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می شود. فنون طب فرتاک با نصب بیش از 5000 تشک مواج در کشور جزو 
تولیدکنندگان موفق این سیستم ها است که با استفاده از تکنولوژی پیشرفته 
بیوسنسورها نقش بسیار موثری در پیشگیری از زخم بستر و افزایش کیفیت 

زندگی بیماران دارد. 
چشم انداز آینده: در طول تقریبا یک دهه فنون طب فرتاک از یک رویای 
بلندپروازانه تبدیل به یکی از تولیدکنندگان موفق در حوزه تجهیزات پزشکی 
گردید و این را مدیون تالش بی وقفه و شبانه روزی مهندسینی است که هرگز 
اشتیاق خود به پیشرفت را از دست ندادند و از شکست های خود نهراسیدند. 
این شرکت همچنان با جذب و بکارگیری افراد توانمند و با انگیزه در حوزه 
تجهیزات پزشکی در حال گسترش و توسعه تولیدات خود است و هم اکنون 
پزشکی، دستگاه ساکشن  تجهیزات  اداره کل  از  تولید  مجوزهای  دریافت  با 
جراحی و انواع تشک های بستری را نیز به سبد محصوالت خود اضافه کرده 
است. برنامه های آینده شرکت شامل افزودن تکنولوژی های نوین انتقال داده 

و اینترنت اشیا روی محصوالت این شرکت می باشد.

تحقق یک رویا

مطلب زیر توسط آقای مهندس شهاب آهاری رئیس هیئت مدیره 
 شـرکت فنون طب فرتاک و موسـس شـرکت مهندسـی پزشـکی

intelligent Vista Med در کانـادا بـرای فصلنامـه نیامـش 
تهیه شـده اسـت.

یک کاغذ سفید برداشتند. موضوع مشخص بود. پیدا کردن یک اسم براي 
شرکت، یک نیاز، یک مشکل، تحقق یک رؤیا و ... . بسیاری از اختراعات و 
تکنولوژي  هایی که دور و اطراف ما است، رویاي افرادی بوده که تحقق پیدا 
کرده است. شرکت فنون طب فرتاک نیز رویای جوانانی بود که محقق 
شد. در سال 1392 جوانانی پر از رویا و امید پس از چندین سال تجربه در 
شرکت های مختلف اقدام به راه اندازی کسب و کار کوچک خود نمودند. 
کسب و کاری که به زودی تبدیل به یکی از شرکت های شناخته شده 
نقشی  ایفای  اصلی  در حوزه تجهیزات پزشکی کشور خواهد شد. هدف 
از  تا  درخشان در بهبود کیفیت تجهیزات پزشکی در مراکز درمانی بود 
جایگزین  آن ها  فرسوده  تجهیزات  و  بهره مند شده  فناوری ها  جدیدترین 
گردد.  شرکت فنون طب فرتاک از همان ابتدا با آنالیز دقیق بازار و درک 
شرکت های  از  انحصاری  نمایندگی  دریافت  به  اقدام  درمانی  مراکز  نیاز 
معتبر خارجی نمود. در کمتر از دو سال، محصوالت این شرکت در تمام 
استان های ایران نصب شده و شرکت فرتاک به شرکتی شناخته شده در 
را  ریسک ها  همه  که  مشتاقی  جوانان  اما  گردید.  بدل  کاری خود  حوزه 
پذیرفته بودند تا کسب و کار خود را داشته باشند، چشم انداز وسیع تری 
در رویاهای خود ترسیم کرده بودند: »تولید«. آن ها می دانستند که تولید 
عامل محرک برای رشد صنعت تجهیزات پزشکی کشور است و مسیری 
است که ذهن خالق آن ها را به چالش می کشد. راه اندازی خط تولید با 
موانع بسیاری روبرو شد از جمله سرمایه ناکافی، موانع و پیچیدگی های 
اخذ مجوز و بازار متالطم ارز و فقدان مواد اولیه خط تولید. با این وجود 
همانگونه که گسترش بازار محصوالت شرکت به سرعت اتفاق افتاد، اراده 
بر کلیه موانع پیروز شد و به سرعت  این شرکت  قوی مهندسین جوان 
محصوالت تولید داخل این شرکت روانه بازار گردید و با استقبال بسیار 

خوبی از طرف طیف وسیعی از مشتریان مواجه گردید.
حوزه فعالیت: با افزایش سن جامعه، تعداد بیماران مبتال به بیماری های 
مزمن افزایش یافته است. بیمارانی که نیاز به بستری طوالنی مدت دارند. 
این بستری طوالنی مدت منجر به ایجاد زخم های ناشی از فشار می شود 
که به زخم بستر معروفند و اغلب بسیار آزاردهنده  می باشند. درمان این 
بلکه  بیمار  مراقبان  و  خانواده  برای  تنها  نه  سنگینی  مالی  بار  زخم ها  
برای سیستم پزشکی کشور خواهد بود. یکی از راه های موثر پیشگیری 
از ایجاد این زخم ها تشک های مواج هستند. امروزه تشک مواج یکی از 
در  اساسی  نقش  که  است  ویژه  مراقبت های  بخش های  مهم  المان های 
این شرکت طیف  بنابراین محصوالت  کیفیت مراقبت های پزشکی دارد. 
وسیعی از مراکز پزشکی تخصصی را پوشش می دهد. تجهیزات تولیدی 
استفاده  ویژه  بخش  های  سایر  و    ICU ، CCU در  عمدتا  شرکت  این 
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طراحی انتخاب گر لید ECG جهت استفاده 
ECG در ماژول های آزمایشگاهی ثبت

کارشناس  رزاقی  علی  مهندس  آقای  توسط  زیر  متن 
مهندسی پزشکی برای فصلنامه نیامش تهیه  شده است.

بسیار  دانشجویان  و  پژوهشگران  محققان،  امروزه 
حیاتی  سیگنال های  پردازش  زمینه ی  در  زیادی 
مطالعه می کنند. اولین قدم در مطالعه سیگنال های 
عبارتی  به  که  است  سیگنال  این  ثبت  حیاتی 
آماده سازی مواد اولیه برای مطالعه روی آن محسوب 
وجود  داده ای  بانک های  منظور  این  برای  می شود. 
دارد که دیتاهای ذخیره شده بسیار زیادی دارند که محققان و پژوهشگران با 
مراجعه به آن ها می توانند دیتای الزم را جهت مطالعه برداشت کنند. گاهی 
وجود  داده  بانک های  این  در  اطالعاتی  موردمطالعه،  موضوع  به  بسته  اوقات 
ندارد. در این گونه موارد محقق تصمیم می گیرد که نمونه گیری را به صورت 
اختصاصی انجام دهد که این امر نیازمند تجهیزات مناسب است. ماژول های 
بسیار زیادی برای ثبت سیگنال های حیاتی در بازار وجود دارد که محققان 
می توانند تهیه کنند و به صورت اختصاصی از آن ها استفاده کنند. این ماژول ها 
 ECG نیز مشکالت بسیاری دارند. یکی از ماژول های پرکاربرد ماژول های ثبت
هستند که از مشکالت آن ها می توان به عدم وجود انتخاب گر لید اشاره کرد 
به  را  لید  ها  وقفه  بدون  ثبت  امکان  و  برای محقق دشوار می کند  را  کار  که 
محقق نمی دهد. در این مقاله به طراحی یک انتخاب گر لید برای یک ماژول 

ثبت سیگنال الکتروکاردیوگراف می پردازیم.

مقدمه: در این پروژه به دنبال طراحی دستگاهی هستیم که بتوانیم سه لید 
برای محاسبه  نیازمند آن هستیم که  این منظور  برای  ثبت کنیم.  را  اصلی 
لید موردنظر ورودی های تقویت کننده تفاضلی را تغییر دهیم. ابتدا الزم است 
بدانیم که هر لید از کدام الکترودها تشکیل شده است و نحوه محاسبه هر لید 

به چه صورت است. برای این منظور به 
تصویر زیر توجه کنید: 

به  می توان  فوق  شکل  روی  از  حال 
پی  لید  هر  پتانسیل  محاسبه  چگونگی 
لید  هر  محاسبه  به  مربوط  روابط  برد. 
به صورت زیر است که در ادامه به وسیله 
این روابط جدول منطقی ای سی مربوط 
به انتخاب گر لید را تشکیل خواهیم داد.

lead1 = LA - RA
lead2 = LL - RA
lead3 = LL - LA

آی سی CD4053BC: این آی سی 
یک مالتی پلکسر سه کاناله دوبه یک 
با ورودی و خروجی آنالوگ می باشد 
که به وسیله ورودی دیجیتال کنترل 
 می شود. با استفاده از یک میکرو کنترلر

 ATMEGA16 و یک دیپ سوئیچ 
طراحی  مداری  داریم  قصد  سه تایی 
کلید  هرگاه  مثال  برای  که  کنیم 
شد  زده  سوئیچ  دیپ  یک  شماره 
بیت های  به  دیجیتالی  دستوری 
تا  گردد  ارسال  مذکور  پلکسر  مالتی 
مربوط  الکترودهای  دست  آن  طبق 
به لید  های مربوطه برای محاسبه لید 

تفاضلی  تقویت کننده  به  یک 
پایه های  زیر  در  گردد.  ارسال 
این آی سی و جدول منطقی 
الزم  می کنید.  مشاهده  را  آن 
به ذکر است که از کانال سوم 
این آی سی استفاده نکرده ایم.

منطقی  جدول  طراحی 
به  توجه  با  لید:  انتخاب گر 

رابطه های بیان شده برای محاسبه لید  ها میدانیم در هر لید یک قطب مثبت و 
یک قطب منفی داریم که برای محاسبه هر لید پتانسیل قطب مثبت منهای 
پتانسیل قطب منفی شده است بنابراین بایستی یکی از خروجی های مالتی 
پلکسر را به عنوان قطب مثبت و ورودی مثبت تقویت کننده تفاضلی و خروجی 
تقویت کننده  منفی  ورودی  و  منفی  قطب  به عنوان  را  پلکسر  مالتی  دیگر 
تعیین  به  اقدام  زیر  به طور  نیز  معیار  این  اساس  بر  بگیریم.  نظر  تفاضلی در 
ورودی های مالتی پلکسر به پایه های مربوطه و تعیین جدول منطقی مناسب 
مالتی  دیجیتال  به منظور کنترل  میکروکنترلر  نویسی  در کد  استفاده  جهت 
پلکسر مذکور و هدایت صحیح پتانسیل ها به تقویت کننده تفاضلی می پردازیم:

جدول  طبق   INHIBIT و   A,B,C بیت  چهار  توسط  مذکور  پلکسر  مالتی 
منطقی عملکرد آن کنترل می شود بر اساس شکل 6 و نوع ورودی هایی که 
پلکسر  مالتی  عملکرد  منطقی  جدول  اساس  بر  همچنین  و  کرده ایم  تعیین 
جهت کد نویسی میکروکنترلر جدولی مطابق زیر تشکیل داده ایم. الزم به ذکر 
است ازآنجایی که نیازی به یک شدن بیت INHIBIT وجود ندارد آن را کاًل به 
زمین وصل کرده یعنی صفر منطقی در نظر گرفته ایم و فقط سه بیت A,B و 

C توسط میکروکنترلر کنترل می شوند.

ای  کنترل  برای  میکروکنترلر:  پیکربندی 
AT- از یک میکروکنترلر CD4053BC  سی

امر  این  برای  استفاده می کنیم.   MEGA16
نیازمندان هستیم که برای این میکروکنترلر با 
استفاده جدول منطقی فوق برنامه ای بنویسیم 
یک  به وسیله  و  دستی  به صورت  بتوانیم  که 
دلخواه  لید  و  کنیم  تعویض  را  لیدها  سوئیچ 
را به خروجی برسانیم. پایه های میکروکنترلر 

ذکرشده به صورت شکل 7 می باشد.

شکل 1-لید  های اصلی و عالمت 
الکترودهای متصل به اندام های اصلی 
)دست چپ، دست راست و پای چپ(

CD4053BC شکل 2-پایه های ای سی

CD4053BC شکل 3-جدول منطقی آی سی

CD4053BC شکل 4-بلوک دیاگرام عملکردی آی سی

شکل 5-تعیین ورودی های مالتی پلکسر بر اساس روابط محاسبه لیدها

شکل 6-جدول منطقی راهنمای کد نویسی میکروکنترلر

ATMEGA16 شکل7-میکروکنترلر
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که  است  گرفته شده  نظر  در  سه تایی  سوئیچ  دیپ  یک  امر  این  برای 
مدنظر  نمایش  برای  را  لید  کدام  که  می کند  انتخاب  آن  به وسیله  کاربر 
دارد سپس میکروکنترلر بر اساس مقادیر دریافتی از این دیپ سوئیچ مطابق 
جدول منطقی تعیین شده مقادیر الزم جهت سوئیچ ورودی های معین برای 
لید موردنظر را به ای سی مالتی پلکسر ارسال می کند. درواقع کاربر فقط با 
استفاده از دیپ سوئیچ لید موردنظر را انتخاب می کند و مابقی عملیات توسط 
 B2 تا B0 میکروکنترلر صورت می پذیرد. طبق دستور شما تیک فوق پایه های
برای ورودی های حاصله از دیپ سوئیچ در نظر گرفته شده و دوپایه آخر پورت 
B یعنی B6 و B7 نیز پایه های ارسال دستور به مالتی پلکسر فرض شده اند. 
عالوه در پایه B5 یک LED قرار داده ایم که هرگاه در عملکرد میکرو کنترلر 
مشکلی وجود داشت و یا کاربر به اشتباه دو پین از دیپ سوئیچ را هم زمان 
فعال کرده باشد این LED به نشانه خطا روشن شود. این بلوک از مدار این 
نرم افزار  در  دارد   PSPICE نرم افزار  که  محدودیت هایی  دلیل  به  را  دستگاه 
پروتئوس شبیه سازی و تست کرده ایم. نحوه تست هم به این صورت بوده است 
که به ورودی های مالتی پلکسر سیگنال هایی با دامنه و فرکانس های مختلف 
اعمال کرده ایم و خروجی را هم زمان در اسیلوسکوپ این نرم افزار به نمایش 
گذاشته و لید را به وسیله سوئیچ ها تعویض کرد ه ایم و مشاهده شده است که 
مدار فوق به درستی آنچه را که مدنظرمان بوده است نمایش می دهد. شکل 8 
نحوه چیدمان المان ها برای این بلوک را در نرم افزار پروتئوس نشان می دهد.

