش

ستفاده از  ن    شی به م ظور ا ضروری به نظر می     ها در بخشپژوه سالمت  ص عت و خدمات  سد. به ویژه های مختلی  در حوزه  ر

های شییود، اما نرخ خلف فرصییتهای زیادی که به م ظور انجام کارهای پژوهشییی انجام میهای نظام سییالمت با هزی هف اوری

های این حوزه بسیار پایین است. درحالیکه ظرفیت بسیار زیادی برای اشتپال داخلی     و قابلیت هاشپلی و تعریی تجاری از فرصت  

گویای اهمیت صییی ایو کودک در      1 مارهای موجود در مرکز  مار ایران نیز، مطابف جدول       ه وجود دارد.المللی در این زمی  و بین

 اشتپال است.

 

 سهم از اشتغال سهم از تعداد ترکیب واحد تولیدی

 %99 %49 نفر کار کن( 94ص ایو کودک )تا 

 %19 %0 نفر کار کن( 44تا  05ص ایو متوسط )

 %99 %3 کار کن(نفر  155ص ایو بزرگ )باالی 

 

سهم را دارند. ب ابراین تقویت  ن         شترین  شور بی شده در ک شتپال ایجاد  ا به هص ایو کودک هم از نظر تعداد و هم از نظر میزان ا

وز در ای ه های بسیار زیاد کشی نشده   های دانشهاهی و علی الخصوص بخش سالمت الزم است، درا که پتانسیل     ویژه در حوزه

سایی انواع فرصت   این بخش وجود  ش ا سبه و تحلیل اندازه    هبخش سالمت، نیاز به انجام مطالع ها در دارد. برای  شامل محا بازار، 

های بالقوه و همچ ین تحلیل م ابو مورد نیاز برای خلف فرصیییت در این بخش بی ی روندها، یافتن فرصیییتبازار و خدمات، پیش

سالمت برای      شهری  ست. به ع وان مثال، بخش گرد سالمت،      ا صوالت  سمت ارائه ک  دگان خدمات و مح سود وری به  هدایت 

 ا شوند  های بازاریابی مؤثر در این بخش  ش نیازم د یک بازاریابی غیرمتمرکز است که بدین م ظور، باید فعاالن این بخش با شیوه  

صوالت و خدمات خود، بتوان د بازارهای خارجی را    ش اخت بازار داخلی برای مح سایی ک  د و پس از  ن برای     و عالوه بر  ش ا نیز 

اخت  های  موزشی، ش ای، بستهتبلیغ و بازاریابی در بازارهای داخلی و خارجی اقدام نمای د. برای نیل به این اهدا  خدمات مشاوره

کار های تجاری و کسب و  های طراحی مدلهای ارزیابی محصوالت ف اورانه بخش سالمت و روش  س جی، شیوه  مطالعات امکان

 مورد نیاز است.

سته متمرکز بر ج به  ضروری به نظر می     های تجاریب ابراین یک ه سالمت  شی بخش  سد سازی مطالعات و نتایج پژوه . از این ر

ت و در بازار خدما فرصت  مودننراهم فرو هسته تحقیقاتی کار فری ی و تجاری سازی، به م ظور پژوهش در جهت ش اسایی و یا     

 شود. ابعاد مختلی این هسته، شامل بُعد   ای با ساختار د د بُعدی پیش هاد می  ع وان یک هسته د د رشته  محصوالت سالمت به   

ها، ابعاد ف اوری )کسییب و کارهای  نالین و محصییوالت کاربردی مثل ای، بُعد رهبری و هدایت پژوهش موزشییی، بُعد مشییاوره

 شود.ک استادان و فعاالن حوزه سالمت پوشش داده میشود که به کمهای تسهیل ک  ده کسب و کارها( میاپلیکیشن
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 سالمت بخش در سازی تجاری و کارآفرینیمعرفی هسته تحقیقاتی  2

سییازی و تجاری هایدانش و مهارت مطالعات انجام جهتبه  سییالمت بخش در سییازی تجاری و کار فری یهسییته تحقیقاتی 

های جدید ایجاد شده است.   های دانشهاهی، اختراعات و ایده های پژوهشبازاریابی محصوالت، خدمات و فرای دها بر اساس یافته  

، کار فری ی سالمت، رهبری پزشکی، ترمین مالی نو وری در بخش سالمت    مباحثی دون نقشه راه کار فری ی  در حیطهاین هسته  

ر دی و مطابف با نیاز روز بازاعلم کاربر تجاری سییازی م ظور برای کار فری ان بخش سییالمت به به دنبال ایجاد پشییتوانه علمی

