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استانداردهای اتحادیه اروپا

مطلــب زیــر توســط  آقــای مهنــدس بابایــی کارشــناس ایــزو 
بــرای فصلنامــه نیامــش تهیــه شــده اســت.

» معرفی و مراحل اجرایی «
ــه فرانســوی  ــف کلم ــت ؟ واژه CE  مخف ــه CE  چیس ــق کلم ــی دقی معن
بــه   Conformity European یــا  و   »,Conformité Européne«
مفهــوم » تطابــق اروپایــی« بــوده و بعبارتــی دیگــر نیــز بــر گرفتــه از دو کلمــه 
ــد.  ــد« می باش ــای- متح ــوم » اروپ ــه مفه » Community European « ب
ــده در  ــف ش ــخصات تعری ــن و مش ــا قوانی ــول ب ــاق محص ــت CE انطب عالم
ــه اخــذ ایــن آرم  ــی کــه موفــق ب ــای متحــد را نشــان مــی دهــد. محصول اروپ
مــی شــود، مــی توانــد در تمامــی کشــورهای اروپــای متحــد و اتحادیــه تجارت 
آزاد اروپــا ) بجــز کشــورهای ســوییس و لیختــن اشــتاین ( بــدون محدودیــت 
ــه  ــوز ورود ب ــتن آرم CE مج ــا داش ــود و ب ــه ش ــازار عرض ــه ب ــروش، ب ــرای ف ب
ــا  ــول ب ــق محص ــت CE تطاب ــد عالم ــی نمای ــدا م ــی را پی ــای اروپای بازاره
الگوهــا و دســتورالعملهای تعریــف شــده در ایــن اتحادیــه را نشــان مــی دهــد. 
بعبــارت دیگــر، داشــتن ایــن عالمــت بیانگــر رعایــت حداقــل الزامــات اساســی 
ــالمتی و  ــت از س ــت حفاظ ــوالت جه ــد محص ــه تولی ــده در زمین ــف ش تعری
ــز محیــط زیســت مــی باشــد. کشــورهای عضــو  ــده و نی ایمنــی مصــرف کنن
ــا در راســتای ایجــاد اروپــای واحــد و کنتــرل فــروش و گــردش  ــه اروپ اتحادی
آزاد کاالهــا در ایــن حــوزه ، اقــدام بــه هماهنــگ نمــودن اســتانداردهای ملــی 
ــگ  ــتانداردهای هماهن ــات اس ــای الزام ــر مبن ــد و ب ــود نمودن ــه ای خ و منطق
شــده، دایرکتیوهایــی )  Directives ( را در دســته بنــدی مشــخص تدویــن 
ــا زمینــه فعالیــت تســت  ــا مؤسســاتی ب ــه اروپ ــن راســتا اتحادی ــد.  در ای کردن
ــی  ــن الملل ــش ، بازرســی فنــی و همچنیــن صــدور گواهینامه هــای بی و آزمای
بــا عنــوان مؤسســات Notification Body را تأییــد و بعنــوان مراجــع 
ــد  ــن مؤسســات مجــاز خواهن ــه ای ــت نمــوده ک ذیصــالح در ســایت خــود ثب
ــاق مشــخصات محصــول  ــان از انطب ــس از بررســیهای الزم و اطمین ــا پ ــود ت ب
ــا الزامــات مربوطــه، اقــدام بــه صــدور گواهینامــه CE در حــوزه اختیــارات و  ب
دایرکتیوهــای خــود نماینــد. همانگونــه کــه اشــاره شــد عالمــت CE نشــانگر 
ــده در  ــف ش ــخصات تعری ــن و مش ــتانداردها ، قوانی ــا اس ــول ب ــاق محص انطب
اروپــای متحــد اســت و محصولــی کــه موفــق بــه اخــذ ایــن آرم شــود مجــوز 
ورود بــه بازارهــای اروپایــی را اخــذ کــرده و مــی توانــد در تمامــی کشــورهای 
ــه  ــت ک ــن اس ــدف ای ــت CE ه ــود. در عالم ــه ش ــا عرض ــه اروپ ــو اتحادی عض
ــرآورده کنــد کــه شــامل ســالمت ،  محصــوالت حداقــل الزامــات اساســی را ب
ایمنــی ، محیــط زیســت  اســت. کشــورهای عضــو 27 کشــور حــوزه اتحادیــه 

ــی باشــند.  ــا م اروپ

 :) Directives  ــا ــا ) دایرکتیوه ــه اروپ ــتورالعمل های اتحادی دس
ــی  ــه و بررس ــناخت، مطالع ــان  CE ش ــاق نش ــت الص ــه جه ــتین مرحل نخس
لیســت دســتورالعملهای تدویــن شــده اتحادیــه اروپــا جهــت حفــظ 
ــه ایــن دســتورالعمل هــا  قوانیــن و اســتانداردهای هــر کاال مــی باشــد کــه ب
»Directive « گفتــه مــی شــود. طبــق ایــن تعاریــف و قوانیــن، ســازنده یــک 
ــا دایرکتیوهــای مرتبــط مــی باشــد و  ــق محصــول ب محصــول مســئول تطاب
بدیــن منظــور در اولیــن مرحلــه ســازنده و یــا نماینــده قانونــی و مشــاور وی 
بایــد لیســت دایرکتیوهــای نگــرش جدیــد را بررســی نمایــد. بدیهــی اســت 
ــده  ــکیل دهن ــزای تش ــرد و اج ــی ، عملک ــه پیچیدگ ــته ب ــول بس ــک محص ی
ــال  ــور مث ــود. بط ــش داده ش ــو پوش ــد  دایرکتی ــط چن ــت توس ــن اس ممک
عملکــرد مکانیکــی یــک ماشــین توســط دایرکتیــو مربــوط بــه ماشــین آالت 
Machinery بررســی مــی شــود و ایــن در حالــی اســت کــه ممکــن اســت 
ــا  آن ماشــین جنبه هــای ســازگاری الکترومغناطیســی و نیزعملکــرد برقــی ب
ــیله  ــین بوس ــان ماش ــب هم ــن ترتی ــه بدی ــد ک ــته باش ــن نیزداش ــاژ پایی ولت
دایرکتیــو مربـــوط بــه Electro Magnetic Compatibility و همچنیــن 
ــا  ــو ه ــن دایرکتی ــه ای ــود ک ــش داده ش ــز پوش Low Voltage Device نی
ــه  ــه، چنانچ ــح اینک ــوند. توضی ــی ش ــده م ــارEMC و LVD نامی ــه اختص ب
دایرکتیــوی بــرای محصــول وجــود نداشــته باشــد، نیــازی بــه الصــاق 
ــه  وارد منطقــه  ــن محصــوالت مــی تواننــد آزادان نشــان  CE نمــی باشــد وای
ــل  ــزات و کاالهــای ذی ــه جهــت تجهی ــف اولی ــا شــوند. در تعاری تجــاری اروپ
دســتورالعمل تدویــن شــده اســت ؛ لــوازم خانگــی ، وســایل برقــی ، تجهیــزات 
بــا ولتــاژ پاییــن ، سیســتم ها و تجهیــزات محافظت کننــده ی مــواد منفجــره، 
ــی،  ــای خانگ ــال و فریزره ــن، یخچ ــتفاده در راه آه ــرای اس ــره ب ــواد منفج م
باالبر هــا و آسانســورها، ماشــین آالت صنعتــی، تجهیــزات دریایــی، تجهیــزات 
پزشــکی، تجهیــزات رادیویــی و ارتباطــی، تجهیــزات محافظت کننــده 
شــخصی، اســباب بازی ها، ترانس هــای بــرق، سیســتم های پمپــاژی و.. . 
ــای مجــزا می باشــد  ــوان دایرکتیوه ــای مشــخص و بعن ــه در دســته بندیه ک
 EEC Medical devices/93/42    کــه از آن جملــه مــی تــوان بــه

ــود.  ــاره نم ــکی  اش ــزات پزش تجهی
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ــا  ــی دارایی ه ــد ارزیاب ــت تجدی اهمی
ــه روز  ــان ب ــاده هم ــان س ــه بی ــا ب ی

ــی ــردن ارزش دارای ک

مطلــب زیــر توســط آقــای مهنــدس طهماســبی 
ــت. ــده اس ــه ش ــش تهی ــه نیام ــرای فصلنام ب

ــد  ــرمایه، تجدی ــازار س ــای ب ــن روزه ــرک ای ــل مح ــن عوام ــی از مهم تری یک
ارزیابــی اســت کــه در واقــع بــه توجیهــی بــرای رشــد بــاالی برخــی 
ــه  ــا ب ــا ی ــی دارایی ه ــد ارزیاب ــث تجدی ــت. بح ــده اس ــل ش ــرکت ها تبدی ش
ــه طــی  ــی اســت ک ــی، مفهوم ــه روز کــردن ارزش دارای ــان ســاده همــان ب بی
ــع شــده اســت.  ــازار ســرمایه واق ــورد اســتقبال ب ســالیان گذشــته همــواره م

محاسن تجدید ارزیابی دارایی ها

۱- امکان خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت

ــش  ــزارش افزای ــتن گ ــرمایه: نوش ــازار س ــی ب ــی اطالعات ــش کارآی 2- افزای
ــح  ــر و صحی ــه روز، معتب ــه قیمــت ب ــا و ارائ ــردن دارایی ه ســرمایه، لیســت ک
بــرای آنهــا و کال تاییــد ســه گــروه و نهــاد مالــی )هیــات ســه نفــره کارشناســان 
ــر  ــفافیت ه ــب ش ــورس( موج ــازمان ب ــابرس و س ــتری، حس ــمی دادگس رس
چــه بیشــتر دارایی هــای یــک شــرکت و امــکان قیمت گــذاری صحیــح  
ــش  ــزارش افزای ــار گ ــل از انتش ــود. قب ــرمایه گذاران می ش ــط س ــر آن توس ت
ــط  ــا توس ــرای دارایی ه ــی ب ــی، قیمت های ــد ارزیاب ــل تجدی ــرمایه از مح س

ــت. ــر نیس ــح و معتب ــا صحی ــه الزام ــود ک ــرآورد می ش ــرمایه گذاران ب س

ــت اســتقراض شــرکت ها  ــود ظرفی ــا بهب ــی ی ــن مال ــت تامی ــت ظرفی ۳- تقوی
ــت وام هــای ارزی . ــرای دریاف مخصوصــا ب

ــان ســهام  ــازده حقــوق صاحب ــی چــون ب ــر شــدن نســبت های مال ۴- واقعی ت
ــا . ــازده دارایی ه و ب

ــف  ــی مختل ــای مال ــی در دوره ه ــای مال ــر صورت ه ــه بهت ــت مقایس ۵- قابلی
ــر . ــرکت های دیگ ــا ش ــه ب ــرکت و در مقایس ــود ش ــرای خ ب

6-بــه روز شــدن عمــر مفیــد کلیــه دارائیهــای ثابــت اشــخاص حقوقــی و قابــل 
اســتفاده در قانــون ۱۴9 مالیاتهــای مســتقیم.

ــه  ــی کلی ــای ارزیاب ــودن صالحیته ــت و دارا ب ــه پیوس ــه رزوم ــه ب ــا توج ب
ــات پزشــکی ، دندانپزشــکی و آزمایشــگاهی در  ــزات و ملزوم ــای تجهی گروهه

ــود دارد : ــکاری وج ــی هم ــر آمادگ ــای زی ــور  ، در محوره ــر کش سراس

ــدی در  ــوالت تولی ــه ای ارزش محص ــبه مقایس ــت و محاس ــی کیفی ۱- ارزیاب
ــوان ســند رســمی  ــه عن ــون کارشناســان رســمی دادگســتری ب ســربرگ کان

ــا ــروش کااله ــهیل در ف ــذا تس ــع و ل ــتناد در مراج ــل اس قاب

ــاب  ــرای احتس ــرکت  ب ــد و ش ــط تولی ــزات خ ــانی ارزش تجهی ــروز رس 2- ب
ــا  ــی ، ب ــول مالیات ــل قب ــای قاب ــه ه ــزات در هزین ــتهالک تجهی ــزان اس می

ــزات  ــن تجهی ــانی ای ــد بروزرس ــتفاده از تائی اس

۳- محاســبه ارزش دارائیهــای نامشــهود از جملــه برندینــگ و حســن شــهرت 
و ســابقه در جهــت محاســبه ارزش ســهام شــرکت

۴-  کارشناسی اختالفات بین شرکت  با مشاوران و کارفرمایان

ــتهالک  ــبه اس ــود و محاس ــزات موج ــی ارزش تجهی ــت ارزیاب اهمی
ــذا کاهــش میــزان مالیــات ســالیانه آنهــا و ل

بــا عنایــت بــه افزایــش ســنگین میــزان مالیاتهــای مســتقیم ، همانگونــه کــه 
مســتحضرید مطابــق بــا حکــم اســتهالک در مــاده ۱۴9 قانــون مالیــات هــای 
مســتقیم،آن قســمت از دارایــی  هــای اســتهالک  پذیــر کــه بــر اثــر بکارگیــری 
ــت  ــر قیم ــه تغیی ــه ب ــدون توج ــل و ب ــایر عوام ــا س ــان ب ــت زم ــا گذش ی
ــل  ــیس، قاب ــای تاس ــه  ه ــن هزین ــد و همچنی ــی  یاب ــل م ــا ارزش آن تقلی  ه
ــول  ــل قب ــای قاب ــه  ه ــا جــزء هزین ــه اســتهالک آنه ــوده و هزین اســتهالک ب
ــتی و  ــز بهداش ــتهالک مراک ــل اس ــای قاب ــود. دارائیه ــی  ش ــی م ــی تلق مالیات
درمانــی، آزمایشــگاهی ، دندانپزشــکی، تصویربــرداری، فیزیوتراپــی، پزشــکی 
هســته ای و بــه طورکلــی صنایــع دارویــی، بهداشــتی، آزمایشــگاهی و 
پزشــکی کــه موضــوع مــاده ۱۴9 قانــون مالیــات هــای مســتقیم اســت شــامل 
ــزات پزشــکی، آزمایشــگاهی ، دندانپزشــکی،  ــایل و تجهی ــل وس لیســت کام
ــکی و ....  ــی، دامپزش ــته ای، رادیوتراپ ــب هس ــی ، ط ــوژی، فیزیوتراپ رادیول
ــد.  ــی باش ــکن م ــی اس ــی ت ــوب س ــد تی ــی مانن ــای جانب ــات و ابزاره و قطع
ــول  ــل قب ــای قاب ــه ه ــزات در هزین ــزان اســتهالک تجهی ــرای احتســاب می ب
مالیاتــی ، الزم اســت ارزیابــی دقیــق ارزش روز تجهیــزات مرکــز و دوره عمــر 
مفیــد کلــی و باقیمانــده ایــن تجهیــزات و ســپس درصــد اســتهالک ســالیانه 
آن توســط کارشــناس رســمی دادگســتری رشــته مهندســی پزشــکی ، لــوازم 
و تجهیــزات پزشــکی کــه دارای صالحیــت هــای جداگانــه ارزیابــی تجهیــزات 
ــاق عمــل  باشــد  ــرداری و ات پزشــکی، آزمایشــگاهی، دندانپزشــکی ، تصویرب

ــود . ــام ش انج

 
  

 
 

 : در ظراظر کؽَر یبثیارز یتْبیصالحتوبم  یدارا یپسؼک ساتیلَازم ٍ تجْ ،یپسؼک یرؼتِ هٌْذظ یدادگعتر یکبرؼٌبض رظو -1
 یػوَه یٍلَازم پسؼک ساتی( تج1ْ       
 یٍ الپبرٍظکَپ یهبًٌذ آًذٍظکَپ نیهعتم یثردار ریتصَ ساتی( تج2ْ       
  MRI  ،CT SCAN، یظًََگراف ،یَگرافیاکَکبرد ،یَگرافیآًص کط،یاؼؼِ ا یَگرافیهبًٌذ راد یثب اػوبل اًرش یرثرداریتصَ ساتی( تج3ْ       

 اتبق ػول( تجْیسات ٍ لَازم 6      یٍ لَازم دًذاًپسؼک ساتی( تج5ْ       یؽگبّیٍ لَازم آزهب ساتی( تج4ْ       
 یٍ لَازم پسؼک ساتیتجْ بزیاجبرُ ثْبء ٍ اجرت الوثل ٍ حك االهت يیی( تؼ7       

 هرثَطِ یدر اهَر تخصص بىیٍ هؽبٍراى ٍ کبرفرهب وبًکبراىیپ يیبثه یثِ اختالفبت ف یذگی( رظ8       
 رظوی دادگعتری کبرؼٌبظبى یػبل یؼَرا یپسؼک ساتیتجْلَازم ٍ،یپسؼک یرؼتِ هٌْذظ یفٌ ٍ یػلو تیصالح صیتؽخ َىیعیکوػضَ -2
  دادیبر دادظرای اًتظبهی کبًَى کبرؼٌبظبى رظوی دادگعتری -3
 تْراى بىاظت یدادگعتر یکبًَى کبرؼٌبظبى رظو بتیثِ ؼکب یذگیرظ َىیعیکبرؼٌبض کو -4
  جْت هحبظجِ ظْبم ؼرکتْب ٍ ثرًذیٌگٍ دارٍظبزی  تجْیسات پسؼکیهجَزّبی  ،داًػ فٌی  ،دارائیْبی ًبهؽَْد  یبثیکبرؼٌبض ارز -5
  ْبوبرظتبًیثتؽخیصی ٍ درهبًی ٍ پؽتیجبًی  یٍاحذّب ٍ ثخػ ّب یثرٍى ظپبردرصذ هؽبرکت  يییٍ تؼکبرؼٌبض ارزیبثی  - 6
    لبثل هحبظجِ در ّسیٌِ ّبی ظبلیبًِ هبلیبتی دارٍظبزیتجْیسات پسؼکی ٍصٌبیغ ٍ درهبًی ٍ تؽخیصیهراکس  تجْیساتاظتْالن ارزیبثی ثرٍزرظبًی ارزغ ٍ -7
  هٌْذظی پسؼکی اظتبًذارد در رؼتِ یًظبرت ثر اجرا ٌِیدر زه راىیاظتبًذارد ا یپرٍاًِ اظتبًذارد از ظبزهبى هل یدارا یمیکبرؼٌبض حم -8
 کؽَر  یپسؼک ساتیتجْ يیاًجوي هتخصص رُیهذ بتیدٍرُ ّ چْبرهَظط ٍ  بتیػضَ ّ  -9
 اًجوي کٌترل ػفًَت رُیهذ بتیٍ ػضَ ّ ریدث  -11
  یپسؼک ساتیتجْ یتْراى ثب ظوت کبرؼٌبض هعئَل ػبل یداًؽگبُ ػلَم پسؼک یثبزًؽعتِ رظو  -11
  ساتیهٌبثغ ٍ تجْ تیریٍ هذ وبرظتبىیظبخت ث یالولل يیکٌگرُ ث یػلو تِیٍ ػضَ کو ییاجرا ریدث  -12
 ٍ هَاد حَزُ کٌترل ػفًَت  یپسؼک ساتیتجْ یالولل يیکٌگرُ ث یػلو تِیٍ ػضَ کو ییاجرا ریدث  -13
 چبح  ذیثبر تجذ 14ثب  یٍ دًذاًپسؼک یؽگبّیآزهب ،یپسؼک ساتیلَازم ٍ تجْ ذیخر یکتبة راٌّوب فیتبل  -14
  َىیساظیلیکٌترل ػفًَت ٍ اظتر یپسؼک ساتیهَاد ٍ تجْ یکبرثرد -یػلوجبهغ  یکتبة راٌّوب فیتبل  -15
  یپسؼک ساتیتجْ ٌِیدر زه راىیا یهل یاظتبًذاردّب يیتذٍ ییًْب یّب تِیدر کو تیػضَ  -16
 ٍ ثبزظبزی یًَظبز یدر پرٍشُ ّب یتخصص یٍ ثخػ ّبٍ کبرخبًِ ّبی تَلیذ تجْیسات پسؼکی ٍ دارٍظبزی  وبرظتبًْبیث سیتجْ  -17
 ٍ درهبًگبُ ّب وبرظتبًْبیث تیصذٍر هجَز فؼبل یثرا یپسؼک ساتیحَزُ تجْ بةیارز  -18
 هؽبٍر ؼرکت هبدر تخصصی دارٍیی ٍ تجْیسات پسؼکی در طرح تذٍیي الگَی اظتبًذارد تجْیسات پسؼکی هَرد ًیبز ثخؽْبی   -19

 ثعتری ثیوبرظتبًی هَضَع هٌبثغ ظبختبری ثرًبهِ چْبرم تَظؼِ        
   یاظتبًذاردّب صُیًعخِ ًْبیی اظتبًذاردّبی اػتجبر ثخؽی ثیوبرظتبًی ٍزارت ثْذاؼت ثَ يیتذٍ یّب تِیدر کو تیػضَ  -21

 کٌترل ػفًَت و  ( (CSSD یهرکس َىیساظیلیاظتر ،یپسؼک یهٌْذظ یثخؽْب       
 یپسؼک ساتیدر هحَر تجْ یاػتجبرثخؽ یاظتبًذاردّب یهل بةیٍ ارز یکبرؼٌبض هعئَل ػبل  -21
 ػضَ ظبثك کویتِ فٌی ثبزرگبًی هٌبلصِ ّبی تجْیسات پسؼکی داًؽگبُ ػلَم پسؼکی تْراى   -22
 ٍ دثیر ّوبیػ ّبی کؽَری  ٌبرّبیظو یػلو تِیٍ ػضَ کو ذُیکعت ػٌَاى همبلِ ثرگس  -23
 یپسؼک یدر کتبثْب ٍ هجالت هؼتجر هٌْذظ یهمبلِ ػلوي یچبح چٌذ  -24
  یؼْرکرد، داًؽگبُ آزاد اظاله اصفْبى، لن ، ،یثْؽت ذیتْراى، ؼْ یداًؽگبُ ّب در طیارائِ تذر  -25
 داًؽگبُ ٍ ٍزارت هتجَع يیهختلف از هعئَل یًبهِ ّب ریکعت تمذ  -26
 تَلیذکٌٌذُ ٍ ٍاردکٌٌذُ تجْیسات پسؼکیارزیبة رتجِ ٍ خذهبت پط ازفرٍغ ؼرکتْبی   -27
  (IFIC)کٌترل ػفًَت  یالولل يیث تِیػضَ کو  -28
 یکبرثرد -یٍ هذرض داًؽگبُ جبهغ ػلو َىیساظیلیاظتر کٌترل ػفًَت ٍ یتخصص -یػلو تِیػضَ کو  -29
 وبرظتبىیث یٍ هٌْذظ  یپسؼک یاز جولِ هٌْذظ ییَیراد یٍ ثرًبهِ ّب یػلو بتیًؽر یهؽبٍر ػلو  -31
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 : در ظراظر کؽَر یبثیارز یتْبیصالحتوبم  یدارا یپسؼک ساتیلَازم ٍ تجْ ،یپسؼک یرؼتِ هٌْذظ یدادگعتر یکبرؼٌبض رظو -1
 یػوَه یٍلَازم پسؼک ساتی( تج1ْ       
 یٍ الپبرٍظکَپ یهبًٌذ آًذٍظکَپ نیهعتم یثردار ریتصَ ساتی( تج2ْ       
  MRI  ،CT SCAN، یظًََگراف ،یَگرافیاکَکبرد ،یَگرافیآًص کط،یاؼؼِ ا یَگرافیهبًٌذ راد یثب اػوبل اًرش یرثرداریتصَ ساتی( تج3ْ       

 اتبق ػول( تجْیسات ٍ لَازم 6      یٍ لَازم دًذاًپسؼک ساتی( تج5ْ       یؽگبّیٍ لَازم آزهب ساتی( تج4ْ       
 یٍ لَازم پسؼک ساتیتجْ بزیاجبرُ ثْبء ٍ اجرت الوثل ٍ حك االهت يیی( تؼ7       

 هرثَطِ یدر اهَر تخصص بىیٍ هؽبٍراى ٍ کبرفرهب وبًکبراىیپ يیبثه یثِ اختالفبت ف یذگی( رظ8       
 رظوی دادگعتری کبرؼٌبظبى یػبل یؼَرا یپسؼک ساتیتجْلَازم ٍ،یپسؼک یرؼتِ هٌْذظ یفٌ ٍ یػلو تیصالح صیتؽخ َىیعیکوػضَ -2
  دادیبر دادظرای اًتظبهی کبًَى کبرؼٌبظبى رظوی دادگعتری -3
 تْراى بىاظت یدادگعتر یکبًَى کبرؼٌبظبى رظو بتیثِ ؼکب یذگیرظ َىیعیکبرؼٌبض کو -4
  جْت هحبظجِ ظْبم ؼرکتْب ٍ ثرًذیٌگٍ دارٍظبزی  تجْیسات پسؼکیهجَزّبی  ،داًػ فٌی  ،دارائیْبی ًبهؽَْد  یبثیکبرؼٌبض ارز -5
  ْبوبرظتبًیثتؽخیصی ٍ درهبًی ٍ پؽتیجبًی  یٍاحذّب ٍ ثخػ ّب یثرٍى ظپبردرصذ هؽبرکت  يییٍ تؼکبرؼٌبض ارزیبثی  - 6
    لبثل هحبظجِ در ّسیٌِ ّبی ظبلیبًِ هبلیبتی دارٍظبزیتجْیسات پسؼکی ٍصٌبیغ ٍ درهبًی ٍ تؽخیصیهراکس  تجْیساتاظتْالن ارزیبثی ثرٍزرظبًی ارزغ ٍ -7
  هٌْذظی پسؼکی اظتبًذارد در رؼتِ یًظبرت ثر اجرا ٌِیدر زه راىیاظتبًذارد ا یپرٍاًِ اظتبًذارد از ظبزهبى هل یدارا یمیکبرؼٌبض حم -8
 کؽَر  یپسؼک ساتیتجْ يیاًجوي هتخصص رُیهذ بتیدٍرُ ّ چْبرهَظط ٍ  بتیػضَ ّ  -9
 اًجوي کٌترل ػفًَت رُیهذ بتیٍ ػضَ ّ ریدث  -11
  یپسؼک ساتیتجْ یتْراى ثب ظوت کبرؼٌبض هعئَل ػبل یداًؽگبُ ػلَم پسؼک یثبزًؽعتِ رظو  -11
  ساتیهٌبثغ ٍ تجْ تیریٍ هذ وبرظتبىیظبخت ث یالولل يیکٌگرُ ث یػلو تِیٍ ػضَ کو ییاجرا ریدث  -12
 ٍ هَاد حَزُ کٌترل ػفًَت  یپسؼک ساتیتجْ یالولل يیکٌگرُ ث یػلو تِیٍ ػضَ کو ییاجرا ریدث  -13
 چبح  ذیثبر تجذ 14ثب  یٍ دًذاًپسؼک یؽگبّیآزهب ،یپسؼک ساتیلَازم ٍ تجْ ذیخر یکتبة راٌّوب فیتبل  -14
  َىیساظیلیکٌترل ػفًَت ٍ اظتر یپسؼک ساتیهَاد ٍ تجْ یکبرثرد -یػلوجبهغ  یکتبة راٌّوب فیتبل  -15
  یپسؼک ساتیتجْ ٌِیدر زه راىیا یهل یاظتبًذاردّب يیتذٍ ییًْب یّب تِیدر کو تیػضَ  -16
 ٍ ثبزظبزی یًَظبز یدر پرٍشُ ّب یتخصص یٍ ثخػ ّبٍ کبرخبًِ ّبی تَلیذ تجْیسات پسؼکی ٍ دارٍظبزی  وبرظتبًْبیث سیتجْ  -17
 ٍ درهبًگبُ ّب وبرظتبًْبیث تیصذٍر هجَز فؼبل یثرا یپسؼک ساتیحَزُ تجْ بةیارز  -18
 هؽبٍر ؼرکت هبدر تخصصی دارٍیی ٍ تجْیسات پسؼکی در طرح تذٍیي الگَی اظتبًذارد تجْیسات پسؼکی هَرد ًیبز ثخؽْبی   -19

 ثعتری ثیوبرظتبًی هَضَع هٌبثغ ظبختبری ثرًبهِ چْبرم تَظؼِ        
   یاظتبًذاردّب صُیًعخِ ًْبیی اظتبًذاردّبی اػتجبر ثخؽی ثیوبرظتبًی ٍزارت ثْذاؼت ثَ يیتذٍ یّب تِیدر کو تیػضَ  -21

 کٌترل ػفًَت و  ( (CSSD یهرکس َىیساظیلیاظتر ،یپسؼک یهٌْذظ یثخؽْب       
 یپسؼک ساتیدر هحَر تجْ یاػتجبرثخؽ یاظتبًذاردّب یهل بةیٍ ارز یکبرؼٌبض هعئَل ػبل  -21
 ػضَ ظبثك کویتِ فٌی ثبزرگبًی هٌبلصِ ّبی تجْیسات پسؼکی داًؽگبُ ػلَم پسؼکی تْراى   -22
 ٍ دثیر ّوبیػ ّبی کؽَری  ٌبرّبیظو یػلو تِیٍ ػضَ کو ذُیکعت ػٌَاى همبلِ ثرگس  -23
 یپسؼک یدر کتبثْب ٍ هجالت هؼتجر هٌْذظ یهمبلِ ػلوي یچبح چٌذ  -24
  یؼْرکرد، داًؽگبُ آزاد اظاله اصفْبى، لن ، ،یثْؽت ذیتْراى، ؼْ یداًؽگبُ ّب در طیارائِ تذر  -25
 داًؽگبُ ٍ ٍزارت هتجَع يیهختلف از هعئَل یًبهِ ّب ریکعت تمذ  -26
 تَلیذکٌٌذُ ٍ ٍاردکٌٌذُ تجْیسات پسؼکیارزیبة رتجِ ٍ خذهبت پط ازفرٍغ ؼرکتْبی   -27
  (IFIC)کٌترل ػفًَت  یالولل يیث تِیػضَ کو  -28
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کارآفرینــی ، دانــش بنیــان 
و تجهیــزات پزشــکی