حال به وسیله نرم افزار کد ویژن 
بر  فوق  میکروکنترلر  برای 
عملکرد  منطقی  جدول  اساس 
آنچه  و  پلکسر  مالتی  سی  ای 
ورودی  به  می خواهیم  که 
پیدا  راه  تفاضلی  تقویت کننده 
شکل  نوشته ایم.  برنامه ای  کند 
را  برنامه  این  به  مربوط  کد   9
نشان می دهد. همان طور که با 
نشان  و  شکل  روی  کامنت  ها 
کد  اولیه  قسمت  در  داده شده 
از  دریافتی  ورودی های  ابتدا 
کد  تبدیل  را  سوئیچ ها  دیپ 
مالتی  برای  الزم  دستوری 
را  الزم  دستور  و  کرده  پلکسر 
و  پلکسر  مالتی  کنترل  جهت 
مالتی  به  مدنظر  لید  انتخاب 

پلکسر ارسال می کند. طبیعتاً وقتی سه کلید وجود دارد حالت های نامطلوبی 
همچون روشن بودن دو کلید به طور هم زمان یا فعال بودن یا نبودن هر سه 
کلید به طور هم زمان وجود دارد که برای این حاالت در بخش دوم کد شرایطی 
را  خطا  به  مربوط   LED حالت ها  این  دادن  روی  صورت  در  که  تعریف شده 

روشن می کند و کاربر را مطلع می سازد.

تست و نتیجه گیری: برای تست این بلوک مقادیر مشخصی همچون جدول 
اطالعات مربوط به تست در شکل 10 برای لید  ها در نظر گرفته ایم و سپس 
نرم افزار  به وسیله  و  کرده  اعمال  کنترلر  میکرو  به  را  مذکور  ورودی های 
به وسیله  را  موردنظر  خروجی های  و  داده  قرار  شبیه سازی  تحت  پروتئوس 
است  مشاهده شده  گذاشته ایم.  نمایش  به  نرم افزار  این  در  اسیلوسکوپ  یک 
می شود  انتخاب  لیدی  وقتی  تست  به  مربوط  اطالعات  اساس جدول  بر  که 
سیگنال هایی که از مالتی پلکسر خارج می گردد و راهی اسیلوسکوپ می شود 
مطابق آنچه که در شکل 6 طراحی شده است می باشد و پتانسیل های الزم 
جهت ایجاد لید موردنظر به خروجی منتقل می شود. مثاًل وقتی لید شماره 
یک انتخاب می شود مشاهده می شود که خروجی  که در مالتی پلکسر مثبت 
در نظر گرفته شده دارای دامنه یک میلی ولت و خروجی منفی دارای دامنه 
دو میلی ولت است که بر اساس اطالعات جدول تست خروجی مثبت LA و 
خروجی منفی RA می باشد که طبق جدول موجود در شکل 6 سازنده لید 
یک می باشند. این تست برای هر سه لید انجام شده و طبق شکل های 12،11 
کاماًل با آنچه در شکل 6 پایه و اساس طراحی مدنظر قرارگرفته، مطابقت دارد 

و لذا این نشان دهنده صحت عملکرد این طبقه می باشد.

را  لید  ها  انتخاب  تست  به  مربوط  تصاویر   11 و   12 شکل های  در  ادامه  در 
مشاهده می کنید که الزم به ذکر است که کانال A مربوط به خروجی  است 
که به ورودی مثبت تقویت کننده تفاضلی راه می یابد و کانال B نیز مربوط به 
خروجی  است که به ورودی منفی تقویت کننده تفاضلی راه می یابد. با استفاده 
با جدول موجود  در  تطابق خروجی ها  برای  نیز  دامنه ها  ماکزیمم  مارکر  از 

شکل 6 مشخص شده است.

شکل 8-شما تیک بلوک انتخاب گر لید در نرم افزار پروتئوس

شکل 9-کد مربوط به میکروکنترلر انتخاب گر لید

شکل 10-شبیه سازی بلوک انتخاب گر لید و جدول اطالعات مربوط به تست این طبقه

شکل 11-تست انتخاب لید یک 
و سیگنال های خروجی از مالتی 

پلکسر

شکل 12-تست انتخاب لید 
دو و سیگنال های خروجی 

از مالتی پلکسر
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کاربردهای پزشکی طیف امواج الکترومغناطیس در محدوده امواج رادیویی

مطلب زیر توسط سرکار خانم مهندس فرزانه نیکرورضایی دانشجوی دکتری مهندسی پزشکی 
و مسئول واحد مهندسی پزشکی بیمارستان پیامبر اعظم کرمان، کارشناس رسمی دادگستری 

و مدرس گروه مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد کرمان برای فصلنامه نیامش تهیه شده است.

امواج  از  پزشکی  در  درمانی  و  تشخیصی  مختلف  زمینه های  در  امروزه 
الکترومغناطیسی استفاده می شود. امواج رادیویی و میکروویو در ناحیه غیر 
یونیزان طیف انرژی الکترومغناطیس قرار دارند به همین علت در کاربردهای 
این  از  به برخی  ادامه  ایمن می باشند و موردتوجه قرارگرفته اند. در  پزشکی 

کاربردها به صورت خالصه پرداخته شده است.

مقدمه: امواج الکترومغناطیس از طوالنی ترین موج رادیویی با طول موج های 
معادل چندین کیلومتر شروع شده پس از گذر از موج رادیویی متوسط و کوتاه، 
تا نواحی فروسرخ و مرئی امتداد می یابد. بعد از ناحیه مرئی، فرابنفش قرار 
دارد که خود منتهی به نواحی اشعه ایکس، اشعه گاما و اشعه کیهانی می شود. 

نموداری از این طیف در شکل )1( آمده است.

شکل )1(: طیف امواج الکترومغناطیس

محدوده  در  که  می باشند  الکترومغناطیس  طیف  از  بخشی  رادیویی  امواج 
تا   300MHz محدوده  به  می گیرند.  قرار   300MHz تا   3KHz فرکانسی 
امواج  از  این محدوده  گفته می شود.  میکروویو  معمول  به صورت   300GHz
ازجمله آن ها  قرار می گیرند که  زمینه های مختلف پزشکی مورداستفاده  در 
و  دیاترمی  پزشکی،  تله متری  مغناطیسی  تشدید  داری  تصویر  به  می توان 

هایپرترمیا اشاره کرد.

امواج  کاربردهای  از  یکی  مغناطیسی:  تشدید  تصویربرداری 
تشدید  تصویربرداری  در  رادیویی  فرکانس های  دامنه  در  الکترومغناطیس 
مغناطیسی MRI می باشد. اساس ام آر آی مبتنی بر حرکت اسپینی هسته های 
اتم هیدروژن موجود در بدن است. مقدار گشتاور مغناطیسی هر پروتون هسته 
در بدن ثابت ولی جهت گیری آن کاماًل تصادفی است. وقتی این هسته ها در 
میدان مغناطیسی قوی قرار می گیرند، با نیروی مغناطیسی در یک راستا قرار 
می گیرند. سپس سیگنال های رادیویی را به داخل بدن می فرستند. این امواج 
که به صورت پالس ارسال می شوند، باعث می گردند تا محور چرخش پروتون ها 
در  مجدد  پروتون  چرخش  محور  رادیویی،  پالس  اتمام  با  کند.  تغییر  کمی 
امتداد خطوط میدان مغناطیسی می گردد. این برگشت موجب ایجاد یک موج 
الکترومغناطیس جدید می شود. این امواج رادیویی ثانویه توسط گیرنده های 
دستگاه آم آر آی دریافت شده و سپس به کمک کامپیوترها تحلیل شده و 
تصاویری بر اساس این تحلیل ها ساخته می شود. شدت این تصویر بستگی به 
تعداد پروتون ها در هر موقعیت مکانی و نیز ویژگی های فیزیکی بافت از قبیل 
ویسکوزیته دارد. برشی از یک دستگاه ام آر آی در شکل )2( و نمونه تصاویر 

گرفته شده در شکل )3( نشان داده شده است.

شکل )2(: برشی از یک دستگاه ام آر آی

MRI شکل )3(: نمونه تصاویر گرفته شده با دستگاه

دیاترمی: دیاترمی درواقع گرم کردن بافت های داخلی بدن می باشد. این گرما 
به علت مقاومت بافت در اثر عبور انرژی ایجاد می شود. در دیاترمی قسمتی از 
بدن که ایجاد گرما در آن موردنظر است برای مدت زمان محدودی معموالً بین 
15 تا 30 دقیقه در معرض امواج الکترومغناطیس قرار می گیرد. دیاترمی خود 
به دو قسمت دیاترمی میکروویو و دیاترمی موج کوتاه تقسیم بندی می شود. 
دیاترمی میکروویو MWD از امواج الکترومغناطیس با فرکانس های 915 یا 
2450 مگاهرتز استفاده می کند و نسبت به دیاترمی موج کوتاه SWD فرکانس 
باالتر و طول موج کوتاه تری دارد. مزیت این نوع دیاترمی این است که امواج 
میکروویو در بافت هایی با آب باال از قبیل ماهیچه به خوبی جذب می شوند و 
همچنین بهتر از دیاترمی موج کوتاه متمرکز می شود که این امر اتالف انرژی 
را کمتر و گرما را مؤثرتر می سازد. نمونه ای از دستگاه مورداستفاده دیاترمی 
بازه  از  موج کوتاه  دیاترمی  در  است.  داده شده  نشان   )4( در شکل  میکروویو 
فرکانسی 10 تا 100 مگاهرتز استفاده می شود. انرژی موج کوتاه می تواند در 

دو مد پیوسته و گسسته مورداستفاده قرار گیرد.

شکل )4(: دستگاه دیاترمی میکروویو
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استفاده  و سلفی  الکترودهای خازنی  مختلف  انواع  از  موج کوتاه  دیاترمی  در 
میدان  به  نسبت  قوی تری  الکتریکی  میدان  خازنی  الکترودهای  می شود. 
الکترود قرار می گیرد و قسمتی از  مغناطیسی ایجاد می کنند. بافت بین دو 
ایجاد  قوی تری  مغناطیسی  میدان  القایی  الکترودهای  می شود.  جریان  مدار 
کرده و گرمای ناشی از آن ها در بافت به علت جریان های ادی ایجاد می شود. 
در شکل )5( یک نمونه از دستگاه مورداستفاده در دیاترمی موج کوتاه و طریقه 

کاربرد آن با الکترودهای خازنی دیده می شود.

شکل )5(: دستگاه دیاترمی موج کوتاه

هایپرترمیا: هایپرترمیا به صورت کلی به معنای افزایش دمای بدن به بیش 
برای  افزایش کنترل شده دما در بعضی موارد  اما  از میزان طبیعی آن است 
درمان بیماری ها به ویژه سرطان بکار می رود. یکی دیگر از کاربردهای امواج 
همیشه  تقریباً  روش  این  است.  بافت  در  هایپرترمیا  ایجاد  الکترومغناطیس 
پرتودرمانی  و  شیمی درمانی  مانند  سرطان  درمانی  روش های  سایر  با  همراه 
استفاده شده  دمای  به  هایپرترمیا  درمان  اثرگذاری  میزان  می شود.  استفاده 
در طی درمان، طول درمان و خصوصیات بافت بستگی دارد. برای اطمینان 
اطراف آن در طی درمان  بافت  و  تومور  به دمای مطلوب، دمای  از رسیدن 
می شود:  انجام  زیر  روش های  به  هایپرترمیا  می شود.  کنترل  هایپرترمیا 
 Ablation هایپرترمیای موضعی ازجمله موارد این نوع هایپرترمیا می توان به
اشاره کرد. هایپرترمیای ناحیه ای معموالً در این شکل هایپرترمیا از دستگاه 
ام آر آی برای کنترل دما در ناحیه موردنظر استفاده می شود. هایپرترمیای 

کل بدن.

تله متری پزشکی: یکی دیگر از زمینه های استفاده از امواج الکترومغناطیس 
در تله متری می باشد. در این روش عالیم حیاتی و سایر پارامترهای مربوط 
می توان  را  تله متری  نمود. سیستم های  مانیتور  می توان  را  به حوزه سالمت 

به دوشاخه تقسیم نمود. سرویس تله متری پزشکی بیسیم: که در این روش 
با  مرکزی  سیستم  و  است  شده  وصل  بیمار  به  که  ترانزمیتری  بین  ارتباط 
تله متری،  نوع  این  مثال های  از  یکی  می شود.  انجام  الکترومغناطیس  امواج 
مراکز  در  گسترده  به صورت  روش  این  می باشند.  بیسیم  قلبی  مانیتورهای 
در  معمول  به طور  که  فرکانسی  باندهای  قرار می گیرد.  مورداستفاده  درمانی 

این حوزه مورداستفاده قرار می گیرند عبارت اند از:
 608-614 MHz// 1395-1400MHz//1427-1432MHz

سرویس ارتباط ایمپلت پزشکی: در این روش وسایل با فرستنده های امواج 
الکترومغناطیس در درون بدن کاشته می شوند. در این حالت باند فرکانسی 
مورداستفاده 405MHz-402 می باشد. نکته کلیدی در طراحی این وسایل 
آنتن آن ها می باشد که باید توان مصرفی، اندازه، فرکانس، قابلیت تطبیق با 
بدن موجود زنده و خصوصیات انتقال امواج الکترومغناطیس بدن را در رابطه 
با آن در نظر گرفت. ویژگی های تابشی این وسایل ازنظر ایمنی و هم عملکرد 

اهمیت به سزایی دارد.
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طرح مهندسی پزشکی
متن زیر توسط سرکار خانم سعیده بهره مند دانشجوی کارشناسی 
و  علوم  پزشکی  مهندسی  دانشکده  علمی  انجمن  و  بیوالکتریک 

تحقیقات تهران برای فصلنامه نیامش تهیه شده است.