های نو ورانه به م ظور بهبود خدمات سالمت به دلیل کمیاب بودن سرمایه برای نو وران، الزم است افرادی که ایده .استسالمت 

سعه موفف بوده اند.         دارند، تک یک شابه تو ص ایو دیهر و در مراحل م سرمایه درنظر بهیرند که در  ستیابی به  ین اهایی را برای د

صص می    ستفاده از م ابو را بدهد، همچ ین از  تواند از طریف نو وری در روشسرمایه و تخ های ترمین مالی به کار فری ان اجازه ا

 همچ ین این هسته تالش در بهبود و به بلوغ انداز بل دمدت این نوع کسب و کارها را بهبود بخشد.نوسانات تجاری بکاهد و دشم

ای هتواند با همکاری زیسییت بومشییوند. این هسییته میری ی دارد که باعث بهبود سیییسییتم سییالمت میهای کار فرسییاندن ایده

اتی  هسته تحقیق  ایناهمیت تشکیل   هایی را در جهت تجاری سازی دستاوردهای علمی بردارد.  گام در بخش سالمت،  کار فری ی

 شهاه است.های پژوهشی داندر واقو در ایجاد پیوند میان ص عت، جامعه و یافته

 چشم انداز 3

 م طقه کالن در سازی تجاری و کار فری ی مدیریت و اقتصاد رسیدن به مرجعیت علمی و پژوهشی در زمی ه

 موریتمأ 4

 سالمت در زمی ه انجام مطالعات زیر می باشد: بخش در سازی تجاری و کار فری ی موریت های هسته تحقیقاتیمر

 های سالمتانجام شده در حوزه ف اوریهای مطالعه میزان ارزش افزوده نو وری 
 هاتجاری سازی پروژهس جی مطالعات امکان 
 س جی و ارزیابی ف اوری سالمتانجام مطالعات امکان 
 های کار فری انه و نو ورانه بخش سالمتها و ف اوریهای جدید به م ظور ترمین مالی طرحیافتن راه 
 و کار فری یسازی های نوین تجاریمطالعه در زمی ه مهارت 
 های جدید بخش سالمتهای تجاری بر اساس ف اوریها و مدلنوشتن طرح 
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 گرایش های تحقیقاتی 5

 

 های الزم برای رسیدن به هدفها، روش ها و برنامهاستراتژی 6

 های نو ورانه بخش سالمتس جی از وزارت بهداشت در زمی ه ایده نیاز 
  تجاری سازی دستاوردهای علمیجهت انجام پژوهش های کاربردی در زمی ه  ص عت، معدن و تجارتوزارت با همکاری 
 هو جامع مورد نیاز دانشهاه خلف ثروت های کارش اسی ارشد و دکتری به سمت موضوعاتنامههدایت نسبتی از پایان 
  هاخلف ثروت و کار فری ی در دانشهاهحمایت وزارت بهداشت از طرح ها و مطالعات مرتبط با جلب 
 و سالمت کار فری یکاری مشترک پژوهشی با سایر مراکز علمی و مراکز تحقیقاتی مرتبط با بخش هم   

های جدید سالمتمخارج دولت و ترمین مالی خصوصی ف اوری

های نو ورانه بخش سالمتگذاری طرحمخارج سرمایه

های دانشهاهی بر رفو نیازهای جامعهتاثیر تجاری سازی طرح

تجاری سازی و خلف ثروت با استفاده از گردشهری سالمت

تجاری سازی و ترمین مالی محصوالت ف اوری سالمت  

مطالعات امکان س جی و ارزیابی ف اوری سالمت

(در حوزه گردشهری سالمت و غیره)های نوین سالمت مطالعات بازاریابی خدمات و ف اوری

ب یانهای نو ورانه تولیدات دانشهای ترمین مالی طرحروش
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 در ستتازی تجاری و کارآفرینیهستتته تحقیقاتی »های عناوین و زمانبندی برنامه 7

 «سالمت بخش

 

  

نیازس جی و برنامه ریزی جهت تدوین پژوهشی موضوعات مرتبط با هسته •

خش ایجاد انهیزه برای دانشجویان جهت مطالعه بر روی ج به های مختلی کار فری ی و تجاری سازی در ب•
سالمت

ی ارشد جلب همکاری استادان دانشکده مدیریت، جهت راه مایی و هدایت پایان نامه های دانشجویان کارش اس•
در جهت ماموریت های هسته تحقیقاتی