ــیرازی  ــر حســینی ش ــد جعف ــای دکترمحم ــط آق ــر توس ــب زی مطل
کارآفریــن برتــر حــوزه ســالمت و موســس شــرکت نــو ایــده 
اندیشــان ماشــین ســازی حســینی نیامــش بــرای فصلنامــه نیامــش 

ــت. ــده اس ــه ش تهی

ــه  ــد حرکــت و هــم ســویی نظــام آن جامع ــه نیازمن ــک جامع ــن در ی کارآفری
می باشــد. خوشــبختانه در ایــران بــه مســئله کارآفرینــی نــگاه خوبــی 
ــن  ــه در ای ــده ک ــث آن گردی ــی باع ــر ارزش ــود ارزش و تفک ــود دارد. وج وج
ــس چــه  ــد. پ ــدا کنن ــی پی ــور خوب ــز ظه ــان نی ــش بنی ــن شــرکت های دان بی
ــی و دانشــی در  ــای رقابت ــر ایجــاد مزیت ه ــه فک ــن ب ــک کار آفری ــه ی ــر ک بهت
ــرای  ــی ب ــای دولت ــد از حمایت ه ــا بتوان ــد ت ــود باش ــتگاه خ ــول و دس محص
ــوده  ــترده ب ــا گس ــن حمایت ه ــد. ای ــتفاده کن ــان اس ــش بنی ــای دان بخش ه
ــهیالت ورود  ــان، تس ــش بنی ــالم دان ــی اق ــت مالیات ــا معافی ــن آنه و مهم تری
ــدور  ــل، ص ــاخت داخ ــت از کاالی س ــی ، حمای ــهیالت مال ــه ، تس ــواد اولی م
ــای  ــف در دوره ه ــری ، تخفی ــعاع ۱20 کیلومت ــد در ش ــتقرار واح ــوز اس مج
آموزشــی ، تخفیــف در شــرکت در نمایشــگاه های تخصصــی ، تخفیــف در 
ــد.  ــادرات کاال می باش ــت از ص ــی ، حمای ــن الملل ــتانداردهای بی ــت اس دریاف
البتــه اینهــا بخش هایــی از مشــوق ها اســت. البتــه در ایــن بیــن بــرای ایجــاد 
ــاً  ــه محصــول حتم ــه نمون ــود ک ــه ش ــد توج ــان بای ــش بنی ــرکت دان ــک ش ی
ــد  ــا آن واحــد بتوان بایــد قبــاًل بصــورت کامــل توســط شــرکت تولیــد شــده ت
بــرای تولیــد انبــوه آن از تســهیالت و خدمــات دولتــی اســتفاده کنــد. بــا توجــه 
بــه قوانیــن جدیــد بــرای شــرکتهای دانــش بنیــان، مــی بینیــم کــه در واقــع 
شــرکتهای دانــش بنیــان بعنــوان یکــی از ارکان توســعه ایــران محســوب مــی 
شــوند. در ایــران بیــش از چهارصــد شــرکت دانــش بنیــان در حــوزه ســالمت 
ــی و  ــت علم ــر معاون ــر نظ ــرکت ها زی ــن ش ــه ای ــتند ک ــه کار هس ــغول ب مش

ــند.  ــی باش ــوری م ــت جمه ــاوری ریاس فن

از جهــت کارشناســیهای صــورت گرفتــه بــرای شــرکتهای دانــش بنیــان بهتــر 
اســت بدانیــد کــه کارشناســیهای صــورت گرفتــه جهــت ارزیابــی شــرکتهای 
حــوزه ســالمت متاســفانه دارای نقصهــای عمــده ای اســت کــه از آنجملــه مــی 
ــلط  ــدم تس ــی، ع ــه عمل ــا تجرب ــره ب ــان خب ــود کارشناس ــدم وج ــه ع ــوان ب ت
ــلط  ــدم تس ــان، ع ــول در جه ــد محص ــات تولی ــرایط عملی ــا ش ــناس ب کارش
کارشــناس بــا مســایل علمــی محصــول، برخــورد کامــال ســلیقه ای بــا تاییــد 
و یــا رد شــرکت دانــش بنیــان و همچنیــن نظــارت ناکافــی از طــرف معاونــت 
ــن  ــر راه ای ــر س ــی ب ــی از مشــکالت اساس ــود یک ــاره نم ــاوری اش ــی و فن علم
شــرکت ها تجــاری ســازی ایده هــا درتولیــد محصــوالت بصــورت انبــوه 
ــا مشــکل مواجــه  ــه ب ــن زمین ــا در ای ــه معمــوال شــرکتهای نوپ ــی باشــد ک م
مــی شــوند. اکثــر صندوقهــای ســرمایه گــذاری در بخــش دانــش بنیــان هــم 
بــه متقاضــی بصــورت مســتقیم وام مــی دهنــد کــه بهتــر اســت در ایــن بیــن 
ــازی  ــاری س ــل تج ــات کام ــه خدم ــرکتهایی ک ــه ش ــا ب ــن وام ه ــتر ای بیش

ــرد.  ــق گی ــد تعل ــی دهن ــام م ــا را انج طرح ه

ــود را  ــای خ ــرکت ها طرحه ــن ش ــان ای ــش بنی ــرکتهای دان ــت ش ــروع فعالی در ش
ــی  ــا اصــوال در اقتصــاد صنعت ــانند ام ــی رس ــد آزمایشــی م ــه تولی ــه ب بصــورت نمون
ــه تولیــد انبــوه برســد. راه حــل  ــا ب محصــول بایــد صرفــه اقتصــادی داشــته باشــد ت
در کل دنیــا ایــن اســت کــه شــرکتهای دارای ســابقه تجــاری ســازی وارد عمــل مــی 
ــن شــرکت ها  ــد. ای ــی کنن ــت م ــه ســمت ســود مناســب هدای ــا را ب شــوند و پروژه ه
ــه  ــول ب ــد محص ــرای تولی ــب ب ــای مناس ــه راه حله ــش و ارای ــه و دان ــزار تجرب از اب
شــرکتهای نوپــا کمــک مــی کننــد تــا ضمــن تولیــد محصــول در مقیــاس صنعتــی و 

ــد. ــرای محصــول خــود بدســت آورن ــری ب ــد ســود باالت ــوه بتوانن انب

توســعه بــازار و فــروش موفــق دیگــر چالــش اساســی در راه شــرکتهای دانــش بنیــان 
ــد  ــعه و رش ــرای توس ــری ب ــی ت ــترهای عمل ــت بس ــر اس ــت بهت ــرم دول ــت.  بنظ اس

ــد. ــان ایجــاد کن ــش بنی شــرکتهای دان

یکــی از طرحهایــی کــه حــدود شــش ســال اســت آنــرا پیگیــری مــی کنــم تــا بتوانــم 
بــرای اجــرای آن ســرمایه گــذار مناســب پیــدا کنیــم ، ایجــاد کارخانه هــای اشــتراکی 
در حــوزه ســالمت اســت کــه عمــال یکــی از نیازهــای اساســی ایــران در بخــش دانــش 
بنیــان ســالمت اســت.  درنظــر بگیریــد یــک شــرکت دانــش بنیــان بــه چــه ســختی 
بــه دانــش فنــی ســاخت یــک محصــول دانــش بنیــان دســت پیــدا مــی کنــد، حــاال 
ــه ســمت صندوقهــای ســرمایه گــذاری دولتــی، نیمــه دولتــی  ــد ب ــن شــرکت بای ای
ــه  ــرای ســاخت یــک کارخان ــی آنهــا ب ــد از تامیــن مال ــا بتوان ــرود ت ــا خصوصــی ب و ی
اســتفاده کنــد و تــازه اگــر خــوش شــانس باشــد و بتوانــد یــک شــرکت تجاری ســازی 
موفــق را هــم در ایــن بیــن پیــدا کنــد، حــاال بایــد بتواننــد کارخانــه را احــداث کنــد 
ــن مصــرف محصــوالت تخصصــی حــوزه ســالمت عمــال  ــراژ پایی ــه تی ــا توجــه ب و ب
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کارخانــه مربوطــه شــاید بــا ده درصــد تــوان ســالیانه بتوانــد بــه حــد مطلــوب تولیــد 
ــت و  ــی اس ــیس خال ــازه تاس ــه ت ــت کارخان ــد ظرفی ــود درص ــال ن ــس عم ــد. پ برس
ــه  ــت ارای ــول جه ــد محص ــده ، تولی ــل ش ــزم عم ــن مکانی ــا ای ــه ب ــت ک ــی اس طبیع
بــه بــازار صرفــه اقتصــادی نــدارد.  امــا در نظــر بگیریــد کــه یــک کارخانــه اشــتراکی 
ــد تولیــد بیســت شــرکت  ــا بخشــهای مختلــف آزمایشــگاهی و دفاتــر مختلــف بتوان ب
دانــش بنیــان را در خــود انجــام دهــد . حــاال خواهیــم دیــد کــه ایــن کارخانه اشــتراکی 
ــر و  ــا قیمــت تمــام شــده پاییــن ت ــی ب ــه شــرکت دانــش بنیــان محصول ــد ب مــی توان
بــا مزیتهــای رقابتــی را تحویــل دهــد. از هزینه هــای خــاص شــرکتهای دانــش بنیــان 
ــه هزینه هــای تحقیــق و توســعه، هزینه هــای اســتاندارد  حــوزه ســالمت مــی تــوان ب
ــد در شــرایط  ــروش، هزینه هــای تولی ــی و ف ســازی، هزینه هــای بازارســازی و بازاریاب

کلیــن روم اشــاره کــرد.

ــازار  ــد از ب ــی توانن ــزات پزشــکی م ــوزه تجهی ــا در ح ــو پ ــان ن ــش بنی ــرکتهای دان ش
ــه  ــد . البت ــی را ببرن ــره کاف ــران به ــزات پزشــکی ای ــارد دالری تجهی ــم میلی ــک و نی ی
ــروش کاالهــای  ــرای ف ــران هــم بازارهــای مســتعدی ب ــر کشــورهای همســایه ای اکث
ــرای آنهــا مــی باشــند. طبــق آمــار به دســت آمده مصــرف تجهیــزات  دانــش بنیــان ب
ــزان  ــن می ــه از ای ــارد دالر می باشــد ک ــران در حــدود ۱,۵ میلی پزشــکی در کشــور ای
ــوط  ــران مرب ــاز در کشــور ای ــزات پزشــکی موردنی ــن بخــش مصــرف تجهی بزرگ تری
ــون دالر در  ــی ۴00 میلی ــم تخمین ــا رق ــری« ب ــخیصی تصوی ــتگاه های تش ــه »دس ب
ــوازم پزشــکی« 220  ســال اســت. همچنیــن ســهم مصــرف تجهیــزات پزشــکی از »ل
ــه بیمــار«  ــوازم ارتوپــدی« ۱۵0 میلیــون دالر، »تجهیــزات کمــک ب میلیــون دالر، »ل
2۱0 میلیــون دالر، »ملزومــات دندانپزشــکی« بــا رقــم تخمینــی 200 میلیــون دالر و 

ــون ــزات پزشــکی ۳20 میلی ــر تجهی دیگ

ــا دارا  ــا ب ــه و آفریق ــکی در خاورمیان ــزات پزش ــرف تجهی ــازار مص ــران در ب ــور ای کش
ــزات پزشــکی  ــازار تجهی ــارم را دارد. ب ــه چه ــودن حــدود ۱2,۵ درصــد مصــرف رتب ب
خاورمیانــه و آفریقــا حــدود ۱2 میلیــارد دالر تخمیــن زده می شــود. همچنیــن کشــور 
ــا در اختیــار داشــتن ۱۵,۵ درصــد مصــرف تجهیــزات پزشــکی  عربســتان ســعودی ب
بــا عــدد تخمینــی ۱,86 میلیــارد دالر به عنــوان اولیــن کشــور منطقــه ازنظــر مصــرف 

ــه و  ــه خاورمیان ــکی در منطق ــزات پزش ــرف تجهی ــام دوم مص ــود. مق ــناخته می ش ش
افریقــا مربــوط بــه اســرائیل بــا ۱۴,7 درصــد و مقــام ســوم مصــرف تجهیــزات پزشــکی 
ــا ۱۳ درصــد مصــرف می باشــد. بعــد از کشــور  مربــوط بــه کشــور افریقــای جنوبــی ب
ــام  ــا ۱۱,2 درصــد و مق ــام پنجــم مصــرف ب ــی مق ــارات متحــده عرب ــران کشــور ام ای
ششــم کشــور مصــر بــا 7 درصــد مصــرف، مقــام هفتــم کشــور کویــت بــا ۵,2 درصــد 
ــور  ــم کش ــام نه ــرف، مق ــد مص ــا ۳,6 درص ــراق ب ــور ع ــتم کش ــام هش ــرف، مق مص
ــرف  ــد مص ــا 2,8 درص ــور اردن ب ــم کش ــام ده ــرف، مق ــد مص ــا ۳,۴ درص ــش ب مراک
قــرار دارد.کشــور ایــران بــا داشــتن ســهم 0,00۴ درصــدی خــود از صــادرات جهانــی 
ــا ســهم  تجهیــزات پزشــکی در رتبــه 6۴ جهــان قــرار دارد. همچنیــن کشــور ایــران ب
ــده  ــان واقع ش ــه ۳6 جه ــکی در رتب ــزات پزش ــود از واردات تجهی ــدی خ ــم درص نی

ــت. اس

جالــب اســت کــه کشــورهای ایاالت متحــده آمریــکا، آلمــان، هلنــد، چیــن 
ــکی را در  ــزات پزش ــدگان تجهی ــن صادرکنن ــدگان و بزرگ تری ــن واردکنن بزرگ تری

جهــان تشــکیل می دهنــد.

ــه ای  ــکی به گون ــزات پزش ــادرات و واردات تجهی ــه ص ــران درزمین ــور ای ــت کش وضعی
اســت کــه طبــق آمــار رســمی بین المللــی بیشــترین صــادرات دالری کشــور 
ــران  ــور ای ــم دالری واردات کش ــترین حج ــک و بیش ــوری چ ــور جمه ــه کش ــران ب ای
از کشــور هلنــد صــورت گرفتــه اســت. امــا آمــار غیررســمی نشــان دهنــد بیشــترین 
صــادرات تجهیــزات پزشــکی بــه کشــورهای افغانســتان، عــراق، ترکمنســتان را نشــان 
ــه  ــران ب ــزات پزشــکی کشــور ای ــن حجــم صــادرات رســمی تجهی ــد. همچنی می ده

ــد. ــان می ده ــون دالر را نش ــدد 2۴ میلی ــا ع ــور دنی ــدود ۴0 کش ح

در نهایــت در مــورد شــرکتهای دانــش بنیــان حــوزه تجهیــزات پزشــکی بایــد توجــه 
داشــت کــه ارزیابیهــای صــورت گرفتــه در تعییــن چهــار دســته از شــرکتهای دانــش 
بنیــان کــه شــامل نوپــای نــوع اول ، نوپــای نــوع دوم ، تولیــدی نــوع اول ، تولیــدی نــوع 
دوم )صنعتــی( معمــوال بصــورت ســلیقه ای و غیــر علمــی و فاقــد تجربــه الزم توســط 

ارزیــاب مــی باشــد کــه نیــاز اســت حتمــا اصــالح شــود.
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 ابهت ایران هلث 
محو رفتار بچه گانه بزرگان

طراحی و ساخت پروژه های 
کلین روم توسط شرکت نیامش 

مطلــب زیــر توســط آقــای محســن قانعــی دانشــجوی دکتــری 
ــوزه  ــرع در ح ــنده و مخت ــگاه ،نویس ــدرس دانش ــکی وم ــی پزش مهندس

ــت. ــده اس ــه ش ــش تهی ــه نیام ــرای فصلنام ــکی ب ــزات پزش تجهی

بیســت و ســومین نمایشــگاه ایران هلــث در تاریــخ ۱۴0۱/۳/۳ الــی ۱۴0۱/۳/6 
ــن  ــد. ای ــزار گردی ــران برگ ــی ته ــن الملل ــگاه های بی ــی نمایش ــل دائم در مح
ــه  ــی ب ــن کشــور خارج ــا حضــور چندی ــاله ب ــه دوس ــد از وقف ــه بع ــداد ک روی
ــود؛  ــه ب ــد پرداخت ــی ده ــور رخ م ــکی کش ــزات پزش ــه در تجهی ــش آنچ نمای
ــور و  ــی ش ــده داخل ــد کنن ــرکت های تولی ــد ش ــور قدرتمن ــا حض ــت ب توانس
ــه  ــرام را ب ــزت و احت ــد، ع ــکی برگردان ــزات پزش ــه تجهی ــه جامع ــاط را ب نش
ــن  ــن حــرف را در ذه ــگاه ای ــد و جای ــه مهندســی پزشــکی کشــور بده جامع
مســئولین بــاال رتبــه کشــور بهبــود ببخشــد. نمایــش ایســتادگی ایــن تولیــد 
ــدم  ــه، ع ــای ظالمان ــالها درد تحریم ه ــردن س ــپری ک ــد از س ــدگان بع کنن
اختصــاص عادالنــه ارز مابیــن تولیــد و واردات و رقابــت ناســالم بــا شــرکتهای 
ــذت را در  ــان ل ــور آنچن ــکی کش ــزات پزش ــت تجهی ــر در صنع ــی حاض دولت
درون آدم مــی کاشــت کــه مــی شــد بــا یــه لبخنــد ، محصــول همــان لحظــه 
ــور  ــاخت. حض ــدا س ــمان را هوی ــه در چش ــرق نهفت ــرد و ب ــت ک ای را برداش
تولیــد کنندگانــی کــه قبــل و بیــش از هــر کــس دیگــر در ایــام پدیــدار شــدن 
بیمــاری منحــوس کرونــا بــه فریــاد رس ایــن کشــور و بیمــاران رســیدند و بــا 
تمــام گالیه هــای موجــود از نحــوه پرداخــت مطالبه هایشــان در روزگاری کــه 
ــاری نظــام درمــان  ــه ی ــد ؛ ب ــه ســرقت مــی بردن کشــور ها از هــم تجهیــزات ب
ــه حضــرات مســئول  ــدرت مهندســین را ب شــتافتند. میتوانســت عظمــت و ق
ــن  ــفانه ای ــه متاس ــذارد ک ــش بگ ــه نمای ــتر، ب ــت دادن بیش ــتای اهمی در راس
ــن  ــزرگان ای ــر ســایه شــومن بازی هــای بعضــی از ب ــاز زی عظمــت و بزرگــی ب
ــان آن  ــه شــرم از بی ــه ای ک ــای بچــه گان ــه شــد. رفتاره ــده گرفت ــف نادی صن
ــد  ــرال ش ــفانه وای ــه متاس ــه ای ک ــه گان ــای بچ ــان رفتار ه ــود دارد. هم وج
ــگاه  ــن نمایش ــد.  ای ــان نمان ــی برایم ــا حیثت ــد ت ــوش چرخی ــه گ ــوش ب و گ
ــدر آن  ــزان گرانق ــه عزی ــان بچگان ــار و گفتم ــدم رفت میتوانســت در صــورت ع
هــم جلــوی مســئولین بــاال رتبــه کشــور بــه یــک رزمایــش قــدرت و عظمــت 
ــه باشــد کــه متاســفانه  ــه روز ایــن حرف جامعــه مهندســی در تکنولوژیهــای ب
ــک  ــر ی ــاز زی ــا ب ــم ت ــان شــلیک کردی ــه خودم ــان ب همچــون گذشــته خودم
ــی  ــون باق ــه کشــور مدف ــاال رتب خــروار عالمــت ســوال در ذهــن مســئولین ب

ــم. بمانی

ــه  ــود ک ــاز می ش ــی آغ ــی مفهوم ــا طراح ــاً ب ــف عموم ــع مختل ــی در صنای طراح
ــواد و  ــه م ــای اولی ــتانداردها، جریان ه ــروژه، اس ــه پ ــای اولی ــده نیازه در برگیرن
ــه های  ــه نقش ــن مرحل ــد. در ای ــره می باش ــم و غی ــی ها، اقلی ــنل، دسترس پرس
جریان هــای )فلــو( متعــدد ماننــد مــواد اولیــه، ثانویــه، محصــول، جریــان ورود و 
خــروج پرســنل، کالس بنــدی فضاهــا مطابــق بــا اســتانداردهای جــی ام پی، فشــار 
و رطوبــت هــر یــک از فضاهــا و غیــره تهیــه می شــوند. در مرحلــه مفهومــی بــرای 
ــامل  ــه ش ــردد ک ــه می گ ــی تهی ــات فضای ــرم اطالع ــک ف ــا ی ــک از فضاه ــر ی ه
کلیــه اطالعــات معمــاری، مکانیکــی و برقــی آن فضاهــا اســت. در مرحلــه بعــدی 
ــا  ــاز دو ی ــرای طراحــی ف ــه ب ــن مرحل ــه ای ــردد ک ــاز می گ ــک آغ ــاز ی طراحــی ف
ــرد. در  ــورت می پذی ــه ص ــای اولی ــه ریزی ه ــر برنام ــورد نظ ــروژه م ــی پ اجرای
ــاز یــک نقشــه های اولیــه معمــاری، مکانیکــی و برقــی تهیــه  ــه طراحــی ف مرحل
ــاز دو نقشــه های  ــه ف ــروژه می رســند. در مرحل ــا پ ــد کارفرم ــه تأیی می شــوند و ب
اجرایــی دقیقــاً بــر اســاس نیازهــای پــروژه و مطابــق اســتانداردها تهیــه می شــوند 
و نقشــه ها جهــت اجــرا بــه پیمانــکار پــروژه ســپرده می شــوند. در جریــان انجــام 
ــن  ــود. ای ــه می ش ــک گرفت ــددی کم ــی متع ــای مهندس ــا از نرم افزاره طراحی ه
نرم افزارهــا عمدتــاً شــامل نــرم افزارهــای مهندســی می باشــند. شــرکت نیامــش 
ــوان انجــام  ــز ت ــاق تمی ــه اجــرای ات ــوده در زمین ــا اســتفاده از نیروهــای کارآزم ب
ــای  ــان پروژه ه ــا در جری ــن نیروه ــد. ای ــت را دارا می باش ــن صنع ــای ای پروژه ه
ــد و ایــن امــر باعــث  ــی آموزش هــای اجرایــی الزم را ســپری کــرده نموده ان متوال
ــرای  ــردد. در اج ــا می گ ــی پروژه ه ــت نهای ــرعت و کیفی ــان و س ــش راندم افزای
ــه  ــد ک ــود دارن ــذاری وج ــف و تاثیرگ ــای مختل ــز مولفه ه ــاق تمی ــای ات پروژه ه
ــد.  ــروژه را تضمیــن کنن ــا از انجــام پ ــت کارفرم ــروژه رضای ــان پ می تواننــد در پای
ــرای  ــوارد اج ــن م ــب مهمتری ــت مناس ــب و قیم ــت مناس ــرا، کیفی ــرعت اج س
ــی  ــی ام پ ــات ج ــب و الزام ــت مناس ــت کیفی ــت. رعای ــش اس ــای نیام پروژه ه
ــنهاد  ــما پیش ــه ش ــا ب ــد. م ــش می باش ــرکت نیام ــای ش ــک پروژه ه ــزء الینف ج
ــه  ــد، ک ــد در دســت انجــام بدهی ــای خــود را بصــورت کلی ــا پروژه ه ــم ت می دهی
ــاز  ــزات، هواس ــن تجهی ــب، تأمی ــاخت، نص ــی، س ــامل طراح ــورت ش ــن ص در ای
و سیســتم کنتــرل و غیــره براســاس الزامــات و اســتانداردهای اتــاق تمیــز 
ــای ایــن روش آن اســت کــه ســرعت اجــرای پــروژه را افزایــش  می باشــد. از مزای

ــود. ــذار می ش ــری واگ ــه مج ــروژه ب ــل پ ــولیت کام ــد و مس می ده
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کلید ورود به بازار کار مهندسی پزشکی

متــن زیــر توســط خانــم مهنــدس فرشــته زارع موســس و مدیــر گــروه آموزشــی 
ــک  ــکی بیوالکتری ــد مهندســی پزش ــناس ارش ــی، پژوهشــگر و کارش تلماآکادم

بــرای فصلنامــه نیامــش تهیــه شــده اســت.

رویــداد کلیــد ورود بــه بــازار کار مهندســی پزشــکی بــا همــت تیــم 
تلماآکادمــی در 2۳ امیــن نمایشــگاه بیــن المللــی ایــران هلــث در روز 
ــه  ــک کارگاه س ــامل ی ــه ش ــد؛ ک ــزار ش ــاه ۱۴0۱ برگ ــرداد م ــنبه ۵ خ پنجش
ــد  ــور بازدی ــک ت ــور و ی ــدس علیرضــا غالمپ ــاب مهن ــس جن ــا تدری ــاعته ب س
ــداد دانشــجویان  ــن روی ــان ای ــود. مخاطب ــث ب ــران هل ــی از نمایشــگاه ای علم
ــازار کار  ــه ب ــرای ورود ب ــه ب ــکی بودند؛ک ــی پزش ــالن مهندس ــارغ التحصی و ف
مهندســی پزشــکی بــا چالش هــای زیــادی مواجــه شــده  بودنــد. ایــن چالــش 
در بیــن اکثــر دانشــجویان مهندســی پزشــکی وجــود دارد و دلیــل آن فاصلــه 
ــک  ــاز ی ــورد نی ــای م ــگاه و مهارت ه ــرفصل های دروس دانش ــن س ــاد بی زی
ــن کارگاه ســعی  ــازار کار اســت؛ کــه در ای ــه ب ــرای ورود ب مهنــدس پزشــکی ب
ــن  ــا از ای ــی کــرد ت ــد دانشــجویان را راهنمای ــه صــورت مختصــر و مفی شــد ب
ســردرگمی بیــرون آینــد. در ابتــدا ، بــه صــورت خیلــی خالصــه دانشــجویان 
ــک مهنــدس  ــه شــد کــه، ی ــا رشــته مهندســی پزشــکی آشــنا شــدند؛ گفت ب
ــر مهنــدس نیســت ؛ چــرا کــه ســرفصل هایی کــه در دانشــگاه  پزشــکی، دکت
ــوم تشــخیص و  ــه عل ــوم مهندســی هســتند، ن ــی عل ــود همگ ــس می ش تدری
درمــان! در ادامــه بــه دانشــجویان یــک نقشــه راه نــه مســیره بــرای موفقیت در 
رشــته مهندســی پزشــکی ارائــه شــد و بــرای هــر مســیر توضیحــات الزم داده 
ــور  ــدس غالمپ ــاب مهن ــه جن ــد. توصی ــی نمان ــی باق ــچ ابهام شــد و جــای هی
ــد چــرا  ــوم پزشــکی برون ــال عل ــه دنب ــود کــه حتمــا ب ــن ب ــه دانشــجویان ای ب
ــاب  ــه دیگــر جن ــه ســوی موفقیــت اســت.  توصی ــاب ب ــک ســکوی پرت کــه ی
مهنــدس ایــن بــود کــه حتمــا حتمــا از ترم هــای اول بــرای کارآمــوزی اقــدام 
ــد هرچــه ســریع  ــه بای ــد، چــرا ک ــول نکنن ــی موک ــای پایان ــه ترم ه ــد و ب کنن
تــر وارد بــازار کار شــوند. در ایــن کارگاه دانشــجویان بــا نــکات رزومــه نویســی 
ــنا  ــرکت ها آش ــا ش ــری ب ــای ارتباط گی ــن راه ه ــغلی و همچنی ــه ش و مصاحب
ــازار کار  ــق در ب ــدس پزشــکی موف ــک مهن ــاز ی ــورد نی ــای م شــدند. مهارت ه
 on ،بــه؛ تکنیــک قلــم قدرتمند ، فــن بیــان و ارتبــاط موثر، مســئولیت پذیــری
ــکی  ــات پزش ــات و اطالع ــزاری و اصطالح ــرم اف ــای ن ــودن، مهارت ه time ب

ــتان  ــا بیمارس ــرکت ی ــروش ، ش ــا ف ــی ی ــغل فن ــاوت ش ــد. تف ــاره ش و .... اش
بیــان شــد و بــرای هرکــدام مزایــا و معایــب بازگــو شــد در نهایــت انتخــاب بــه 
عهــده دانشــجو گذاشــته شــد. و در آخــر بــا انــواع فیلدهــای شــغلی کــه یــک 
مهنــدس پزشــکی می توانــد داشــته باشــد آشــنا شــدند از جملــه: کارشــناس 
مهندســی بیمارســتان و مراکــز درمانــی، کارشــناس خدمــات پــس از فــروش 
شــرکت های تولیــدی و وارد کننــده، کارشــناس کنتــرل کیفــی شــرکت های 
تولیــدی، کارشــناس خــط تولیــد تجهیــزات پزشــکی، کارشــناس تیــم 
ــل و  ــین های عام ــا، تکنس ــرکت ه ــروش ش ــناس ف ــعه کارش ــق و توس تحقی
ــناس  ــزو ، کارش ــناس ای ــتریان ، کارش ــا مش ــاط ب ــناس ارتب ــتقل ، کارش مس
ــه  ــد از کارگاه ب ــه بع ــد. در ادام ــاره ش ــوری و.... اش ــوزش نگهداشــت و اپرات آم
همــراه دانشــجویان و جنــاب مهنــدس غالمپــور از غرفه هــای نمایشــگاه 
ایــران هلــث بازدیــد شــد. در ایــن بازدیــد دانشــجویان از غرفه هــای شــرکت: 
خســرو مدیســا طــب، صــا ایــران، فنــون طــب فرتــاک ، مهــران طــب ، ســازمان 
گســتر، ایفــا فــراز آوینــا )آویکــو(، دنتــوس، توســان،PEC co ، پوینــدگان راه 
ــا  ــد و ب ــد کردن ــتم و ... بازدی ــش سیس ــور ، کاوندی ــیان موت ــعادت ، پارس س
ــنا  ــال آش ــد، کام ــته بودن ــش گذاش ــه نمای ــرکت ها ب ــن ش ــه ای ــی ک تجهیزات
شــدند. بنظــر بنــده برگــزاري کارگاه هــاي آموزشــي جامــع و مفیــد در بســتر 
ــد  ــري مفی ــراي یادگی ــم ب ــه ه ــي اســت ک ــده بســیار خوب ــک ای نمایشــگاه ی
ــد از  ــان بع ــون همزم ــه و اقتصــادي اســت) چ ــه صرف ــرون ب ــم مق اســت و ه
ــردن ،  ــد ک ــگاه بازدی ــی از نمایش ــورت گروه ــي بص ــب آموزش ــن مطال آموخت
بازدهــی بســیار بهتــري دارد نســبت بــه بازدیــد تکــي و انفــرادی (. بــا همــت 
مدیــر کمیتــه آمــوزش ایــران هلــث و تیــم تلماآکادمــی رویــداد کلیــد ورود بــه 
ــزار  ــه برگ ــز و رضایت مندان ــت آمی ــازار کار مهندســی پزشــکی بســي موفقی ب
ــرکت کنندگان در کارگاه  ــام ش ــنودي تم ــب خش ــوع موج ــن موض ــد،که ای ش
و همچنیــن تیــم تلماآکادمــی شــد. امیدواریــم ســال آینــده همچنــان شــاهد 