کاربرد  از  است  عبارت  پزشکی  زیست  مهندسی  یا  پزشکی  مهندسی  رشته 
زنده  سیستم های  عملکرد  و  اصول  مطالعه  طریق  از  پزشکی  در  مهندسی 
تشخیص  در جهت  نتایج حاصل  و  اطالعات  به کارگیری  و  آن  مدل سازی  و 
در  توجهی  شایان  نقش  اخیر  سال های  در  به ویژه  که  بیماری ها  درمان  و 
کمک رسانی به پزشکان و بیماران داشته است. این رشته یکی از رشته های 
علوم پزشکی است که دارای طرح نیروی انسانی به صورت اختیاری می باشد. 
فارغ التحصیالن رشته مهندسی پزشکی می توانند برای کسب مهارت های الزم 
بررسی  از  تا پس  ثبت نام کرده  انسانی  نیروی  این رشته در سامانه طرح  از 
ذکر  به  الزم  شوند.  اعزام  بهداشت  وزارت  نظر  تحت  مناطق  به  مدارکشان 
است رشته های تحصیلی وزارت بهداشت به دودسته کلی رشته های پزشکی 
و رشته های غیرپزشکی تقسیم بندی می شوند. رشته های پزشکی و برخی از 
رشته های غیرپزشکی دارای طرح نیروی انسانی اجباری هستند. اما مهندسی 
ثبت نام  فارغ التحصیلی،  از  پس  که  است  رشته هایی  از  دسته  آن  از  پزشکی 
در طرح بر عهده خود متقاضیان این طرح می باشد. طرح مهندسی پزشکی 
عالوه بر تقویت مهارت های کاربردی داوطلبان به عنوان سابقه کار نیز برای 
متقاضیان محاسبه می شود. به منظور معرفی هرچه بیشتر این طرح، در ادامه 

به بررسی طرح و همچنین شرایط و زمان ثبت نام آن خواهیم پرداخت.
نیاز به نیروی کار در  معرفی طرح: طرح بدین گونه می باشد که در صورت 
مربوطه  پزشکی  مهندسی  طرح  رشته  این  فارغ التحصیالن  باشد  رشته  این 
محل  همان  در  باشند  داشته  نیاز  چنانچه  و  گذرانده  سال  دو  مدت  به  را 
استخدام شده و مشغول به کار می شوند. با توجه به نوپا بودن رشته مهندسی 
پزشکی در کشورمان به نظر می رسد تا سالیان متمادی امکان اشتغال برای 
فارغ التحصیالن این رشته میسر باشد و برای ارتقای کیفی خدمات پزشکی، 

دستگاه ها، نیاز به متخصصان این رشته روزافزون است.
سایت  وارد  ابتدا  پزشکی  مهندسی  طرح  ثبت نام  برای  ثبت نام:  شرایط 
tarhreg.behdasht.gov.ir شده و سپس بر روی گزینه ثبت نام مشمولین 
غیرپزشک و غیر دندان پزشک کلیک کرده تا وارد صفحه اصلی ثبت نام شوید. 
در این صفحه گزینه هایی از قبیل ثبت نام، دفترچه راهنمای دستورالعمل و 
گزینه ویرایش آن، پیگیری و مشاهده وضعیت و سایر مشاهده می شود. در 
ادامه با ضوابط و دستورالعمل ثبت نام بیشتر آشنا خواهیم شد. شرایط عمومی 
با  ابتدا  بایستی  داوطلب   -1 طرح:  مشموالن  به کارگیری  و  ثبت نام  از  پیش 
دانشگاه محل تحصیل تسویه حساب نماید. وی باید حتماً از معاونت آموزشی 
نماید  )اداره خدمات آموزشی( محل تحصیل خود اطمینان حاصل  دانشگاه 
)سما(  بهداشت  وزارت  آموزشی  سامانه  در  وی  فارغ التحصیلی  مطالعات  که 
شروع  و  سامانه  این  در  ثبت نام  امکان  صورت  این  غیر  در  است.  درج شده 
طرح برای وی وجود ندارد. شایان ذکر است تنها متقاضیانی که فارغ التحصیل 
گرایش های بیوالکتریک و بالینی می باشند می توانند در طرح اختیاری نیروی 
انسانی مهندسی پزشکی ثبت نام و شرکت کنند. 2-افرادی که طرح خود را 
نموده اند،  پایان طرح دریافت  انجام داده و گواهی  قبلی  در مقطع تحصیلی 
اجازه  زیر  شرایط  بودن  دارا  صورت  در  3-آقایان  نمی باشند.  طرح  مشمول 
ثبت نام دارند: دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه قبل از فارغ التحصیلی 
باالتر  و  کاردانی  یا  و  دیپلم  مقطع  )با  پیراپزشکی  و  پزشکی  رشته های  در 
از خدمت نظام وظیفه.  )، دارا بودن کارت معافیت  در رشته های غیرپزشکی 
خدمت نظام وظیفه بعد از فارغ التحصیلی در رشته های پزشکی و پیراپزشکی 
کمتر از حدنصاب مدت طرح باشد( کمتر از 24 ماه جهت مقاطع کارشناسی 
باالتر و کمتر از 12 ماه جهت کاردانی ). در این حالت باید کارت پایان خدمت 
مدارک  به عنوان  پیراپزشکی  و  پزشکی  رشته های  در  فارغ التحصیلی  از  پس 
ملزم ارائه شود. )در صورت عدم صدور کارت پایان خدمت نامه معتبر از ستاد 

کل نیروهای مسلح یا کارت موقت ترخیص از خدمت قابل قبول است(.
شرایط  مطابق  باشد  سپری شده  نظام وظیفه  خدمت  درصورتی که  نکته: 

معافیت ماده 3 قانون امکان معافیت برای رشته های اجباری وجود دارد. 
توضیحات الزم در رابطه با این موضوع در قسمت معافیت از طرح سایت 

طی یک دستورالعمل آورده شده است.
شرایط اختصاصی فارغ التحصیالن دانشگاه های تحت نظارت وزارت علوم: این 
فارغ التحصیالن می بایست جهت تائید اصل مدرک یا گواهی موقت تحصیلی 
میدان  شرقی  ضلع  انقالب،  خیابان  تهران،  آدرس  به  علوم  وزارت  به  خود 
نمایند.  مراجعه  دانشجویان  امور  سازمان  موسوی،  شهید  خیابان  فردوسی، 
پس از تأیید مدرک تحصیلی این مطالعات در سامانه فارغ التحصیالن وزارت 
این سامانه فراهم  این متقاضیان در  امکان ثبت نام  بهداشت قرار می گیرد و 

می شود. این عملیات ممکن است زمان بر باشد.
طرح:  ثبت نام  سایت  در  ثبت نام  اول  مرحله  به کارگیری:  و  ثبت نام  مراحل 
به  می بایست  باال  اشاره شده  عمومی  بودن شرایط  دارا  در صورت  متقاضیان 
سامانه مراجعه و اقدام به ثبت نام نمایند. متقاضی پس از تکمیل کلیه صفحات 
ثبت نام و بارگذاری مدارک موردنیاز که در ادامه تشریح شده است، باید کد 
ثبت نام  از  قبل  متقاضیان  که  توصیه می شود  اکیداً  نماید.  دریافت  رهگیری 
شرایط اختصاصی دانشگاه هایی که برای آن ثبت نام می کنند را مطالعه نمایند. 

این شرایط اختصاصی در همین صفحه قابل دسترس است.
شرایط مدارک موردنیاز جهت ثبت نام در سامانه: تمامی مدارک موردنیاز در 
هنگام ثبت نام در سامانه دریافت می شود. در تمامی موارد اسکن کپی مدارک 

قابل قبول نیست و می بایست اصل مدارک اسکن شود.
 قرارگیری در نوبت به کارگیری پس از ثبت نام در سامانه: متقاضیان در نوبت 
قرار  کرده اند،  انتخاب  کننده  ثبت نام  حوزه  به عنوان  که  محلی  به کارگیری 
می گیرند و بر اساس امتیازبندی و یا تاریخ ثبت نام مشخص شده )بر اساس 

نظر دانشگاه محل ثبت نام( به کارگیری خواهند شد.
نکات قابل توجه: 1- دانشگاه هایی که دارای شرایط خاصی هستند در شرایط 
اختصاصی خود به آن اشاره کرده اند. 2- دانشگاه ها در رد درخواست متقاضیان 
برای  می تواند  متقاضی  صورت  این  در  هستند.  مختار  افراد  به کارگیری  و 
جهت به کارگیری در دانشگاه دیگری ثبت نام نماید. بدین منظور ممکن است 
جهت بررسی های تکمیلی متقاضیان جهت مصاحبه توسط مسئولین مربوطه 
)مترون، مدیر و یا رئیس بیمارستان /شبکه( معرفی شوند. 3-ثبت نام در کلیه 
رشته ها به جز پزشکی و دندانپزشکی بر اساس شهرستان صورت می گیرد و 
این  در  خود  تابعه  واحدهای  از  یک  هر  به  متقاضیان  معرفی  در  دانشگاه ها 
و  ... مختار هستند  و  بهداشت، درمان  از حوزه های  شهرستان ها در هر یک 
مخالفت داوطلب با به کارگیری در محل مشخص شده منجر به از دست دادن 
کلیه  و حذف  ثبت نام  انتهای صف  به  انتقال  انتظار،  در صف  داوطلب  نوبت 
ثبت نام  از  انصراف  ماه خواهد شد.4- در صورت  به مدت یک  امتیازات وی 
متقاضی تا یک ماه امکان ثبت نام مجدد در حوزه ثبت نامی را نخواهد داشت.

رسیدن  از  پس  پیشنهادی:  محل  با  متقاضی  موافقت  عدم  یا  موافقت  ثبت 
پیامکی  و  تعیین  برای داوطلب  نوبت متقاضی، محل خدمت پیش بینی شده 
برای متقاضی جهت ثبت آن در سامانه متقاضی باید به سایت مراجعه و از 
طریق بخش پیگیری وضعیت، موافقت خود را با محل به کارگیری و تعهدات 
مشخص شده ثبت نماید. صادر شدن معرفی نامه به محل خدمت. معرفی نامه 
متقاضی توسط دانشگاه صادر و تصویر معرفی نامه در قسمت پیگیری وضعیت 
سایت قرارداِد می شود. متقاضی در این مرحله می بایست با چاپ معرفی نامه 
حداکثر ظرف مدت یک هفته به محل موردنظر مراجعه و شروع به کار نماید.

مدت زمان انجام خدمات طرح: مدت زمان طرح برای مقطع کاردانی 12 ماه 
و برای مقاطع کارشناسی و باالتر 24 ماه می باشد. اما میزان طرح با توجه به 

ضریب منطقه می تواند کاهش پیدا نماید.
بر اساس ضریب هر منطقه، به شرح زیر تعیین می گردد: 24 ماه در  مدت 
منطقه چهار ونیم پنجم به 21 ماه و 18 روز تقلیل می یابد. 24 ماه در منطقه 
چهارپنجم به 19 ماه و 6 روز تقلیل می یابد. 24 ماه در منطقه سه و نیم پنجم 
به 16 ماه و 24 روز تقلیل می یابد. 24 ماه در منطقه سه پنجم به 14 ماه و 
12 روز تقلیل می یابد. 12 ماه در منطقه چهار ونیم پنجم به 10 ماه و 24 روز 
تقلیل می یابد. 12 ماه در منطقه چهارپنجم به 9 ماه و 18 روز تقلیل می یابد. 
12 ماه در منطقه سه و نیم پنجم به 8 ماه و 12 روز تقلیل می یابد. 12 ماه 
در منطقه سه پنجم به 7 ماه و 6 روز تقلیل می یابد. بدین ترتیب عالقه مندان 
و متقاضیان این طرح می توانند به عنوان مهندسین پزشکی در واحدها و مراکز 

بهداشتی خدمت کنند.
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به نام سالمت به کام درمان

نویسنده،  قانعی  محسن  مهندس  آقای  توسط  زیر  مطلب 
پژوهشگر و مدرس دانشگاه در رشته مهندسی پزشکی برای 

فصلنامه نیامش تهیه شده است.

نظام  نوشتن و حرف زدن در مورد  از سخت ترین کارها  این روزها یکی  در 
به طرف  دیدگاه ها  تمام  کردن،  بیان  به محض  چون  است.  سالمت  و  درمان 
لحظات  بهترین  درست  که  می رود  ازخودگذشتگانی  و  زحمت کش  پزشکان 
از زندگی خود را مشغول به تحصیل بوده اند و بعدازآن هم تمام وقت و انرژی 
خود را برای درمان بیماران صرف کرده اند. ولی در حقیقت وقتی که ازلحاظ 
نگاه کنید درمی یابید که مشکل در جای دیگری  این موضوع  به  ساختاری 

نهفته است. 

پیشرفت های  که  ماجرا  از  نقطه ای  در  درست  و  اخیر  سال های  طول  در 
چشمگیری را در حوزه پزشکی شاهد بوده ایم، به دلیل عدم استفاده درست 
و نظارت صحیح خارج از تمام بحث ها و نگرش های سیاسی در قالب ساختار، 
می بینیم که نظام درمان و سالمت همان قدر که به گسترش بهداشت کمک 
کرده است، به همان اندازه نیز مانع سالمتی جامعه شده است. در حقیقت 
آموزش  بدون  که  است  تبدیل شده  صنعت  یک  به  جهان  تمام  در  پزشکی 
انبوه، تولید انبوه و فروش انبوه، سودآوری ندارد. ازاین جهت است که برخی 
بیماری  تولید  به  برای فروش داروهای خود شروع  از شرکت های داروسازی 
کرده اند که آفریقا سهم عظیمی برای شیوع آن ها در جوامع بین المللی دارد. 

دکتر النکتوت، پزشک کانادایی در کتاب خود بانام مافیای پزشکی که انتشار 
آن موجب محرومیت وی از فعالیت های پزشکی تا آخر عمر شد، نوشت 75 
درصد از پولی که در نظام سالمت خرج می شود غیرضروری است. یعنی نه 
به جیب پزشک می رود و نه به درد سالمتی بیمار می خورد. وی نظام فعلی 
را نظام بیماری توصیف می کند و بیان می کند درجایی که هم پزشکان و هم 
بیماران ناراضی هستند، پس شخص دیگری در حال خوشحالی کردن است 
که این نظام را به سلطه خود درآورده است. نظامی که رسماً گفته می شود 
در خدمت بیماران است؛ اما عماًل در خدمت صنعتی است که آن را تنها با 

ریسمان هایی نگه داشته و یک نظام بیماری برای خود به وجود آورده است. 

