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 حوزه سالمت الکترونیک وکارهای نوپاکسبمدل پیشنهادی توانمندسازی 

 هاآپاستارت کاروفضای کسب تشریح مختصر

 
پ نیاز به منابع مالی آشود. در مراحل اولیه حیات یک استارتو بلوغ تشکیل می سنجی، توسعه، معرفی، رشدچرخه از شش مرحله تحقیق، امکاناین 

 .محدود است

 
  …,Series B,C,D)تشکیل شرکت(،  Series seed  ،series A، مرحله  pre-seed(، مرحله Idea Stageمرحله ایده )

 

 
 

 
های ها، موسسات عمومی و دولتی، سازمانها و نهادهایی همچون دانشگاهگذاران منجی یا سازمان، کارآفرینان، سرمایهمنتورها )مربیان(، مشاوران

دهنده خدمات )حقوقی، خدمات رائههای اهای تحقیقاتی، سازمانها، فضاهای همکاری و...(، سازمان2دهنده، شتاب)مراکز رشد( ها1پشتیبانی )انکوباتور
 های واسطه و تشکیالت صنفی گذاران، مشتریان، سازمانها، سرمایهکننده، رسانه حمایتخیرین  های خیریه،سازمان، های بزرگشرکت، مالی و...(

 
 عدم آگاهی و آموزش الزم -1

 دغدغه های مالی -2

 های مختلفمجوزهای موازی در حوزه -3

 محرمانگی داده سالمتدغدغه  -4

                                                        
1Incubator  
2Accelerator  

  آپاستارت چرخه حیات

  آپ و جذب سرمایهراحل رشد استارتم

  هاآپاستارتزیگران اکوسیستم حوزه با

  مشکالت
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 مورد نیاز APIتامین داده و  -5

 محدودیتهای تبلیغاتی -6

 سایر -7

 
  توانمندسازی شرکت ها در قالب برگزاری کارگاه های آموزشی -1

  های مالیارائه حمایت -2

 معرفی به بازار  -3

  جذب سرمایه گذار -4

 API دولتی و ملی به صورت های دادهها و پایگاهوکارهای خصوصی به زیرساختتسهیل دسترسی کسب -5

 رفع موانع قانونی برای اخذ مجوزکمک به  -6

 هاو تامین زیرساخت کمک به تبلیغ و معرفی استارت آپها -7

 های مختلفپآشبکه سازی بین استارت -8

 سایر -9

 

 ها دغدغه دارند )با محوریت حوزه سالمت(آپکه در حوزه استارت یمعرفی نهادهای
 
 ش پزشکیوزارت بهداشت، درمان و آموز .1

 مرکز مدیریت آمار و فناوری اطالعات  .1.1

 اداره تنظیم مقررات استانداردها و صدور پروانه .1.1.1

 معاونت تحقیقات و فناوری .1.2

 معاونت درمان .1.3

 معاونت بهداشت .1.4

 معاونت آموزشی .1.5

 معاونت غذا و دارو .1.6

 معاونت حقوقی .1.7

 مرکز حراست .1.8

 وزارت صنعت، معدن و تجارت .2

 مرکز توسعه تجارت الکترونیکی .2.1

 فضای مجازی عالیشورای  .3

 قوه قضائیه .4

 مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضاییه .4.1
 کل کشور یدادستان یمجاز یامور فضا تمعاون .4.2

 ارتباطات و فناوری اطالعاتوزارت  .5

 )طرح نوآفرین( سازمان فناوری اطالعات .5.1

 یجمهور استیر یو فناور یمعاونت علم .6

  یراهبرد هاییمرکز توسعه فناور .6.1

  هاحمایت
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 های اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی ستاد توسعه فناوری .6.2

 یو فناور قاتیعلوم، تحق یعال یشورا .7

 صندوق نوآوری و شکوفایی .7.1

 معاونت توسعه .7.1.1

 تشکیالت صنفی .8

 سازمان نظام پزشکی کشور .8.1

 کشور ایسازمان نظام صنفی رایانه .8.2

 مجازیوکارهای کسبکشوری اتحادیه  .8.3

 تشکلهای خیریه عالقمند به مشارکت در توسعه نظام سالمت الکترونیک  .9

 شهرداری تهران .10

 تهران یسالمت شهردارکل اداره .10.1

 

 

 مدل پیشنهادی برای توانمندسازی
 

 سالمت الکترونیک یوکارهای نوپاکسب گذاریسیاستتشکیل شورای  -1

 رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطالعات رئیس شورا:

 اداره تنظیم مقررات، استانداردها و صدور پروانه مرکز مدیریت آمار و فناوری اطالعات شورا: دبیرخانه

 نهادهای معرفی شده در بخش قبل اعضای شورا:

 رشدیافتهتا تبدیل به یک شرکت گیری ایده تدای شکلی حوزه سالمت از اب(هاآپاستارت) وکارهای نوپاکسب توانمندسازی و حمایت از شورا: اهداف

  شرح وظایف:

 از نهادهای  ها و درخواستهای آنهاهای فعال در حوزه سالمت و پیگیری دغدغهآپبرگزاری جلسات منظم و احصای وضعیت موجود استارت
 مسئول

 تقیم سازی امکان ارتباط مساز طریق تشکلهای صنفی و همچنین فراهم ی فعال در حوزه سالمتهاآپارتباط موثر مستمر با استارت
 ها از طریق دبیرخانه شوراآپاستارت

 هاآپاستارتاحراز صالحیت توسط کمیته ها آپاستارت فنی نظارت بر ارزیابی 

 های فعال حوزه سالمتآپبرگزاری همایش سالیانه با حضور اعضای شورا و تمامی استارت 

 یته مربوطهته ارزیابی و ارجاع درخواست به کمکمی ی متقاضی حمایت مالی در فرایند احراز صالحیتشناسایی استارت آپها  

یر دا ریت آمار و فناوری اطالعاتمدی مرکزاداره تنظیم مقررات، استانداردها و صدور پروانه بصورت دائمی در   کمیتهدبیرخانه این   تقویم اجرایی:

، جلسه فوق شورارئیس  در صورت درخواست هر یک از اعضاء و تصویب ( تشکیل جلسه خواهد داد.فصلی/شده)ماهیانهبوده و مطابق وظایف تعیین 
مرتبط به مباحث مرتبط با  یحقیقی/حقوق همچنین در صورت تصویب رئیس یا دبیر شورا عالوه بر اعضای ثابت، از خبرگان العاده برگزار خواهد شد.

 دستورکار شورا در صورت نیاز دعوت بعمل خواهد آمد.
 

  حوزه سالمت الکترونیکوکارهای نوپای کسبتشکیل کمیته احراز صالحیت  -2

 رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطالعات :کمیتهرئیس 

 اداره تنظیم مقررات، استانداردها و صدور پروانه مرکز مدیریت آمار و فناوری اطالعات :کمیته خانهدبیر

  :کمیتهاعضای 

 توسط معاونتهای مختلف وزارت بهداشت االختیار معرفی شدهنماینده تام 

 وزارت بهداشت نماینده/نمایندگان مرکز مدیریت آمار و فناوری اطالعات 
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  نماینده/ نمایندگان تشکلهای صنفی 

  مرکز مدیریت آمار و فناوری اطالعات وزارت بهداشت و موردتاییدارزیابان دارای صالحیت 
 

  :کمیتهاهداف 

 اندعد از اینکه تشکیل شرکت داده و ماهیت حقوقی یافتهبهای حوزه سالمت آپاستارت یوکاری و فناحراز صالحیت کسب. 
  های حوزه سالمت الکترونیکآپتوانمندسازی استارتبررسی درخواستهای ارجاع شده از سوی شورای عالی 

 

  شرح وظایف:

 نامو اجرای فرایند ثبت ی حوزه سالمت بر بستر الکترونیکهاآپوکاری و فنی استارتسازی سازوکار الزم برای احراز صالحیت کسبفراهم 
 3 )مطابق توضیحات مندرج در پانوشت این سازوکار فراهم شده است(

  ن وظایف محوله از سوی و همچنی از پایگاه سالمت الکترونیک ارجاعی متقاضیان ارزیابی با توجه به درخواستهایبرگزاری جلسات منظم
 ت الکترونیکهای حوزه سالمآپاستارتتوانمندسازی شورای عالی 

  رشات منظم و ارائه گزا های حوزه سالمت الکترونیکآپتوانمندسازی استارتبررسی و انجام درخواستهای ارجاع شده از سوی شورای عالی
 به این شورا

 

دایر  ریت آمار و فناوری اطالعاتمدی مرکزاداره تنظیم مقررات، استانداردها و صدور پروانه بصورت دائمی در   کمیتهدبیرخانه این   تقویم اجرایی:

در الوه بر اعضای ثابت، ع کمیتهدر صورت تصویب رئیس  تشکیل جلسه خواهد داد. متناسب با درخواستهای ارجاعی )بصورت هفتگی/ماهیانه(بوده و 
  دعوت بعمل خواهد آمد. جلساتدستورکار  درطرح شده از خبرگان مرتبط به مباحث صورت نیاز 

 

وکاری و همچنین از ظرفیت با توجه به اهمیت انجام صحیح و دقیق ارزیابیها، از ظرفیت تشکلهای صنفی برای ارزیابی کسب نحوه ارزیابی:

 د.استفاده خواهد ش برای ارزیابی فنی آزمایشگاههای دارای صالحیت و همکار با مرکز مدیریت آمار و فناوری اطالعات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 اینترنتی پایگاهرسی به آن در که لینکهای دست سازی شده استدر تعامل الکترونیک با متقاضی پیادهمراحل ارزیابی اکنون هم 3

http://regulatory.it.behdasht.gov.ir کایات متقاضیان شامکان درج نظرات و  ضمنا .درج شده است مجوز(  افتیدر ندیفرا >)صدور مجوز یمنو
مرتبط، و  یصنف التیدر تعامل با تشک یوکارکسب تیسامانه، مراحل احراز صالح نیدر ا هیبه ذکر است بعد از ثبت اول الزم  نیز فراهم شده است.

. شودیقرار داده م یقاضمت اریپرسشنامه در اخت کیو سپس  شودیمراحل استعالم حراست در تعامل با مرکز حراست وزارت بهداشت انجام م نیهمچن
 .شودیمشخص و اقدام م یفن یابیجلسه ارز یپرسشنامه، زمان برگزار لیرود. بعد از تکمیم شیپ یو بصورت تعامل یکیبستر الکترون درمراحل  نیا یتمام

المللی تهیه شده است که توسط متقاضی در وکاری و فنی متقاضی مبتنی بر تجربیات بینبرای احصای وضعیت کسب مذکور پرسشنامه به ذکر استزم ال
شود. گیرد و توسط اعضا بررسی و اعالم نظر میمراحل درخواست وی تکمیل و قبل از برگزاری جلسه حضوری در اختیار اعضای حاضر در جلسه قرار می

روزرسانی خواهد شد. در پایان مراحل ارزیابی، محصول متقاضی در صورت تایید در کتابخانه ین پرسشنامه با توجه به نیازمندیها بصورت مستمر بها
 متقاضی در حال بررسی است. 90اکنون درخواست حدود گیرد. همافزارهای کاربردی سالمت در این پایگاه قرار مینرم
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 حقیقات و فناوریتوکارهای نوپا از سوی معاونت تشکیل کمیته حمایت مالی کسب -3

 معاونت تحقیقات و فناوری :کمیتهرئیس 

 به انتخاب رئیس کمیته :کمیته خانهدبیر

  :کمیتهاعضای 

 وری اطالعاتآمار و فنا مرکز مدیریتو  االختیار معرفی شده توسط معاونتهای مختلف وزارت بهداشتتام نمایندگان/نماینده 

 

  :کمیتهاهداف 

  ان حمایت متقاضی  ) های حوزه سالمت الکترونیکآپتوانمندسازی استارتارجاع شده از سوی شورای عالی حمایت مالی بررسی درخواستهای
انه شورا این درخواستها در اختیار درخواست خود را ثبت نموده و از طریق دبیرخ نام،ز وزارت بهداشت در فرایندهای شناسایی و ثبتمالی ا

 می شود.( معاونت تحقیقات قرار گرفته و مطابق فرایندهای این معاونت که در جلسات شورا اطالعرسانی خواهد شد اقدام
 

  شرح وظایف:

  های حوزه سالمت الکترونیکآپتوانمندسازی استارتبرگزاری جلسات منظم ارزیابی با توجه به وظایف محوله از سوی شورای عالی 

  رشات منظم و ارائه گزا های حوزه سالمت الکترونیکآپتوانمندسازی استارتبررسی و انجام درخواستهای ارجاع شده از سوی شورای عالی
 به این شورا

 

در صورت  شکیل جلسه خواهد داد.ت ماهیانه(ا درخواستهای ارجاعی )بصورت متناسب بدایر بوده و بصورت دائمی   کمیتهدبیرخانه این   جرایی:تقویم ا

 عوت بعمل خواهد آمد. تصویب رئیس کمیته عالوه بر اعضای ثابت، در صورت نیاز از خبرگان مرتبط به مباحث طرح شده در دستورکار جلسات د
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