ــیم. ــث باش ــران هل ــگاه ای ــر در نمایش ــر و موثرت ــاي قوي ت کارگاه ه
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ــکی  ــی پزش ــری مهندس ــرو دکت ــه گل ــن ال ــر امی ــای دکت ــط آق ــر توس ــب زی مطل
ــال ۱۳9۱  ــی در س ــی مهندس ــات فن ــوزه خدم ــر ح ــن برت ــک و کارآفری بیوالکتری
ــرای  ــد ب ــکی بیرجن ــوم پزش ــگاه عل ــکی دانش ــزات پزش ــر تجهی ــن مدی و همچنی

ــت. ــده اس ــه ش ــش تهی ــه نیام فصلنام

ــت از  ــی عبارتس ــم. کار آفرین ــروع کنی ــف ش ــد تعری ــا چن ــث را ب ــت بح ــر اس ــدا بهت ابت
ــه  ــه ب ــع ک ــردی از مناب ــه ف ــه منحصــر ب ــق تشــکیل مجموع ــد ایجــاد ارزش از طری فرآین
منظــور بهــره گیــری از فرصــت هــا ایجــاد شــده و کارآفریــن فــردی اســت کــه دارای ایــده 
ــع  ــی مناب ــری و هماهنگ ــره گی ــا به ــب و کار ب ــک کس ــق ی ــوده و از طری ــد ب ــر جدی و فک
ــه  ــد را ب ــت جدی ــا خدم ــول ی ــی، محص ــی و حیثیت ــی، اجتماع ــره مال ــرش مخاط و پذی
ــد و  ــا را درک مــی کنن ــرادی هســتند کــه فرصته ــان، اف ــه مــی دهــد. کارآفرین ــازار ارائ ب
خالءهــا را مــی بیننــد. درک فرصــت هــا توســط ایــن افــراد، ممکــن اســت از طریــق بــازار 
گردی)ارتبــاط بــا محیــط زندگــی، بــازار و ...( و یــا ارتبــاط بــا افــراد) در جلســات( یــا نــگاه 
بــه تلویزیــون، رســانه هــا، شــبکه اینترنــت و ... حاصــل شــود کــه بــه آن نــگاه کارآفرینانــه 
ــه، در پــی شــکار فرصــت و...( مــی گوینــد.  ــگاه فرصــت گرایان ــگاه جســتجوگرانه، ن ــا ن )ی
خالءهــای بــازار بــا نــگاه کارآفرینانــه، بــه خوبــی دیــده مــی شــود و انگیــزه ای بــرای اقــدام 
بــه راه انــدازی کســب و کار مــی باشــد؛ بــه عبــارت بهتــر، افــرادی کــه تمایــل بــه ایجــاد 
ــج  ــا توســعه و تروی ــد. ب ــت نماین ــگاه را در خــود تقوی ــن ن ــد، بایســتی ای کســب و کار دارن
ایــن دیــدگاه در درون خانــواده هــا، مــدارس بــه تقویــت ایــن نــگاه کــه در کل منجــر بــه 
نــوآوری و ایجــاد کســب و کار مــی شــود، کمــک خواهــد شــد. اشــخاصی کــه قصــد ایجــاد 
ــا  ــا بداننــد کــه آی ــد ت ــه کنــکاش خــود بپردازن ــد بایــد از درون ب یــک کســب و کار را دارن
ــرای  ــا خیــر؟  و امــا چــه فرصــت هــای شــغلی ب ــد ی ــا آمادگــی کارآفرینــی را دارن حقیقت
فــارغ التحصیــالن رشــته مهندســی پزشــکی  وجــود دارد؟ در صــورت دارا بــودن مــدارک 
کارشناســی ، کارشناســی ارشــد و دکتــری  ایــن افــراد مــی تواننــد بــرای ورود بــه شــغل 
مهندســی پزشــکی اقــدام کننــد و در مراکــز تحقیقاتــی از جملــه موسســه اســتاندارد، بنیاد 
مســتضعفان و جانبــازان، مرکــز تحقیقــات وزارت دفــاع و ســایر مراکــز تحقیقاتــی، وزارت 
ــی،  ــن اجتماع ــازمان تامی ــع، س ــی، وزارت صنای ــوزش عال ــگ و آم بهداشــت، وزارت فرهن
بیمارســتان هــای دولتــی و خصوصــی، شــرکت هــا یــا کارخانــه هــای تولیــد کننــده انــواع 
ــد. ضمــن اینکــه فــارغ  ــه فعالیــت بپردازن وســایل، تجهیــزات و دســتگاه هــای پزشــکی ب
التحصیــالن در صــورت داشــتن تجربــه و ســرمایه الزم مــی تواننــد بــرای تاســیس شــرکت 
وارد کننــده یــا توزیــع کننــده و یــا تولیدکننــده تجهیــزات پزشــکی اقــدام نماینــد و یــا در 

ــد. ــه تدریــس و پژوهــش بپردازن دانشــگاه هــا و مراکــز آمــوزش عالــی ب

امــا اگــر بــه فکــر راه انــدازی کســب و کار خــود در رشــته مهندســی پزشــکی هســتید بایــد 
بــر اســاس مراحــل ذیــل جلــو برویــد:

ــایی  ــی شناس ــه خوب ــود را ب ــدف خ ــازار ه ــد ب ــما بای ــدم اول ش ــازار: در ق ــات ب ۱.تحقیق
کنیــد. هــدف تولیــد و طراحــی چــه نــوع تجهیزاتــی را داریــد؟ رقیبــان شــما چــه کســانی 
ــاز،  ــورد نی ــرای درک ســرمایه م ــد؟ ب ــد مــی کنی ــرای چــه کســانی محصــول تولی ــد؟ ب ان
چشــم اندازهــا، حاشــیه ســود، خطــرات موجــود و... بــا افــرادی کــه قبــل از شــما در ایــن 
حــوزه فعالیــت داشــته انــد مشــورت کنیــد. شــما بایــد بــه درک مناســبی از بــازار برســید 
و بفهمیــد کــه آیــا کســب و کاری کــه مــی خواهیــد راه بیاندازیــد ســودآور اســت و چطــور 
اســتراتژی ای را بایــد پیــش بگیریــد. مدرســه تحقیقــات بــازار  مــی توانــد در ایــن زمینــه 

بــه شــما کمــک کنــد.

2.ســرمایه: شــروع ایــن کار معمــوال پرهزینــه اســت زیــرا تجهیــزات پزشــکی بــا فنــاوری 
هــای پیشــرفته ارائــه مــی شــوند. ســطح ســرمایه گــذاری بــه محصولــی کــه هــدف تولیــد 
ــزات  ــر و تجهی ــرمایه کمت ــه س ــادی ب ــزات ع ــتگی دارد؛ تجهی ــد، بس ــروش آن را داری و ف

ــه تبــع ســرمایه بیشــتری را مــی طلبنــد. پیشــرفته و تخصصــی ب

۳.ثبــت کســب و کار: توجــه داشــته باشــید کــه ســرمایه گــذاری و اخــذ مجــوز تاســیس و 
تولیــد بــرای صنایــع پزشــکی عــالوه بــر گرفتــن مجــوز از ســازمان صنایــع و معــادن دارای 

مجوزهــای خــاص و رعایــت اصــول خــاص از وزارت بهداشــت اســت.

ــی مختلــف  ــازه هــای زمان ــه روشــنی و در ب ۴.طراحــی مســیر: مســیر و اهــداف خــود را ب
مشــخص کنیــد تــا بتوانیــد موفقیــت یــا عــدم موفقیــت خــود را بــه موقــع ارزیابــی کنیــد.

ــد اســتراتژی خــود را طــرح کنیــد و  ــر اســاس اهــداف مشــخص و منطقــی ای کــه داری ب
بازدهــی آن را چــک کنیــد تــا بــه موقــع تغییــر اســتراتژی دهیــد و از شکســت جلوگیــری 

ــد. کنی

۵.مــکان و مــواد اولیــه: بایــد بــر اســاس کســب و کاری کــه مــی خواهیــد راه انــدازی کنیــد، 
یــک مــکان مناســب بــا شــرایط مــورد نیازتــان پیــدا کنیــد. مشــخص کنیــد کــه بــه چــه 
ــت داشــته باشــید  ــد. دق ــی کنی ــن م ــا را چطــور تامی ــد و آن ه ــاز داری ــه ای نی ــواد اولی م
ــی  ــر قیمــت پایان ــد، حمــل و نقــل و... متحمــل هزینــه مــی شــوید کــه ب ــرای خری کــه ب

ــر مــی گــذارد. محصــول و ســود شــما اث

ــاز  ــاس نی ــر اس ــداکار را ب ــادق و ف ــد، ص ــرادی توانمن ــد: اف ــدان توانمن ــتخدام کارمن 6.اس
ــود. ــد ب ــروری خواه ــدان ض ــن کارمن ــوزش ای ــد. آم ــتخدام کنی اس

ــا و  ــه ارتق ــاز ب ــرای کســب حداکثــر ســود نی 7.تبلیــغ تجــارت: مثــل هــر شــغل دیگــر، ب
ــد داشــته باشــد. روش  ــی مــی توان ــن تبلیغــات اشــکال متفاوت ــد. ای شــناخته شــدن داری
ــری  ــای جدیدت ــا روش ه ــتر ی ــه، پوس ــالت مربوط ــی در مج ــل آگه ــنتی ای مث ــای س ه

ــن. ــی آنالی ــی و بازاریاب ــای اجتماع ــبکه ه ــل ش مث

8.شــبکه و گســترش تجــارت: بــرای گســترش تجارتتــان نیازمنــد مهــارت شــبکه ســازی 
خوبــی هســتید. برنامــه هایــی را بــرای متخصصــان پزشــکی ترتیــب دهیــد تــا بیمــاران را 
بــه ســمت شــما هدایــت کننــد. خدمــات خــوب و بــا کیفیــت ارائــه دهیــد تــا مشــتریانتان 
شــما را بــه همکارانشــان ارجــاع دهنــد. مزایایــی مثــل تحویــل رایــگان را بــرای مشــتریان 

ــد. خــود در نظــر بگیری

ــا 6۵0 شــرکت تولیدکننــده تجهیــزات پزشــکی در کشــور  ــا 620 ت قبــل از پاندمــی کرون
فعــال بودنــد امــا در حــال حاضــر بــا رشــد 20% بالــغ بــر 800 شــرکت مشــغول فعالیــت 
در ایــن حــوزه هســتند. ایــن نشــان دهنــده اهمیــت ایــن زمینــه فعالیــت اســت. تجهیــزات 
پزشــکی ایــران بــه ۴0 کشــور دنیــا از جملــه: کشــورهای اروپــای غربــی، آلمــان، ایتالیــا، به 
روش هــای مختلفــی صــادر مــی شــوند. بخشــی از کشــورهای هــدف، محصــوالت ایــران 
را بــا برنــد ســاخت ایــران درخواســت کــرده و برخــی درخواســت راه انــدازی خــط تولیــد 
محصــوالت را در کشورشــان دادنــد؛ برخــی از کشــورها هــم کاال طبــق سفارشــات تولیــد 

شــده و بــا برنــدی متفــاوت عرضــه مــی شــود.



شماره 26 11

 نرم افزار های تعیین موجودی
تجهیزات پزشکی در مراکز مراقبت های بهداشتی

ــه  ــه دو گون ــی ب ــای درمان ــتفاده در مجموعه ه ــورد اس ــکی م ــزات پزش تجهی
ــزات  ــد تجهی ــوال می توان ــود. معم ــیم می ش ــزار تقس ــرم اف ــزار و ن ــخت اف س
ــیم  ــی تقس ــتگاه های و مصرف ــه دس ــه دو گون ــی را ب ــورت فیزیک ــکی بص پزش
نمــود. امــا ایــن نکتــه مهمــی اســت کــه توســعه ســخت افــزار در یــک ســازمان 
ــا  ــرم افزاره ــن ن ــه ای ــم دارد . از جمل ــزار ه ــرم اف ــعه ن ــه توس ــاز ب ــی نی درمان
»نــرم افــزار مدیریــت تجهیــزات پزشــکی« لــذا نــرم افــزار مدیریــت تجهیــزات 
ــم اســت. بســیاری از  ــای بهداشــتی بســیار مه پزشــکی در صنعــت مراقبت ه
ــک  ــکی در ی ــزات پزش ــودی تجهی ــی در موج ــتیکی معمول ــای لجس چالش ه
ــن ،  ــود. بنابرای ــت می ش ــا یاف ــه ج ــاً در هم ــه تقریب ــود دارد ک ــازمان وج س
صنعــت مراقبت هــای بهداشــتی بایــد اقدامــات الزم را انجــام دهــد تــا 
اطمینــان حاصــل شــود کــه عملیــات پزشــکی بــدون مشــکل انجــام می شــود 
ــد.  ــت می کنن ــان را دریاف ــن درم ــاده ، بهتری ــد س ــق فرآین ــاران از طری و بیم
ــد در  ــه می توان ــاًل یکپارچ ــکی کام ــزات پزش ــی تجهی ــزار ردیاب ــرم اف ــک ن ی
ــداد  ــر تع ــال های اخی ــد. در س ــام ده ــی را انج ــن کارآی ــه بهتری ــن زمین ای
ــنتی  ــتم های س ــازمانها از سیس ــا و س ــتانها ، کلینیکه ــده ای از بیمارس فزاین
ــرده  ــمگیری ک ــر چش ــتی تغیی ــای بهداش ــت مراقبت ه ــزار مدیری ــرم اف ــه ن ب
انــد. بدیــن گونــه دالیــل کلیــدی وجــود دارد کــه بــه نظــر می رســد ســرمایه 
گــذاری در راه حــل نــرم افــزاری مدیریــت تجهیــزات پزشــکی مناســب اســت.

ــرای  ــتری را ب ــد بیش ــزاری دی ــرم اف ــای ن ــن برنامه ه ــه چنی ــم ک ــا می دانی م
ــنتی ،  ــتم س ــا سیس ــد. ب ــه می دهن ــازمان ارائ ــک س ــره وری ی ــعه و به توس
فقــط تعــداد خاصــی از افــراد ، گاهــی اوقــات فقــط یــک نفــر ، می تواننــد تمــام 
ــد.  ــی و مراقبتــی را مشــاهده کنن ســطوح موجــودی را در یــک فرآینــد درمان
ایــن موضــوع می توانــد مشــکالتی را در مدیریــت یــک ســازمان درمانــی بــرای 
ــن  ــود بهتری ــا وج ــا ب ــد. ام ــاد کن ــات ایج ــه خدم ــا ارای ــن موجــودی و ی تعیی

ــزان  ــی می ــه ردیاب ــادر ب ــکی ، هرکســی ق ــزات پزش ــت تجهی سیســتم مدیری
تجهیــزات پزشــکی مــورد نیــاز مرکــز و نظــارت بــر ســطح منطقــی مصــرف و 
نیــاز آن خواهــد بــود. بــا کنتــرل بیشــتر بــر دسترســی ، عملیــات را می تــوان 
ــل  ــکی داخ ــزات پزش ــود تجهی ــه از وج ــا همیش ــرد. ت ــاده ک ــی س ــه راحت ب

ــویم. ــن ش ــز مطمئ مرک

در یــک شــبکه نــرم افــزاری توســعه یافتــه بــرای تامیــن تجهیــزات پزشــکی 
پزشــکان قادرنــد داروهــا و تجهیــزات را بــه ســرعت بــا چنیــن راه حــل مبتنــی 
ــن  ــه بهتری ــر ارائ ــا ب ــازد ت ــادر می س ــا را ق ــر آنه ــن ام ــد. ای ــدا کنن ــر وب پی ب
درمــان بــه بیمــاران کــه منجــر بــه افزایــش مراقبت هــای بهداشــتی می شــود 
تمرکــز کننــد. تأمیــن کنندگانــی کــه روی یــک پلــت فــرم خــودکار ســرمایه 
گــذاری کــرده انــد ، در نهایــت ســطح دقــت موجــودی را بهبــود می بخشــند. 
ــه میــزان  خطاهایــی ماننــد نوشــته های تکــراری ، مــوارد نامناســب و غیــره ب
ــردن  ــو ب ــه جل ــاً ب ــت قطع ــن ســطح از دق ــد. ای ــل توجهــی کاهــش می یاب قاب
تجــارت از رقابــت کمــک می کنــد. امــا نکتــه مهــم دیگــر ایــن اســت کــه ایــن 
سیســتمها اگــر تحــت بارکــد مناســب طراحــی شــود می تونــد در موقــع لــزوم 
هشــدارهایی از رســیدن موجــودی محصــول در انبــرا بــه حــد بحرانــی را هــم 
اعــالم کنــد تــا قســمت تــدارکات بتوانــد در زمــان مناســب نســبت بــه خریــد 

تجهیــزات پزشــکی اقــدام نمایــد.

 برخــالف سیســتم های مبتنــی بــر کاغــذ کــه از نظــر مدیریــت بــرای 
ــام  ــرو تم ــزار پیش ــرم اف ــد ، ن ــاد می کن ــادی ایج ــرهای زی ــان دردس کارکن
ــان  ــود زم ــد ب ــادر خواهن ــان ق ــن ، کارکن ــد. بنابرای ــاده می کن ــل را س مراح
ــه افزایــش مراقبــت  ــد و منجــر ب ــد انجــام دهن ــه آنچــه کــه بای بیشــتری را ب

بهداشــتی از بیمــار می شــود اختصــاص دهنــد.

ــیرازی  ــر حســینی ش ــد جعف ــای دکترمحم ــط آق ــر توس ــب زی مطل
کارآفریــن برتــر حــوزه ســالمت و موســس شــرکت نــو ایــده 
اندیشــان ماشــین ســازی حســینی نیامــش بــرای فصلنامــه نیامــش 

ــت. ــده اس ــه ش تهی
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بدهی
)بخش دوم( 

ایــن مطلــب توســط جنــاب آقــای محســن شــاهین پــور و ســرکار خانــم ســمیه اولــی، 
ــرای فصلنامــه  ــی و برندینــگ ب ــازار و نویســنده کتــب بازاریاب تحلیلگــران اقتصــادی و ب

نیامــش تهیــه شــده اســت.

چرا بانک ها وام می دهند؟

راه دیگــری هــم بــرای فهمیــدن اینکــه پــول امــروزه همچنــان بدهی محســوب 
می شــود هســت و آن زمانــی اســت کــه پــول جدیــد درازای درخواســت مــردم 
ــتری  ــا وام بیش ــه بانک ه ــد. وقتی ک ــود می آی ــه وج ــتر ب ــی بیش ــرای بده ب
ــد.  ــدا می کن ــش پی ــه افزای ــود در چرخ ــول موج ــدار پ ــد مق ــت کنن پرداخ
ــات  ــن اطالع ــه ای ــد هم ــه نیســتند شــما می توانی ــا محرمان ــدام از این ه هیچ ک
را در بانک هــای مرکــزی ببینیــد، امــا آن هــا یــک کمــی گیج کننــده هســتند، 
ــن حــاال وجــود دارد. شــما  ــه همی ــزی ک ــورد چی ــه وام در م ــه کلم ازآنجایی ک
فقــط، می توانیــد چیزهایــی را کــه داریــد را وام بدهیــد. امــا ایــن در مــورد پولــی 
ــا  ــه بانک ه ــم ک ــر اســت بگویی ــد. بهت ــرق می کن ــد ف ــا وام می دهن ــه بانک ه ک
ــد وام  ــد و بع ــود می آورن ــه وج ــچ ب ــا آن را از هی ــد. آن ه ــاد می کنن ــول را ایج پ
می دهنــد. آن هــا یــک تکــه کاغــذ را بــه شــکل پــول درمی آورنــد و امــروزه آن 
را توســط کامپیوترهــا در کارت هــای اعتبــاری قــرار می دهنــد. خــوب بگذاریــد 
ــود.  ــاد می ش ــول زی ــدار پ ــور مق ــد چط ــک وام می ده ــه بان ــم وقتی ک ببینی
ــم  ــه می خواهی ــم ک ــرض می کنی ــم. ف ــگاه کنی ــال ســاده ن ــک مث ــه ی ــد ب بیایی
ــم.  ــت اســت بخری ــپرت گران قیم ــین اس ــک ماش ــه ی ــز ک ــک لکســوس قرم ی
ــا در حــال حاضــر  ــارد تومــان اســت کــه م ــاًل دو میلی ــن ماشــین مث قیمــت ای
ــم و در  ــای وام می کنی ــم و تقاض ــک می روی ــه بان ــس ب ــم. پ ــول را نداری ــن پ ای
ــه اش را  ــد قســمت وام وظیف ــک کارمن ــر ی ــی اســت و اگ ــورد وام مصرف ــن م ای
ــه تقاضــای مــن جــواب منفــی می دهــد امــا پنــج شــش ســال  ــد ب خــوب بدان

ــرد. ــاده می ک ــم آم ــا را برای ــت و فرم ه ــوه می ریخ ــن قه ــرای م ــش ب پی

ــک  ــه ی ــد ک ــر می کنن ــا صب ــا آن ه ــود؟ آی ــه می ش ــد چ ــن کار را بکن ــر او ای اگ
ــن  ــد و م ــا را بده ــد و پول ه ــک بیای ــه بان ــول ب ــر از پ ــف پ ــک کی ــا ی ــر ب نف
ــن  ــم ای ــد بکن ــه بای ــی ک ــه. تمام کارهای ــه ن ــه ک ــرم؟ البت ــم وام بگی ــم بتوان ه
ــا  ــد ت ــم و چن ــان بده ــاب را نش ــدل حس ــم و مع ــا بکن ــک تقاض ــه ی ــت ک اس
ــان وام داده  ــارد توم ــن دو میلی ــه م ــک ب ــاال بان ــن. ح ــم و همی ــا بزن ــم امض ه
ــر  ــا تغیی ــد فقــط ب اســت آن هــا موجــودی حســاب جاری مــن را افزایــش دادن
ــر پــول جدیــد ایجــاد شــد. مــن پــول را دریافــت می کنــم و  اعــداد در کامپیوت
حــاال می توانــم از خیابــان رد شــوم و بــه نمایندگــی لکســوس بــروم و ماشــینم 
ــن  ــم. م ــول نمی ده ــر از پ ــف پ ــک کی ــنده ی ــه فروش ــن ب ــم م ــرم. بازه را بخ
ــم  ــا را امضــا می کن کارت بانکــی و کارت شناســایی ام را نشــان می دهــم و فرم ه
ــک از  ــدان بان ــه کارمن ــت ک ــن اس ــد ای ــاق می افت ــه اتف ــزی ک ــن. چی و همی
حســاب مــن دو میلیــارد تومــان به حســاب نمایندگــی لکســوس انتقــال 

ــر. ــدد در کامپیوت ــد ع ــر در چن ــا تغیی ــاره ب ــد. دوب می دهن

مــن حــاال پولــی را خــرج کــردم کــه کمــی پیش تــر ایجادشــده بــود، آن پــول 
ــت  ــد، پرداخ ــرای خری ــد از آن ب ــوس می توان ــی لکس ــت. نمایندگ ــی اس واقع
ــا هــر کاری کــه دوســت دارد  ــه اش و ی حقــوق کارمندانــش، دکــور کــردن خان
ــس  ــد. پ ــام ده ــی انج ــد به راحت ــا را می توان ــن کاره ــه ای ــد. هم ــتفاده کن اس
ــن  ــه م ــول را ب ــک آن پ ــم و بان ــن وام گرفت ــون م ــد چ ــد ش ــد تولی ــول جدی پ
ــان  ــارد توم ــه دو میلی ــرم ک ــم بگی ــح تصمی ــن صب ــه م ــرض داد. تصــور اینک ق
ــده  ــک ای ــرم این ی ــت بخ ــین گران قیم ــک ماش ــا آن ی ــم و ب ــرض کن ــول ق پ
ــن  ــش ای ــون واقعیت ــم چ ــن کار را نمی کن ــت ای ــن هیچ وق ــت و م ــه اس احمقان
اســت کــه اصــاًل کســی پیــدا نمی شــود کــه ایــن مبلــغ پــول را بــه مــن قــرض 
ــد آن  ــا مــن یــک ماشــین بخــرم و نمایندگــی لکســوس هــم نمی توان بدهــد ت
پــول را بــرای خریــد یــا دکوراســیون خانــه اش خــرج کنــد. اصــاًل آن پــول وجود 

ــد. ــول می کن ــاد پ ــاً ایج ــن وام دادن واقع ــت؛ بنابرای ــد داش ــی نخواه خارج

ــاره  ــری درب ــم دیگ ــای مه ــدن چیزه ــرای دی ــن داســتان ب ــم از ای ــا می توانی م
ــه  ــت ک ــازی نیس ــود نی ــی  داده ش ــه وام ــل از اینک ــم. قب ــتفاده کنی ــول اس پ
پس انــداز کنیــم، در عــوض ایــن وام اســت کــه پــول جدیــد را ایجــاد می کنــد 
و بــا جریــان آن پــول توســط حســاب های مــردم دیگــر در بانک هــا همان طــور 
کــه مــن پرداخــت می کنــم می توانــد پس انــداز شــود یــا بــرای یــک 
پرداخــت دیگــری اســتفاده شــود. پــس وام هــا، ســپرده ها و ذخیره هــای 
ــا  ــاًل نمایندگــی لکســوس م ــه چیزهــای دیگــر. مث ــد ن ــی را ایجــاد می کنن پول
ــادا  ــرای روز مب ــد و ب ــرج نکن ــول را خ ــه آن پ ــد ک ــاب کن ــه انتخ ــد ک می توان
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ــان  ــا شــما در می ــد ب ــه بای ــد. مســئله دیگــری ک ــم ایجــادش کن ــک برای ــرم و بان ــک وام بگی ــدا از بان ــن در ابت ــه م ــکان دارد ک ــی ام ــا زمان ــد. به هرحــال این ه ــدازش بکن پس ان
ــوس  ــه لکس ــه وقتی ک ــن اســت ک ــد ای ــاق می افت ــه اتف ــزی ک ــناک نیســت. چی ــود، آن ترس ــادل نمی ش ــدم تع ــود موجــب ع ــول به خودی خ ــاد پ ــه ایج ــن اســت ک ــذارم ای بگ
خریــده می شــود بــه دارایــی بانــک اضافــه می شــود کــه طلــب مــن اســت. مــن بایــد وام را پــس بدهــم. همین طــور بدهــی بانــک هــم افزایــش پیــدا می کنــد کــه دومیلیــارد 
تومــان به حســاب نمایندگــی لکســوس رفتــه، یادتــان هســت؟ بانــک بایــد آن را بــه نمایندگــی لکســوس پرداخــت کنــد، پــس آن بدهــی بانــک اســت. کار بانــک ایــن اســت کــه 
ایــن دارایــی بلندمــدت و بدهــی کوتاه مــدت را مدیریــت کنــد و مــا بــه همیــن دلیــل در کنــار مســائل دیگــر بــه بانک هــا نیــاز داریــم؛ امــا هیــچ عــدم تعادلــی بــه دلیــل ایجــاد 

ــد. ــود نمی آی ــه وج ــتم ب ــول در سیس پ

ــد. ــه وجــود می آورن ــول را از هیچ چیــز ب ــاد گرفتیــم ایــن اســت کــه بانک هــا مثــل بازرگان هــا، تولیدکننده هــا و پادشــاهان باســتان پ ــول ی ــه پ چیــزی کــه اینجــا مــا راجــع ب
ــد بســیاری از مــردم فکــر می کننــد ایــن مســئله  ــه وجــود می آورن ــرای پــول اســتفاده می کنیــم شــما می توانیــد بگوییــد کــه بانک هــا پــول را از هیــچ ب چــون مــا از بانک هــا ب
ــا اینکــه یــک مفهــوم جدیــد اســت. چیــزی کــه عملکــرد بــد دولت هــا بعــد از ســقوط اســتانداردهای طــال آن را ایجــاد کــرده و فقــط طــال  ترســناک یــا نگران کننــده اســت ی
پــول واقعــی اســت امــا درواقــع پــول همیشــه بــوده، از پنــج هــزار ســال پیــش و احتمــاالً بســیار قبل تــر از آن. زمانــی کــه مــا درک کنیــم کــه پــول نشــانه بدهــی یــا عالمــت 
اســت کــه مــا بتوانیــم بــا آن تبــادل یــا تجــارت کنیــم آن وقــت می بینیــم کــه درواقــع منطقــی اســت کــه پــول از هیــچ بــه وجــود آمــده باشــد. آن قــدر هــم نگران کننــده نیســت