پرده  نمی شود  کشف  که  داروهایی  مورد  در  کالوکرینوس  دکتر  همچنین 
بعدازاینکه  بیان می شود  پالگرا  بیماری  به گونه ای که در خصوص  برمی دارد 
براثر این بیماری در طول 20 سال انسان هایی جان داده اند، وزارت بهداشت 
این در حالی است که  افتاد که ریشه آن را کشف کند.  این فکر  به  آمریکا 
اعتراف کرد دو دهه است که  آمریکا  بهداشت عمومی  آژانس خدمات  مدیر 
می داند پاالگرا در اثر کمبود نیاسین به وجود می آید. اما اقدامی صورت نگرفته 

است. زیرا عمده تلفات این بیماری در بین فقرای سیاه پوست روی می داده 
اخیراً  اتکینز در خصوص سرطان که  رابرت  یا در جای دیگری دکتر  است. 
درمان هایی برای آن کشف شده است، می گوید: تا مدت ها اجازه کشف دارو 
برای این بیماری داده نمی شد و نه تنها یک درمان بلکه درمان های متعددی 
 NCI، ACS برای سرطان وجود دارد. اما تمام آن ها توسط موسساتی چون
از دکتر  بازهم در این خصوص می توان  به صورت هدفمند سرکوب می شود. 
آروین استون درباره سرطان خون یا بیانات دکتر االن کانت ول در مورد پدید 
آمدن ویروس( HIV ایدز )و گفته پرفسور برادریک از اساتید دانشگاه دالویر 
بیان  برد و  نام  از پرده برداری ها  فراوان دیگر  نمونه های  ابوال و  بیماری  برای 
اینجا اهمیت پیدا می کند این است که این مطالب  اما نکته ای که در  کرد. 
ذکرشده تماماً ساختار جهانی دارد و اما ساختار نظام درمان و سالمت در ایران 

به چه شکل است؟ 

باید گفت عالوه بر تاثیری که این نظام در کشورمان به اجبار از ساختار جهانی 
می گیرد، خود نیز دچار بیماری است که باید درمان شود. چندی پیش دکتر 
از  سیستمی  دردهای  توصیف  برای  شریف  صنعتی  دانشگاه  استاد  مالئک 
ساختار نظام درمان و سالمت گفت: پزشکی دارد یک بخش عظیمی از ثروت 
از  را  نابود می کند. چون اجازه می دهد یک فرد سالمتی اش  را  این مملکت 
زیادی در مرحله درمان درصدد  پول  با خرج کردن  بعدازآن  و  بدهد  دست 
به  توجهی  هیچ کس  که  می کنند  بیان  ادامه  در  وی  کند.  تالش  آن  بهبود 
آن  دادن  جلوه  بی اهمیت  در  سعی  و  ندارد  مزارع  آلوده  آبیاری های  مسئله 
رادارند درحالی که تعداد جراحانی که عمل بای پس در کشور انجام می دهند 

اهمیت دارد و باید در افکار عموم برجسته شود. 

دکتر مالئک بابیان این مطالب سعی دارد که دردهای سیستمی را توصیف 
کند و بگوید که توجه ها در نظام درمان و سالمت تنها درزمینه ی درمان است 
نه سالمت جامعه که به باید قابل توجه قرار بگیرد. در این مورد نیز می توان 
به سخنان خانم دکتر دستجردی وزیر بهداشت دولت آقای احمدی نژاد توجه 
کنیم. وی از اولویت های وزارت خانه صنعت و معدن تجارت در زمان فعالیتش 
می گوید اولویت های خرید خوراک سگ، دسته بیل، زین اسب و… از اولویت 
بودند.  برخوردار  بیشتری  اهمیت  از  و  بودند  باالتر  پزشکی  تجهیزات  خرید 
این روزها هم که کورونا جهان را در برگرفته و اقتصاد جهانی را تحت تأثیر 
سیاست گذاران  نظر  در  جامعه  سالمت  بحث  این  گفت  باید  داده  قرار  خود 
درمان  معاون  نامه  به  اگر  نیست.  بیش  مزاحی  یک  سالمت  و  درمان  نظام 
وزارت بهداشت به تاریخ 99/05/04 خطاب به مراکز دندانپزشکی بی اندازیم 
از دندان پزشکان  و  را پیش بینی کرده  موج سوم کورونا  که متن آن صریحاً 
خواسته در آن زمان که کورونا به اوج خود می رسد و ظاهراً واژه درمان ممکن 
از ساکشن مرکزی )توربینی( استفاده کنند و دستگاه  است زیر سؤال برود 
اتوکالوهایشان کالیبره باشد در غیر این صورت در بازه موج پیش رو مراکز 
درمانی خود را تعطیل نمایند. با این نامه معاونت محترم درمان رسماً مطرح 
دندانپزشکی  مراکز  در  عفونت  کنترل  که  هستم  آن  متوجه  من  که  کردند 
به شدت دچار ضعف است و شدیداً وابسته به دستگاه ساکشن و اتوکالو هست 
اما این امر برایم مهم نیست تا زمانی که نظام درمان من زیر سؤال نرود. با 
این احتساب به نظر می رسد که اصاًل مهم نیست ما بیمار شویم مهم این است 
که درمان شویم و انشاهلل که خواهیم شد و چرخه اقتصاد این نظام با درمان 

شدنمان خواهد چرخید.
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 طب سنتی ایرانی، طب گیاهی؛
 جلد سوم

محمدجعفر حسینی شیرازی

https://bit.ly/3pukb8T

 طب سنتی ایرانی، طب گیاهی؛
 جلد اول

محمدجعفر حسینی شیرازی

https://bit.ly/3n1NcZL

https://bit.ly/3kXin6x

 طب سنتی ایرانی، طب گیاهی؛
 جلد دوم

محمدجعفر حسینی شیرازی

معرفی کتاب های دکتر محمدجعفر حسینی شیرازیمعرفی کتاب های دکتر محمدجعفر حسینی شیرازی
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یکصد درس برای تقویت حافظه و 
یادگیری بهتر

محمدجعفر حسینی شیرازی

کارآفرینی در مهندسی پزشکی
محمدجعفر حسینی شیرازی

 آینده پژوهی  در 
مهندسی پزشکی

محمدجعفر حسینی شیرازی

اقتصاد تجهیزات پزشکی
محمدجعفر حسینی شیرازی

https://bit.ly/346dzoQ https://bit.ly/3qz5p1Z

https://bit.ly/3qz5p1Zhttps://bit.ly/3qz5p1Z
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https://bit.ly/33cWOcc https://bit.ly/2S7v8ir

https://bit.ly/33cAdwe

دست نوشته های یک کارآفرین 
با رویکرد کارآفرینی در صنعت 

سالمت
محمدجعفر حسینی شیرازی

ساختار پمپ های دنده ای مذاب 
پلیمری جهت ایجاد فشار در 

دستگاه های اکسترودر پالستیک
محمدجعفر حسینی شیرازی

طراحی و تجهیز آزمایشگاه 
کنترل کیفیت تولیدی در صنعت 

تولید تجهیزات پزشکی
محمدجعفر حسینی شیرازی

ایمنی استریل با گاز اتیلن اکساید
محمدجعفر حسینی شیرازی

https://bit.ly/2M0LUjV



فصلنامه نیامش - شماره 1422

کپسول مهندسی پزشکی یک مدرسه نوروزی تخصصی بود که سر و صدای 
و  پل  دوره  این  کرد.  رشته  این  آموختگان  دانش  و  دانشجویان  بین  زیادی 
سطح  تا  بود  این  بر  تالش  دوره  این  در  دانش  و  تجربه  میان  بود  پیوندی 
بازار کار  نیاز  بابد و گپ میان دروس دانشگاهی و  ارتقا  را  افراد  مهارت  های 
در  افراد  همه  توسط  دوره هایی  چنین  وجود  به  نیاز  شود.  برداشته  میان  از 
این  لذا کمیته ای جهت تحقق  جامعه مهندسی پزشکی کامأل حس می شد 
مهم تشکیل شد و طی این کمیته نیاز مارکت اشتغال سنجیده شد و طبق 
نتیجه این آنالیز سرفصل  های درسی توسط خانم مهندس دریا آقا موالیی و 
پایین تعریف شد و  اکبری جور به شرح داخل جدول  آیلین  خانم مهندس 
اساتید  از  بزرگوار دکتر محمد جعفر حسینی شیرازی  استاد  با حمایت  های 
بین  از  نهایتأ  و  به همکاری شد  دارای تخصص سر فصل ها دعوت  با تجربه 
بیشترین  با  راشا  این دوره جامع مؤسسه  برگزاری  مؤسسات داوطلب جهت 
رأی موافق از سمت اساتید به عنوان برگزار کننده انتخاب شد. الزم به ذکر 
است کارآموزان و دانشجویان زیادی در برگزاری این دوره در کنار این تیم 
بودند بنابراین از کارآموز و ادمین خوبی که به ما و دانشجویان در برگزاری 
این دوره کمک  های شایان و بی دریغی کردند سرکار خانم کیمیا عباسی هم 

تشکر ویژه می کنیم.

آقای دکتر محمدجعفرحسینی شیرازی
 تجاری ساز، کارآفرین، مخترع، نویسنده، سفیر کیفیت، 

برترین بروکر دانش فنی ایران
سرفصل تدریس: تولیدموفق

هدف سرفصل: صفرتاصد مسیریک تولیدکننده
در دنیای امروزه عالقه به کارآفرینی افزایش یافته و حتی شاهدآن هستیم که 
دانشجویان جوان نیزعالقه به کسب و کارشخصی وکارآفرینی وتولید دارند.

حوزه  مدرسان  اکثر  روزها  است.این  گذار  تاثیر  کشور  یک  درصنعت  تولید 
موفقیتی  هیچ  دانشگاه  از  خارج  در  خود  متاسفانه  رشته  این  در  کارآفرینی 
در کارآفرینی ندارند لذا وجود دوره  های خاص به صورت کاربردی و عملیاتی 
با استفاده از افراد با تجربه  های مفید و کارآفرینان واقعی می تواند به آینده 
مخاطب دوره کمک کند. در دوره کپسول مهندسی پزشکی تالش نمودم تا 
در  کارآفرینی  جرقه  های  بتوانم  موفق  تولید  فرآیند  کاربردی  آموزش  ضمن 
ذهن مخاطب را روشن نمایم. در انتهای این دوره تالش نمودم با تک تک 
افراد شرکت کننده به صورت خاص صحبت نموده و موقعیت فعلی و چشم انداز 
آینده کاریشان را روشن تر بیان نمایم و در این بین راهکارهایی برای موفقیت 
آینده شان ارایه کنم امیداست دانشجویان این دوره باعث افتخارآفرینی برای 

کشورعزیزمان ایران شوند.

کپسول مهندسی پزشکی
آقای دکترملکی

مخترع ونوآور و مدرس وطراح وکارآفرین درحوزه مهندسی پزشکی، 
مدیرعامل شرکت پنطامد اولین و تنها سازنده چسب لیدژل مایع وشنوایی 

سنجی وفیکساتور لوله تراشه درایران وخاورمیانه
سرفصل تدریس: کارآفرینی در مهندسی پزشکی

هدف سرفصل: کارآفرینی در مهندسی پزشکی
کارآفرینی مهندسی پزشکی درثروت آفرینی و مدیریت تجاری سازی و رشد و 
توسعه تحول اقتصادی در ایران و جهان تاثیرگذار می باشد و رابطه معناداری 
دارد. رشته مهندسي پزشکي یک رشتهاي جذاب و فني است. اگر قرار باشد 
تنها 10  تولید،  فعاالن مهندسي پزشکي در حوزه  ترسیم کنیم،  یک مسیر 
درصد مسیر را طي کرده اند. اما اگر مهندسي پزشکي از امروز قویتر شود، 
دستکم سه هزار نفر از کارشناسان این رشته میتوانند شاغل شوند. اگر جوانان 
ناامید نشوند و به خود تکیه کنند میتوانند بعد از چند سال تالش بي وقفه، 
بدون اینکه منتظر دولت و دیگر نهادها باشند به جایگاهي مطلوب در بازار یا 
نظام سالمت دست پیدا کنند. بسیاري از صنایع به خاطر مشکالت اقتصادي 
در کشورمان و جهان ممکن است دچار بحران ورشکستگي شوند. اما صنعت 
تجهیزات پزشکي به دلیل اینکه با حفظ جان و سالمت مردم مرتبط است 
میتواند رشد کند و مهمترین اولویت مردم است. این یک مزیت رقابتي براي 

فارغ التحصیالن این رشته بوده و خواهد بود.

آقای دکترداریوش سنقری
مشاور منابع انسانی و مدرس شخصیت شناسی

آینده ی  با  شخصیتی  مدل  انطباق  تدریس:  سرفصل 
حرفه ای

هدف سرفصل: آگاه سازی افراد وپیدا کردن مسیرشغلی با توجه به ویژگی  هاو 
تیپ شخصیتی

امروزه شاهد عدم عالقه افراد به زمینه  های فعالیت حرفه اییشان و یا عدم تطابق 
تیپ شخصیتی آنها با مشاغلی که با آن درگیرند هستیم و همین عامل سبب 
ناکامی و نارضایتی افراد در زندگی میشود، لذا شناخت تیپ شخصیتی خود 
و زمینه  های توانمندی بسیار حائز اهمیت است. دانشجویان و فارغ التحصیالن 
و شخصیت شناسی  مباحث خودشناسی  روی  باید  پزشکی  مهندسی  رشته 
نمایند.  اجرایی  مهارت  های  به  تبدیل  رو  آموزه  ها  این  دانش  بر کسب  عالوه 
فارغ التحصیالن  و  دانشجویان  با  آشنایی  دوره  این  از  بنده  شخصی  تجربه 
عالقمند به یادگیری در بحث مهارتهای نرم شغلی و مباحث خودشناسی و 
شخصیت شناسی بود. پیش بینی بنده از آینده شغلی رشته تجهیزات پزشکی 
نیروها و بحث توسعه شرکتها و سازمانهای  حرکت به سمت خویش فرمایی 

تولیدی در حوزه صنعت تجهیزات پزشکی است.