(سال1ماه تا 1)برنامه های کوتاه مدت ( الف

نیازس جی و برنامه ریزی جهت تدوین پژوهشی موضوعات مرتبط با هسته •

خش ایجاد انهیزه برای دانشجویان جهت مطالعه بر روی ج به های مختلی کار فری ی و تجاری سازی در ب•
سالمت

ی ارشد جلب همکاری استادان دانشکده مدیریت، جهت راه مایی و هدایت پایان نامه های دانشجویان کارش اس•
در جهت ماموریت های هسته تحقیقاتی

(سال3تا 1)برنامه های میان مدت ( ب

جلب همکاری استادان دانشهاه های علوم پزشکی و وزارت علوم کشور، جهت همکاری در راه مایی و هدایت•
رساله های دانشجویان دکتری در راستای ماموریت های هسته تحقیقاتی 

ارائه نتایج مطالعات انجام گرفته به وزارت خانه ها و سازمان های مرتبط•

ر سازمان عملیاتی نمودن نتایج به دست  مده از پژوهش های مرتبط با هسته، با همکاری وزارت بهداشت و سای•
ها

اد و تدوین گزارش کامل در زمی ه پژوهش های کار فری ی و تجاری سازی در بخش سالمت و ارائه  ن به افر•
های ذیربطسازمان

(لمللیحداقل یک طرح بین ا)المللی جهت تجاری سازی دانش نو ورانه در بخش سالمت های بینجلب همکاری•

(سال5تا 3)برنامه های بلندمدت ( ج
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 دستاوردهای هسته تحقیقاتی 8

 فرای دهای کسب و کارهای اجرایی به م ظور تسریو یا بهبود ساخت پلتفرم ها و پالگین 
 تدوین راه ماها و راهکارهای تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی 
 سازی دستاوردهای سالمت(های تجاریو سایر مشاورهطرح تجاری، مطالعه امکان س جی ای )نوشتن انجام خدمات مشاوره 
 طرح تجاری، مطالعه امکان س جی موزشی برای نوشتن های تهیه بسته 
  های انواع بازاریابی محصوالت سالمتبستهطراحی و ارائه 
 مورد حمایت سازمان ها و وزارت خانه های مرتبط با بخش سالمت  یکاربرد پژوهش های 
  مقاالت علمی پژوهشی معتبر داخلی و خارجی در زمی ه فعالیت هسته پژوهشی 
 المللیهای مختلی داخلی و بینجذب پژوهشهر از دانشهاه 

 ارکان 9

 

 پژوهشی هسته:اعضای تیم 

 

  

وحددکتر مریم سلیمانی م:مسئول هستهدکتر محمدرضا ملکی:ناظر عالی هسته

دوقیدکتر فرح از ص: مسئول ترجمان دانشدکتر رفعت باقرزاده:دبیر هسته

دکتر  یدین  رین خصالدکتر فرح از صدوقیدکتر عباس شیخ طاهری

دکتر افسانه ده اددکتر لیال نعمتی انارکی قای امین علیزاده

دکتر مازیار مرادی الکهدکتر علی کبیردکتر شاندیز مصلحی
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 دعوت به همکاری 11

دانشهاه علوم پزشکی ایران جهت انجام پژوهش های کاربردی در   سالمت   بخش در سازی  تجاری و کار فری یهسته تحقیقاتی  
سایر موضوعات مرتبط با کار فری ی و    و  های نو ورانه گردشهری سالمت  ، طرحسازی محصوالت ف اورانه سالمت    تجاریزمی ه 

مدیریت اطالعات   سییالمت از دانشییجویان، اعهییای هیات علمی و همکاران گروه های اقتصییاد سییالمت،  در حوزهخلف ثروت 
شتی درمانی،  سالمت،  ست        مدیریت خدمات بهدا سیا شکی،  سانی پز سالمت کتابداری و اطالع ر سالمت در بالیا  هذاری  ر د و 

در  کیهای علوم پزش دانشهاه  پزشکی ایران، همچ ین دیهر های دانشهاه علوم  دانشکده مدیریت و اطالع رسانی و سایر دانشکده    
شور     سر ک ست   و همچ ین  سرا سیا سازمان   از مدیران و  سایر  صاد   هذاران  سالمت )وزارت اقت و امور دارایی،   های مرتبط با بخش 

در زمی ه فعالیت   ...( و وزارت بهداشت وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نفت  وزارت ص عت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه،  
سته مورد نظر، در جهت   شدن  کاربردیهای ه شدن    تر  ضا محور  سهیل در انجام مطالعات     نتایج پژوهش و تقا شده و ت های یاد 

 مرتبط دعوت به همکاری می نماید. 

 

 