ــد  ــد آن می توان ــر کنی ــورد کشــاورز و شــکارچی فک ــق باشــد. در م ــک تواف ــر اســاس ی ــد ب ــق اســت و چــون بدهــی می توان ــک تواف ــده، چــون ی ــه وجــود آم ــز ب  آن از هیچ چی
ــن بدهــی  ــه  کلــی فرامــوش شــود؛ بنابرای ــا ب ــد پرداخــت شــود و ی ــرود. پــس می شــود نتیجه گیــری کــرد کــه آن وقــت بدهــی می توان  بســادگی بعــد از اتمــام توافــق از بیــن ب
می آیــد و مــی رود و بطــور ضمنــی آن پــول اســت کــه می آیــد و مــی رود و هیــچ رمــز و رازی در مــورد آن نیســت و هیچ چیــز جدیــدی هــم نیســت. پــس مهــم اســت کــه بدانیــم 
کــه پــول یک چیــز خیلــی خــاص نیســت. آن خــاک رس یــا چــوب یــا طــال یــا نقــره یــا کامپیوتــر و یــا هــر مــاده ای کــه بــرای ثبــت وام و گرفتــن و انجــام معامــالت اســتفاده 

ــت. ــوند نیس می ش
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مفهــوم فراخــوان در 
تجهیــزات پزشــکی

ــدرس  ــناس و م ــنی  کارش ــن حس ــدس رامی ــای مهن ــط آق ــر توس ــب زی مطل
ــرای فصلنامــه نیامــش تهیــه شــده اســت. مهــارت هــای مهنــدس پزشــکی ب

ــور  ــه منظ ــور، ب ــکی کش ــزات پزش ــه اداره تجهی ــوط ب ــن مرب ــث قوانی در بح
صیانــت از حقــوق مصــرف کننــدگان، مفهومــی تحــت عنــوان فراخــوان 
تعریــف گردیــده اســت. فــرض کنیــد یــک محصــول یــا وســیله پزشــکی، پــس 
ــده  ــع ش ــور توزی ــکی کش ــزات پزش ــازار تجهی ــای الزم در ب ــوز ه ــذ مج از اخ
اســت، امــا پــس از مدتــی مشــخص مــی شــود ایــن وســیله بــه هــر دلیلــی مــی 
ــا در  ــد و ی ــن باش ــر آفری ــدگان خط ــرف کنن ــه و مص ــاد جامع ــرای اح ــد ب توان
قســمتی از مراحــل تولیــد و اســتاندارد ســازی، برخــی قوانیــن مشــخص آییــن 
ــان، محصــول  ــن زم ــا گذاشــته اســت. در ای ــر پ ــزات پزشــکی را زی ــه تجهی نام
ــط  ــه توس ــوم ک ــن مفه ــه ای ــرد. ب ــی گی ــرار م ــوان ق ــورد فراخ ــا م اصطالح
ــرف  ــه مص ــده ب ــده/وارد کنن ــد کنن ــرکت تولی ــا ش ــکی ی ــزات پزش اداره تجهی
ــت و  ــکل اس ــار مش ــول دچ ــه محص ــردد ک ــی گ ــی م ــالم عموم ــدگان اع کنن
بایــد از ســطح بــازار مصــرف کننــدگان جمــع آوری گــردد. پــس از جمــع آوری 
وســیله پزشــکی، اقداماتــی نظیــر بررســی و کنتــرل وســیله، تعمیــر یــا تنظیــم 
وســیله، برچســب گــذاری مجــدد وســیله و .... صــورت گرفتــه و بعــد از تاییــد 
ــدی شــده  ــه صــورت جمــع بن ــذا ب ــردد. ل ــی گ ــازار م ــه ب ــی مجــددا روان نهای
ــردن وســیله پزشــکی  ــارت اســت از خــارج ک ــی عب ــت : فراخوان ــت وان گف می
از بــازار و انجــام اقدامــات اصالحــی جهــت حــل مشــکالت مربــوط بــه ایمنــی 
و عملکــرد یــک وســیله پزشــکی توزیــع شــده در بــازار. طبــق مــاده 60 آییــن 
نامــه فعالیــت در تجهیــزات پزشــکی، در صورتــی کــه مشــخص شــود تجهیــزات 
پزشــکی عرضــه شــده بــا اصــول ایمنــی و عملکــرد، بــا توجــه بــه دســتورالعمل 
ــا  ــی آنه ــده قانون ــا نماین ــده ی ــا وارد کنن ــده ی ــد کنن ــرت دارد، تولی ــا، مغای ه
ــوان  ــالم فراخ ــه اع ــه اداره کل نســبت ب ــب ب ــالم مرات ــن اع ــف اســت ضم مکل
ــن  ــد. همچنی ــدام نمای ــا اق ــوب ه ــق چهارچ ــص مطاب ــع نق ــع آوری و رف جم
ــه  ــی ک ــزات پزشــکی،  در صورت ــت در تجهی ــه فعالی ــن نام ــاده 6۱ آیی ــق م طب
تجهیــزات پزشــکی صادراتــی مشــمول فراخــوان شــوند، بعــد از تاییــده هــای 
ســفارت جمهــوری اســالمی ایــران، نســبت بــه لغــو پروانــه صــادرات اقــدام مــی 
ــازار هــای جهانــی بــرای محصــوالت ایرانــی حمایــت  شــود و از باقــی مانــدن ب
مــی گــردد. همانطــور کــه گفتــه شــد، فراخــوان در نتیجــه مشــکالت کیفــی 
محصــوالت اتفــاق مــی افتــد. از جمــالت مشــکالت کیفــی کــه بــرای دســتگاه 
ــر اشــاره کــرد : اول: وجــود  ــوارد زی ــه م ــوان ب هــای پزشــکی رخ میدهنــد میت
ــا اشــتباهات جــدی در گــزارش هــای حاصــل از وســیله پزشــکی کــه  خطــا ی
مــی توانــد منجــر بــه تشــخیص یــا درمــان اشــتباه شــود. دوم: وجــود هرگونــه 
ــیله.  ــه آن وس ــوط ب ــی مرب ــات اساس ــا الزام ــکی ب ــیله پزش ــاق وس ــدم انطب ع
ــیله  ــرد وس ــا عملک ــی ی ــده در طراح ــکال عم ــا اش ــا ی ــاهده خط ــوم: مش س
پزشــکی. مــوارد فــوق مــی تواننــد در قالــب مثــال هایــی ایــن چنینــی نمــود 

پیــدا کننــد : وجــود تــار مــو در پــک هــای اســتریل – سرســرنگ فاقــد سرســوزن 
– نشــتی در محــل اتصــال ســت ســرم بــه آنژوکــت – تخلیــه انــرژی نادرســت در 
ــتگاه  ــای دس ــاژول ه ــی م ــت برخ ــرد نادرس ــوک – کارک ــای الکتروش ــتگاه ه دس

ــی ــم حیات ــگ عالئ مانیتورین

در حالت کلی ۳ نوع فراخوان وجود دارد :

ــایل  ــا و وس ــتگاه ه ــرای دس ــوان – ب ــوع فراخ ــن ن ــدی تری ــوع ۱ : ج ــوان ن فراخ
پزشــکی کــه خطــرات جانــی و جبــران ناپذیــری بــه همــراه داشــته و  بــرای مصــرف 
ــن فراخــوان توســط ســایت اداره کل تجهیــزات  ــد. ای کننــدگان خطــر مــرگ دارن

پزشــکی و نیــز رســانه هــای عمومــی اعــالم مــی شــود.

ــی و  ــرات جان ــه خط ــکی ک ــایل پزش ــا و وس ــتگاه ه ــرای دس ــوع 2 : ب ــوان ن فراخ
ــر  ــروز آســیب هــای جبــران پذی ــد، امــا میتواننــد باعــث ب ــری ندارن جبــران ناپذی
ــایت اداره کل  ــن فراخــوان توســط س ــوند. ای ــدگان ش ــه مصــرف کنن و ســطحی ب
ــط  ــا توس ــدن آنه ــرح ش ــه مط ــازی ب ــود و نی ــی ش ــالم م ــکی اع ــزات پزش تجهی

ــدارد. ــود ن ــی وج ــای عموم ــانه ه رس

فراخــوان نــوع ۳ : بــرای دســتگاه هــا و وســایل پزشــکی کــه خطــرات خاصــی بــرای 
ــه از  ــک مرحل ــده در ی ــا وارد کنن ــده ی ــد کنن ــا تولی ــد، ام ــدگان ندارن مصــرف کنن
فراینــد تولیــد/واردات قوانیــن اداره تجهیــزات را نقــض کــرده اســت. ایــن فراخــوان 
توســط ســایت اداره کل تجهیــزات پزشــکی اعــالم مــی شــود و نیــازی بــه مطــرح 

شــدن آنهــا توســط رســانه هــای عمومــی وجــود نــدارد.

ــیله پزشــکی  ــم وس ــای مه ــداد ه ــزارش رخ ــع آوری گ ــا جم ــوان، ب ــد فراخ فرآین
ــا  ــاع آنه ــدگان و ارج ــرف کنن ــده از مص ــده/وارد کنن ــد کنن ــرکت تولی ــط ش توس
ــی،  ــکالت کیف ــزارش مش ــامانه »گ ــق س ــکی از طری ــزات پزش ــه اداره کل تجهی ب
ــپس  ــود. س ــی ش ــروع م ــکی«  ش ــزات پزش ــوان تجهی ــوار و فراخ ــوادث ناگ ح
ــج بررســی هــای  ــده ظــرف مــدت 20 روز موظــف اســت نتای ــد کنن شــرکت تولی
ــزات  ــه اداره تجهی ــده ب ــر ش ــامانه ذک ــق س ــدگان را از طری ــرف کنن ــکایات مص ش
اعــالم نمایــد. همچنیــن الزم بــه ذکــر اســت در طــی مــدت رســیدگی بــه شــکایات 
ــد  ــف خواه ــا اســتفاده از وســیله پزشــکی متوق ــع ی ــج، توزی ــالم نتای ــی و اع وصول
ــا  ــی آنه ــدگان قانون ــا نماین ــدگان ی ــدگان، وارد کنن ــد کنن ــی تولی ــه عبارت شــد.  ب
ــر را طــی نماینــد :  ــد مراحــل زی کــه دارای محصــول فراخــوان شــده هســتند، بای
جمــع آوری اطالعــات مربــوط بــه دســتگاه پزشــکی و تکمیــل فــرم هــای مربوطــه 
ــه کلیــه ذی نفعــان ماننــد :  ــی و طبقــه بنــدی فراخــوان / اطــالع رســانی ب / ارزیاب
ــه اداره کل تجهیــزات پزشــکی / خــارج  ــی / اداره رســانی ب بیمــاران و مراکــز درمان
کــردن محصــول از بــازار و انجــام اقدامــات اصالحــی / بررســی اثربخشــی فراخــوان 
ــات  ــزارش اقدام ــکل / گ ــدد مش ــوع مج ــگیری از وق ــت پیش ــزی جه ــه ری / برنام

ــزات پزشــکی ــه اداره تجهی انجــام شــده ب

در مرحلــه ۳ از اجــرای فراخــوان، تولیــد کننــدگان، وارد کننــدگان یــا نماینــدگان 
ــیله  ــدل وس ــام و م ــد ن ــواردی مانن ــانی م ــالع رس ــه اط ــف ب ــا موظ ــی آنه قانون
پزشــکی، تاریــخ ســاخت آن، علــت فراخــوان، دســتورالعمل جهــت کاهــش 
ــات  ــخگویی ابهام ــت پاس ــاس جه ــماره تم ــیله و ش ــیب وس ــردن آس ــل ک و حداق
بــه مصــرف کننــدگان آن وســیله هســتند.در پایــان الزم بــه ذکــر اســت کــه اگــر 
ــزارش  ــه گ ــا از ارائ ــی آنه ــدگان قانون ــا نماین ــدگان ی ــدگان، وارد کنن ــد کنن تولی
مشــکالت کیفــی وســیله امتنــاع کننــد، اداره کل مــی توانــد مطابــق بــا ضوابــط، بــا 
شــرکت خاطــی برخــورد کــرده، و نســبت بــه اطــالع رســانی مشــکل کیفــی، حتــی 

ــد. ــدام کن ــه خــود شــرکت، راســا اق ــزارش ب پیــش از ارســال گ
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نقش اقتصاد مقاومتی
بر روی بازاریابی بین الملل

ــدرس و  ــرزاد، م ــی پی ــر مجتب ــای دکت ــا آق ــط ب ــر توس ــب زی مطل
ــت. ــده اس ــه ش ــش تهی ــه نیام ــرای فصلنام ــی ب ــاور بازاریاب مش

بــرای مشــخص شــدن نقــش اقتصــاد مقاومتــی بــر روی بازاریابــی بیــن الملــل بایــد در ابتدا 
ــی بین المللــی، در ســاده ترین ســطح  ــه ایــن موضــوع اشــاره شــود کــه منظــور از بازاریاب ب
خــود، فراینــدی اســت کــه در آن یــک شــرکت تجــاری بایــد در مــورد آمیختــه بازاریابــی 
ــامل  ــطح آن، ش ــن س ــد. پیچیده تری ــری کن ــورش تصمیم گی ــای کش ــود در ورای مرزه خ
ایجــاد واحــد تولیــدی و هماهنــگ کــردن اســتراتژی بازاریابــی شــرکت در سراســر جهــان 
ــرای  ــی بین المللــی یعنــی  انجــام فعالیت هــای تجــاری ب ــه عبــارت دیگــر بازاریاب اســت. ب
ــا مصرف کننــدگان خــود در بیــش  ــه مشــتریان ی ــات یــک شــرکت ب رســاندن کاال و خدم
ــه اســتاندارد و  ــی جنب ــه منظــور کســب ســود. مراحــل و اصــول بازاریاب ــک کشــور، ب از ی

عمومــی دارنــد و درهمــه بازارهــا و کشــورها قابــل اجــرا هســتند.

تفاوت بازاریابی داخلی و بین المللی:

تنهــا وجــه تمایــز بازاریابــی داخلــی و بازاریابــی بین المللــی در حــوزه فعالیــت آن هاســت. 
ــه  ــی آورد ک ــود م ــه وج ــی را ب ــی بین الملل ــد بازاریاب ــث جدی ــم مبح ــاوت مه ــن تف همی
از جملــه مســائل مــورد توجــه در آن، آگاهــی از مســائل کشــورهای دیگــر، اتخــاذ 
ــات  ــام اقدام ــف و انج ــای مختل ــورها و بازاره ــه کش ــرای ورود ب ــب ب ــتراتژی های مناس اس
ــا اطمینــان کمتــر و ریســک  خــاص در بازارهایــی اســت کــه بــرای خارجیــان تــا حــدی ب
باالتــر همــراه اســت. بازاریابــی بیــن  المللــی یــا بازاریابــی خارجــی بــه معنــی بازاریابــی کاال 
ــی و خارجــی، دارای  ــی داخل ــر اســت. بازاریاب ــه کشــوری دیگ ــک کشــور ب ــات از ی و خدم
ــای  ــی در زمینه ه ــای محیط ــوان تفاوت ه ــا می ت ــه آن ه ــه از جمل ــتند ک ــی هس تفاوت های
ــط  ــوا، محی ــود در آب و ه ــای موج ــرد. تفاوت ه ــام ب ــی را ن ــادی و فرهنگ ــی، اقتص سیاس
ــی را ایجــاد  ــی متفاوت ــوژی، نیازهــای تولیــدی و خدمات ــع و تکنول طبیعــی، فرهنــگ، مناب
ــرای یــک بنــگاه اقتصــادی رفــع تمــام نیازهــای مصرف کننــدگان  می کنــد. از آنجــا کــه ب
امکان پذیــر نیســت، لــذا مدیریــت بازاریابــی بایــد فرصت هــای موجــود را از طریــق تقســیم 
بــازار تجزیــه و تحلیــل کنــد تــا بتوانــد کاال و خدمــات مــورد نیــاز مصرف کننــدگان مــورد 
ــه  ــن اســت ک ــازار ای ــد. منظــور از تقســیم ب ــن کن ــع خــود تأمی ــه مناب ــا توجــه ب نظــر را ب
بــازاری وســیع را بــا روشــی بــه بخش هــای کوچک تــر تقســیم کنیــم کــه در هــر کــدام از 
آن هــا یکنواختــی بیشــتری از نظــر عرضــه و تقاضــا وجــود داشــته باشــد. مصرف کننــدگان، 
ــا  ــر اســاس آن ه ــازار ب ــه تقســیم ب ــی ک ــد. معیارهای ــی مشــترک و مشــابه دارن خصوصیات
انجــام می گیــرد، شــامل عوامــل جغرافیایــی، جمعیتــی یــا دموگرافیــک، روانــی، رفتــاری، 
ــای مشــابه،  ــه بخش ه ــازار و تقســیم آن ب ــس از بررســی ب ــی و اقتصــادی اســت. پ بازاریاب
ــازار  ــه عنــوان ب ــد تصمیــم بگیــرد کــدام یــک از ایــن بخش هــا را ب ــی بای مدیریــت بازاریاب
ــب و  ــاس ترکی ــر اس ــش را ب ــک بخ ــش از ی ــد بی ــه او می توان ــد. البت ــاب کن ــدف، انتخ ه
توانایــی کارکنــان بازاریابــی، تــوان رقابتــی و خط مشــی بازرگانــان ســازمان خــود، انتخــاب 
کنــد. هرکشــوری بــا شــروع مبادلــه بین المللــی می توانــد عوامــل تولیــد خــود را در تولیــد 
محصوالتــی بــه کاربــرد کــه بــازده بیشــتری دارنــد و آن هــا را بــا محصــوالت دیگــر کشــورها 
ــود.  ــل می ش ــص بین المل ــاد تخص ــاز ایج ــل، زمینه س ــادالت بین المل ــد. مب ــه کن مبادل

ــد  ــادرات، رش ــق ص ــی از طری ــای خارج ــه بازاره ــی ب ــا دسترس ــادی ب ــات اقتص مؤسس
ــه  ــری ب ــت بهت ــا کیفی ــود را ب ــوالت خ ــیله محص ــن وس ــه ای ــد و ب ــدا می کنن ــتری پی بیش
ــل  ــد. تمای ــه دســت می آورن ــد و ســود بیشــتری ب ــی و خارجــی عرضــه می کنن ــازار داخل ب
ــری  ــزه کســب برت ــی، ضــرورت رشــد اقتصــادی، انگی ــه ســرمایه گذاری های صنعت ــه ادام ب
ــی و ســودآوری، اشــباع بازارهــای  ــر ارتقــای کارای ــد ب ــی، تأکی ــه بازرگان و شــهرت در صحن
ــتند  ــی هس ــه عوامل ــای ارزی، از جمل ــه درامده ــاز ب ــوه و نی ــد انب ــت تولی ــی، سیاس داخل
ــه  ــه ب ــا توج ــازند. ب ــکار می س ــتر آش ــی را بیش ــی بین الملل ــت بازاریاب ــرورت و اهمی ــه ض ک
تغییــرات ســریعی کــه در اقتصــاد بین الملــل رخ داده اســت، برنامه ریــزی بــرای فعالیــت در 
بازارهــای خــارج نیــز بــه مراتــب مشــکل تر و پیچیده تــر از گذشــته اســت. عوامــل متعــددی 
ــرد:  ــاره ک ــر اش ــوارد زی ــه م ــوان ب ــا می ت ــان آن ه ــه از می ــد ک ــت دارن ــه دخال ــن زمین در ای
ــای  ــع و محدودیت ه ــش موان ــادی، افزای ــی و اقتص ــریع سیاس ــوالت س ــت، تح ــدت رقاب ش
ــی، پیشــرفت ها  ــه سیاســت های حمایت ــش بیشــتر ب ــف، گرای تجــاری در کشــورهای مختل
ــی، در  ــور کل ــی. به ط ــات بازرگان ــتردگی تبلیغ ــوژی و گس ــریع در تکنول ــای س و نوآوری ه
ــوالت  ــازار محص ــژه در ب ــی، به وی ــی بین الملل ــط بازرگان ــت در محی ــر رقاب ــال های اخی س
صنعتــی و کاالهــای مصرفــی بــادوام، شــدت یافتــه و ورود عرضــه کننــدگان جدیــد از جملــه 
کشــورهای در حــال توســعه را بــه ایــن بازارهــا بــا مشــکالت جــدی روبــه رو ســاخته اســت. 
سیاســت هــای اقتصــاد مقاومتــی تأثیــرات بســزایی را بــر بازاریابــی بیــن المللــی مــی گــذارد 
و در شــاخص هــای اقتصــاد مقاومتــی نیــز موضوعاتــی مطــرح شــده اســت کــه اتفاقــاً بســیار 
بــر بازاریابــی بیــن الملــل تأثیــر گــذار اســت؛ بــه عنــوان نمونــه در سیاســت هــای اقتصــاد 
ــور  ــه منظ ــور ب ــادی کش ــژه اقتص ــق آزاد و وی ــل مناط ــوزه عم ــعه ح ــر » توس ــی ب مقاومت
ــات و  ــادرات کاال و خدم ــد، ص ــهیل تولی ــترش و تس ــرفته، گس ــای پیش ــال فناوری ه انتق
تأمیــن نیازهــای ضــروری و منابــع مالــی از خــارج.« اشــاره شــده اســت کــه ایــن موضــوع بــر 
ــه  اســتراتژی ســازمان هــای ایرانــی در بازارهــای خارجــی بســیار تأثیــر گــذار اســت و یــا ب
عنــوان نمونــه ای دیگــر سیاســت هــای اقتصــاد مقاومتــی بــر » تســهیل مقــررات و گســترش 
ــورد  ــت و زیرســاخت های م ــات تجــارت خارجــی و ترانزی مشــوق های الزم. گســترش خدم
نیــاز. تشــویق ســرمایه گذاری خارجــی بــرای صــادرات. برنامه ریــزی تولیــد ملــی متناســب 
ــا نیازهــای صادراتــی، شــکل دهی بازارهــای جدیــد و تنــوع بخشــی پیوند هــای اقتصــادی  ب
بــا کشــورها بــه ویــژه بــا کشــورهای منطقــه. اســتفاده از ســازوکار مبــادالت تهاتــری بــرای 
ــا  ــادرات ب ــورد ص ــررات در م ــه و مق ــات روی ــاد ثب ــاز. ایج ــورت نی ــادالت در ص ــهیل مب تس
هــدف گســترش پایــدار ســهم ایــران در بازارهــای هــدف.« تأکیــد دارد کــه کســب وکارهای 
ــل خــود توجــه  ــن المل ــی بی ــز در اســتراتژی بازاریاب ــا نی ــن سیاســت ه ــه ای ــد ب ــی بای ایران
ــی،  ــای خارج ــی در بازاره ــات بازرگان ــام عملی ــی و انج ــروع بازاریاب ــرای ش ــلماً ب کنند.مس
ابتــدا تجزیــه و تحلیــل دقیقــی در زمینــه تمامــی مــوارد و ابعــاد انجــام شــود. بــرای انجــام 
ــن  ــه کمــک ای ــد. ب ــرار گیرن ــد مــورد اســتفاده ق ــژه ای بای ــی وی مطالعــه، داده هــای اطالعات
ــژه را تهیــه کــرد.  ــازار وی ــژه و ب ــاره ای محصــوالت وی ــوان مدل هــای خــاص پ داده هــا، می ت
ــد  ــری نیازمن ــل دقیق ت ــه و تحلی ــر و تجزی ــات کامل ت ــه اطالع ــتقیم، ب ــرمایه گذاری مس س
ــای  ــی فرصت ه ــه اول بررس ــه در مرحل ــه دارد ک ــل دو مرحل ــه و تحلی ــن تجزی ــت. ای اس
بازاریابــی اســت کــه مرحلــه تعییــن فرصت هــای بازاریابــی در خــارج نیــز نامیــده می شــود و 
طــی آن، فرصت هــای انتخــاب شــده مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار می گیــرد. در مرحلــه دوم 
کــه آن را مرحلــه تنظیــم برنامــه بازاریابــی می نامنــد، بــه جمــع آوری، ثبــت و طبقه بنــدی، 
بررســی و تجزیــه و تحلیــل اطالعــات می پردازنــد. ســپس، کشــورهایی کــه در آنهــا 
چشــم انداز بازاریابــی موفقــی دیــده می شــود، انتخــاب کــرده و اســتراتژی های ورود و 
نیــز منابــع قابــل تخصیــص شــرکت بــرای بــازار هــدف، تجزیــه و تحلیــل می شــود. تنظیــم 
اســتراتژی ورود و برنامــه بازاریابــی بعــد از تعییــن و انتخــاب بــازار بالقــوه صــورت می پذیــرد. 
ســپس، تالش هــا بــرای تنظیــم برنامــه بازاریابــی ویــژه همــان بــازار متمرکــز می شــود. ایــن 
ــازار باشــد. برنامه ریــزی موفــق  ــاب نیازهــای مصرف کننــدگان و شــرایط ب برنامــه بایــد بازت
ــع آوری  ــدای کار، جم ــت. در ابت ــح اس ــات صحی ــر اطالع ــی ب ــی، مبتن ــتراتژی بازاریاب اس
ــز  ــه مراک ــه ب ــا مراجع ــا ب ــد، ام ــر می رس ــه نظ ــکل ب ــیار مش ــح کاری بس ــات صحی اطالع
نگهــداری اطالعــات کــه امــروزه بــه فراوانــی وجــود دارنــد، دسترســی بــه اطالعــات ممکــن 
ــی،  ــی، سیاس ــای فرهنگ ــات در زمینه ه ــل اطالع ــه و تحلی ــع آوری و تجزی ــود. جم می ش
ــازار مــورد  ــا از ب ــل کمــک می کنــد ت ــی بین المل ــت بازاریاب ــه مدیری حقوقــی و اقتصــادی، ب
ــت،  ــا و کنترل هــای مدیری ــرده و تصمیمــات، برنامه ریزی ه ــدا ک ــری پی نظــر، شــناخت بهت
ــز  ــیار حائ ــه بس ــن نکت ــر ای ــان ذک ــند. در پای ــته باش ــت داش ــا واقعی ــتری ب ــی بیش نزدیک
ــی  ــا اتخــاذ اســتراتژی های بازاریاب ــد ب ــی می توانن ــه کســب وکارهای ایران ــت اســت ک اهمی
بیــن المللــی کــه پیش تــر مطــرح شــد، بــه ســهم مناســبی از بازارهــای منطقــه ای دســت 
ــاد  ــی اقتص ــت های کل ــتای سیاس ــاً در راس ــا اتفاق ــن بازاره ــهمی از ای ــب س ــد و کس یابن

ــی اســت. مقاومت
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ــغلی در  ــده ش آین
مهندســی پزشــکی

تیم سازی؛
رمز موفقیت در دنیای امروز

 درد دل های یک 
کارشناس مهندی پزشکی

مطلــب زیــر توســط ســرکار خانــم فاطمــه کریمــی 
منصورآبــادی  کارشــناس تجهیــزات پزشــکی 

ــت. ــده اس ــه ش ــش تهی ــه نیام ــرای فصلنام ب

ــی  ــر فرشــید رجب ــای دکت ــر توســط آق ــب زی مطل
اســتاد دانشــگاه و فعــال اقتصــادی بــرای فصلنامــه 

نیامــش تهیــه شــده اســت.

مطلــب زیــر توســط ســرکار خانــم ســمیرا عالمــه، 
دانش آموختــه ی کارشناســی ارشــد مهندســی 
پزشــکی از دانشــگاه اصفهــان بــرای فصلنامــه 

ــت. ــده اس ــه ش ــش تهی نیام

وند بخشنده را   ستایش خدا
  هک موجود کند ازعدم بنده را

ــجویان  ــای دانش ــن دغدغه ه ــی از بزرگتری یک
و حتــی بعضــا دانــش آموختــه گان ایــن اســت 
ــازار کار شــوم؟«    ــم وارد ب ــه میتوان کــه »چگون

»آیــا ایــن رشــته آینــده روشــنی دارد؟«

دیــدم:  از  ســوالها  ایــن  پاســخ 
از آنجایــی کــه مهندســی پزشــکی رشــته 
ــده  ــی،دارای آین ــته ای ــن رش ــت بی ــی اس ای
شــغلی روشــنی می باشــد، و امــا بــرای 
بازارکاربــه عنــوان یــک فــارغ  ورود بــه 
توصیــه  پزشــکی،  مهندســی  التحصیــل 
مــن بــه دانشــجویان و تمامــی کســانی 
ــن  ــل و کار در ای ــه تحصی ــد ب ــه من ــه عالق ک
ــل از  ــدا قب ــت: ابت ــند،این اس ــته می باش رش
ــان  ــه مندی هایت ــد عالق ــعی کنی ــز س هرچی
مثــال  نمایید)بعنــوان  بنــدی  دســته  را 
ــروش  ــد ف ــه فیل ــت ب ــن اس ــر ممک ــک نف ی
تجهیــزات عالقــه داشــته باشــد ودیگــری بــه 
ــه قــوی کــردن  آمــوزش وتعمیرات(،ســپس ب
تونایی هایتــان بپردازیــد. کســی در ایــن 
عرصــه موفــق و پیــروز خواهــد بــود کــه بتواند 
از توانایی هایــش بــه میــزان الزم و کافــی 
ــد  ــا توانمن ــه م ــک هم ــی ش ــرد. ب ــره بب به
و بــا اســتعداد هســتیم فقــط کافیســت 
ــان را  ــره توانایی هایم ــراب و دله ــدون اضط ب
شــناخته و خودمــان را بــاور کنیــم و باشــوق و 
ــه تقویــت آنهــا  اشــتیاق و تــالش و پشــتکار ب
ــه  ــه همیش ــود ک ــتان نش ــم. فراموش بپردازی
ــا  ــوزش راهگش ــار آم ــان در کن ــت زم مدیری

خواهــد بــود. 