آقای مهندس رضایی
مشاورو مدیربازاریابی وتوسعه تجهیزات پزشکی

به  ورود  و  بیمارستانی  تجهیزات  ونگهداشت  مدیریت  تدریس:  سرفصل 
بازارکار

بیمارستان,اصول  پزشکی  مهندسی  دپارتمان  با  آشنایی  سرفصل:  هدف 
نگهداشت تجهیزات

العاده ای داشته  علم پزشکی در طی قرن 20 و 21 میالدی پیشرفت فوق 
اختراع  و  تکنولوژی  سریع  پیشرفت  علت  به  پیشرفت  این  عمده  قسمت   ،
حساسترین  جزء  پزشکی  تجهیزات  می باشد.  پیشرفته  پزشکی  تجهیزات 
ابزارهائی می باشند که جان و سالمت انسانها در اتباط مستقیم با کارکرد  های 
 TC ( 210 کمیته فنی شماره ISO آن می باشد، لذا سازمان جهانی استاندارد
210 ( را مامور تدوین یک استاندارد مدیریت کیفیت برای تجهیزات پزشکی 
همینطور  نمود   13485 ایزو  استاندارد  تدوین  به  اقدام  کمیته  این  و  نمود 

اتحادیه اروپا اقدام به تدوین EN 46000 کرد.  یک دانش آموخته مهندسی 
پزشکی باید همواره از استانداردهای به روز تجهیزات پزشکی مطلع بوده و 
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در بخش  های درمانی با استفاده از این استانداردها تجهیزات مورد نظر را تهیه 
و یا تجهیزات فعلی را مدیریت نماید.  این استانداردهای بین المللی تعیین 
کننده الزامات یک سیستم مدیریت کیفیت برای سازمانی است که نیازمند 
به  مربوط  قوانین  و  مشتریان  نیازمندی  های  تامین  در  خود  توانایی  اثبات 
تجهیزات پزشکی و خدماتی مربوط می باشد. فعالیت در تمامی عرصه  های این 
رشته با در نظر گرفتن قوانین و استاندارد  ها میسر است. در این سمینار سر 
فصل  های مهمی از قبیل استاندارد و استاندارد سازی ، طبقه بندی تجهیزات 
برای  پزشکی  تجهیزات  و  وسایل  عملکرد  و  ایمنی  استاندارد  های  و  پزشکی 
مخاطبین  شد . همچنین بر اهمیت اعتبار بخشی و مدیریت نگهداشت تأکید 
کیفیت  ارتقا  باعث  کاربردی  و  تخصصی  آموزش  های  است چنین  امید  شد. 

خدمات مهندسین پزشکی در کشور شود.

خانم دکتر دریا آقامالیی
کارشناس و مشاور تجهیز مراکز درمانی در شرق آفریقا

مدیریت  اختراع،  ثبت  و  طراحی  تدریس:  سرفصل 
ونظارت پروژه

مهندسی  یک  تاثیر  صفرتاصد  سازی،  تجاری  با  آشنایی  سرفصل:  هدف 
پزشکی در طراحی وساخت مراکز درمانی ,اصول مدیریت ونظارت برپروژه در 
فازهای متفاوت واصول تجهیز مراکز درمانی و قراردادهای تجهیز، ایده  هاونحوه 
ی ثبت اختراع,تقویت ایده پردازی وخالقیت . در این دوره با طرح دومبحث 

در خدمت دانشجویان بودم:
مبحث اول :نوآوری و اختراع. اهمیت ارتقای کیفیت کاال و خدمات شرط الزم 
برای بقا و رقابت در بازار جهانی است. خالقیت و نوآوری یکی از قابلیت  های 
ذهن انسان است که در تعیین مسیر تحصیلی یک دانشجو تاثیرگذار است. 
یک طرح یا ایده سازنده می تواند باعث خدمت رسانی به حداقل 100ها نفر 
ایده  های  تا  دارند  نیاز  جرقه  یک  به  فقط  ذهن  ها  از  برخی  شود.  جوامع  از 
نوآورانه طرح کنند. شرکت  های بزرگ دنیا مانند گوگل و فیس بوک خالقیت 
تاثیر  نفر  میلیون  ها  زندگی  روی  بتوانند  تا  می کنند  شکوفا  را  کارکنانشان 
بگذارند. در این قسمت با اهمیت ایده پردازی و ایده پروری، دانشجویان را 
آشنا نمودم. امید است دانشجویان این دوره بتوانند با تکیه بر آموخته  ها به 

طرح ایده  های نو بپردازند.
مبحث دوم:مدیریت پروژه. این قسمت با همکاری مهندس آیلین اکبری جور 
پروژه  هایی چون  اصول مدیریت  با  را  دانشجویان  و دراین دوره  انجام دادیم 
ساخت و تجهیز بیمارستان آشنا نمودیم در این قسمت تالش بر این بود که 
دانشجویان با جایگاه واقعی و تخصصی مهندسی پزشکی آگاه شوند. مدیریت 
پروژه ابعاد گسترده ای دارد و به دانش و مهارت  های متفاوت و توسعه یافته 
نیاز دارد. مدیران پروژه بر همه ی جنبه  های یک پروژه باید مسلط باشد، این 
یک گرایش کاری نو و تازه ظهور در مهندسی پزشکی کشور است که افراد 
با قابلیت و مهارت  های خاص و پس از کسب تجارب بسیار می توانند به این 

مهم وارد شوند.

آقای مهندس رضا رشیدزاده
رئیس هیئت مدیره شرکت تن آسا طب نوین

سرفصل تدریس: سرمایه گذاری و ثبت شرکت 
هدف سرفصل: آشنایی باقوانین ثبت شرکت و راهنمایی دانشجویان جهت 

سرمایه گذاری برنامه ریزی شده
دانشجویان مهندسی پزشکی باید با محیط بیمارستان ، تجهیزات آن و محیط 
شرکت  ها آشنا شوند و مراحل رشد کاری را به درستی طی کنند. آشنایی با 
افراد در  رفتارهای صحیح سازمانی سبب میشود  و  چهارچوب  های سازمانی 
جایگاه صحیح قرار گیرند. از دیدگاه من با توجه به پیشرفت روزافزون دانش و 
تکنولوژی ،آینده رشته مهندسی پزشکی بسیار روشن است. با توجه به عالقه 
نسل جوان به خوداشتغالی و ثبت شرکت و بیزنس مربوط به خود در این 
دوره تالش نمودم تا عالوه بر معرفی انواع زمینه  های تخصصی فعالیت 

آشنا  گذاری  سرمایه  و  ثبت شرکت  قوانین  انواع  با  را  افراد  سازمان  ها، 
نمایم تا افراد به صورت شفاف با همه ابعاد این مهم آشنا گردند. امید است 

عالقه مندان با در نظر گرفتن تمامی شرایط قانونی و رعایت سلسله مراتب 
اقدام به فعالیت بکنند.  در صورتیکه دانشجویان و دانش آموختگان مهندسی 
با مطالعه و سخت کوشی  انتخاب کنند و  پزشکی به درستی مسیر خود را 
با دانش و تکنولوژی روز پیش بروند و کسب تجربه نمایند آینده این رشته 
دوره  های  در  میکنم  پیشنهاد  پایان  در  شد.  خواهد  نیز  درخشانتر  ارزشمند 
بعدی بخشهایی را جهت معرفی و آموزش  تکنولوژی  های روز دنیا در نظر 

گرفته شود.

خانم مهندس آیلین اکبری
مشاورپروژه  های مرتبط باصنعت سالمت وتجهیزات 
پزشکی درسازمان  های داخلی وبین المللی ومشاور 

تجهیزمراکز درمانی
سرفصل تدریس: بازارشناسی، بازارسازی، بازاریابی، مدیریت ونظارت پروژه

فروش،  مدیریت  و  آنالیز,فروش  ومارکت  پلنینگ  اسمارت  هدف سرفصل: 
صفرتاصد تاثیر یک مهندسی پزشکی در طراحی وساخت مراکز درمانی ,اصول 
مدیریت ونظارت برپروژه در فازهای متفاوت واصول تجهیز مراکز درمانی و 
قراردادهای تجهیز. در این دوره با طرح دومبحث در خدمت دانشجویان بودم.

 مبحث اول: مدیریت ، مشاوره و نظارت بر پروژه. این قسمت را با همکاری 
دوست خوبم مهندس دریا آقامالیی انجام دادیم و دراین دوره دانشجویان را 
با اصول مدیریت پروژه  هایی چون ساخت و تجهیز مراکز درمانی آشنا نمودیم. 
مدیریت پروژه ابعاد گسترده ای دارد و به دانش و مهارت  های متفاوت و توسعه 
یافته نیاز دارد. مدیران پروژه بر همه ی جنبه  های یک پروژه باید مسلط باشد، 
این یک گرایش کاری نو و تازه ظهور در مهندسی پزشکی کشور است که افراد 
با قابلیت و مهارت  های خاص و پس از کسب تجارب بسیار می  توانند به این 
مهم وارد شوند الزم به ذکر است در این قسمت تأکید بسیاری به دانشجویان 
جهت آموختن مبانی الجیستیک و امور گمرکی شد همچنین اصول حمل و 
نقل و استاندارد  ها به آنها یادآوری گردید. این گرایش کاری یکی از گرایشهایی 
است که امیدواریم به زودی در این صنعت جای خود را پیدا کرده و شاهد باز 

شدن موقعیت  های کاری مشابه بسیاری در این عرصه باشیم.
مبحث دوم : مهارت  های فروش و مذاکره. در میدان پر رقابت صنعت تجهیزات 
پزشکی که امروزه شاهد آن هستیم باید نیاز مارکت را به خوبی بشناسیم، 
آنالیز کنیم و سپس محصول را ارائه دهیم و نهایتأ محصول را به بازار عرضه 
کنیم ، در این مرحله تنها کیفیت محصول مطرح نیست بلکه نحوه ارائه آن به 
مارکت و گروه هدف نیز مطرح است. در این راستا از استراتژی  های مارکتینگ 
مهارت های فروش و مذاکره حائز اهمیت می گردد. در این کالس تالش نمودم 
دانشجویان را با هدف گذاری ، برنامه ریزی و مهارت  های فروش به صورت 
کامأل کاربردی آشنا نمایم. در این صنعت همواره شاهد چالشها و فرصتهای 
بسیاری در بازار هستیم که با شناسایی آنها  و تسلط بر این مهارت  ها امکان 
مدیریت همه چالش  ها و استفاده از فرصت  ها برای افراد مهیا خواهد شد. امید 
است که در هدایت دانشجویان موفق عملکرده باشیم و به رسالت خود عمل 

کرده باشیم.

آقای مهندس شهاب آهاری
رئیس هیئت مدیره شرکت فنون طب فرتاک و موسس شرکت مهندسی 

پزشکی intelligent Vista Med در کانادا 
سرفصل تدریس: دیجیتال مارکتینگ در مهندسی پزشکی

درصنعت  تاثیرآن  و  مارکتینگ  دیجیتال  مبانی  با  آشنایی  هدف سرفصل: 
تجهیزات پزشکی

بهترین روش جهت پرورش توانمندي  هاي فارغ التحصیالن در رشته مهندسي 
پزشکي، انتقال تجربیات حاصل از فعالیت در این صنعت می باشد. اینجانب 
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خود  شخصي  تجربه  بیان  ضمن  پزشکي  مهندسي  کپسول  در 
کار  و  کسب  شروع  تا  پزشکي  مهندسی  حوزه  به  ورود  درخصوص 
را  رشته  این  التحصیالن  فارغ  و  دانشجویان  که  نمودم  مستقل، سعي 
یعنی  روزترین زمینه  های کاری رشته مهندسي پزشکي  به  از  با یکی 
شبکه  های  گیری  همه  با  امروزه  نمایم.  آشنا  مارکتینگ  دیجیتال 
نسل  فرهنگ  تغییر  و  جامعه  اقشار  تمامی  بین  در  مختلف  اجتماعی 
این درگاه  از  برند  و محصوالت  ارتباط و معرفی  ایجاد  جدید ضرورت 
یک ضرورت غیر قابل انکار می باشد. حضور در بستر دیجیتال تنها به 
هدف فروش و مارکتینگ نیست، بلکه مسیریست تا ارتباط راحت تر و 
موثرتری با مشتریان خود برقرار کنیم. بنابراین مزایای بیشمار دیجیتال 
کاهش  هدف،  مخاطبین  با  موثر  ارتباط  افزایش  جمله  از  مارکتینگ 
هزینه  های بازاریابی از جمله رفت و آمد ضرورت آموزش در این حوزه 

را برای مهندسی پزشکی واجب نموده است.

آقای مهندس عباسی
مدیر فنی و مارکتینگ 

سرفصل تدریس: تعمیرات در مهندسی پزشکی
کالیبراسیون  شرکت  های  معرفی  سرفصل:  هدف 

گارانتی  اصول  ,بررسی  پزشکی  تجهیزات  تعمیرات  بازارکار  وبررسی 
وخدمات پس از فروش در شرکت  ها

وجود اینچنین دوره  هایی باعث میشود تا پیوندی کارساز میان تجربه 
مهندسی  رشته  آموختگان  دانش  و  دانشجویان  و  ایجاد  روز  دانش  و 
پزشکی از روند بازار و فرصت های شغلی با خبر شوند و بتوانند برای 
آینده خود بدرستی تصمیم گیری نموده و مسیر رشد خود را روشن 
این رشته عالقمندان  التحصیالن  فارغ  میان  این  در  ببینند.  و شفاف 
بسیاری نسبت به امور فنی و خدمات پس از فروش وجود دارد ولی 
بایستی به این نکته توجه نمود که به علت اهمیت تجهیزات پزشکی 
و تاثیر بسزای آنها در روند تشخیص و درمان بیماران، این دستگاهها 
از حساسیت باالیی برخوردار بوده و ارائه هرگونه خدمات بایستی طبق 
پزشکی  ملزومات  و  تجهیزات  بازرسی  و  نظارت  اداره  وضوابط  اصول 
تحت نظر سازمان غذا و داروی وزرات بهداشت و درمان صورت پذیرد. 
فروش  از  پس  خدمات  »ضوابط  عنوان  با  آموزشی  مبحث  وجود  لذا 
بسیار  پزشکی  مهندسی  کپسول  دوره  های  در  پزشکی«  تجهیزات 

انتخاب هوشمندانه ای بود.

آقای مهندس حامد خلیلی
مدیر محصول 

داخلی  درسطح  پزشکی  تجهیزات  بررسی صنعت  سرفصل تدریس: 
و بین المللی

هدف سرفصل: اصول رزومه نویسی ورفتارسازمانی آشنایی با مارکت 
و صنعت تجهیزات پزشکی وانواع مشاغل مهندسی پزشکی وهمچنین 

ورود به بازارکار در سطح داخلی و بین المللی
در هر دوره و مرحله ی حرفه ای از زندگی همه ما چه در زمان شروع 
دانش  به  ما  نیاز  کارفرما  یا حتی  و  کارمند  عنوان  به  کار خود  اولین 
رزومه نویسی حرفه ای، دانش چهارچوب  های سازمانی و رفتار سازمانی 
فردی  موقعیت  وارتقای   حفظ  برای  علمی  و  مدون  روش  های  ایجاد 
مورد نیاز است. در این دوره تالش اینجانب براین بودتا دانشجویان را با 
رزومه نویسی واصول چهارچوب  ها و رفتار سازمانی آشنا کنم .همچنین 
پزشکی  مهندسی  رشته  دانشجویان  که  ای  حرفه  گرایش  های  تمام 
ام  می توانند در آنها اشتغال پیدا کنند رابه دانشجویان معرفی نموده 
ام.  داده  آنها شرح  برای  را  ویا منفی درهر حوزه  ابعادمثبت  تمامی  و 
دربازار رو به رشد صنعت تجهیزات پزشکی کشورشاهد رقابت گسترده 

افزایش  و  دانشجویان  سایر  شدن  التحصیل  فارغ  با  زودی  به  و  هستیم  ای 
جمعیت مهندسین پزشک شاهد افزایش این رقابت خواهیم بود. باتوجه به 
نیاز سازمانها کسب مهارت  های هدفمند کسب مهارت  هایی در راستای اهداف 
توسعه فردی می تواندبه دانشجویان و دانش آموخنگان این رشته کمک کندتا 

در موقعیت  های مناسب درسازمان  های موردعالقه شان قرارگیرند. 

خانم مروه ایرجی
مدیریت مهندسی پزشکی راشا

مهندسی پزشکی راشا در بهمن ماه 1398به ثبت رسید و تا به امروز بیش از 
10 دوره فنی در حوزه تجهیزات پزشکی برگزار کرده است. مفتخرم که از بین 
شرکت  هایی که داوطلب جهت برگزاری این دوره بودند شرکت راشا با توجه 
به رضایت دانشجویان از دوره  های اسبق برگزیده شد و توانسته اعتماد برگزار 
کنندگان را جلب کند و راشا مفتخر به برگزاری کاملترین دوره ی مهندسی 
اموخته  های  به  توجه  با  دانشجویان  که  باورداریم  شد.  امروز  به  تا  پزشکی 
کپسول مهندسی پزشکی اینده ای دوچندان روشن تر پیش پایه خود خواهند 
داشت. در ابتدا میزان استقبال و نهایتا میزان رضایت از چنین دوره متفاوتی 
سبب شد تا راشا به فکر برگزاری دوره  های کاربردی مشابه در اینده باشد. الزم 
به ذکر است کلیه دانش اموختگان این شرکت تحت حمایت شرکت تا زمان 
رسیدن به اهدافشان خواهند بود. تمایل دارم در این مقاله از تمام کسانیکه به 
راشا اعتماد کردند قدردانی کنم و امیدوارم در سایر دوره  ها با ما همراه باشند.
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بازاریابی محتوایی  از  توسعه کسب وکارتان  برای  حال که تصمیم گرفته اید 
این  وارد  اینکه  از  پیش  نگه دارید!  دست  کمی  است  بهتر  کنید،  استفاده 
دنیای گسترده شوید، باید استراتژی محتوا تدوین کنید تا بتوانید بهترین 
به  نیز  محتوایی  بازاریابی  در  فعالیت ها،  تمام  مانند  کنید.  کسب  را  نتیجه 
یک برنامه قوی نیاز دارید تا تولید محتوای جذاب و مستمر برای مخاطبان 
برنامه ریزی،  فرآیند  بر  استراتژی محتوا  به طورکلی،  را تضمین کنید.  هدف 
تولید، انتشار و مدیریت محتوا تمرکز دارد. البته فراموش نکنید که منظور 
و  تمام محتوای صوتی  بلکه  نیستند  تنها مقاالت وبالگ شما  از محتوا،  ما 
تصویری که در اینترنت منتشر می کنید را شامل می شود. استراتژی محتوا 
دهد؛ چرا  پاسخ  محتوایی  بازاریابی  با  رابطه  در  به سؤاالت شما  دارد  قصد 
محتوا تولید می کنید؟ مخاطب محتوا چه کسانی هستند؟ محتوای شما چه 
به آن ها کمک می کند؟ کسب وکارها  برای مخاطبان دارد و چگونه  مزیتی 
از بازاریابی محتوایی برای تقویت ارتباط با مشتریان بالقوه و نهایتاً  معموالً 

سود بیشتر استفاده می کنند.
استراتژی محتوا عبارت است از برنامه ریزی برای تولید، انتشار و 

مدیریت محتوای مفید و کاربردی
کریستینا  هال ورسون، برین ترافیک

روزبه روز کسب وکارهای  و  است  افزایش  در حال  در صنایع مختلف  رقابت 
سایت  گزارش  طبق  می آورند.  روی  درون گرا  بازاریابی  به   بیشتری 
 B2B کسب وکارهای  موفق ترین   ،Content Marketing Institute
بازاریابی  را در  بازاریابی خود  بودجه  از  در سال 2018 میالدی 40 درصد 
محتوایی سرمایه گذاری کرده اند. همچنین 55 درصد از آنان قصد دارند این 
بازاریابی  ابتدای راه  بنابراین چه در  افزایش دهند.  مبلغ را در سال 2019 
استراتژی  تدوین  باشد،  گذشته  شما  فعالیت  از  مدتی  یا  باشید  محتوایی 
بازاریابی یا بازنگری آن باعث می شود راه خود را باقدرت و خالقیت بیشتری 

ادامه دهید و ضمن پیشی گرفتن از رقبا، به اهداف خود دست یابید.
استراتژی محتوا دقیقًا چیست؟ مطمئناً در مورد اهمیت تولید محتوا در 
رشد کسب وکار شنیده اید، اما باید بدانید که تولید محتوا زمانی تأثیر خود را 
خواهد گذاشت که به خوبی برنامه ریزی شده باشد. در حین تدوین استراتژی 

بازاریابی باید به نکات زیر توجه کنید:
برای چه کسی محتوا تولید می کنید؟ مخاطب موردنظر شما برای این محتوا 
همان گونه  می کنید؟  تولید  محتوا  مخاطبان  از  تعدادی  چه  برای  کیست؟ 
باشد،  داشته  مختلف  مشتری  گروه  چند  شما  کسب وکار  است  ممکن  که 
استراتژی محتوا نیز می تواند چند دسته مخاطب را هدف قرار دهد. استفاده 
از انواع مختلف محتوا و کانال های متفاوت انتشار می تواند به شما در انتقال 

پیام به تمام این گروه ها کمک کند.

استراتژی محتوا، اولین گام بازاریابی محتوایی 
)بخش اول(

این متن توسط جناب آقای محمد مهاجر 
فصلنامه  برای  محتوا  است  استراتژی 

نیامش تهیه شده است.

قرار است چه مشکلی را برای مخاطبان حل کنید؟ محصوالت و خدمات 
شما باید بتوانند مشکل مخاطبان را حل کنند. در همین راستا، محتوای شما 
نیز باید بتواند مخاطبان را نسبت به این مشکل آگاه کند و درباره راه حل به 
آن ها آموزش دهد. یک محتوای خوب باید برای تمام افراد مناسب باشد؛ هم 
افرادی که در حال کسب آگاهی نسبت به مشکل خود هستند، هم افرادی 
که از محصوالت شما استفاده می کنند تا مشکالت و چالش های خود را رفع 
قالب محصول  راه حل هایی است که شما در  کنند. درواقع محتوا پشتیبان 

ارائه می کنید و مشتریان را به کاربران حرفه ای تری تبدیل می کند.
تمایز شما چیست؟ محصوالت شما و رقبا شباهت زیادی باهم دارند، پس 
مخاطبان باید بدانند که مزیت شما )یا حداقل تفاوت( شما با دیگر رقبایتان 
اینکه  برای  می آید.  شما  کمک  به  محتوا  استراتژی  که  اینجاست  چیست. 
مخاطبان را به خرید محصوالت خود متقاعد کنید، باید با استفاده از محتوا 

برتری خود را ثابت کنید.
چه  از  دارید  قصد  می کنید؟  استفاده  محتوایی  فرمت های  چه  از 
فرمت هایی استفاده کنید؟ اینفوگرافیک، پست وبالگ، ویدئو، پادکست؟ پس 
از مشخص شدن موضوعات مدنظرتان، باید نسبت به فرمت محتوای تولیدی 

نیز تصمیم بگیرید.
کانال های موردنظر شما کدم اند؟ همان طور که می توانید در فرمت های 
مختلفی به تولید محتوا بپردازید، کانال های متفاوتی نیز برای انتشار آن ها 
باشند  شما  خود  به  متعلق  است  ممکن  کانال ها  این  شماست.  روی  پیش 
حساب  یک  تنها  شما  اجتماعی  رسانه های  مانند  یا  و  وب سایت(،  )مانند 

کاربری در آن ها داشته باشید.
نحوه مدیریت تولید و انتشار محتوا: تعیین نحوه تولید و انتشار تمامی 
اینکه بدانید مسئول تولید  پیچیده ای است.  محتواهای موردنظر کار نسبتاً 
هر محتوا چه کسی است و قرار است چه زمانی در کدام کانال منتشر شود 
امر بسیار مهمی است. در این مرحله تقویم محتوا به کمک شما خواهد آمد.

بدون  محتوایی  بازاریابی  است؟  محتوا ضروری  استراتژی  داشتن  چرا 
داشتن استراتژی معموالً به تولید محتوای متفرقه و بی هدف منجر می شود. 
چنین محتوایی نه تنها باعث گمراه شدن مخاطبان می گردد، بلکه می تواند 
بر اعتبار برند شما نیز تاثیری منفی بگذارد. عالوه بر این، نداشتن استراتژی 
شمارا به سمت تولید محتوای عمومی )Generic( سوق می دهد که در حال 
حاضر دیگر هیچ فایده ای برای شما نخواهد داشت. محتوای عمومی به صورت 
ارگانیک در نتایج جستجو ظاهر نمی شود زیرا تقریباً بی نهایت مطلب مشابه 
ترغیب  به مشارکت  را  مخاطبان  محتواهای عمومی  دارد.  آن وجود  درباره 
نمی کند و آن ها به اشتراک نخواهند گذاشت. به همین دلیل محتوای عمومی 
نمی تواند شمارا به اهدافتان نزدیک کند و درنهایت غافل شدن از استراتژی 

محتوا حتی ممکن است باعث گردد تا پیام شما به مخاطبان هدف نرسد!
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بررسی اثر ضدمیکروبی 
کیتوسان در بهبود زخم

آقای محمدرضا یارمند دانشجوی کارشناسی، گروه مهندسی 
پزشکی، دانشگاه علم و هنر یزد ، آقای حسین عجمین استادیار 
نانو مواد سرامیکی، پژوهشکده مواد  و عضو هیئت علمی گروه 

سرامیکی، سازمان جهاد دانشگاهی استان یزد

چکیده: مبارزه با مقاومت باکتریایی یکی از نگرانی های امروزی است، زیرا 
نشان  داده ها  باکتری ها هستند.  اصلی کنترل  منبع  آنتی بیوتیک ها همچنان 
تولیدشده، یک میکروارگانیسم وجود دارد  آنتی بیوتیک  ازای هر  به  می دهد 
که در برابر آن مقاوم می شود. پلیمرهای طبیعی، به عنوان منبع عوامل ضد 
هستند.  باکتریایی  عفونت  به  ابتال  از  جلوگیری  برای  جدید  راهی  باکتری، 
بودن  دارا  با  و  ساکارید  آمینوپلی  فراوان ترین  به عنوان  کیتوسان  و  کیتین 
در  بودن،  میکروبی  ضد  و  بودن  سازگار  زیست  ازجمله  زیادی  خصوصیات 
زمینه های مختلفی ازجمله پزشکی و بهبود زخم و زخم پوش های مختلف، 
ضدمیکروبی  مکانیسم  می شود  سعی  مقاله  این  در  دارد.  قرار  موردتوجه 

کیتوسان بررسی شود.

کلمات کلیدی: کیتین، کیتوسان، خاصیت ضدمیکروبی، بهبود زخم

مقدمه: خاصیت ضد میکروبی نوعی عامل است که از رشد میکروارگانیسم های 
بین  از  را  آن ها  حتی  یا  می کند  متوقف  را  آن  و  کرده  جلوگیری  بیماری زا 
می برد. حداقل از 2000 سال پیش که مصریان باستان و یونانیان از عصاره ها 
و کپک های مختلف گیاه برای درمان عفونت استفاده می کردند، عوامل ضد 
میکروبی شناخته شده بودند. در سال های اخیر تحقیقات زیادی برای تولید 
کامپوزیت هایی جهت کاهش مقاومت میکرو ارگاسم ها انجام گرفته است. یکی 
از مواردی که این موضوع اهمیت بسزایی پیدا می کند بحث ترمیم زخم )شکل 

1( است.

شکل 1. مراحل ترمیم زخم

به  فرانسوی  دانشمندی  کیتوسان:  و  کیتین  ویژگی های  و  ساختار 
 1811 درسال  بار  اولین  برای  را  کیتین   ،)Braconnot( براکونوت  نام 
سال  در   )Rouget( روگت  آن  از  بعد  کرد.  شناسایی  و  استخراج  قارچ  از 

کیتین  بازی  زدایی  استیل  فرایند  از  را  کیتوسان   1859
یک  کیتین،  آورد.  دست  به  پتاسیم  هیدروکسید  حضور  در 
شیمیایی فرمول  با  نیتروژن  حاوی  تغییریافته  ساکارید   پلی 
 C₈H₁₃O₅N(n( و بانام علمی )بتا-)1--<4(-2 - استامیدو-2-

به عنوان  ماده  این   .)2 )شکل  است.  گلوکوپیرانوز(  داکسی-دی 
پوسته  در  کیتین  می شود.  شناخته  سلولز  از  بعد  طبیعی  پلیمر  فراوان ترین 
سلولی  دیواره  و  حشرات  کوتیکول  میگو،  و  خرچنگ  مانند  سخت پوستانی 
قارچ ها یافت می شود. در سخت پوستان یا به طور خاص صدف، کیتین به عنوان 
یک ترکیب شبکه پیچیده با پروتئین هایی یافت می شود که کربنات کلسیم 
در آن ها رسوب می کند و پوسته سخت ایجاد می کند. ساختارهای سلولز و 
کیتین شباهت بسیار زیادی با یکدیگر دارند. در سلولز گروه های هیدروکسی 
مورد  در  و  استامید جایگزین شده  با گروه های   2 موقعیت کربن شماره  در 
کیتوسان گروه های آمین جایگزین گروه های هیدروکسی در سلولز شده اند. 
گاما  و  بتا  آلفا،  با  که  است  متفاوت  دارای سه شکل  حالت جامد  در  کیتین 

مشخص می شود.