دنیــای نویــن کســب و کار، عرصــه بازیگــری 
ــره  ــی، زنجی ــور کل ــت.به ط ــای ارزش اس زنجیره ه
تــا  صفــر  حلقه هــای  دربرگیرنده هــای  ارزش، 
صــد هــر فعالیــت اقتصــادی از: مطالعــه بــازار، 
تحقیــق و توســعه، طراحــی و نمونــه ســازی، 
ــت.  ــروش اس ــس از ف ــات پ ــروش و خدم ــد، ف تولی
ــای  ــد هزینه ه ــی توان ــوارد، م ــن م ــه ای ــاد هم ایج
ــوان  ــد و مــی ت ــرای ســازمانها ایجــاد نمای ــادی ب زی
بســته بــه مزیتهــای رقابتــی و شایســتگی های 
کلیــدی، تعــدادی از آنهــا را بــرون ســپاری و باقــی را 
در ســازمان، ســاخته و پرداخته نمود.ســوال اساســی 
ــی  ــه توانمدی های ــا چ ــه و ب ــه چگون ــت ک ــن اس ای
ــاید  ــت؟  ش ــن اس ــم ممک ــن مه ــام ای ــکان انج ام
ــر  ــازی و هن ــم س ــت، تی ــخ های درس ــی از پاس یک
رهبــری تیــم اســت. تیــم بــه مجموعــه ای از افــراد 
ــرای  ــی را ب ــک، نقش های ــر ی ــه ه ــه میشــود ک گفت
تحقــق هدفــی مــی پذیرنــد. افــرادی بــا ویژگیهــای 
ــه  ــون ک ــای گوناگ ــف و مهارته ــخصیتی مختل ش
ــد  ــی توان ــتر، م ــر ارکس ــون رهب ــم همچ ــر تی رهب
ــم  ــن تی ــد. ای ــش بده ــا نق ــه آنه ــود، ب ــای خ در ج
ــد  ــی باشــد، میتوان ــی و داخل ــد بیرون ــی توان ــه م ک
ــز  ــد کــه رم ــق کن ــره ارزشــی هارمونیــک خل زنجی
بقــا و پیشــروی در دنیــای رقابتــی امــروز مــی 
ــه  ــم را ب ــث مه ــن بح ــش، ای ــن چال ــا ای ــد. ب باش
ــب و کار  ــه در کس ــپاریم ک ــی س ــدی م ــماره بع ش
ــا  ــه تنه ــه ن ــازم ک ــم را بس ــن تی ــه ای ــن، چگون م
جســم افــراد، کــه روح و قلــب و ذهنشــان هــم 
ــره وری  ــه به ــاورد، ب ــن ره ــوده و از ای ــر کار ب درگی

ــم؟ ــت یاب ــده ای دس فزاین

همیشــه تــوی زندگــی لحظــات و نقاطــی تــوی زندگــی داریــم کــه از خودمــون 
مــی پرســیم خــب کــه چــی؟ االن مــن ایــن جــا چــه کاره ام؟ اومــدم کــه کــدوم 
قســمت از ایــن پــازل رو پــر کنــم؟ در واقــع یــا ممکنــه بــه قــول انگیزشــی ها، 
طــرح الهیمــون، رســالتمون یــا بــه قــول پائولــو کوئیلــو افســانه ی شــخصیمون 
رو بدونیــم و تــو مســیرش باشــیم و یــه جایــی بــه مشــکل برســیم، یــا ایــن کــه 
ندونیــم کــه آمدنمــون بهــر چیــه؟ مســئله ی اصلــی اینــه کــه گاهــی اوقــات بــه 
ــک  ــن ش ــیم؛ و ای ــن رو می پرس ــواالت اول مت ــم و س ــک می کنی ــون ش خودم
ــه  ــده ی ی ــارت دهن ــع بش ــذاره، و در واق ــت گ ــه حال ــه ی ــا ب ــرم ورود م ــه نظ ب
رشــده. رشــدی کــه در اون، یــه بخش هــای تاریــک وجــودت رو پیــدا می کنــی 
ــه  ــوری میش ــه ط ــا چ ــی. ام ــون می کن ــی و روشنش ــون می تابون ــور بهش و ن
ــای وجــود  ــا تضاده ــرد؟ چــه طــوری میشــه ب ــدا ک ــای وجــود رو پی تاریکی ه
ــخ در  ــرم پاس ــه نظ ــرد؟ ب ــل ک ــا رو ح ــه اونه ــوری میش ــه ط ــد؟ چ ــه ش مواج
همــون ســوال هســت؛ بــا تضادهــا مواجــه شــد! مواجــه شــدن و روبــه روشــدن 
ــت،  ــوی طبیع ــره ت ــال یکــی می ــدی داره، مث ــه مت ــرای هرکســی ی ــا تضــاد ب ب
یکــی میــره تــوی فضــای مذهبــی و هرکســی یــک فضایــی رو داره کــه در اون 
جــا احســاس آرامــش داره و میتونــه بــا ســواالتش مواجــه بشــه. امــا بــه نظــرم 
جایــی هســت کــه همــه ی مــا در هــر لحظــه و هرجایــی کــه باشــیم می تونیــم 
بهــش مراجعــه کنیــم و در انــدک زمانــی بــه پاســخ برســیم و اون قلــب ماســت. 
ــواالتمون رو  ــی س ــخ خیل ــا پاس ــا دل م ــول عرف ــه ق ــب و ب ــه قل ــوع ب ــه رج بل
ــه  ــع ب ــته و در واق ــی داش ــیار گرام ــدا اون رو بس ــه خ ــی ک ــده. قلب ــون می بهم
ــات  ــیاری از احساس ــه و بس ــرف می زن ــا ازش ح ــه موالن ــه ک ــار امانتی ــی ب نوع
ــه میشــن. امــا  ــاب مــا مثــل آرامــش و اطمینــان و عشــق از طریــق اون تجرب ن
ایــن رجــوع بــه قلــب چــه طــوری اتفــاق مــی افتــه؟ بــه نظــرم هرکســی مــی 
تونــه روش خــاص خــودش رو داشــته باشــه امــا مــن شــخصا در یــک محیــط 
ــه ی  ــه ناحی ــز می شــم ب ــدم و متمرک ــی بن ــی نشــینم و چشــمامو م ســاکت م
ــه  ــمی میتون ــب جس ــا قل ــه و ب ــی متفاوت ــر کس ــه در ه ــن ناحی ــه ای ــم )ک قلب
متفــاوت باشــه(. نفــس عمیــق می کشــم و شــروع مــی کنــم بــه حــرف زدن بــا 
ــا خــدای درونــم  ــا خــودی کــه برتــر هســت، و بــه نوعــی ب ــا خــودم، ب قلبــم، ب
حــرف می زنــم. تــو اون حالــت ممکنــه احساســات متفــاوت داشــته باشــی امــا 
یــادت باشــه تــو ارزشــمندی و همیشــه بــا توجــه بــه شــرایطت بهتریــن خــودت 
ــا خــود برتــرت رفیــق و دوســت بــاش  بــودی، پــس طلبــکار خــودت نبــاش! ب
و باهــاش مهربانانــه صحبــت کــن. ســواالت چرایــی نپــرس. ســواالت چگونگــی 
بپــرس. چــه طــوری می تونــم ایــن مســئله رو حــل کنــم؟ چــه چیــزی رو بایــد 
ــی  ــن مســئله عملکــرد عال ــم در ای ــدم؟ چــه طــوری میتون ــر ب در خــودم تغیی
داشــته باشــم؟ ایــن مســئله بــرام اتفــاق افتــاده کــه چــه چیــزی رو یــاد بگیــرم 
و چــه طــور تغییــر کنــم؟ هــر چــه قــدر کــه دوســت داری باهــاش حــرف بــزن 
و راهنمایــی بخــواه و در نهایــت هــم تشــکر کــن بابــت ایــن کــه حرفاتــو شــنیده 
ــاز کــن و از  و پاســخت رو میــده. وقتــی تمــام شــد و ســبک شــدی چشــماتو ب
ــه  ــت رو بهــت داده. ب ــار امان ــن ب ــن گوهــر وجــود و ای خــدا تشــکر کــن کــه ای
ادامــه ی کارهــات بپــرداز و بعــد از مدتــی ممکنــه یــه متــن بخونــی، یــه فیلــم 
ببینــی یــا حتــی یــه موســیقی بشــنوی کــه جــواب ســوالته. یــا حتــی ممکنــه 
خاطــرات کودکــی یــا گذشــته در ذهنــت تداعــی بشــه و نشــون میــده کــه اون 
ــه از اون لحظــات هســت. و وقتشــه کــه  ــک وجــودت نشــات گرفت بخــش تاری
ــه داده رو  ــه بهــت ارائ ــی ک ــا راه حل های ــی ی اون مســائل ریشــه ای رو حــل کن
ــاز  ــه در اون نی ــت ک ــی هس ــا لحظات ــدوم از م ــر ک ــی ه ــدی. در زندگ ــام ب انج
ــا پرســش از دیگــران هــم ممکنــه بــه جــواب  بــه راهنمایــی و رشــد داریــم و ب
ــوع  ــون رج ــه قلبم ــون و ب ــه درونم ــات ب ــن لحظ ــره در ای ــس بهت ــیم؛ پ نرس
کنیــم و از خــدای درونمــون کمــک و هدایــت بطلبیــم و بــا اقتــدار و توانمنــدی 
مســیرمون رو ادامــه بدیــم یــا ایــن کــه تغییــرات الزم رو ایجــاد کنیــم و در راه 

ــم. ــاری گام برداری ــی و خودی خودیاب
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ــن در جذب و  ــهای نوی روش
ــت درمان  ــتخدام صنع جهان- اندیشی، بایسته موفقیتاس

مطلــب زیــر توســط آقــای دکتــر داریــوش ســنقری 
بــرای فصلنامــه نیامــش تهیــه شــده اســت.

مطلــب زیــر توســط آقــای دکتــر یحیــی جهانگیــری ســهروردی اســتاد 
ســطوح عالــی حــوزه و دانشــگاه و همچنیــن اســتاد مدعــو دانشــگاه های 

خارجــی بــرای فصلنامــه نیامــش تهیــه شــده اســت.

ــت  ــت درخواس ــه باب ــای ک ــه ه ــه هزین ــن هم ــرا ای ــد چ ــر کردی ــاال فک ــا ح ت
ــوم،  ــت، کارب ــران تلن ــل ای ــتخدامی مث ــازی اس ــای مج ــن ه ــرو در اپلیکیش نی
جــاب ویــژن و ... دیگــر جوابگــوی مــا در جــذب و اســتخدام نیروهــای انســانی 
ــا همــون بچــه هــای نســل  خصوصــا نســل دهــه 70 و 80 نیســت؟ نســل Z  ی
ــای  ــن در فرآینده ــرار گرفت ــه و ق ــه نوشــتن رزوم ــر حوصل ــه 70 و 80 دیگ ده
ــان  ــا همچن ــد و اگــر م ــخ نمــای مصاحبــه شــغلی کالســیک را ندارن کهنــه و ن
اصــرار بــه انجــام اینــکار رو داریــم دقیقــا مثــل ایــن مــی مانــد کــه همچنــان از 
نــوار کاســت یــا از ســی دی پلیــر در ماشــین خودمــون بــرای شــنیدن آهنــگ 
ــنیدن  ــه دوران ش ــور ک ــم. همانط ــتفده کنی ــم اس ــی خواهی ــی م ــای قدیم ه
موســیقی بــا نــوار کاســت بــه ســر آمــده دوران اســتخدام نیــرو بــا ارســال رزومه 
حداقــل در صنایــع کوچــک و محیطهــای کســب و کار صنعــت درمــان تقریبــا 
بــه پایــان رســیده و امــکان  جــذب نیروهــای کارآمــد بــا ایــن الگــو اگــر بگویــم 
ــرای جــذب و اســتخدام  ــا ب ــم. راهــکار م ــراق نکــرده ای ــدارد اغ اصــال وجــود ن

ــی باشــد: ــر م نیروهــای نســل دهــه 70 اســتفاده از دو الگــو و سیســتم زی

الگــوی اول: فرآینــد جــذب کارآمــوزی از دانشــجویان ســالهای آخــر دانشــگاه 
ــرد  ــاه ف ــه م ــل س ــی حداق ــه در ط ــل ک ــارغ التحصی ــازه ف ــراد ت ــی اف ــا حت ی
ــل  ــی و شــخصیتی بطــور کام ــی مهارت ــورد ارزیاب ــا م ــوز توســط کارفرم کارآم

ــرد. ــی گی ــرار م ق

الگــوی دوم: برگــزاری بــوت کمپهــای تخصصــی کــه در آن ســازمان همزمــان 
ــای  ــارت ه ــث مه ــاعته مباح ــانزده س ــد دو روزه ش ــک فرآین ــل ی ــی حداق ط
ــی  ــاغل فن ــروش و مش ــی و ف ــاغل بازارایاب ــان مش ــه داوطلب ــرم را ب ــخت و ن س
ــن دو روز  ــی ای ــود و در ط ــی ش ــوزش داده م ــروش آم ــس از ف ــات پ و خدم
ــال  ــده و متقاب ــنا ش ــا آش ــرکت کارفرم ــط ش ــا و محی ــرایط کارفرم ــا ش ــراد ب اف
ــا تــک تــک افــراد  کارفرمــا هــم در طــی ایــن دو روز بــوت کمــپ مــی توانــد ب
داوطلــب شــغلی آشــنا شــود و ضمنــا برنــد کارفرمایــی ســازمان بــا ایــن فرآینــد 

ــود.      ــی ش ــناخته م ــازار ش ــر در ب قدرتمندت

ــه ایــن هــدف،  ــرای رســیدن ب هرانســانی، در ســر ســودای موفقیــت دارد. ب
راهــی جــز پیمــودن مســیر کوشــش و تــالش نیســت. امــا گاه تمــام وجــود 
خودمــان را در مســیر تــالش، خــرج مــی کنیــم ولــی بــاز بــه هــدف یعنــی 
موفقیــت نمــی رســیم. چــرا؟ بــه تعبیــر شــاعر، برخــی کوشــیدند و بــاز بــه 
مقصــد نرســیدند. راز ناکامــی ایــن آدم هــای پرتــالش و نــارس بــه موفقیــت 
ــد خــود را  ــق دی ــد. اف ــی فکــر کردن ــا بوم ــد. آنه ــه دی ــک جمل ــد در ی را بای
محــدود بــه قلمــرو خــاص کردنــد، نتونســتند مرزهــا را بشــکنند. فرامرزهــا 
ــر  ــای فراخت ــد، افق ه ــد،  زوم اوت کن ــان بتوان ــدر انس ــه ق را ببینند.هرچ
ــا  ــد ب ــی خواه ــر م ــده ای اگ ــد. رانن ــرواز کن ــر پ ــد فاخرت ــد، می توان را ببین
ســرعت، برانــد و از بقیــه در ماراتــن، عقــب نمانــد، بایــد دوردســتها را نــگاه 
کنــد. اگــر او جلــوی کاپــوت ماشــین را ببینــد، حتمــا زمیــن خواهــد خــورد، 
ــا،  ــت ه ــدن دوردس ــورد. دی ــد خ ــت خواه ــابقه، شکس ــم از مس ــت ک دس
ــش، الزم  ــر دان ــت اگ ــرای موفقی ــه انســان می بخشــد. ب ــرت ب ــژن و بصی وی
اســت، ولــی بینــش هــم الزم اســت. اگــر دانــش، مهــارت ارمغــان میدهــد؛ 
ــش  ــا کوش ــط ب ــد. آری فق ــه می کن ــدن را هدی ــو دی ــدرت فراس ــش، ق بین
ــید!  ــاع نترس ــرواز، از ارتف ــرای پ ــد ب ــید، بای ــت رس ــه موفقی ــود ب ــی ش نم
ــک  ــم در ی ــه گفت ــه ک ــه آنچ ــد! هم ــوها را ببینی ــکنید! فراس ــا را بش مرزه
کلمــه جمــع مــی شــود: جهــان اندیشــی. کســی کــه بومــی فکــر می کنــد 
ــت  ــرزمین موفقی ــه س ــد، ب ــالش کن ــر ت ــی اگ ــد، حت ــی اندیش ــی م و قوم
پایــش نخواهــد رســید. شــاید بخاطــر همیــن اســت کــه قــرآن کریــم اصــرار 
ــد، خــود را محصــور مرزهــا  ــوم خــاص ندان ــوم و ق دارد، مخاطــب خــود را ب
ــد  ــاد ده ــانها ی ــه انس ــعی دارد ب ــه س ــد. همچنانک ــی بیاندیش ــد، جهان نکن
ــاری  ــرآن پافش ــت. ق ــدن اس ــان دی ــی، جه ــان اندیش ــای جه ــی از راه ه یک
ــم  ــان را نبینی ــا جه ــا م ــی االرض..  . ت ــیروا ف ــد: س ــفر کنی ــه س ــد ک می کن
ــفرنامه  ــد، س ــفر کنی ــد س ــر نمی توانی ــیم. اگ ــی بیاندیش ــم جهان نمی توانی
ــد!  ــوید! مســتند ببینی ــنا ش ــر آش ــل دیگ ــا و آداب مل ــا فرهنگه ــد، ب بخوانی
کتــاب بخوانیــد! زبــان یــاد بگیریــد و فرهنــگ بــاور ملتهــا را از پشــت آیینــه 
ــش نباشــند،  ــا دان ــد اینه ــاور کنی ــد! ب ــد بلکــه مســتیم لمســش کنی نبینی
ــی  ــش اســت ول ــال دان ــروز همــش دنب ــه بشــر ام بینــش هســتند! ناگواران
بــدون بینــش، هرگــز دانــش مــا را نابعــه و موفــق نخواهــد کرد.بینــش را بــا 

ــت. ــت یاف ــوان دس ــی می ت ــان اندیش جه
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سرمایه گزاری در صنعت سالمت و سازمان دهی برای موفقیت 2
تجهیزات پزشکی ایــن مطلــب توســط آقــای اکبــر عباســی مشــاور، کــوچ و منتــور مدیریــت؛ 

ــرای فصلنامــه نیامــش تهیــه شــده اســت. مدیرمســئول انتشــارات پیــک مشــاور ب

اجــازه ندهیــد اتفاقــات حکــم کننــد؛ روزتــان را کنتــرل کنیــد: آیــا تاکنــون بــا ایــن وضعیــت مواجــه 
ــرای  ــد؟ ب ــرل می کن ــان شــما را کنت ــد و روزت ــی روی شــرایط نداری ــد، کنترل ــی ســِرکار می روی ــه وقت شــده اید ک

تبدیــل  شــدن بــه یــک مدیــر اثرگــذار، بایــد فعــال  تــر بــود؛ مدیــری بســیار صبــور، ثابــت  قــدم و باانضبــاط.

ــام  ــرعت انج ــش س ــث کاه ــدد، باع ــات متع ــا و مالق ــی، ایمیل ه ــای تلفن ــرعت: تماس ه ــردن س ــم ک ک
ــد  ــالش می کن ــق ت ــر موف ــک مدی ــد. ی ــد ش ــم، خواهن ــق کنی ــم محق ــانی می توانی ــه  آس ــه ب ــان کاری ک هم
ــل، آن را  ــه نوشــتن و ارســال ایمی ــل از شــروع ب ــد. قب ــزی کنی ــل از برداشــتن تلفــن، تمــاس خــود را برنامه ری قب

ــد. ــاد کنی ــتور کار ایج ــک دس ــود ی ــات خ ــبرد مالق ــرای پیش ــزی و ب طرح ری

ــا در  ــام کاره ــد، انج ــه می کنی ــرروز تجرب ــه ه ــی ک ــن اتفاق ــوب  تری ــا: نامطل ــگ کاره ــام بی درن ــف انج توق
ــد را  ــای جدی ــاره کاره ــر درب ــد. تفک ــری کنی ــد آن را پیگی ــما می خواه ــی از ش ــه کس ــت ک ــه ای  اس ــان لحظ هم
ــی کــه می توانیــد  ــا جای ــاد داشــته باشــید کــه ت ــه ی ــا ب ــد ام ــن تصمیــم را بگیری ــا مناســب  تری ــد ت جــدی بگیری
کارهــای بیهــوده و فاقــد اثربخشــی را متوقــف کنیــد. ایــن کار تعــداد وظایفــی را کــه روزانــه و به صــورت اثرگــذار بــه 

ــید. ــد بخش ــود خواه ــانید، بهب ــام می رس اتم

میــزان روابــط خــود را کاهــش دهیــد: هنگامــی  کــه صبــح کاری شــروع می شــود، یــک همــکار شــما را بــا 
صحبــت کــردن مشــغول می  کنــد. ایــن صحنــه را تصــور کنیــد. یــک فــرد موفــق در مواجهــه بــا چنیــن رویــدادی، 
پیشــنهاد می کنــد کــه صحبــت در وقــت دیگــری انجــام شــود. الزم اســت همــه کســانی کــه رابطــه کاری بــا مــا 
دارنــد بداننــد، ســاختار ارتباطــی بایــد دارای کیفیــت باالیــی باشــد؛ کمیــت ارتباطــات اصــاًل مهــم نیســت. اگــر 
هــرروز زمانــی را بــرای برقــراری و توســعه ارتباطــات باکیفیــت صــرف کنیــم و در زمــان مناســبی را بــه گــوش دادن 

صحبت هــای همــکاران و اطرافیــان اختصــاص دهیــد، کیفیــت روابــط کاری تــان بهبــود خواهــد یافــت.

ــر  ــرای کار ب ــرروز ب ــی را در ه ــق زمان ــرد موف ــک ف ــد: ی ــته بندی کنی ــابه را دس ــف مش ــا و وظای فعالیت ه
ــخصی  ــاط ش ــن کار انضب ــا ای ــد و ب ــاص می ده ــاند، اختص ــام برس ــه انج ــد ب ــه بای ــابهی ک ــای مش روی فعالیت ه
ــت  ــده  پس ــالع دهن ــدای اط ــد ص ــالش می کن ــق ت ــر موف ــک مدی ــد. ی ــعه می ده ــود توس ــی کاری خ را در زندگ
ــط  ــود را فق ــای خ ــی و پیام ه ــای الکترونیک ــام نامه ه ــد و تم ــوش کن ــی را خام ــبکه های اجتماع ــی و ش الکترونیک
ــبکه های  ــی از ش ــای دریافت ــل و پیام ه ــه ایمی ــداوم ب ــخ دادن م ــد. پاس ــخ ده ــخص پاس ــان مش ــار و در زم یک ب
اجتماعــی، زمــان شــما را خواهــد کشــت. در آخــر وقــت کاری، گزارشــی از کارهــای انجام شــده خــود را 

ــد؟ ــته بندی کنی ــر دس ــان را بهت ــتید کارهایت ــا می توانس ــه آی ــد ک ــی کنی ــد و بررس ــدی کنی جمع بن

ــه دیگــران محــول کنیــد: اگــر خودتــان به تنهایــی همــه تصمیمــات را بگیریــد مانــع از  تصمیم گیــری را ب
ــذار  ــران واگ ــه دیگ ــا را ب ــی تصمیم گیری ه ــد برخ ــعی کنی ــد. س ــد ش ــراد خواهی ــای اف ــعه مهارت ه ــد و توس رش

ــری شــوند. ــر تصمیم گی ــن ســطح ســازمان درگی ــا پایین تری ــان ت ــد کارکن ــد و اجــازه دهی کنی

ــان ، در  ــا کارکن ــه  ب ــاط  صمیمان ــاد ارتب ــور ایج ــید: به منظ ــود ببخش ــود را بهب ــاط خ ــراری ارتب روش برق
ــتفاده   ــا« اس ــما« از واژه »م ــای  واژه »ش ــر ، به ج ــز دیگ ــر چی ــازمان و ه ــداف  س ــوص اه ــح  در خص ــع  توضی موق
نماییــد. بیــان  کلماتــی  ماننــد »شــرکت  مــا«، »آینــده کاری  مــا«، »موفقیــت  مــا« و »مشــتریان  مــا« در کارکنــان  

ــد . ــاد می کن ــزه  ایج ــاد و انگی اعتم

در یــک زمــان فقــط یــک کار انجــام دهیــد: تــالش کنیــد تــا تمــام تمرکــز و توجــه خــود را بــرای انجــام 
ــره وری  ــش به ــان و افزای ــی در زم ــک کار، موجــب صرفه جوی ــط ی ــز روی فق ــد. تمرک ــه کار بگیری ــت ب ــک فعالی ی
ــان  ــه کارهایت ــی ک ــا زمان ــی را ت ــی و پیام هــای ایمیل ــد. تماس هــای تلفن شــده و اشــتباهات به شــدت کاهــش یاب

ــه اتمــام نرســیده  اســت، کنــار بگذاریــد. ب

ایــن موضــوع ارتباطــی چندانــی بــا تعــداد کاری کــه در یــک روز انجــام می دهیــد، نــدارد؛ بلکــه موجــب خواهــد 
ــرای هــر  ــد بدانیــد کــه ب ــرای موفــق شــدن، بای ــد. ب ــه اتمــام می رســانید افزایــش یاب ــا تعــداد کاری کــه ب شــد ت
ــه انضبــاط شــخصی  ــد کــه همه چیــز ب ــِق زمــان، دریافته ان ــزان موف ــی وجــود دارد. برنامه ری چیــزی زمــان و مکان

شــما بســتگی دارد.

ایــن سلســله مقــاالت به گونــه ای طراحــی شــده اســت کــه مســتقل از هــم قابــل بهره بــرداری بــوده و بــرای تمــام 
ــی  ــام داده و در زندگ ــر انج ــان کمت ــتری را در زم ــور بیش ــودن، ام ــر ب ــن کارآمد ت ــد ضم ــه می خواهن ــانی ک کس
ــاپ و منتشــر  ــاب چ ــده به صــورت کت ــاالت در آین ــن مق ــد اســت. ای ــند مفی ــته باش ــادل بیشــتری داش ــود تع خ

ــد شــد. خواه

 شــما هــم می توانیــد بــا ســرمایه گــذاری مناســب ضمــن 
ــاور داریــم اگــر  ــاال، از کارآفرینــان باشــید. مــا ب کســب درآمــد ب
یــک ســرمایه گــزار از همــه جوانــب ســرمایه گــذاری خــود آگاه 
باشــد می توانــد پیــروز وموفــق باشــد. همــان گونــه کــه ســرمایه 
گــزاری نادرســت موجــب نابــودی ســرمایه خواهــد شــد. شــرکت 
»نوایــده اندی شــان ماشــین ســازی حســینی«، طــراح، ســازنده 
ــاده  ــار مصــرف، آم ــکی یکب ــزات پزش ــد تجهی ــات تولی کارخانج
بهــره بــرداری و عرضــه کننــده کلیــه ماشــین آالت و خدمــات در 

ــد. ــکی می باش ــت پزش صنع

ــکی  ــت پزش ــاال در صنع ــت ب ــه بیانگرکیفی ــروزی ک ــی ام کمپان
پیشــرفته در همــه ی جهــان اســت، بــه نــام »نیامــش« 
ــد  ــر محم ــای دکت ــال ۱۳62 »آق ــت. از س ــده اس ــذاری ش نامگ
ــالش در  ــن شــرکت ت ــل ای ــر حســینی شــیرازی« مدیرعام جعف
ــزات  ــای تجهی ــاختن کارخانه ه ــود آوردن و س ــه وج ــه ب زمین

پزشــکی را برعهــده دارد.

ایجــاد کارخانه هــای آمــاده بهــره بــرداری در زمینه هــای 
و  گرفتــه  قــرار  کمپانــی  ایــن  کار  دســتور  در  پزشــکی، 
کارخانه هــای بــا ارزش و بزرگــی در لیســت مشــتریان ایــن 
ــت  ــل کیفی ــه دلی ــش »ب ــرکت« نیام ــد. ش ــرار دارن ــی ق کمپان
ــتانداردهای  ــتن اس ــود و داش ــدی خ ــتگاه های تولی ــاالی دس ب
گوناگــون جهانــی و جوایــز بســیار، وارائــه خدمــات پــس از 
ــی در صنعــت پزشــکی  ــداری جهان ــک نام ــدگار، از ی ــروش مان ف
ــتین  ــل از نخس ــتیبانی کام ــا پش ــات م ــت. خدم ــوردار اس برخ
ــرای  ــای الزم ب ــه و تحلیل ه ــا تجزی ــراه ب ــروژه، هم ــای پ پایه ه
ــم  ــرح و تصمی ــاب ط ــس از انتخ ــدِ  پ ــروژه می باش ــات پ جزئی
ــد شــروع  ــه تولی ــوط ب ــی، ســاخت ماشــین آالت مرب ــری کل گی
و نقشــه های ســاختمانی کارخانــه ارائــه می گــردد. همــان 
ــین  ــد ماش ــل تولی ــاختمان و مراح ــازهای س ــاخت وس ــه س ک
االت بــه پایــان رســید، مهندســین و متخصصیــن مــا شــروع بــه 
نصــب ماشــین االت و راه انــدازی خطــوط تولیــد خواهنــد نمــود. 
خدمــات پــس از فــروش ایــن شــرکت درزمینــه فنــیِ  پزشــکی 
ــا  ــه ب ــدازی کارخان ــس از راه ان ــالها پ ــا س و مســائل اقتصــادی، ت
ــده  ــه عه ــما، ب ــروژه ش ــل پ ــت کام ــود. هدای ــد ب ــما خواهن ش

شــرکت »نیامــش« می باشــد.
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ــادی مشــاور و طــراح  ــی من ــای مهنــدس عل ــر توســط اق ــب زی مطل
ــه شــده اســت. ــه نیامــش تهی ــرای فصلنام بیمارســتان ســازی ب

ــه بخش هــای  قســمت بنــدی و تعیــن محــدوده : یــک بیمارســتان عمومــی ب
مراقبــت، معاینــه و درمــان، انبــار و محــل نگهــداری موقــت زبالــه، اداری و فــن 

ــود. ــیم می ش آوری تقس

ــیم  ــر تقس ــای زی ــه گروهه ــود ب ــتانها را می ش ــتانها : بیمارس ــواع بیمارس ان
ــا۱۵0 تخت(اســتاندارد)تا600  ــا ۵0تخــت(، کوچــک )ت ــن )ت ــرد: کوچکتری ک
تخــت( و بــزرگ. حمایــت کننــدگان مالــی بیمارســتانها ممکــن اســت دولــت، 

ــا باشــند.  ــی از اینه ــا ترکیب ــا خصوصــی ی ــای نیکــوکاری ی بنیاده

ــی و  ــان و جراحــی بیــن شــمال غرب ــاق درم ــرای ات ــن جهــت ب جهــت : بهتری
ــه جنــوب  شــمال شــرقی اســت. نمــای بخــش پرســتاری در جهــت جنــوب ب
شــرقی مناســب اســت.گرمای کــم، مزاحمــت کــم نــور آفتــاب، هــوای مالیــم 
ــبت دارای  ــه نس ــتند ب ــرب هس ــرق و غ ــه ش ــه رو ب ــی ک ــا، اتاقهای در عصره

ــری بیشــتر هســتند. ــاب گی آفت

اشــکال ســاختمانی درمانــگاه بیمــاران ســرپایی : اشــکال ســاختمانی در 
جداســازی مســیر بیمــاران ســرپایی و بیمــاران بســتری شــونده بایــد در اوائــل 
برنامــه ریــزی مــد نظــر قــرار گیرد.بــا ایــن حــال راه دسترســی بــه دپارتمانهای 
ــاران  ــه بیم ــوط ب ــور مرب ــد. ام ــک باش ــتی نزدی ــی بایس ــس و جراح ــو ایک پرت
ــر و  ــه اتاق هــای انتظــار بزرگت ــن ب ــر می شــوند. بنابرای ســرپایی هــر روز مهمت

ــاز اســت.  ــان بیشــتری نی ــای درم اتاقه

ــوند.  ــان گردشــی طراحــی ش ــرای بیشــترین جری ــد ب ــا بای ــا : راهروه راهروه
در کل، راهروهــای دسترســی بایســتی حداقــل دارای ۱/۵0 متــر پهنــا داشــته 
باشــند. راهروهایــی کــه بیمــاران را بــا تخــت متحــرک جابجــا می کننــد بایــد 
ــا  ــق در راهروه ــقف معل ــند. س ــر باش ــر 2/2۵ مت ــای موث ــل دارای پهن حداق
می تواننــد تــا 2/۴0 متــر ارتفــاع داشــته باشــند. پنجره هــای نورگیــر و 

ــند. ــته باش ــه داش ــر فاصل ــر از یکدیگ ــش از 2۵ مت ــر نبایســتی بی هواگی

درهــا : الیــه ســطحی در بایســتی دارای مقاومــت بلنــد مــدت در برابــر نظافــت 
مــداوم توســط تمیزکننده هاباشــد. . چــوب دوروکشــه در بایــد حداقــل توانایــی 
کاهــش صــدا تــا2۵ دســی بــل را داشــته باشــد. ارتفــاع دقیــق دربهــا بــه نــوع 

و عمــل آنهــا بســتگی دارد. 