شکل 2. ساختار بیوپلیمر کیتین

کیتین هنگام تبدیل به کیتوسان )با استیالسیون جزئی در شرایط قلیایی( 
کاربردهای بیشتری دارد. کیتوسان مشتقی از کیتین است که تفاوت آن با 
کیتین در تعداد گروهای استیل موجود در زنجیره پلیمری است. کیتوسان 
)بتا-)1--<4(-2 -آمینو- بانام علمی  و   )C₆H₁₁O₄N(n با فرمول شیمیایی 

گروه های  درصد  صد  که  پلیمری   .)3 )شکل  گلوکوپیرانوز(.  2-داکسی-دی 
آمین آن استیل دار شده باشد را کیتین و پلیمری بدون گروه های آمیدی را 
کیتوسان می نامند. کیتین را می توان با آماده سازی آنزیمی یا فرآیند شیمیایی 
به کیتوسان تبدیل کرد. روش های شیمیایی به دلیل کم هزینه بودن و مناسب 
بودن برای تولید انبوه برای اهداف تجاری به طور گسترده ای استفاده می شوند.

شکل 3. ساختار بیوپلیمر کیتوسان

همین  وجود  است.  موجود  طبیعت  در  بازی  به صورت  کیتوسان  و  کیتین 
خصوصیت منحصربه فرد است که آن ها را قادر می سازد تا به صورت شیمیایی 
با چربی ها، کلسترول، پروتئین، DNA،RNA -و یون های فلزی پیوند تشکیل 
دهند. به دلیل خاصیت چربی دوستی باال در آب و بسیاری از حالل های آلی 
نامحلول است و کیتوسان نیز در محلول اسیدهای رقیق در pH>6 قابل حل 
است. دو ویژگی مهم کیتین، کیتوسان و مشتقات آن ها باعث شده تا به عنوان 
بار  ازنظر  الف(  آیند.  به شمار  از پوست  برای محافظت  یک کاندیدای خوب 
الکتریکی مثبت هستند ب( وزن مولکولی آن ها عموماً باالست و نمی توانند به 

داخل پوست نفوذ کنند.

کاربردهای کیتین و کیتوسان: کیتین دارای خواص درمانی اثبات شده 
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بسیار زیادی ازجمله: تقویت سیستم ایمنی و ترمیم سریع زخم ها، خاصیت ضد 
میکروبی و آنتی اکسیدان قوی و هضم آسان می باشد. کیتین و کیتوسان دارای 
خصوصیاتی ازجمله سازگاری زیستی باال، سمت پایین، زیست تخریب پذیری و 
خواص درمانی و ضد میکروبی هستند و پیشرفت های زیادی برای بهبود خواص 
آن به منظور استفاده در مهندسی بافت، ترمیم زخم ها و سیستم های رهایش 
دارو به دست آمده است. کیتین و کیتوسان دارای ساختمان منحصربه فرد و 
قرار  مورداستفاده  و صنعت  پزشکی  در  گسترده  به طور  هستند  خصوصیاتی 
می گیرند. مواد کیتوسانی به طور گسترده ای در صنایع دارویی، صنایع غذایی 
و کشاورزی و همچنین صنایع آرایشی و مواد زائد استفاده می شود. عالوه بر 
این موارد، خصوصیات بیولوژیکی چون چسبندگی زیستی، ضد سرطان، ضد 
و  خون  کننده  منعقد  آنتی اکسیدان،  درد،  و  التهاب  کاهش دهنده  میکروب، 
کاهش دهنده کلسترول، آن ها را از دیگر پلیمرهای زیستی متمایز کرده است. 
فیلم های تهیه شده از کیتوسان با درجه پایین استیل زدایی برای بهبود زخم 
بسیار مناسب است. آن ها به سطح بافت چسبیده و باعث افزایش کراتینوساید 
شده و به دنبال آن تولید بافت جلدی می کنند. کیتوسان به عنوان یک ماده 
پرکننده دندان به کار می رود که می تواند قارچ های روی سطح دندان را از 
بین ببرد و همچنین کاربرد وسیعی در چشم پزشکی دارد. به طورکلی می توان 
و  کاغذسازی  صنایع  آب،  مهندسی  و  فاضالب  تصفیه  زمینه های:  در  آن  از 
بسته بندی، صنایع نساجی، مواد آرایشی و بهداشتی، صنایع غذایی، کشاورزی، 
سوختگی  و  زخم  بهبود  و  دارو  رهاسازی  بافت،  مهندسی  کروماتوگرافی، 

استفاده کرد.
مفهوم زخم پوش: پیش از قرن نوزدهم، زخم با مواد طبیعی پوشانده می شد. 
این مواد طبیعی اغلب ترشحات زخم را نگه نمی داشتند و در اثر چسبندگی 
به محل زخم سبب التهاب و عفونت آن می شدند و روند بهبود را به تأخیر 
می انداختند. این موضوع سبب شد تا زخم پوش های جدیدی اختراع شود. 
قابلیت جذب  از: داشتن  ویژگی های زخم پوش مناسب عبارت اند  مهم ترین 
ترشحات اضافه از روی زخم، حفظ و نگه داشتن رطوبت در محل زخم، داشتن 
از  قابلیت عبور دهی گاز، عایق گرمایی بودن، غیر سمی بودن، برخورداری 
خاصیت ضد باکتریایی و ممانعت از ورود میکروب ها به محل زخم، جدا شدن 
آرام بدون آسیب رساندن، در زخم پوشهازبرخی پلیمرهای طبیعی استفاده 
هیالورنیک  دکستران،  آلرژینات،  سلولز،  کیتوسان،  و  کیتین  مانند:  می شود 

اسید، هپارین، کالژن و فیبرین.
بهبود  روش  جدیدترین  زخم  به  دارورسانی  کیتوسانی:  پوش های  زخم 
زخم است. دارورسانی به محیط زخم می تواند باهدف جلوگیری از عفونت یا 
کاهش درد انجام شود. به عنوان نمونه، می توان از آنتی بیوتیک ها برای مقابله با 
باکتری های زخم یا داروهای ضد درد برای تسکین درد بیمار استفاده کرد. در 
این روش از پلیمرهای زیست سازگار و زیست تخریب پذیر ازجمله کیتوسان 

برای دارورسانی در محل زخم )شکل 4( استفاده می شود.
و  باکتریایی  ضد  خواص  کیتوسان  خانواده  ترکیبات  و  کیتوسان-کیتین 
بهبوددهندگی عالی دارند. تفاوت بین محصوالت پایه کیتوسان و پانسمان های 
سنتی مانند گاز یا پشم پنبه این است که کیتوسان به طور فعال در فرآیندهای 
از کیتین و  گزارشی در مورد کامپوزیتی  ترمیم زخم شرکت می کند. اخیراً 
این  می دهد  نشان  که  است  منتشرشده  زخم ها  ترمیم  برای  نقره  ذرات  نانو 
کامپوزیت خاصیت ضد باکتری باال و همچنین سازگاری زیادی باپوست دارد.

عوامل  مهم ترین  از  برخی  کیتوسان:  ضدمیکروبی  خاصیت  بر  مؤثر  عوامل 
شامل وزن مولکولی و درجه استیل شدن، pH، نوع میکروارگانیسم، اجزای 
است.  آن  مشتقات  همچنین  و  کیتوسان  منبع  میکروبی،  رشد  محیط 

زیادی  تأثیر  آن  مولکولی کیتوسان در خصوصیات زیست پزشکی  وزن 
بار مثبت آن،  و  افزایش حاللیت  با  استیالسیون  این، درجه  بر  دارد. عالوه 

به شدت بر خواص ضد میکروبی آن تأثیر می گذارد. مطالعات نشان می دهد 
که کیتوسان استخراج شده از قارچ در مقایسه با کیتوسان میگو در برابر برخی 

از میکروارگانیسم های بیماری زا تأثیر بیشتری دارد.

شکل 4. رهایش نانو ذرات کیتوسان در محل زخم

نتیجه گیری: کیتوسان از ویژگی های مهمی برخوردار است که می تواند در 
زمینه های مختلفی بسیار مفید باشد. کیتوسان ممکن است یکی از مهم ترین 
بیوپلیمرهایی باشد که می تواند برای تولید پانسمان زخم مورداستفاده قرار 
نیز  از عفونت زخم  از جلوگیری  روندترمیم زخم،  بر تسریع  گیرد که عالوه 
است.  زخم  روندترمیم  در  ضروری  مرحله  این یک  که  می کند  جلوگیری 
طبیعی  بهبود  روند  می شود،  استفاده  زخم  پانسمان  به عنوان  که  کیتوسان 
وجود  ندارد.  داخلی  سلول های  برای  سمیتی  هیچ  و  می کند  تحریک  را 
پانسمان های زخم متعدد بر پایه کیتوسان در بازار نشان دهنده اهمیت این 
بیوپلیمر در تسریع روندترمیم زخم است. عالوه بر این، اصالح شیمیایی این 
پلیمرها بهبود حاللیت آن ها در محیط های آبی یا حالل های آلی را در پی 
داشته که این امر موجب افزایش فعالیت های بیولوژیکی و نیز افزایش کاربرد 
آن ها در پزشکی شده است. در این مقاله تالش شد تا اطالعاتی از خاصیت 

کیتین و کیتوسان به ویژه در بهبود زخم به مخاطب داده شود.
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برند شدن، واجب تر از نان شب
مطلب زیر توسط آقای مسعود عباسی مقدم 
مؤلف، مدرس و مشاور برند سازی شخصی 

برای فصلنامه نیامش تهیه شده است.

برند شخصی شما یک تصویر ذهنی است که وقتی دیگران به شما فکر می کنند، آن را تجسم می کنند. این 
بین رقبا منحصربه فرد نشان  ارزش ها، شخصیت و ویژگی های خاصی است که شمارا در  تصویر نشان دهنده 
می دهد. برند شخصی تصویر و نشانی است که از یک فرد ساخته می شود و برند سازی شخصی، مسیر رسیدن 
به آن تصویر است. موضوع برند سازی شخصی چیز جدیدی نیست. از زمان روم باستان هم افرادی بودند که 
در سخنوری و جنگاوری زبانزد بودند و لباس و حتی سبک صحبت آنان برای مردم الگو بود. بارزترین نمونه 
ابوریحان  برندهای شخصی زمان قدیم، مشاهیر هستند. به عنوان مثال سقراط و افالطون برندهای فلسفه، 
بیرونی برند نجوم، ابوعلی سینا برند پزشکی، موالنا برند عرفان و دکتر حسابی برند فیزیک می باشند. برند 
سازی شخصی، اولین بار در سال 1937 توسط »ناپلئون هیل« معرفی شد. این ایده بعدها در سال 1981 
در کتاب »جایگاه یابی، نبرد برای ذهن شما«، توسط« آل رایس« و »جک تاروت« مطرح شد. سپس » تام 
پیترز« اولین بار اصطالح برند سازی شخصی را در سال 1997 در مقاله به نام »برندی به نام شما« بیان 
کرده است. او می گوید: برای موفقیت در کسب وکار، مهم ترین وظیفه شما این است که مدیر بازاریابی 
باید نگاهی متفاوت  برند هستید و مسئول آن هستید و  باشید. شما یک  نام خودتان  به  کسب وکاری 
به خود داشته باشید. شما یک کارمند نیستید و به هیچ شرکتی تعلق ندارید. شما مدیرعامل شرکت 
خودتان هستید. برای مدیر شرکت خود بودن، باید خود را رشد داده، ترویج کرده و نظر بازار را جلب 
نمایید. برند سازی شخصی، نیازمند زمان است. درست مانند کاشتن یک دانه و انتظار کشیدن برای 
اینکه رشد کند و قد بکشد. شاید بتوان با آب، خاک، غذا و نور بهتر، به رشد سریع تر این گیاه کمک 
کرد، اما نمی توان با فشار رسانه ها، یک دانه را تشویق کرد که یک شبه، به یک نهال ثمربخش تبدیل 
شود. برندها همچون قالی بافته می شوند و این مستلزم زمان، هنر و دانش است. برند شخصی هر فرد 
با تولد او شکل می گیرد، اما پس از مرگ او هم ممکن است به حیات خود ادامه دهد. همه افراد 
می توانند در این مسیر قدم بردارند؛ اما همه افراد نمی توانند به برند شخصی برسند. این روزها 
حرف های زیادی می شنوید که فرآیند ساخت برند بی تأثیر است. این حرف نادرست است. فرآیند 
ساخت برند همیشه نتیجه می دهد. چیزی که هست این است که نتیجه می تواند به نفع یا ضرر 

شما باشد، اما همیشه نتیجه ای به همراه دارد. 

www.moqaddam.com

هنوز هم قویاً معتقدم آمیخته بازاریابی که »نیل بوردن« برای نخستین 
کارتی«  »مک  معروف  پی«  چهار  »مدل  اون  به تبع  و  کرد  مطرح  بار 
در طراحی  اینکه کسب وکار شما  به شرط  منتها  است،  کاربردی  همچنان 
با  باشد. خیلی  و مخاطب محور عمل کرده  پیشنهادی خود، درست  ارزش 
یاد  جدید  بازاریابی  آمیخته  به عنوان  اون  از  خیلی ها  که  سی«  چهار  »مدل 
ایران  به  از وقتی  یازده ساله من  می کنند، میانه خوب و کاربردی ندارم. تجربه 
برگشتم و در کسوت  مشاوره با برندها و سازمان ها مشغول به فعالیت شدم نشان 
داده که »مدل مک کارتی« همچنان کاربردی ترین مدل برای فرهنگ کسب وکار 
ایرانی است. منتها به شرط اینکه پیش تر ذکر کردم. در این خصوص باید بگم عزیزان، 
اساتید و بدعت گذاران که از سر ایجاد تمایز نغمه های فالش بازاریابی سر می دهید، 
پکیجینگ و یا بسته بندی یک پی مجزا نیست و زیرمجموعه پی پروداکت  در »مدل 
چهارپی« قرار می گیرد. محصول بدون بسته بندی به مثابه انسان عریان و فاقد لباس 
است. لذا تن محصول شریف است به جان بسته بندی اش و می تواند بسته بندی زیبایش 
می دهد.  ارتقا  شمارا  محصول  ارج وقرب  بسته بندی  در  خالقیت  لوندیش.  نشانه  باشد 
لطفاً به راحتی از این موضوع نگذریم و اندکی از ذهن خالق و پویای خودمان را مصروف 
طراحی بسته بندی و احترام به هیجان پیش و پس از خرید مخاطب از این طریق نماییم.