پلههــا : پهنــای موثــر عــرض پله هــا و پاگردهــا بایــد حداقــل دارای ۱/۵0 متــر 
ــا را  ــد پاگرده ــای مفی ــد پهن ــا نبای ــد. دره ــاوز نکنن ــر تج ــند واز2/۵0 مت باش
ــه  ــررات بیمارســتان، درهــای رو ب ــه مق ــا توجــه ب ــد و ب اشــغال ومحــدود کنن

ــاز شــوند.  ــه طــرف خروجــی ب راه پلــه بایــد ب

ــه  ــر گرفت ــانتدر نظ ــر و ده س ــورنود در دومت ــق آسانس ــاد دقی ــورها: ابع آسانس
می شــود.

ــه  ــر چــه بیشــتر ب ــا ه ــه ای طراحــی شــود ت ــه گون ــد ب ــای جراحــی: بای اتاقه
شــکل مربــع شــباهت داشــته باشــد تــا کار در هــر جهــت از تخــت جراحــی بــه 
ــا ارتفــاع  ــد 6/۵0 × 6/۵0 متــر ب ــدازه مناســب می توان راحتــی انجــام گیــرد. ان
۳ متــر و اضافــه ارتفــاع هفتــاد ســانتیمتر بــرای تهویــه و خدمــات دیگرباشــد.

ــر باشــد  ــا ۳/80×۳/80 مت ــد تقریب ــاق بیهوشــی بای ــدازه ات ــاق بیهوشــی: ان ات
ــاز شــوند)پهنای  ــاق عمــل ب ــه ات و درهــای آن نیــز کشــویی و برقــی باشــد و ب
۱/۴0 متر(ایــن درهــا بایــد دارای دریچــه و شیشــه ای باشــند تــا بتــوان بــا اتــاق 
جراحــی ارتبــاط تصویــری داشــت. اتــاق بایســتی مجهــز بــه یخچــال ،ســینک 
آب ،لولــه دستشــویی و آبکشــی، کابینــت جهــت نگهــداری لوله هــای جراحــی 

،اتصــاالت تجهیــزات بیهوشــی. بــرق اضطــراری باشــد. 

 بخــش ICU : ازلحــاظ شــکل ظاهــری بــه چهارالگــوی Uو Lوخطــی و 
دایــره ای تقســیم می شــود. فضــای پیــش ورودی ICU ،۱8مترمربــع 
ــانتی  ــد 2۴0س ــت  ICU بای ــک تخ ــرای ی ــد)۳مترعرض،6مترطول(. ب می باش
ــد.  ــته باش ــن وجودداش ــاال و پایی ــک مترب ــن، ی ــی درطرفی ــای خال ــر فض مت
حداقــل فضــای موردنظــر یــک یونیــت  ICU،۱2مترمربــع اســت کــه 
ــع پیشــنهاد می شــود.حداقل  ــن بیمارســتانهای بزرگ،20مترمرب بادرنظرگرفت
فضــای موردنیــاز بــرای اتــاق ایزوله،20مترمربــع اســت و بایــد دارای ســرویس 

ــد. ــتی باش بهداش

ــژه ای داشــت:برق اضطــراری، سیســتم  ــد توجــه وی ــر بای ــه مــوارد زی نکتــه: ب
روشــنایی و تهویــه، منبــع آب ذخیره)حداقل۱0هزارلیتــر(، سیســتم های 

ــه. ــع زبال ــی و دف ــالب و ایمن فاض
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معرفی کتاب های دکتر حسینی شیرازی

طب سنتی ایرانی، طب گیاهی؛ سه جلدی

اقتصاد تجهیزات پزشکیآینده پژوهی  در مهندسی پزشکی

کارآفرینی در مهندسی پزشکی

Economics of Medical Equipment

یکصد درس برای تقویت حافظه و یادگیری بهتر
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ایمنی استریل با گاز اتیلن اکساید

دست نوشته های یک کارآفرین با رویکرد 
کارآفرینی در صنعت سالمت

بازاریابی و فروش تجهیزات پزشکی

فناوری هوای پاک و اتاق تمیز در 
تولید تجهیزات پزشکی

ساختار پمپ های دنده ای مذاب پلیمری جهت 
ایجاد فشار در دستگاه های اکسترودر پالستیک

 تجهیزات پزشکی

سرمایه گذاری در تولید تجهیزات پزشکی

 FAT , SAT 
تست پذیرش کارخانه و سایت

طراحی و تجهیزات آزمایشگاه کنترل کیفیت 
تولیدی در صنعت تولید 
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فعالیت های نیامش

1-تجزیه و تحلیل و آنالیز بازار:

ــول  ــی محص ــگاه اصل ــدف و جای ــازار ه ــز ب ــده آنالی ــرح و ای ــدای ط  در ابت
ــه  ــروش ب ــت ف ــروش قیم ــای ف ــل فرصت ه ــات از قبی ــن اطالع ــد ای می باش
ــورد نظــر را نشــان  ــازار محصــول م ــت ب ــع قابلی ــا و در واق ــزان تقاضــا، رقب می
می دهــد. شــرکت مــا تمــام اطالعــات را جمــع آوری کــرده و پــس از ارزیابــی 
ــد.  ــه می نمای ــما توصی ــه ش ــرح را ب ــودن ط ــب ب ــورت مناس ــی، در ص نهای
ــتفاده از  ــا اس ــی ب ــی و خارج ــای داخل ــی در بازاره ــا بررس ــش ب ــرکت نیام ش
ــگ آن  ــذاری و فرهن ــزان ســرمایه گ ــه کشــورها و می ــی در کلی ــک اطالعات بان
ــکان  ــتمزد ام ــطح دس ــناس و س ــص و کارش ــانی متخص ــروی انس ــه، نی منطق
دسترســی بــه منابــع اولیــه و تکنولــوژی مــورد نیــاز، ایده هــای خــام را تجزیــه 
ــا در  ــد تحلیل ه ــرار می ده ــذار ق ــرمایه گ ــار س ــرده و درر اختی ــل ک و تحلی
فواصــل معیــن بــا توجــه بــه ریســکهای محیطــی و منطقــه ای از قبیــل تــورم، 

ــرد. ــرار می گی ــری ق ــورد بازنگ ــاژوری م ــورس م ــر ف ــا ه ــم ی تحری

2-طرح کسب کار و سرمایه گذاری:

تعــدادی از مشــتریان فرصــت ســرمایه گــذاری از طریــق وام توســط بانک هــای 
مختلــف را دارنــد بــرای چنیــن ســازمانی ارائــه پیــش فاکتــور و نــرخ بازگشــت 
ــه طــرح کســب کار  ــن اســاس تهی ــر ای ــل می شــود. ب ــاده و تحوی ســرمایه آم
کارشناســان نیامــش کلیــه پارامترهــا و عوامــل و ریســک های موجــود را 
ــا شــرکای احتمالــی  ــه بانک هــا ی ــه ب شناســایی و بصــوت پروتــکل جهــت ارائ
در اختیــار قــرار می دهنــد در صــورت لــزوم نســبت بــه راهنمایــی و کمــک در 

ــود. ــد ب ــراه خواه ــا هم ــات و مالقات ه مکاتب

3-طرح توجیهی اقتصادی و شناخت بازار: 

شــرکت توانایــی تهیــه اطالعــات اقتصــادی بــه روز و زمــان مســتهلک شــدن 
ــود را دارد.  ــا خ ــاور ی ــق مش ــدف را از طری ــازار ه ــول را در ب ــرمایه محص س
)همــکاری مشــترک واحــد بازاریابــی و طــرح و توســعه( در ایــن طــرح جزئیات 
ــرار  ــار ق ــاده و واحــد طــرح و توســعه در اختی ــروژه را آم الزم جهــت اجــرای پ

ــار  ــه انتخــاب مشــتری در اختی ــد ب ــه می توان ــی ک ــرح توجیه ــد داد. اصــول ط خواه
ــرد شــامل: ــرار گی ق

مطالعــات بــازار: معرفــی محصــول، مهم تریــن مزیــت رقابتــی، ویژگی هــای 
محصــول، قوانیــن و مقــررات، تحلیــل مالحظــات اجرایــی پــروژه )اقتصــادی، 
اجتماعــی، فرهنگــی و سیاســی(، بررســی دانــش فنــی پــروژه، برســی میــزان عرضــه 

و تقاضــا

مطالعــات فنــی و مالــی: هــدف از اجــرای طــرح و ســایر عملیــات، مراحــل مختلــف 
تولیــد، شــرایط تهیــه مــواد، مســائل زیســت محیطــی

مالــی و ســرمایه گــذاری: زمیــن، لــوازم و تاسیســات و ســاختمان، هزینــه نیــروی 
ــص، نســبت ها  ــزوده خال ــا، ارزش اف ــود و زیان ه ــذاری، س ــرمایه گ ــوه س ــانی، نح انس

)افــزوده خالــص بــر فــروش(، نــرخ بــازده ســرمایه

4-طراحی اولیه:

ــا دارای تخصــص الزم در طراحــی محصــول  کارشناســان واحــد طراحــی و توســعه م
کارخانــه هــر پــروژه را دارنــد کــه کنتــرل پــروژه بمنظــور تأمیــن بموقــع منابــع زمــان 
ــد شــامل طراحــی  ــد انجــام می شــود. طراحــی می توان و اجــرا آن بصــورت نظــام من
ــتگاهها/  ــزات و دس ــات/ تجهی ــه/ قطع ــواد اولی ــد/ جانمایی/م ــه /تولی ــل کارخان کام
ــا نیامــش  ــرار داد ب ــد ق ــه عق ــه منجــر ب ــه ک بســته بندی/اســتریل باشــد. طــرح اولی
 Auto ــا اســتفاده از شــده در اختیــار واحــد نقشــه کشــی قــرار می گیــرد. طراحــان ب
con� ــی ــورت مفهوم ــی بص ــه های اجرای ــه نقش ــه تهی ــبت ب cadd و 3D MAX نس
ــا،  ــایز لوله ه ــه، س ــال، دریچ ــایز کان ــبات س ــین آالت محاس cept از ladyout ماش
 VD�6022 و EN1886 و DIN 13053 ــر اســاس اســتانداردها مصــارف،piping ب
ــاز  ــی ف ــه طراح ــد. در مرحل ــدام می نمای ــی اق ــالن های تول ــز و س ــاق تمی ــت ات جه
ــتندات تدویــن )فشــار، کالس ســالن ها، محاســبات و...(  جزییــات الزم تمــام مس

ــود. ــال می ش ــدی ارس ــه بع ــه مرحل ــاده و ب آم
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5-دانش فنی و تکنولوژی ساخت:

ــود و  ــت رک ــید در حال ــد می باش ــه ای از تولی ــه مرحل ــما در چ ــه ش ــب ک ــن مطل ای
ــا  ــزات ب ــن ماشــین آالت و تجهی ــت پایی ــت کیفی ــروش بعل ــم ف ــل، ک ــه تعطی نیم
ــت.  ــم نیس ــت( مه ــد در دس ــه )کلی ــاد کارخان ــرای ایج ــاز ب ــا نی ــن ی ــی پایی کارای
ــاخت  ــول و س ــد محص ــی تولی ــش فن ــان دان ــک کارشناس ــه کم ــرکت ب ــن ش ای
آن شــامل تکنولــوژی کامــل ســاخت/مواد اولیه/فرایندهــا / کنتــرل کیفیــت/ 
ــا توجــه  ــد. ب ــن می نمای ــی را تدوی ــا ارســال محصــول نهای ــات ت آزمایشــگاه/ خدم
بــه قــرارداد معیــن بــا نیامــش، بســته دانــش فنــی بــا جزئیــات توســط واحــد طــرح 
و توســعه بــه کمــک واحــد فنــی آمــاده می شــود. ایــن دانــش فنــی شــامل روش و 
دســتورالعمل کار بــا ماشــین آالت تکنولــوژی ســاخت، سیســتم مدیریــت کیفیــت، 
مــواد اولیــه مصرفــی و مشــخصات آن، چگونگــی تأمیــن مــواد روش تســت و آزمــون 
ــای  ــگاهی، معیاره ــون آزمایش ــول و آزم ــرش محص ــای پذی ــگاهی، معیاره آزمایش
ــرون ســازمانی می باشــد کلیــه مراحــل توســط  پذیــرش محصــول و آزمون هــای ب

ــد. ــن می رس ــب طرفی ــه تصوی ــرل و ب ــش کنت ــروژه نیام ــناس پ کارش

6-تولید:

ــه طراحــی تولیــد و اجــرای آن شــامل طراحــی تولیــد محصــوالت / ــن مرحل در ای
ماشــین آالت /اتــاق تمییز/مــواد اولیه/قطعــات مــورد نیــاز جهــت تولیــد محصــول 
ــه از طــرف مشــتری  ــر اســاس یــک نمون ــا ب فراهــم می شــود. انتخــاب محصــول ی
ــا فــن آوری جدیــد می باشــد کــه نیامــش  ــا ایــده یــک محصــول جدیــد ب اســت ی
توانایــی طراحــی محصــول وتبدیــل آن بــه نقشــه اجرایــی را دارد. طراحــی ماشــین 
آالت و دســتگاه های مــورد نیازتولیــد نیــز و تهیــه نقشــه های آن در واحــد طراحــی 
ــول  ــه محص ــه ب ــا توج ــی ب ــه کش ــل نقش ــود فای ــال می ش ــد ارس ــه تولی ــه و ب تهی
ــی و  ــت طراح ــول قابلی ــه محص ــه ب ــا توج ــد ب ــزات تولی ــود تجهی ــری می ش بازنگ

ــد هواســاز  ــز، طراحــی و تولی ــاق تمی ــد ات ــد دارد بعضــاً شــامل: طراحــی و تولی تولی
ــای  ــا ظرفیت ه ــن اکســاید ب ــا اتیل ــد سیســتم اســتریل ب ــک، طراحــی و تولی هایژنی
ــا  ــاز ب ــد هواس ــی و تولی ــل، طراح ــای پرتاب ــد کارخانه ه ــی و تولی ــف، طراح مختل
ــزات خــاص آزمایشــگاهی،  ــد تجهی ــش، طراحــی و تولی سیســتم ســرمایش و گرمای
ــترودرهای  ــد اکس ــی و تولی ــدی، طراح ــته بن ــتگاه هایی بس ــد دس ــی و تولی طراح
پالســتیک تولیــد لوله هــای پزشــکی، طراحــی و ســاخت دســتگاه های مونتــاژ 

ــاص خ

7-ساخت بنای کارخانه:

 بــرای هــر محصــول بــا توجــه بــه نــوع محصول/ریســک آن /کالس محصــول 
طراحــی خاصــی انجــام می شــود. نظــارت و سرپرســتی و کنتــرل مــداوم برعملیــات 
ســاختمانی و تاسیســات برقــی و مکانیکــی، ایــن اطمینــان بــه مشــتری داده 
می شــود کــه طــرح بــه طــور دقیــق در حــال اجراســت )مراجعــه و نظــارت مــداوم(. 
ــد از  ــات را دارد. بع ــای کارخانج ــاخت بن ــارت و س ــی، نظ ــی طراح ــش توانای نیام
مراحــل انتخــاب زمیــن کــه بــا مشــاورت انجــام می شــود. نســبت بــه تهییــه نقشــه 
بنــای ســاختمان از قبیــل ورودی بــه رختکــن، چایخــوری اداری، ســالن تولیــد، اتــاق 
ــروژه  ــرل پ ــاس کنت ــد. براس ــدام می نمای ــک جنســی اق ــتریل و اتاق ــاق اس ــز، ات تمی
ــق اجــرای  ــه و تطاب ــا همــواره در محــل کارگاه حضــور یافت ســاخت، کارشناســان م
ــوار،  ــاق تمیــز )دی ــا نقشــه های اجرایــی کنتــرل می شــود. دقــت در ســاخت ات بنــا ب

ــت. ــش اس ــز نیام ــای متمای ــات( از ویژگی ه ــقف، تاسیس ــف، س ک

8-بازرسی نهایی ساخت و ساز: 

ــروژه حضــور  ــروژه نیامــش طــی هماهنگــی جهــت تحویــل بنــا در محــل پ ــر پ مدی
ــی بنــا را همــراه  ــتاندارد ها-مشــخصات فن پیــدا می کنــد. کلیــه نقشــه ها –اس
ــالن  ــاختمان )ورودی-س ــزاء س ــی اج ــود تمام ــت موج ــی وضعی ــا بررس ــته و ب داش
ــا  ــد ب ــرل می نمای ــه کنت ــق نقش ــرژی و...( را مطاب ــات و ان ــاق تمیز-تاسیس تولید-ات

ــود. ــدام می ش ــی اق ــل نهای ــکال و تحوی ــع اش ــه رف ــبت ب ــت نس ــزارش وضعی گ

9-چیدمان ماشین آالت و تجهیزات:

ــتریل و  ــد /مونتاژ/اس ــین آالت تولی ــه ماش ــی Lady out کلی ــرح جانمای ــاس ط  براس
 cleadn roadm ًتجهیــزات مکانیکــی و الکتریکــی و مســیرهای رفــت و آمــد خصوصــا
ــتفاده  ــور اس ــی )aduto cadd و 3D MAX و...( بمنظ ــای طراح ــرم افزاره ــک ن بکم

ــان( ــازی چیدم ــه س ــود. )بهین ــرا می ش ــان اج ــواد و زم ــه از م بهین

10-کنترل کیفیت:

 نظــر بــه اهمیــت کیفیــت در ســازمان مــا کلیــه شــیرآالت و تجهیــزات مورد اســتفاده 
ــود  ــرل می ش ــی ISIRE کنت ــل )ISO-EN( و مل ــن المل ــتانداردهای بی ــت اس تح
ــا طــرح کیفــی بازرســی و پــس  ــی دســتگاه ها قبــل از ارســال ب مراحــل تســت نهای
ــول  ــاس GMP و محص ــر اس ــط ب ــتانداردهای محی ــردد. اس ــال می گ ــد ارس از تأیی

ــود. ــام می ش ــر USP انج ــق ب منطب

11-بسته بندی و ارسال: 

ــال،  ــل از ارس ــرل قب ــب و کنت ــدی مناس ــته بن ــا بس ــه نیازب ــا ب ــتگاه ها بن ــه دس کلی
تحویــل می شــود.

12-نصب و راه اندازی:

ــل کار و  ــتور العم ــب دس ــه در قال ــد ک ــدازی می باش ــب و راه ان ــامل نص ــا ش  پروژه ه
ــار مشــتریان  ــه در اختی کتابچه هــای آمــوزش توســط واحــد طراحــی و توســعه تهی

ــرد. ــرار می گی ق
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13-آموزش: 

آموزش هــا شــامل سیســتم مدیریــت کیفیــت، طــرز کار بــا دســتگاه، نحــوه تعمیــرات، 
ــط  ــی توس ــوری و عمل ــورت تئ ــه ص ــت، ب ــرل کیفی ــوه کنت ــول و نح ــد محص تولی
ــا،  ــامل اپراتوره ــوزش ش ــد. آم ــد ش ــرا خواه ــه اج ــل کارخان ــا در مح ــان م کارشناس

سرپرســتان و مدیــران می باشــد.

14-خدمات پس از فروش:

 نیامــش همــواره در کنــار مشــتری بــودن اســت لــذا عــالوه بــر گارانتــی یکســال بعــد 
ــرع  ــراری در اس ــرایط اضط ــص در ش ــه نق ــورت هرگون ــدازی، در ص ــب و راه ان از نص
ــر  وقــت تکنســین اعــزام می شــود. تأمیــن قطعــات نیــز امــکان پذیــر اســت عــالوه ب
آن بازدیــد ســالیانه از پــروژه و کنتــرل تمامــی مــوارد بــا چــک لیســت ارزیابــی صــورت 
ــا تجزیــه و تحلیــل علــت و اقــدام اصالحــی  ــه مشــتریان ب می گیــرد گــزارش دهــی ب
ــار  ــروش اســت همــواره در کن ــس از ف ــات پ ــی کارشــناس خدم ــاز در توانای ــورد نی م
شــماییم. آمــوزش پرســنل جدیــد و بــاز آمــوزی پرســنل قدیــم ســازمان شــما امــکان 

ــر اســت. پذی

15-گارانتی و سرویس در محل:

 کارخانــه جــات و ماشــین آالت در مــدت گارانتــی در صــورت نیــاز خدمــات در محــل 
ــر و  ــه تعمی ــبت ب ــی، نس ــات یدک ــه قطع ــا تهی ــان ب ــن زم ــه در کوتاه تری ــد ک دارن
انــدازی اقــدام خواهــد نمــود و خدمــات پــس از فــروش بــه مــدت پنــج ســال تعییــن 

شــده اســت.

16-سرویس ویژه:

ــطوح و  ــه س ــص در کلی ــانی متخص ــروی انس ــاب نی ــت انتخ ــاوره جه ــر مش ــالوه ب ع

ــه و کاروان کــه مدیریــت  ــا اعــزام میــزان تجرب ــد ب ــان نیامــش می توان آمــوزش آن
کارخانــه را بــه مــدت معیــن بــر عهــده بگیــرد تــا بــا اســتفاده از تجــارب و دانــش 
ــد. نیامــش عــالوه  ــر بهــره وری را در ســازمان ایجــاد نمای و مهــارت خــود حداکث
ــه  ــه مشــتریان ارائ ــژه ب ــف، ســرویس های وی ــای مختل ــا آپشــن ه ــر مشــاوره ب ب

می کنــد:

ــت  ــر جه ــناس، مدی ــص، کارش ــاده، متخص ــای س ــاب نیروه ــه و انتخ - مصاحب
ــت ــرل کیفی ــد و کنت تولی

ــارت و  ــه مه ــه ب ــا توج ــت ب ــا مدیری ــن ت ــنل از رده پایی ــه پرس ــوزش کلی - آم
ــاز ــورد نی ــص م تخص

ــدت  ــه م ــه را ب ــت کارخان ــه مدیری ــران ک ــه و کارب ــا تجرب ــران ب ــزام مدی ــا اع - ب
معیــن بــر عهــده بگیــرد تــا بــا اســتفاده از تجــارب و دانــش و مهــارت خــود ضمــن 

ــد. ــازمان ایجــاد کن ــره وری را در س ــر به ــدازی، حداکث راه ان

صحــه گــذاری اتــاق تمیــزو پارتیــکل ســنجی مــوردی و ســالیانه جهــت مشــتریان 
از دیگــر خدمــات شــرکت نیامــش می باشــد.

17-ارتباط جهانی نیامش: 

 قبــل از شــروع هــر پــروژه و طــرح جدیــد الزم اســت ارتباطــات داخلــی و خارجــی 
ــدف  ــور ه ــی کش ــی محل ــر نمایندگ ــای دفت ــوان از کمک ه ــه بت ــود ک ــن ش معی
ــروش  ــی/ ف ــی جهــت بازاریاب ــاق بازرگان ــه /ات ــا شــهر مــورد نظــر / ســفارت خان ی
ــا نهادهــای  /ایجــاد اســتفاده کــرد. عــالوه بــر ارتباطــات داخلــی قــوی ســازمان ب
دولتــی و نظارتــی از قبیــل وزارت بهداشــت کریــدور صــادرات، مجمــع و اتحادیــه 
ــود  ــی خ ــات خارج ــا ارتباط ــکی، ب ــزات پزش ــدگان تجهی ــد کنن ــی تولی صنف
ــای  ــد اتاق ه ــه مشــتریان نمای ــاط ب ــی و ارتب ــد کمــک شــایانی در بازاریاب می توان
ــه، بنیــاد علمــی، واحدهــای تولیــدی مشــابه در خــارج و  ــی، ســفارت خان بازرگان

ــی ــی محل نمایندگ

18-گواهینامه و مجوزها: 

ســازمان مــا مشــتریان خــود را جهــت دریافــت گواهــی نامــه الزم ایــزو و ســی یــی 
و پروانــه ســاخت و تأییدیه هــا از ارگان هــای مربوطــه یــاری خواهــد کــرد.

19-دستاوردهای علمی و تکنولوژیک: 

ــت  ــه فعالی ــد ده ــاد چن ــه اعتم ــد و ب ــاری خداون ــه ی ــش ب ــه نیام ــن اینک ضم
ــده  ــی ش ــن الملل ــی و بی ــای مل ــز و تندیس ه ــت جوای ــتحق دریاف ــه، مس صادقان
ــاری  ــی و تج ــای علم ــودن فعالیت ه ــی نم ــازی و جهان ــد س ــاده برن ــت آم اس

شماســت.
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معرفــی برخــی زمینــه هــای کاری 
مهندســی پزشــکی

مطلــب زیــر توســط آقــای علــی اصــالن خانــی کارشناســی 
ــه نیامــش  ــرای فصلنام ــک ب ــش بیوالکتری مهندســی پزشــکی گرای

ــت. ــده اس ــه ش تهی

پیــش از هــر چیــز بایــد توجــه داشــته باشــیم بــرای مهندســی نمــی تــوان مــرزی 
تعییــن کــرد و قطعــا نمیتــوان تمــام فعالیــت هــای مربــوط بــه مهندســی پزشــکی 
را در یــک مقالــه گنجانــد.در ایــن مقالــه بــه برخــی از زمینــه هــای کاری مربــوط 
بــه مهندســی پزشــکی در کشــور پرداختــه شــده اســت کــه امیــدوارم خواندنــش 
مفیــد واقــع شــود.در ابتــدا بــه معرفــی برخــی توانمنــدی هــا و مهــارت هــای کلــی 
بــرای یــک مهندس پزشــک مــی پردازیــم کــه شــامل: توانایــی در حوزه مهندســی 
متناســب بــا تخصــص خــود، خالقیــت و نــوآوری، عالقــه بــه کارهــای تحقیقاتــی، 
اســتعداد بازاریابــی و فروش،آشــنایی بــا زبــان انگلیســی، ارتبــاط بــا شــرکت هــای 
تجهیــزات پزشــکی خارجــی، مهــارت هــای مربــوط بــه نــرم افزارهــای تخصصــی 
مهندســی پزشــکی. در ادامــه برخــی زمینــه هــای شــغلی در مهندســی پزشــکی را 

معرفــی میکنیــم و بــه اختصــار هریــک را توضیــح مــی دهیــم.

طراحــی و ســاخت: ســاخت و تولیــد دســتگاه هــای آزمایشــگاهی و الکترونیکــی 
تصویــر بــرداری و... بــه ثمــر رســاندن ایــن عمــل شــامل چنــد مرحلــه مــی شــود. 
همــه چیــز از یــک ایــده شــروع مــی شــود امــا بــرای شــروع کار ابتــدا بایــد رقبــا 
را در ایــن مســیر شناســایی کنیــم تــا بتوانیــم محصولــی تولیــد کنیــم کــه قابــل 
رقابــت باشــد و پــس از ایــن مرحلــه بایــد بصــورت حــدودی قیمــت تمــام شــده 
ــا  ــه آی ــود ک ــاهده ش ــا مش ــم ت ــت آوری ــروژه را بدس ــن پ ــاندن ای ــر رس ــرای ثم ب
ــه  ــه صرف ــده ب ــرف کنن ــده و مص ــد کن ــرای تولی ــادی ب ــر اقتص ــرح از نظ ــن ط ای
ــد  ــد بای ــکان تولی ــا و در صــورت ام ــه ه ــزان هزین ــا برســی می ــر؛ ب ــا خی هســت ی
ــد توجــه داشــت  ــه شــود بای ــرای ایــن طــرح ارائ یــک بیزینــس پــالن مناســب ب
ــداف و  ــام اه ــرا تم ــت اســت زی ــز اهمی ــالن بســیار حائ ــس پ ــت بیزین ــه کیفی ک
ــا  ــس از همــه اینه ــی شــود و پ ــر م ــن طــرح در آن ذک ــای شــروع ای پتانســیل ه
وارد مرحلــه آزمایــش کــردن مــی شــویم. محصــول تولیــد شــده بایــد بارهــا مــورد 
ــواب  ــس از ج ــود. پ ــار حاصــل ش ــورد انتظ ــا خروجــی م ــرد ت ــرار بگی ــی ق ارزیاب
ــن  ــرح در بهتری ــا ط ــود ت ــان کار ش ــر همچن ــورد نظ ــرح م ــد روی ط ــن بای گرفت

ــود. ــت حاصــل ش حال

تعمیــر و نگهــداری: شــامل ســرویس کــردن، تعمیــر و تنظیــم کــردن یــا آزمایــش 
ــا  ــی و ی ــول مکانیک ــه اص ــر پای ــه ب ــی ک ــایل و تجهیزات ــا، وس ــین ه ــردن ماش ک

ــی  ــش های ــد دان ــه نیازمن ــن زمین ــخص در ای ــد. ش ــی کنن ــی کار م الکترونیک
ــا برخــی  ــا، تراشــه هــا و الکترونیــک و آشــنایی ب ــر شــناخت پردازشــگر ه نظی
ــث  ــن در بح ــر و همچنی ــورد نظ ــوزه کاری م ــی در ح ــای تخصص ــزار ه ــرم اف ن
ــه ماشــین هــا و ابزارهــا و  مکانیــک دســتگاه هــا بایــد دارای شــناخت نســبت ب

ــت. ــداری آنهاس ــر و نگه ــتفاده و تعمی ــی ، اس ــوه طراح نح

خریــد و فــروش تجهیــزات پزشــکی: شــامل چنــد مرحلــه مــی باشــد: تاســیس 
شــرکت، اخــذ نمایندگــی مجــاز، دریافــت مجــوز از اداره کل تجهیــزات پزشــکی، 
واردات، بازاریابــی و فــروش تجهیــزات  )خریــد و فــروش تجهیــزات دســت دوم 

نیــز مــی توانــد صــورت پذیــرد(

ــا و  ــر ه ــایی پارامت ــون شناس ــوری همچ ــامل ام ــی: ش ــز درمان ــز مراک تجهی
ــر  ــکی و ب ــارات کادر پزش ــن و انتظ ــوع مراجعی ــاز و ن ــورد نی ــای م ــرد ه عملک
ایــن اســاس شناســایی دســتگاه هایــی کــه واجــد ایــن پارامترهــا  مــی باشــند.
آگاهــی از مســائل الزم ســرویس و نگهــداری و ســرویس داخــل کشــور و تامیــن 
ــتگاه  ــرل دس ــه و کنت ــن زمین ــی در ای ــات فن ــب اطالع ــی، کس ــات یدک قطع
هــای خریــداری شــده بــر اســاس پروفــرم هــای مربوطــه و اطمینــان از وجــود 

ــرش ــای پذی ــت ه ــام تس ــل و انج ــای حاص ــه ه تائیدی

ــد.  ــی باش ــی واردات م ــر فن ــدات و ناظ ــی تولی ــر فن ــامل ناظ ــارت فنی:ش نظ
ــزات  ــدگان تجهی ــدگان و وارد کنن ــد کنن ــی تولی ــئولین فن ــی مس دوره آموزش
پزشــکی در راســتای اجــرای آییــن نامــه تجهیــزات پزشــکی کشــور در خصــوص 
آمــوزش مســئول فنــی بــا هــدف فعالیــت در زمینــه تولیــد و واردات تجهیــزات 
پزشــکی و نظــارت بــر آن طراحــی گردیــده اســت. دوره توســط انجمــن صنفــی 

ــی شــود. ــزات پزشــکی کشــور انجــام م ــن تجهی متخصصی

ــی  ــای فن ــش ه ــر داشــتن دان ــالوه ب واحــد مهندســی پزشــکی بیمارســتان: ع
الزم در زمینــه تجهیــزات پزشــکی مســئولیت هــای زیــر بــر عهــده ایــن واحــد 
مــی باشــد. تامیــن ایمنــی بیمــاران و پرســنل، مدیریــت چرخــه نصــب و تعمیــر، 
نظــارت بــر انبــار طبــی و انبــار اســقاط، مدیریــت نگهــداری و عملکــرد دســتگاه، 
کارشناســی و مشــاور خریــد تجهیــزات و وســایل پزشــکی، کارشناســی 

ــن واحــد مــی باشــد. ــف ای ــه وظای ــزات پزشــکی از جمل اقتصــادی تجهی

ــری  ــدازه گی ــتگاه ان ــک دس ــه ی ــیون مقایس ــیون: کالیبراس ــرکت کالیبراس ش
ــه آن و در  ــیله نســبت ب ــن وس ــای ای ــزان خط ــن می ــتاندارد و تعیی ــک اس ــا ی ب
ــی  ــوط م ــای مرب ــتاندارد ه ــا اس ــه ب ــتگاه و مقایس ــم دس ــزوم تنظی ــورت ل ص
باشــد. کالیبراســیون را مــی تــوان شــامل مجموعــه عملیاتــی دانســت کــه تحــت 
ــیله  ــک وس ــط ی ــده توس ــان داده ش ــر نش ــن مقادی ــه بی ــی رابط ــرایط معین ش
انــدازه گیــری بــا مقادیــر نشــان داده شــده توســط یــک ســنجه مبنــا بــا مقادیــر 
متناســب یــک کمیــت کــه توســط اســتاندارد مرجــع پذیرفتــه شــده اســت را 

ــد. ــی ده نشــان م

ــی در  ــس از قبول ــه پ ــتند ک ــرادی هس ــتری : اف ــمی دادگس ــی رس کارشناس
آزمــون کارشناســان دادگســتری قــادر میباشــند بــه عنــوان کارشــناس 
ــا  ــده ب ــک پرون ــی در ی ــه قاض ــی ک ــد. زمان ــت کنن ــتری فعالی ــمی دادگس رس
ــر در آن را  ــار نظ ــرای اظه ــی ب ــص کاف ــه تخص ــود ک ــه میش ــی مواج موضوع
ــی  ــور در محل ــد. حض ــی خواه ــمی را م ــناس رس ــی کارش ــر تخصص ــدارد نظ ن
کــه بــرای اظهــار نظــر ، طــی یــک گــزارش و مــواردی از ایــن دســت از وظایــف 

ــد. ــی باش ــتری م ــمی دادگس ــان رس کارشناس
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ده دلیــل بــرای داشــتن 
وبــالگ کســب و کار

ــوا  ــت محت ــر استراتژیس ــد مهاج ــای محم ــط آق ــب توس ــن مطل ای
ــت. ــده اس ــه ش ــش تهی ــه نیام ــرای فصلنام ب

ــوا در  ــد محت ــای تولی ــن روش ه ــن و قدیمی تری ــالگ از اصلی تری ــا ب ــالگ ی وب
ــی  ــه بازاریاب ــی از بودج ــش اعظم ــت بخ ــه سال هاس ــت ک ــت اس ــای اینترن فض
محتوایــی کســب و کارهــا را بــه خــود اختصــاص می دهــد. امــا بــا ظهــور 
ــگاه  ــو مارکتینــگ، جای پدیده هــای جدیــدی ماننــد رســانه های اجتماعــی و ویدئ
ــی  ــت و برخ ــده اس ــزل ش ــار تزل ــب و کار )Business Blog( دچ ــالگ کس وب
دربــاره اهمیــت وبــالگ بــرای کســب و کار تردیــد دارند.امــا ایــن تحــوالت دنیــای 
ــوان  ــه عن ــا ب ــتفاده از وبالگ ه ــد در اس ــث تردی ــد باع ــی نبای ــی محتوای بازاریاب
ــزار  ــن اب ــوز مهمتری ــا هن ــود. وبالگ ه ــما ش ــوای ش ــتراتژی محت ــی از اس بخش
شــما بــرای دســتیابی بــه مخاطبــان هــدف هســتند. بــرای درک اهمیــت وبــالگ 
ــا  ــد: اول اینکــه ب ــر نگاهــی بیاندازی ــار زی ــه آم در رشــد کســب و کار، کافیســت ب
ــای  ــاالی موتوره ــای ب ــب رتبه ه ــرای تصاح ــما ب ــانس ش ــالگ، ش ــتفاده از ب اس
ــی  ــب و کارهای ــه کس ــد. دوم اینک ــدا می کن ــش پی ــد افزای ــتجو ۴۳۴ درص جس
کــه از بــالگ در بازاریابــی محتوایــی اســتفاده می کننــد نســبت بــه رقبــای خــود 
67 درصــد ســرنخ فــروش بیشــتری خواهنــد داشــت. اگــر هنــوز هــم نســبت بــه 
ــرای ســرمایه گــذاری در  ــی ب ــل کاف ــالگ مطمئــن نیســتید و دالی اســتفاده از وب

ــا مــن همــراه باشــید. ــه ب ــا ادامــه ایــن مقال ــد، ب ایــن بخــش نداری

ــب و  ــرای کس ــالگ ب ــت وب ــاره اهمی ــه درب ــش از اینک ــا پی ــت؟ :ام ــالگ چیس وب
کارهــا صحبــت کنیــم، بهتــر اســت تعریفــی از وبــالگ داشــته باشــیم. هــر چنــد 
ــر ایــن  ــه نظــر مــن تعریــف زی تعریف هــای مختلفــی از بــالگ وجــود دارد، امــا ب
ــاره  ــه خوبــی توضیــح می دهــد: وبــالگ یــک وبســایت اســت کــه درب پدیــده را ب
ــر  ــوا منتش ــم محت ــور منظ ــه ط ــخص، ب ــوع مش ــا موض ــدی و ی ــه کلی ــک کلم ی
ــده  ــخص ش ــا مش ــی وبالگ ه ــی اصل ــاه دو ویژگ ــه کوت ــن جمل ــد. در ای می کن
ــه طــور منظــم: پــس وبــالگ ماننــد »صفحــه  اســت: اول اینکــه انتشــار محتــوا ب
اصلــی« و یــا »دربــاره مــا« یــک صفحــه ثابــت و ایســتا نیســت. دوم اینکــه موضــوع 
مشــخص: در وبــالگ کســب و کار شــما بایــد مطالبــی مرتبــط بــا موضــوع کســب 
و کار و محصــوالت شــما منتشــر شــود. بــه عنــوان مثــال اگــر شــما یــک آژانــس 
ــاره مســائل مربــوط بــه ســفر و گردشــگری  گردشــگری هســتید، بایــد فقــط درب

ــید.  بنویس

ــک  ــن تاکتی ــا مهمتری ــب و کار: وبالگ ه ــرای کس ــالگ ب ــت وب ــل اهمی دالی
بازاریابــی محتوایــی در ســال 20۱8 مــی باشــد. ۵2 درصــد از شــرکت 
 ،Content Marketing Institute کننــدگان در نظرســنجی وبســایت
وبالگ هــا را اصلی تریــن ابــزار بازاریابــی خــود اعــالم کرده انــد. ایمیــل 
مارکتینــگ، رســانه های اجتماعــی، کتاب هــای الکترونیــک، رویدادهــا و 

وبینارهــا در رتبه هــای بعــدی قــرار داشــته اند.

ــروز  ــد ام ــی اســت: هرچن ــای طوالن ــرای محتواه ــزار ب ــبترین اب ــالگ مناس وب
رســانه های اجتماعــی و ویدئوهــا طرفــداران زیــادی در بیــن کاربــران 
ــاره یــک موضــوع مهــم  ــادی درب ــد، امــا وقتــی قصــد داریــد اطالعــات زی دارن
ــانه های  ــد. در رس ــما می آین ــک ش ــه کم ــالگ ب ــت های وب ــد، پس ــه کنی ارائ
ــت  ــک پس ــا ی ــد ام ــه کنی ــر ارائ ــی مختص ــد اطالعات ــا می توانی ــی تنه اجتماع
ــرای مخاطــب  ــم موضــوع را ب ــر و ب ــد تمــام زی وبــالگ 2000 کلمــه ای می توان

ــد. ــریح کن ــما تش ش

اعتمــاد مــردم بــه وبالگ ها:اســتفاده از وبالگ هــا باعــث می شــود جنبــه 
ــه  ــالگ ب ــود. در وب ــکار ش ــان آش ــرای مخاطب ــما ب ــب و کار ش ــانی کس انس
ــما  ــز ش ــث تمای ــت و باع ــد پرداخ ــان خواهی ــای مخاطب ــکالت و چالش ه مش
ــد  ــت برن ــود محبوبی ــث می ش ــا باع ــن وبالگ ه ــد. همچنی ــد ش ــا خواه از رقب
شــما افزایــش پیــدا کنــد. از آنجایــی کــه در نظــر مخاطبــان راه انــدازی حســاب 
ــدازی وبــالگ اســت، مخاطبــان  رســانه های اجتماعــی بســیار ســاده تر از راه ان
رســمیت بیشــتری بــرای وبالگ هــا قائــل هســتند و بــه آنهــا اعتمــاد بیشــتری 
ــران  ــاد کارب ــورد اعتم ــن م ــع آنالی ــن منب ــا پنجمی ــع وبالگ ه ــد. در واق دارن

ــت. اس

ــاالت،  ــه ای از مق ــا مجموع ــالگ: وبالگ ه ــق وب ــک ورودی از طری کســب ترافی
ــرای  ــه ب ــزی اســت ک ــن همــان چی ــا هســتند، و ای ــدی و لینک ه کلمــات کلی
ــه 7۵  ــی ک ــد. از آنجای ــاز داری ــئو( نی ــتجو )س ــای جس ــازی موتوره ــه س بهین
ــد،  ــج جســتجو را چــک نمی کنن ــه دوم نتای ــت صفح ــران هیچوق درصــد کارب
پــس قرارگیــری در صفحــه اول بــرای موفقیــت شــما بســیار حیاتــی اســت. هــر 
ــتجو(  ــای جس ــر موتوره ــوگل )و دیگ ــه اول گ ــما در صفح ــری ش ــه قرارگی چ
بیشــتر و در رتبه هــای باالتــری باشــد، ترافیــک ورودی بــه ســایت و در نتیجــه 
ــه صفحــه اول  ــرای رســیدن ب ــد. و ب فــروش کســب و کار شــما افزایــش می یاب

ــود. ــد ب ــد نخواه ــا کارآم ــد وبالگ ه ــز مانن ــچ چی ــوگل هی گ

افزایــش لینک هــای ورودی: اســتفاده از وبــالگ باعــث می شــود تعــداد 
لینک هــای ورودی )Badcklink( بــه ســایت کســب و کارهــا 97 درصــد 
ــاره موضوعــات  افزایــش پیــدا کنــد! هــر چقــدر مطالــب بیشــتر و بهتــری درب
ــود.  ــتر می ش ــای ورودی بیش ــت لینک ه ــال دریاف ــید، احتم ــف بنویس مختل
ــد  ــتید، نمی توانی ــتجو هس ــج جس ــود در نتای ــه خ ــش رتب ــال افزای ــر بدنب اگ
ــار  ــده اعتب ــای ورودی نشــان دهن ــوید. لینک ه ــل ش ــای ورودی غاف از لینک ه
ــا  ــف و ب ــن لینک هــا از وبســایت های مختل ــزان ای شــما هســتند و هــر چــه می
کیفیــت بیشــتر باشــد، رتبــه شــما در صفحــات جســتجو باالتــر خواهــد رفــت.

اســتفاده از وبــالگ بــی نتیجــه نیســت: اســتفاده از وبالگ هــا بــرای ۵۵ درصــد 
از افــراد نتایــج مثبتــی در برداشــته اســت و ۳0  درصــد آنــان نیــز نتایــج کســب 
شــده را بســیار خــوب ارزیابــی کرده انــد. بدیــن ترتیــب ســرمایه گــذاری در راه 

انــدازی وبــالگ بــه هیچوجــه کار بیهــوده ای نیســت.
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راهی که که برای رسیدن رفته ام
)قسمت دو(

مطلــب زیــر توســط خانــم فائــزه مــرادی نســب کارشــناس 
ــت. ــده اس ــه ش ــش تهی ــه نیام ــرای فصلنام ــکی ب ــی پزش مهندس

ــم  ــای اطراف ــه آدم ه ــه ک ــی این ــو زندگ ــن ت ــای م ــت ه ــن موفقی ــی از بزرگتری یک
همیشــه افــراد موفــق تــر و هوشــمند تــراز خــودم  بودنــد و ایــن باعــث مــی شــد اکثــرا 
احســاس کنــم تــو یــه بــاغ پــر از گل هــای زیبــا و خــوش عطــر و بــو قــدم بــر مــی دارم 
و ایــن واقعــا بــرام ارزشــمند بــود. راســتش و بخوایــد وقتــی اولیــن بــار تــو یــه کتــاب 
موفقیــت خونــدم کــه پنــج نفــر اطرافتــون کــه بیشــترین مــراوده رو باهاشــون داریــد 
نشــون دهنــده جایــگاه شــما تــو پنــج ســال آینــدس واقعــا بــه خــودم افتخــار کــردم 
و خیلــی خوشــحال شــدم. چــون اگــه حتــی پنجــاه درصــد مثــل یکــی از اون افــراد 
مــی شــدم خــودم رو خوشــبخت مــی دیــم. جالبــه بگــم کــه بعــد پنــج ســال واقعــا 
ــدم کــه براینــدی از موفقیتهــا و حتــی  ــه مــی دی ــو آین ــده آل ت ــق و ای ــه خــود موف ی
ــه  ــت ک ــار و نزاک ــود. مخصوصــا رفت ــم ب ــر اول زندگی ــج نف ــار اون پن شــخصیت و رفت
اصــول مهمــی هســتند واقعــا بعــد یــه مــدت دقیقــا متوجــه میشــید کــه شــما شــبیه 

ــه آدم هــای اطرافتــون مــی شــید یادتــون باشــه : ب

کان نیک باشی، وز خسان خس                                     ز دوانن دون شوی و از کسان کس ز نی
ایــن مقدمــه رو گفتــم تــا وارد دومیــن اصــل مهــم بشــم، اگــه مطلــب ام را در شــماره 
ــده باشــید و تمرینشــو درســت انجــام داده باشــید االن  ــا دقــت خون قبــل فصلنامــه ب
ــده  ــود ای ــه خ ــدن ب ــک ش ــرای نزدی ــد ب ــید و میدونی ــی شناس ــون رو م ــود فعلیت خ
ــاال  ــه. ح ــر کن ــه تغیی ــی تون ــا م ــد و ی ــون بای ــخصیت و رفتارت ــمت ش ــدوم قس آل ک
قــدم اساســی دوم چیــه؟ همــون لیســتی کــه تــو قســمت اول در رابطــه بــا خودتــون 
نوشــتید بایــد در رابطــه بــا پنــج نفــر اول زندگیتــون کــه باهاشــون در بیشــترین رابطه 
ــادرم، همســرم،  ــن م ــی م ــی زندگ ــر اصل ــج نف ــال پن ــوان مث هســتید بنویســید. بعن
دوســت صمیمیــم، رییســم و یکــی از همــکارای نزدیکــم هســتند شــروع مــی کنــم و 
خصوصیــات ایــن افــراد رو مــی نویســم. خصوصیــات اخالقــی رفتــاری و اجتماعیشــون 
رو مــی نویســم و بعــد میرســیم بــه نقطــه مهــم و ســخت ماجــرا، آیــا ایــن خصوصیــات 
ــه  ــه اگ ــم ک ــون باش ــده مثلش ــال آین ــج س ــو پن ــوام ت ــی خ ــن م ــه م ــه ک چیزهایی
ــه  ــد امــا اگــه پاســخ ن ــرار داری ــو مســیر درســت ق ــه اســت کــه خــوب ت جوابتــون بل
باشــه کارتــون ســخت میشــه. اینجاســت کــه بایــد دســت بــه اقــدام اصالحــی بزنیــد 
ــه  ــد از زندگیتــون حــذف اگــه ن ــون و ندارن ــرادی کــه ویژگــی هــای مــد نظرت اون اف
کمرنــگ کنیــد.  گاهــی خــوب نمــی شــه مثــال مــن همســرم رو کــه ویژگــی هــاش در 
راســتای عالیــق و اهدافــم نیســت بــه راحتــی از زندگیــم حــذف کنــم یــا کمرنگــش 
کنــم چــاره چیــه؟ بایــد فــرد ششــمی و بــه دایــره ی افــراد نزدیکتــون اضافــه کنیــد 
ــوری  ــد اینط ــداوم کنی ــتحکم و مت ــوی مس ــاش ق ــون رو باه ــد ارتباطت ــعی کنی و س
ــام  ــد از انج ــم بع ــه. مطمئن ــی رس ــل م ــه حداق ــاری ب ــوب اجب ــط نامطل ــر رواب تاثی
تمریــن دوم متحیــر مــی شــید کافیــه الگــو رو اجــرا کنیــد افــرادی کــه بــه اهــداف و 
عالیقتــون نزدیکــن دور و بــر خودتــون بچینیــد و بعــد از شــش مــاه از نتیجــه ای کــه 
تــو زندگیتــون مــی بینیــد شــگفت زده مــی شــید. مــن در کنــار شــمام تــا زیباتریــن 
خودتــون و بســازید الاقــل تــالش کنیــد در جهــت رســیدن بــه ورژن بهتــر خودتــون 
و از مســیر رشــد و بالندگیتــون لــذت ببریــد. رو دو تــا تمریــن قبلــی حســابی تمرکــز 

ــن ســوم باشــید.  کنیــد و اجراشــون کنیــد و منتظــر تمری

ــان: هــر چنــد رســانه های اجتماعــی یــک  ــا مخاطب ــرای مشــارکت ب ــی ب محل
بســتر فــوق العــاده بــرای ارتبــاط بــا مخاطبــان و مشــتریان بالقــوه اســت، امــا 
ــرای  ــزار مناســبی ب ــد اب ــز می توان ــالگ کســب و کار نی ــا راه آن نیســت. وب تنه
ــتن  ــا گذاش ــد ب ــالگ می توانن ــدگان وب ــد. خوانن ــان باش ــارکت مخاطب مش
ــد  ــن می توانی ــد. همچنی ــان کنن ــود را بی ــر خ ــت ها، نظ ــر پس ــت در زی کامن
ــتراک  ــه اش ــی ب ــبکه های اجتماع ــالگ را در ش ــب ب ــد مطال ــا بخواهی از آنه
ــاال  ــتلزم ب ــر مس ــن ام ــه ای ــتند )البت ــان بفرس ــرای دوستانش ــا ب ــد و ی بگذارن

ــت(. ــه شماس ــت و ارزش مقال ــودن کیفی ب

ــه در  ــت ک ــت اس ــی: درس ــانه های اجتماع ــت های رس ــع پس ــا، منب وبالگ ه
ــی  ــا معرف ــب وبالگ ه ــوان رقی ــه عن ــی را ب ــانه های اجتماع ــن رس ــدای مت ابت
کردیــم، امــا بــا اینحــال ایــن دو مکمــل یکدیگــر هســتند. پســت های 
ــت های  ــوای پس ــد محت ــرای تولی ــاده ای ب ــوق الع ــع ف ــا منب ــد وبالگ ه بلن
ــا  ــت از آنه ــادی پس ــداد زی ــد تع ــتند و می توانی ــی هس ــانه های اجتماع رس
ــانه های  ــالگ را در رس ــاالت وب ــد مق ــن می توانی ــر ای ــالوه ب ــتخراج کنید.ع اس

ــد. ــش یاب ــا افزای ــای آنه ــداد ورودی ه ــا تع ــد ت ــغ کنی ــی تبلی اجتماع

ــر  ــده اند و کمت ــمند ش ــیار هوش ــران بس ــروز کارب ــات: ام ــی تبلیغ ــب اصل رقی
ــح  ــد و ترجی ــه می کنن ــف توج ــایت های مختل ــی در س ــای تبلیغات ــه بنره ب
ــند.  ــواه برس ــه دلخ ــه نتیج ــی ب ــتجوی اینترنت ــا جس ــان ب ــد خودش می دهن
ــات  ــز سرســام آور اســت و بســیاری از اوق ــات نی ــه تبلیغ ــن هزین ــر ای ــالوه ب ع
ــد  ــب و کار می توان ــالگ کس ــرایطی ب ــن ش ــدارد. در چنی ــادی ن ــه اقتص صرف

ــد. ــد باش ــما مفی ــرای ش ــی ب ــات اینترنت ــر از تبلیغ بســیار بهت

راهــکاری بــرای رشــد کســب و کار: زمانــی نــه چنــدان دور بیشــتر پســت های 
ــرایط  ــروزه ش ــا ام ــد. ام ــتی بودن ــی و دم دس ــی کل ــامل مطالب ــا ش وبالگ ه
ــاارزش  ــم و ب ــذاب، مه ــی ج ــال مطالب ــان بدنب ــت و مخاطب ــرده اس ــر ک تغیی
هســتند کــه ســطح دانــش آنهــا را باالتــر ببــرد. در ایــن شــرایط شــما نیــز بایــد 
تــالش بیشــتری کنیــد و بــرای تولیــد محتــوای بــالگ خــود حســابی زحمــت 
ــاور  ــا ب ــد، ام ــی باش ــه منف ــک نکت ــرا ی ــن ماج ــگاه اول ای ــاید در ن بکشــید. ش
ــاده ترین  ــد. در س ــد ش ــما خواه ــعه ش ــد و توس ــث رش ــالش باع ــن ت ــد ای کنی
حالــت، بــرای نوشــتن یــک مقالــه مفیــد نیــاز بــه مطالعــه داریــد و ابتــدا دانــش 

خــود شــما افزایــش خواهــد یافــت.

کالم آخــر: دیگــر منتظــر چــه هســتید؟ بــرای راه انــدازی وبــالگ کســب و کار 
خــود دســت بــه کار شــوید.
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مهندسی ارتوپدی،
دنیــای پرکاربــرد و جایــگاه واقعــی 

مهندســی پزشــکی در ارتوپــدی

آقــای محمدرضــا عبداللهــی، کارشناســی ارشــد مهندســی 
توانبخشــی، مؤلــف کتــاب و مقــاالت در زمینــه ایمپلنت هــای 
ــازی  ــوزه شبیه س ــدرس ح ــی، م ــازی جراح ــی و شبیه س اختصاص
ــدی،  و چاپگرهــای زیســتی، ســابقه طراحــی در جراحی هــای ارتوپ
مؤســس و مدیرعامــل شــرکت توســعه توانبخشــی در مرکــز رشــد 

ــدی ــی ارتوپ ــی مهندس ــم تخصص ــو تی ــگاهی، عض دانش

ــای  ــث و فرآینده ــی مباح ــدم بررس ــکی ع ــین پزش ــکالت مهندس ــی از مش یک
پزشــکی )مثــل ارتوپــدی( بــه صــورت تخصصــی اســت، لــذا در بعــد کاربــردی 
ــه نفــس و  ــش اعتمــاد ب ــذا راه افزای ــز نقطــه ضعــف وجــود دارد. ل ــی نی و صنعت
ایجــاد کســب و کار بــرای مهندســین پزشــک تمرکــز بــر بهبــود نقــاط ضعــف در 
ایــن حــوزه می-باشــد. مهندســی ارتوپــدی از دیــد اینجانــب بــه معنــی آمــوزش 
ــای  ــد فرآینده ــه می توان ــت ک ــی اس ــی و مهندس ــای فن ــه ی تکنیک ه و ارائ
ــری  ــت باالت ــا دق ــر و ب ــی بهت ــت ریســک خیل ــا مدیری ــدی را ب ــا ارتوپ مرتبــط ب
ــا ایــن موضــوع؛ عبارتنــد  ــه ســرانجام برســاند. برخــی از نمونه هــای مرتبــط  ب ب
ــف  ــی )تعری ــت اختصاص ــاخت ایمپلن ــی و س ــی، طراح ــازی جراح از: شبیه س
پــروژه جدیــد بــه ازاء تصاویــر پزشــکی هــر بیمــار(، طراحــی و ســاخت ابزارهــای 
راهنمــای جراحــی ارتوپــدی، آنالیــز کلینیــکال )بالینــی( و بیومکانیکــی، و حتــی 
ــای  ــد در حوزه ه ــک بتوان ــدس پزش ــک مهن ــه ی ــت اینک ــه جه ــا. ب ــد آن ه تولی
مرتبــط بــا شــاخه های پزشــکی و ارتوپــدی صاحبنظــر باشــد، می باســت 
توانایی هــا و مهارتهــای مهندســی را در شــاخه های پزشــکی از جملــه ارتوپــدی 

ــی  ــگاه حقیق ــاد جای ــا ایج ــد، ت ــعه ده ــازار آن توس ــا ب ــط ب ــش مرتب ــراه دان بهم
ــی  ــای مهندس ــن جایگاه ه ــی از  مهمتری ــد. یک ــق یاب ــکی تحق ــی پزش مهندس
ــوارض  ــت کاهــش ریســک آســیب های جراحــی و ع ــدی، قابلی پزشــکی در ارتوپ
ــراز  ــر در اح ــم دیگ ــیار مه ــه بس ــن نکت ــد. همچنی ــی از آن می باش ــی ناش جانب
ــوارد  ــن م ــه شــامل ای ــد شــده می باشــد ک ــای تولی ــت ایمپلنته ــت کیفی صالحی
ــی،  ــه های فن ــاوی نقش ــل( ح ــکال فای ــی )تکنی ــند فن ــا و س ــت: مجوزه بوده-اس
ــه،  ــی اولی ــرل کیف ــی کنت ــی، بررس ــات اساس ــت الزام ــک لیس ــیله، چ ــرح وس ش
ــای  ــوان برخــی زمینه ه ــن می ت ــن حی ــه و... در ای ــکار رفت ــه ب ــواد اولی ــت م کیفی
نویــن و قابــل توســعه را در مهندســی ارتوپــدی بــا دیــد آینــده پژوهــی زیــر نظــر 
گرفــت. زمینه هــای همچــون ابزارهــای مایوالکتریــک هوشــمند در ارتــز و پروتــز، 
تخصــص بیوممتیــک )Biomimetic( بــا الهــام گیــری از حیــات طبیعــی 
ــا و  ــری آلیاژه ــدی، بکارگی ــای ارتوپ ــی ابزاره ــوران( در مهندس ــان و جان )گیاه

ــدی و... ــای ارتوپ ــه دار در ایمپلنت ه ــمند و حافظ ــواد هوش م

رســول عابــدی، دانشــجو دکتــرای بیومکانیــک مهندســی پزشــکی، 
مؤلــف کتــاب و مقــاالت در حــوزه بیومکانیــک، ســخنران و مــدرس 
دانشــگاه در حــوزه بیومکانیــک، موســس دوره هــای آمــوزش برنامــه 
ــا  ــور ب ــروژه مح ــکاری پ ــک، هم ــت بیومکانی ــا محوری ــی ب نویس

ــدی ــم تخصصــی مهندســی ارتوپ ــدی، عضــو تی جراحــان ارتوپ

تعریــف مهندســی ارتوپــدی از دیــد اینجانــب عبارتســت از: مهــارت حــل مســئله 
ــازی  ــرف س ــرای برط ــزاری و...( ب ــباتی، نرم اف ــی، محاس ــی، کیف ــل کم ــا تحلی )ب
ــدی .  ــای ارتوپ ــه ناهنجاری ه ــده در زمین ــاد ش ــئله ایج ــکل و مس ــود مش ــا بهب ی
ــرد  ــد کارب ــدی می توانن ــی ارتوپ ــف در مهندس ــای مختل ــا و مهارت ه تخصص ه
داشــته باشــند کــه حتــی نیازمنــد تشــکیل تیــم تخصصــی هســتند. برخــی از ایــن 
تخصص هــا عبارتنــد از: طراحــی )بیولوژیکــی و مکانیکــی(، تحلیــل بیومکانیکــی، 
تحلیــل بیوالکتریکــی یــا بیومکاترونیکــی )در مــورد ارتــز و پروتــز فعــال(، برنامــه 
نویســی، تخصــص پزشــکی ارتوپــدی )در حــد لــزوم(، پــردازش تصاویــر پزشــکی 
و ارتوپــدی و ... نکتــه ی بســیار مهــم، لــزوم آگاهــی و تســلط بــه دانــش و تخصــص 
مهندســی بهمــراه اپراتــوری و بکارگیــری نــرم افزارهــا در حــوزه ارتوپــدی مــی-
باشــد، تــا یــک مهنــدس پزشــک بتوانــد بــا توســعه آن نرم افــزار )بطــور مثــال بــا 
ــوزه  ــن ح ــردی را در ای ــه و کارب ــن، خالقان ــای نوی ــه نویســی( ایده ه ــش برنام دان
ــای  ــی بررســی و تحلیل ه ــد. از طرف ــه ده ــدی ارائ ــه پزشــکی و ارتوپ ــرای جامع ب
ــز، ایمپلنــت، فیکســاتور، بریــس،  ــز، پروت ــدی )ارت بیومکانیکــی محصــوالت ارتوپ
ــد و  ــی و تولی ــل طراح ــدن مراح ــد از گذران ــل و بع ــکلتون و ...( قب ــل، اگزواس آت
ــوان آن محصــول  ــا بت ــد، ت ــار بســیار ضــروری می باش ــر روی بیم ــا ب تســت آن ه
ارتوپــدی را بطــور کمــی و کیفــی در رونــد بهبــود وضعیــت بیمــار ارزیابــی نمــود. 
ــوالت  ــی حص ــه در طراح ــی ک ــای مکانیک ــی از پارامتره ــه، برخ ــوان نمون بعن
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ارتوپــدی کاربــرد دارنــد، عبارتنــد از: میــزان نیروهــای وارده بــر اعضــا و مفاصــل بــدن، 
تأثیــر آن هــا بــر کاهــش یــا تقویــت نیروهــای عضالنــی، تأثیــر آن هــا بــر میــزان فشــار 
ــی  ــکلتی عضالن ــای اس ــک بافت ه ــی بیومکانی ــل، بررس ــا و مفاص ــه اعض ــی ب اعمال
ــه  ــی ب ــای اعمال ــر نیروه ــه ...(، تأثی ــان، عضل ــدون، لیگام ــروف، تان ــتخوان، غض )اس
ــتاتیکی و  ــای اس ــز در وضعیت ه ــز و پروت ــرف ارت ــی از ط ــکلتی عضالن ــتم اس سیس
دینامیکــی، میــزان اصــالح الگوهــای ســینماتیکی و ســینتیکی ناهنجاریهــای 
ــز و...  نکتــه ی مهــم دیگــر بررســی  اســکلتی عضالنــی در اثــر اســتفاده از ارتــز و پروت
خــواص مکانیکــی مــواد بــکار رفتــه در ســاخت محصــوالت ارتوپــدی بویــژه 
ــرامیک،  ــر، س ــوم، پلیم ــاژی )تیتانی ــاده و آلی ــوع م ــر ن ــه ه ــد، ک ــا می باش ایمپلنت ه
ــذا  ــد. ل ــی را دارن ــواص مکانیک ــوع خ ــه ن ــم و...( چ ــگ، کبالت-کرومی ــوالد ضدزن ف
بررســی آن هــا قبــل از طراحــی و تولیــد بســیار بســیار حیاتــی اســت و در طــول عمــر 
ایمپلنــت و حتــی بیمــار تأثیــر بســزایی دارد. بطــور مثــال خــواص مکانیکــی از قبیــل 
ــی،  ــا چغرمگ ــواری ی ــتگی، چکش خ ــده ی خس ــتیک، پدی ــدول االس ــتحکام، م اس
مقاومــت ســایش و... در طــول عمــر ایمپلنــت و کیفیــت زندگــی بیمــار بســیار مؤثــر 

ــده هســتند.   ــن کنن و تعیی
آقــای فرشــاد صنعتــی، کارشناســی ارشــد بیومکانیــک، کارشــناس 
عمل هــای ارتوپــدی، طــراح و تولیــد کننــده کیج هــا و انــواع 
ــا  ــف ب ــل مختل ــا و مفاص ــده در اعض ــازی ش ــای شخصی س پروتز ه
ــای کمــری شــخصی   ــف کیج ه ــواع مختل ــی، ســاخت ان ــد جهان مت
ســازی شــده بــا پرینتــر ســه بعدی، عضــو تیــم تخصصــی 

مهندســی ارتوپــدی  

بیــن طراحــی نــرم افــزاری و تولیــد واقعــی ایمپلنت هــا و ابزارهــای ارتوپــدی فاصلــه و 
مراحــل بســیار زیــادی وجــود دارد. ابتــدا از یــک نمونــه زنــی ابتدایــی بــا جنس هــای 
ــف  ــاط ضع ــی از نق ــش آگاه ــا افزای ــه )ب ــاً در ادام ــود، و قاعدت ــروع می ش ــر ش ضعیفت

ــر و  ــای قویت ــا جنس ه ــر ب ــعه یافته ت ــای توس ــه زنی ه ــول( نمون ــوت محص و ق
ــرد.  بخش هــا و شــاخه های مختلفــی در تولیــدات  ــر صــورت می گی باکیفیــت ت
ــا  ــب آن ه ــه اغل ــود دارد ک ــی وج ــل مصنوع ــا و مفاص ــه ایمپلنت ه ــوط ب مرب
ــری  ــپ(، ریخته گ ــوئیس تای ــه )س ــعه یافت ــکاری توس ــد از: روش تراش عبارتن
دقیــق، پــرس هدرولیکــی )فــورج( و پرینــت )چــاپ( ســه بعدی. عواملــی مثــل 
ــدم  ــا ع ــت ی ــد، محدودی ــای قدیمــی و ســنتی تولی ــد، روش ه ــت تولی محدودی
واردات، فرصتــی مناســب را در بــازار ســازی بــرای تولیــد ایمپلنت هــا و مفاصــل 
مصنوعــی شــخصی ســازی شــده بــه شــیوه های تخصصــی نویــن ایجــاد 
ــد  ــر( ســه بعدی در تولی ــر )پرینت ــه وجــود روش چاپگ ــوان نمون کرده اســت. بعن
مفصــل مصنوعــی شــخصی ســازی شــده )بــا مــواد اولیــه ماننــد پــودر تیتانیوم و 
کبالت-کــروم( موقعیــت بســیار مطلوبی بــرای بازارســازی داخلی دارد. مســئله ی 
ــد ایمپلنــت و مفصــل مصنوعــی، آنالیزهــا، آزمون هــا،  مهــم دیگــر پــس از تولی
ــد  ــدس ارتوپ ــک مهن ــه ی ــد ک ــد می باش ــد از تولی ــای بع ــتانداردها و مجوزه اس
می بایســت بــه ایــن مــوارد آگاه باشــد یــا یــک تیــم تخصصــی جهــت پیگیــری 
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ــن موضــوع وجــود داشــته باشــد. آزمون هــای و اســتاندارد های مکانیکــی  ای
مختلــف )چگالــی، کشــش، فشــار، خمــش، بــرش و...( در ایمپلنت هــا، 
 )CE و ISO تســت های حیوانــی، مهمتریــن مجوزهــای بیــن المللــی )ماننــد
عــالوه بــر مجوزهــای داخلــی و... از مهمتریــن مراحــل جهــت ورود محصــول 
ــص  ــر تخص ــه ی دیگ ــند. نکت ــدی می باش ــوزه ارتوپ ــازار ح ــه ب ــدی ب تولی
الزم در مــورد علــم و خــواص مــواد بــکار رفتــه در تولیــد ایمپلنت هــا 
می باشــد. جنس هــای رایــج در تولیــد پروتزهــا و ایمپلنت هــا: تیتانیــوم 
گریــد2۳ و کبالت-کرومیــم )بــه دلیــل زیســت ســازگاری و مقاومــت بیشــتر( 
ــت دارد. در  ــیار اهمی ــز بس ــا نی ــد آن ه ــل تولی ــه روش و مراح ــتند، البت هس
ــیمانی  ــر س ــیمانی و غی ــی س ــته ی کل ــه دو دس ــا ب ــر ایمپلنت ه ــال حاض ح
طبقــه بنــدی می شــوند، کــه مــوارد ســیمانی بــا کمــک ســیمان اســتخوانی 
ــد، و  ــم می زنن ــتخوان را رق ــم( و اس ــب کبالت-کرومی ــت )اغل ــال ایمپلن اتص
ــل  ــای متخلخ ــا و روکش ه ــش دهی ه ــتر از پوش ــیمانی بیش ــوارد غیرس م
جهــت اتصــال بهتــر فلــز ایمپلنــت )اغلــب تیتانیــوم( بــا اســتخوان اســتفاده 
ــطوح  ــا س ــی ب ــتخوانی در ایمپلنت های ــیمان اس ــال، س ــور مث ــد. بط می کنن
ــدگاری  ــت مان ــه جه ــاال( ب ــه ب ــال ب ــن )60 س ــراد مس ــرای اف ــی ب صیقل
حــدود ۱۵ تــا 20 ســال بــکار مــی رود، و همچنیــن از پوشــش های تیتانیــوم، 
ــرای  ــیمان( ب ــای س ــه ج ــری )ب ــتالی و پلیم ــاً کریس ــم و بعض کبالت-کرومی

ــود. ــتفاده می ش ــال اس ــا 60 س ــن ۳0 ت ــنین بی س

پاسخ به یک سؤال مهم و متداول: 

ــت؟  در  ــی اس ــل طبیع ــرای مفص ــی ب ــن خوب ــی جایگزی ــل مصنوع ــا مفص آی
ــه  ــل ب ــه در ذی ــد بررســی شــوند ک ــی بای ــای بســیار مختلف جــواب، پارامتره
ــوب  ــد خ ــی می توان ــود: در صورت ــاره می ش ــا اش ــن آن ه ــی از مهمتری برخ
باشــد کــه رفتــارش مشــابه رفتــار علکــرد طبیعــی بافــت بــدن باشــد )بــا توجه 
ــه طــور اســتاتیکی  ــره ب ــف روم ــدن در حــرکات مختل ــای ب ــه تحمــل بافته ب
ــه  ــت ب ــرای ایمپلن ــب ب ــازگاری مناس ــت س ــرط زیس ــزوم ش ــی( ل و دینامیک
ــزوم  ــده شده اســت ل ــان یــک جســم خارجــی ناخوان ــدن میزب دلیــل اینکــه ب
ــاالی ۴0 اســتاندارد تخصصــی(  ــاد )ب ــردن اســتانداردهای بســیار زی ــاس ک پ
کــه قابــل رؤیــت در ســایت اداره کل تجهیــزات پزشــکی )بخــش اداره فنــی( 
بــه ازاء محصــوالت مختلــف می باشــد در کنــار جنــس و ســایز مناســب 
پروتــز، روش جراحــی و جایگــذاری مفصــل توســط پزشــک جــراح )بــا 
ــی  ــزوم بررس ــت ل ــم اس ــیار مه ــز بس ــه ی وی( نی ــارت و تجرب ــه مه ــه ب توج
تأثیــر هندســه و ابعــاد ایمپلنــت بــر فعالیــت عضــالت اطــراف مفصــل کاهــش 
ــت در  ــی )stress shielding( ایمپلن ــده سپرتنش ــردن پدی ــل ک ــا حداق ی
ــزوم  ــا ایمپلنــت ل کنــار اســتخوان، بررســی میــزان ادغــام شــدن اســتخوان ب
ــد  ــی بع ــای متوال ــل در زمان ه ــض مفص ــار تعوی ــار دچ ــش بیم ــکاپ و پای چ
ــام  ــت انج ــت و ممنوعی ــذاری ایمپلن ــد از جایگ ــای بع ــی، مراقبت ه از جراح

ــرکات ــی از ح برخ
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اجــرای پروژه هــای پزشــکی 
به صــورت صفرتــا صــد

شــرکت مهندســی نیامــش در پروژه هــای بین المللــی در زمینه هــای پزشــکی 
ــش  ــرکت نیام ــد. ش ــت می کن ــاوره ای فعالی ــکاری و مش ــی، پیمان ــورت طراح به ص
ــه، نصــب  ــه طراحــی، تهی ــادر ب ــی و درخشــان مهندســی ق ــه طوالن ــابقه و تجرب باس
ــن  ــد. ای ــکی می باش ــوالت پزش ــد محص ــرای تولی ــتگاه ها ب ــت دس ــن صالحی و تعیی
شــرکت به عنــوان پیمــان کار اصلــی قــادر بــه تحویــل تجهیــزات در کمتریــن زمــان، 
بهتریــن قیمــت و بــا باالتریــن کیفیــت جهانــی بــر اســاس اســتانداردهای بین المللــی 
ــی  ــی ام پ ــی ج ــاس س ــر اس ــد ب ــوه تولی ــد: نح ــود می باش ــتریان خ ــه مش ــل، ب ذی

ــزو ــچ او )WHO(، ای ــو ای ــپ )GAMP(، دبلی ــی )GLP(، گام ــی آل پ )GMP(، ج

ــاوت  ــگاه های متف ــز آزمایش ــتگاه ها، تجهی ــل دس ــاخت، تحوی ــی، س ــه طراح پروس
و احــداث کارخانــه توســط نیامــش ایــن امــکان را بــه مشــتری می دهــد کــه 
محصــوالت پزشــکی تولیــدی خــود را بــر اســاس اســتانداردهای اروپایــی ( ای پــی )، 
انگلیســی( بــی پــی )و آمریکایــی( یــو اس پــی( تولیــد کننــد. تجهیــزات فنــی تحویــل 

ــد: ــر رادارن ــوع زی ــد محصــوالت متن ــی تولی ــش توانای داده شــده توســط نیام

محصوالت دارویی: سافت سرم، مایع تزریقی، سرنگ پرشده

ــه تکه)،  ــا س ــه ی ــرف ( دوتک ــتریل یک بارمص ــرنگ های اس ــکی: س ــوالت پزش محص
لوله هــای  جراحــی،  نــخ  جراحــی،  هــای  شــان  و  بیمارســتانی  البســه های 
آزمایشــگاهی تحــت خــأ، کیســه ادرار، کیســه خــون، لوله هــای خرطومــی بیهوشــی، 
ــون،  ــوند نالت ــواع س ــه، ان ــای تراش ــی، لوله ه ــک های تنفس ــک، ماس ــژل ماس الری
نازوگاســتریک، فیدینــگ، لوله هــای ساکشــن، زیرانــداز جــاذب، پانســمان های 
ــت  ــن، س ــروف ساکش ــکی، ظ ــگام دندانپزش ــی، آمال ــای بیوبس ــک، پانچ ه بیولوژی
ــد  ــر بن ــت، صف ــی آنژوک ــه راه ــپکلوم، س ــرود، اس ــت الکت ــت، چس ــرم و میکروس س
آنژوکــت، اســکالپ ویــن، دســتکش جراحــی، ســت پانســمان، خــط کــش ســی وی 
ــوالت  ــواع محص ــمان و ان ــت پانس ــوژی، س ــت ارول ــوب، س ــوواک، درن تی ــی، هم پ

پزشــکی یک بارمصــرف 
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ــدازی،  ــین آالت، راه ان ماش
ــروش ــس از ف ــات پ خدم

ــن  ــن ســه رک ــد ماشــین آالت وجــود دارد ای ــن اساســی در خری ســه رک
ــه  ــه ب ــا توج ــدی ب ــای تولی ــتگاه ه ــب دس ــاب مناس ــد از انتخ عبارتن
ــق ماشــین  ــدازی دقی ــد ، نصــب و راه ان ــه ای تولی ــای منطق اســتاندارد ه

ــب ــروش مناس ــس از ف ــات پ ــت خدم آالت و در نهای

ــد ،  ــت تولی ــد در دس ــای کلی ــروژه ه ــه پ ــه ب ــا توج ــش ب ــرکت نیام ش
ــن شــرکت  ــرای ماشــین آالت دارد . ای ــردی ب ــای منحصــر بف طراحــی ه
ماشــین آالت و قطعــات مــورد نیازپــروژه را از نظــر محصــوالت تجهیــزات 
ــد  ــین آالت جدی ــاز، ماش ــب نی ــر حس ــا ب ــوده و ی ــن نم ــکی تامی پزش

ــد. ــی نمای ــد م ــی و تولی طراح

چیدمــان قطعــات تولیــد شــده توســط متخصصیــن فنــی مــا انجــام مــی 
شــود . درهمیــن فاصلــه پرســنل شــما بــا چگونگــی کار دســتگاهها آشــنا 
ــه  ــل کارخان ــای الزم را در مح ــوزش ه ــرکت، آم ــرح ش ــر ط ــده و مدی ش
مــی دهــد .ســپس کارخانــه آمــاده بهــره بــرداری، طــی مرحلــه نهایــی بــه 

شــما تحویــل داده مــی شــود.

خدمــات مــا در ســال هــای اولیــه شــروع پــروژه شــامل گارانتــی در محــل 
ــه صــورت فنــی و  مــی باشــد. در شــرایط اضطــراری، ایــن شــرکت هــم ب
هــم اقتصــادی شــما و طــرح شــما را پشــتیبانی مــی نمایــد . بعــالوه شــما 
مــی توانیــد از ســرویس ویــژه ایــن شــرکت )ســرویس مدیریــت کارخانــه( 
ــدت  ــه م ــا ب ــین آالت م ــال،  متخصــص ماش ــور مث ــد؛ بط ــتفاده نمایی اس

چنــد ســال در کارخانــه شــما حضــور فعــال خواهــد داشــت.

ماشــین آالت نیامــش تحــت عنــوان« ســاخت ایــران«  طراحــی و ســاخته 
مــی شــوند. مــا تامیــن قطعــات یدکــی بــرای تمــام ماشــین آالت فروختــه 
شــده خــود را بــه مــدت ده ســال گارانتــی مــی نماییــم . همچنیــن بموقــع 
تکنســین و متخصصیــن خــود را جهــت تعمیرماشــین آالت و رفــع 

ــه مشــکل دیگــر اعــزام مــی کنیــم. هرگون



NO.26 39

There are several sterilization methods 
with differing pros and cons. Based on 
the anticipated production volume, two 
are suitable for this active medical device: 
Ethylene Oxide (EtO) and gamma ray.

1. Ethylene Oxide
EtO is a preferred sterilization method for 
equipment with integradted�electronics; the 
catch is the integrated battery needed to 
power up the medical device. To be eligible 
for EtO sterilization, the medical device 
should be designed so that the battery 
compartment is completely sealed off. In 
this cadse it is impermeadble for gadses which 
makes ignition of the highly flammable EtO 
impossible. The design requirement that 
the battery compartment must be sealed 
adnd impermeadble should be known adnd 
implemented adt the beginning of the design 
process. It is costly in both time and money 
to modify the device design at later stages. 
Another adspect to keep in mind is thadt seadling 
off the battery compartment would result in 
compliance issues with the WEEE Directive. 
This directive requires batteries to be removed 
from any separately collected WEEE.

2. Gamma radiation
An alternative to EtO sterilization is using 
gamma radiation. However, beside being very 
effective in destroying living organisms, the 
gamma rays emitted equally affect polymers 
and semiconductors. The extent of the effect 
would strongly depend on the dose used for 
sterilization. Similarly to sealing the battery 

Active medical device: which 
sterilization method to use?
Deciding on a sterilization method suitable for an active 
medical device containing a battery and LEDs

compartment for EtO sterilization, there are 
design requirements thadt should be considered 
when gamma radiation sterilization is used. 
Specifications for electrical components like 
LEDs should be tadken into adccount adt eadrly 
stages of device development. Poor choice 
of electronic components might leadd to their 
destruction during the sterilization process.
Finally, it is the sterilization party that, after 
studying the medicadl device design adnd 
materials used, will give a verdict if the device 
is compatible with the sterilization method 
preselected by a manufacturer.

What should be done if no sterilization 
method is found appropriate?

Unless the preselected electronic components 
would be found suitable for gamma radiation 
by the sterilization party, redesign of a device 
is the only option remaining. LEDs unsuitable 
for gamma radiation would compromise the 
device’s safety or render it unoperational. Also, 
without the device being changed, the EtO 
sterilization facilities would not accept it for 
processing due to the explosion risk.

Conclusion
The impact of the sterilization process 
requirements on the design adnd madteriadls 
is often underestimated when designing a 
medical device. “To cross that bridge when we 
come to it” is the wrong adpproadch in terms of 
medical device development. As shown in this 
case, it might result in needing to change the 
design of your device to madke it suitadble for 
sterilization.
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It is adlso equadlly importadnt to grow your 
social media presence and be noticed in 
order to reach potential customers in your 
target market.
LinkedIn adnd Instadgradm adre greadt wadys to 
find others in your industry and keep your 
business relevant. This also allows you to 
stay top of mind with new, existing and 
potential customers.
Post stories or blogs on Fadcebook to engadge 
with your audience and attract views, likes 
and direct messages. This will help you gain 
more visibility and followers.

Build your bench
If your company has several employees, you 
will quickly readlize how vadluadble eadch is to 
the company and its success. The departure 
of one person can dramatically affect the 
functions of your business, and replacing 
that individual can be very difficult and time 
consuming.
Employees often suddenly leave or require 
time away without much notice. That is why 
you wadnt to build your bench adnd protect 
your business with the assumption that 
there isn’t time to prepare. Building a bench 
in business meadns ensuring employees 
undergo some kind of leaddership tradining 
to learn the duties of their superiors or 
coworker so thadt they cadn step in if someone 
is unable to work or leaves suddenly.
It is smadrt to reguladrly tradin your employees 
who can fill the void and keep the business 
running during this uneadsy period of 
transition. Avoid scrambling for new 
employees or hiring hastily, both of which 
can be costly and time-consuming. Build 
your bench with immediadte repladcements 
and potential leaders from within.

Find a work-life balance
The fadstest adnd eadsiest wady to inhibit growth 
and success is to push yourself to burnout, at 
which point it is hard to find the motivation 

and excitement you once had. The passion 
you hadve in the beginning is eadsy — keeping it 
around can be difficult when the thrill is gone.
When you find a good work-life balance where 
you enjoy work as well as time off to recharge 
and spend time with friends and family, you 
are more likely to be happy. You will find your 
business more internally rewarding. That 
sense of internadl adchievement is whadt we adre 
all seeking, and a poor work-life balance can 
quickly jeopardize both.
When you adre overworked or hadve too madny 
projects going at once, you are unable to give 
each one your full attention and the effort 
becomes mediocre. This is disappointing to 
yourself adnd to your client — adnd badd for your 
long-term business. A happy founder, happy 
friends and family, and satisfied customers all 
work together to creadte ad rewadrding adnd solid 
business.

Always be learning
When running your business, it’s important to 
control your ego adnd advoid thinking thadt there 
is nothing else for you to learn. We are always 
students and there is always more to know. 
Businesses, like people, are never static. We 
are always changing.
Successful business owners consider 
themselves to be both a student and mentor. 
Be eadger to keep growing adnd gadining 
knowledge and learn from others, whether 
they are young, old, early-stage business 
owners or late-stage. Adapt and transition 
in this evolving world adnd do so with adn 
innovative mindset. Try to stay a step ahead.
Always continue your business education. 
Stady current with others in your industry adnd 
be curious and observant. Promote steady 
growth by implementing innovative ideas that 
can set you apart from your competitors. The 
brain is limitless in its capacity for knowledge.
And most of all, don’t forget to have fun.
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If you want to become influential at 
anything, start by reading everything out 
there. Then start networking with people in 
that niche. Then start going to events. Then 
start writing about it. Then start speaking 
about it. Then become the expert in that 
niche. This is a sure way to build your 
network!

—John Rampton, Adogy

6. Approach a VC for 
recommendations.

Ask the venture cadpitadlists who you meet 
which entrepreneurs they really admire. 
They always have a wide portfolio of 
companies they work with, and they’ll be 
adble to connect you with entrepreneurs adt 
different companies and ventures who you 
might not otherwise meet.

—Katrina Lake, Stitch Fix

7. Become active on Instagram and 
Pinterest.

We hadve been successful with Instadgradm 
adnd Pinterest for helping readch fadns beyond 
our natural products niche. With beautiful 
photos, you can quickly up your following 
on both Instagram and Pinterest. Provide 
your adudience with greadt content thadt they 
want to look at and the buzz will spread.

—Emily Doubilet, Susty Party

8. Join a business organization.
Outside of your compadny adnd even your 
industry, you can build relationships and 
network by joining ad business group like 
Vistage, which brings together leaders of 
businesses from diverse markets. It’s a 
good mentadl exercise adnd helps you to get 
feedbadck on how your business is perceived 
by others outside of your industry.

—Michael Seiman, CPXi

There is ad greadt feeling of adchievement 
in creating your own business. You can 
successfully work for yourself adnd hadve 
flexibility in your daily schedule. The 
potential for growth, expansion and 
money is unlimited ads long ads you adre adble 
to madintadin your compadny’s progress adnd 
profits for the long haul.
In fact, starting a business is just the first 
step to a new career path or venture. 
Once that initial excitement fades, it 
becomes clear that starting a business is 
the eadsy padrt adnd keeping it adlive is much 
harder.
With good business sadvvy adnd adrming 
yourself with the right set of tools, you 
will be adble to madintadin your business adnd 
find new ways to make it thrive. Here are 
a few tips to keep in mind as you grow and 
develop your venture thadt will madke the 
process a little simpler and help open new 
opportunities.

Network
It’s crucial to dedicate time to connect 
in�person with people in your industry 
who might become valuable as potential 
partners, advisors or clients. Schedule 
weekly meetings or set a minimum 
number of networking events to attend 
per month. It’s not unusual to spend many 
hours at coffee meetings, happy hours or 
discussion panels hoping to learn.

I Started a Business,
Now What?
4 Tips to Maintain Success.
Entrepreneurs need to avoid burnout, continue 
learning and keep their passion burning.
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8 Ways to Expand Your Network Today

The next time you’re standing at yet 
another industry happy hour, put down 
the Chardonnay and try these tips to start 
meeting people outside your niche.
Networking is adbout building 
relationships, sharing information and 
finding sources of support. Often people 
play it safe, staying inside their industry 
walls, failing to pop that comfort-zone 
bubble adnd venture into unknown 
territory of new faces and new ideas. It’s 
time to go beyond the familiar to expand 
your network adnd knowledge adnd meet 
more contadcts who could help get you 
that much closer to your goals.
We adsked eight entrepreneurs from the 
Young Entrepreneur Council (YEC) to 
give us their tips for mastering the art of 
meeting people beyond the boundaries of 
your business interests and connections:  

1. Volunteer.
Find an organization working on a cause 
you cadre adbout adnd volunteer ad few hours 
a month. It’s great to step outside of 
your dady�to�dady work adnd contribute to ad 
different mission, and you’ll meet people 
who cadre adbout similadr things but most 
likely work in different industries.

 —Martina Welke, Zealyst

2. Find a networking wingperson.
For any networking event, it can be helpful 
to have a networking “wingperson.” 
Together, you can naturally draw others 

into your conversation. This is particularly 
true if your networking wingperson is 
knowledgeadble adbout adn industry you adre 
unfamiliar with. If nothing else, the event 
will provide you with adn opportunity to 
get to know your networking wingperson 
better.

—Doug Bend, Bend Law Group, PC

 3. Use alumni networks.
Alumni chadpters adre ad greadt wady to stady 
connected adnd network outside your own 
company and niche. They often include 
graduates from different majors, and it’s 
ad fun wady to leadrn from people you don’t 
normally interact with. You have a shared 
interest in your school, and it’s an easy 
way to meet new people.

—Andrew Thomas, SkyBell Technologies Inc.

4. Host events.
Rather than attending events, where 
you adre one of madny adnd mady be out of 
your niche, host events outside of your 
industry. As host, you and your space 
are a natural focal point. In addition to 
this added prominence, your shifted 
role—from attendee to host—makes 
conversation easier and removes the 
pressure of being adt the event with ad 
specific agenda or mission.

—Brennan White, Watchtower

5. Just start.
Honestly, all you need to do is get started. 
Don’t even think about it, just get started. 
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