آقای دکتر نیاکو نوروزی دکترای مدیریت بازاریابی
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پله های
بیان

فکر
مطلب زیر توسط آقای مهندس امیررضا توحیدی 
کارشناس مهندسی پزشکی برای فصلنامه نیامش 

تهیه گردیده است.

ناخواسته هر زمان در  انسان وجود پیداکرده است  از زمانی که  ذهن آدمی 
از موانع موجود مورد چالش قرارگرفته است و به وسیله روحیه  مقابل پرش 
معونتی که پروردگار داناتر او قرار داده است خواهان آموزش آنچه یاد گرفته 
است به هم نوع خود بوده است. این آموزه ها به نسل های آینده درگذر زمان 
تا آن  انتقال یافته و موجب آمادگی و تکامل بشری شده است  سینه به سینه 
زمانی که انسان موفق به اختراع قلم شد که موجب دگرگونی زندگی و تکامل 
او در طول زمان گردید. شاید در بین تمام علم هایی که انسان موفق به کشفان 
در عالم هستی وبیان آن شده است واالترین آن، دانشی است که حد اعلی 
اثبات منطق را در آن به کاربرده است که از دید من آن علم، علم مهندسی 
پزشکی است. همه ما می دانیم که مهندسی پزشکی علمی است که به دنبال 
اثبات ارتباط منطقی بین دو علم مهندسی و پزشکی می باشد که به عبارتی 
اگر از این دو علم به ترتیب فاکتورگیری انجام دهیم درواقع مهندسی پزشکی 
پلی مابین فیزیک و زیست را ایجاد می کند. و اما این علم نو پایی که در کشور 
عزیز ما ایران نیز سنی از گسترش پیدا کردنان نمی گذرد، بسیار شاگردهای 
مستعدی دارد که برای تجلی بخشیدن به این علم واال تالش وجدیت زیادی 
در  آنچه  بیان  در  صحیح  ذهنی  خط  شکار  به  موفق  اما  می دهند  خرج  را 
ذهنشان هست، نمی شوند. به همین جهت وظیفه دانستم اندک آموخته ای 
در سله تحصیلی خود اندوخته ام را با عزیزان به اشتراک بگذارم. از دید من 
در هر عملی که انسان تصمیم به انجامان دارد اولین و مهم ترین سوالی که 
باید از خود بپرسد این است که: من که هستم و به دنبال چه می باشم..!؟ به 
عبارتی اولین گام خودشناسی ست همان طور که موالی متقیان حضرت علی 
)ع( می فرماید: »هدف نهایی معرفت، آن است که آدمی خود را بشناسد. هر 
که خود را بشناسد، به نتیجه و غایت هر شناخت و دانشی دست یافته است« 
منظور بنده از بیان این سمت از موضوع این می باشد که وقتی شما خودتان 
پیدا  را  علم  این  به  نسبت  را  اشتیاق خود  و  عالقه  دلیل  بشناسید  را خوب 
خواهید کرد وازدید من فرد باید به طرف موضوعی برود که او را بیشتر به فکر 
فرومی برد او را وادار به خیال پردازی دران باب می کند این موضوع می تواند 
از فروختن یک قلم جنس و شروع بیزینس بوده و یا حتی اختراع یک وسیله 

برای کمک حال انسان باشد.

از  فرد  یعنی  است:  علم  این  از  حداکثری  آگاهی  مساله  این  مرحله  دومین 
دست  باز  ذهنیت  یک  به  تا  باشد  داشته  را  مطالعه  حداکثر  جوانب  تمامی 
یابد آنگاه ریشه های خالقیت در فرد شروع به رشد کرده که باعث استنباط 
مهندسی  علم  پیشرفت  محرک  بهترین  حقیر  نظر  به  و  شد  خواهد  بهتراو 
چیزی نیست جز خالقیت..!!! تمام اختراعات مهندسی که تا به امروز مشاهده 
می فرمایید همگان ها بیشتر ثمره خالقیت آن مخترع بوده که باعث تسهیل 
تمام  به  پیشنهاد من  اما  است.  پیش آمده شده  مساله  به  پیدا کردن جواب 
دوست داران علم مهندسی پزشکی و عزیزان مشتاق به مقاله نویسی هستند 
این است. که به دلیل نوپا بودن این علم و روشن نبودن بسیاری از جوانب و 
وابعادی که می تواند در این علم کمک رسان متخصصین باشد بیشتر تمرکزتان 
را صرف نوشتن مقاالت تحقیقاتی کنید و در این کار حداکثر همکاری را با 
دیگر متخصصین سایر علم ها اعم از زیست شناسان، پزشکان، شیمی دانان، 
علی الخصوص فیزیک و ... را داشته باشید، اگر ما بتوانیم بهترین شناخت را 
از یک موضوع داشته باشیم آن روز می توانیم بهتر پل ارتباطی رابین سایر 

موضوعات را پیدا کنیم.

سخن آخر: جهان باگذشت این همه مدت هنوز جوانب ناشناخته ی بسیاری 
دارد که همگان ها برای تجلی یافتن بهتر زندگی بشر در اختیار او قرارگرفته 
به  همنوعانمان  و  خودمان  پیشرفت  برای  آن  از  ما  است  خوب  که  است 
بهترین شکل ممکن باشیم و موجب سرافرازی مردم عزیز کشورمان ایران که 

سال هاست طعم انواع ظلم ها چشیده اند؛ واقع گردیم.
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پیشنهادهای جدید و قیمت گذاری 
در اقتصاد »دو متری«
آقای مهندس محمود کرمی مدرس  توسط  زیر  متن 
عارضه یابی،  کسب وکار،  گر  تحلیل  و  کوچ  بیزینس 
نیامش  فصلنامه  برای  بازاریابی  و  سازی  سازمان 

نوشته شده است.

تأثیر ارزش:  و  هزینه  ایمنی،  اصلی  عامل  یک  به عنوان  فیزیکی   فضای 
از ویروس کورونا  برای جلوگیری  اندازه گیری هایی که دولت ها  و   COVID-19
اگرچه  می کند.  مختل  چشمگیری  به طور  را  ما  اقتصاد  و  جامعه  داده اند،  انجام 
رویکردها در کشورهای مختلف متفاوت است، اما فاصله فیزیکی در هسته اصلی 
یک  یا  بزرگ  مقیاس  در  واکسیناسیون  زمان  تا  می رود  انتظار  و  است  اقدامات 
درمان انقالبی ادامه یابد. کارشناسان پیش بینی می کنند که این مسئله در مقیاس 
کامل ممکن است هنوز دو سال طول بکشد. اقتصاد دو متری، به دلیل فاصله 
بین دو نفر که باید برای جلوگیری از ویروس استفاده شود، نامیده می شود عادتی 
جدید برای مدت طوالنی تر است. برای بسیاری از صنایع این امر باعث افزایش 
هزینه ها و ظرفیت پایین برای ارائه کاالها و خدمات می شود. چالش اساسی برای 
شرکت های متضرر این خواهد بود که آن ها تا چه اندازه قادر به ارائه پیشنهاد ها 
امر  این  می کنند.  منتقل  مشتریان  به  را  هزینه  افزایش  و  هستند  خود  ارزش 
مستلزم استراتژی شفاف و تغییر ذهنیت شرکت است. گذشته از اینکه محرک 
جدید هزینه است، اقتصاد دو متری همچنین محرک های ارزش جدید و منابع 

بالقوه نوآوری را معرفی می کند.

اقتصاد  بود: در  فیزیکی محرک جدیدی خواهد  از صنایع، فضای  بسیاری  برای 
خدماتی جامعه مدرن، اکثریت  قریب  به  اتفاق بخش ها ظرفیت کمتری را تجربه 
می کنند: از خطوط هوایی، فروشگاه ها و رستوران ها، تا تئاتر، سینما، آرایشگاه ها 
و سالن های ورزشی. در هواپیماهای امروزی، به سختی می توان از برخورد زانو با 
شخصی که در صندلی بعدی قرار دارد خودداری کرد، چه رسد به این که دو متر 
برای رعایت محدودیت های  باشد. راه حل آشکار  از مسافران دیگر فاصله داشته 
فاصله فیزیکی، کاهش ظرفیت نشستن هواپیما است. سینماهای ایران با امید به 
فعال  فاصله گذاری  برنامه نشستن  اشتراک گذاشتن  به  بازگشایی چراغ سبز در 
کم  ظرفیت  اساس  بر  بازگشایی  برای  را  برنامه هایی  ورزشی  سالن های  بوده اند. 
شده با برنامه های مشخص پیشنهاد داده اند. واقع بینانه می توان انتظار داشت که 
ظرفیت پیشنهادی تا 70٪ در سراسر جهان کاهش یابد، که بستگی زیادی به 
صنعت و ویژگی های خاص شرکت دارد. عالوه بر این می توان انتظار داشت که 
تقاضا به آهستگی رفع شود، زیرا مصرف کنندگان در ابتدا از جنبش های اجتماعی 
دور می شوند. عالوه بر این محدودیت های ظرفیت، برای مطابقت با استانداردهای 
جدید بهداشتی نیز نیاز به سرمایه گذاری است. واضح است که بستری در حال 
شکل گرفتن برای شرکت ها وجود دارد تا از این افت چشمگیر سود جلوگیری 
کنند. اقدامات ساده کاهش هزینه کافی نیست و در آغاز این بحران تا حد زیادی 
هواپیما  بلیت  نرخ  افزایش  احتمال  مورد  در  ما  است. همه ی  خسته کننده شده 
به دلیل نیاز خالی به صندلی آگاه بودیم. این عبارت بسیار دقیق یک ضرورت 

محض است.
به همین ترتیب، فضای فیزیکی و مجاورت محرک ارزش بسیاری از مصرف کنندگان 
خواهد بود: در طول سال های گذشته، به مصرف کنندگان آموزش داده شده است 

این  مصرف کننده  عمومی  احساس  شوند.  برخوردار  تخفیف  و  از حجم  باید  که 
بوده است که به طور مداوم بیشتر و حتی باقیمت های بهتر خرید کند. تخفیف 
با محصوالت  اینترنتی  دهنده های سخت، شرکت های مد سریع و فروشگاه های 
»ساخت کشور چین« بخش فزاینده ای از هزینه های مصرف کننده را فتح کرده اند. 
درحالی که دیدیم که فاصله فیزیکی منجر به محدودیت ظرفیت برای شرکت ها 
می شود، اما ورق برگشت مسئله از دید مشتری کمبود است. در جستجوی ایمنی، 
مشتریان می پذیرند و درک می کنند که ما نمی توانیم همه را در یک زمان با یک 
قیمت )کمترین( یکسان داشته باشیم. در زمان کمبود، کیفیت باالتر از کمیت 
حال  در  خرده فروشی  در  به عنوان مثال  می کنند.  بیشتری  انتخاب  افراد  و  است 
حاضر تجربه می کنند که مراجعه به مغازه هایشان به طور واضح کاهش یافته است. 
قابل توجه است که تبدیل در فروشگاه افزایش یافته است. خرید سرگرم کننده به 
خرید مقصد تبدیل می شود. خرید مواد غذایی آنالین اکنون به دلیل تغییر درک 
مواد  فروشگاه جدید  دارد.  زیادی  تقاضای  ایمنی،  مورد  در  مصرف کننده  ارزش 
غذایی آنالین ایرانی به دلیل محدودیت ظرفیت رقبای سنتی، رونق فوق العاده ای 
را تجربه کرده اند. مصرف کنندگان از تمام بخش ها برای سفارش آنالین » سریع« 
آموزش می بیند و به شدت دیجیتالی شدن خرده فروشی را تسریع می کند. فاصله 
برای  کمتری  تمایل  مصرف کنندگان  که  است  معنی  این  به  همچنین  فیزیکی 
جابجایی دارند و باعث می شود مجاورت یک محرک اصلی ارزش باشد. بسیاری 
از ما امکانات عالی تفریحی محلی را )دوباره( کشف خواهیم کرد. عالوه بر این، 
به  نبودند،  قباًل  که  بود  خواهند  هم  کنار  در  گذشته  از  بیشتر  بسیار  خانواده ها 
در  کمتر  مردم  محدود،  جامعه  یک  در  می شدند.  تبدیل  هدف  گروه  مهم ترین 
الهام  گرایش ها  پذیرش  اوایل  از  و  می گیرند  قرار  )فیزیکی(  بازاریابی  معرض 
خوردن  و  نوشیدن  تا  گرفته  مد  از  اجتماعی،  روندهای  رشد  سرعت  می گیرند. 
آهسته  مشتری  رفتار  جدید  سبک  که  دارم  انتظار  بنده  شد.  خواهد  کند  غذا، 
باید زنجیره ارزش کلی مدل کسب وکار خود را دوباره  شروع شود: »ما مطمئناً 
ارزیابی کنیم.« مصرف کنندگان به احتمال زیاد به پیام های مثبت پاسخ می دهند 
تغییر  این  بیشتر است.  و مارک های معمول آن ها  به مغازه ها  وفاداری نسبت  و 
رفتارهای مصرف کننده و درک ارزش نیاز به تغییر ذهنیت و بازنگری استراتژیک 
برای شرکت ها دارد: آیا ما فقط آنچه الزم است برای اجرای اقدامات احتیاطی 
اقتصاد دو متری انجام می دهیم، یا کارهای بیشتری انجام می دهیم تا از رقابت 
جدا شویم و نوآوری های جدیدی را برای پاسخگویی به آن ها ایجاد کنیم. تغییر 

خواسته های مشتری؟
به  فیزیکی  فضای  تبدیل شدن  با  باشد:  متناسب  باید  قیمت گذاری  و  پیشنهاد 
یک محرک جدید هزینه اصلی )اما به همین ترتیب، محرک ارزش کلیدی برای 
مشتریان(، شرکت های متضرر باید در مورد فرصت هایی برای جبران فشار سود از 
طریق پیشنهادهای بهتر و قیمت گذاری فکر کنند. فضا، ایمنی، کیفیت، مجاورت، 
که  است. شرکت هایی  افزایش  حال  در  محرکه  عامل  تأیید،  و  خانوادگی  اوقات 
به وضوح قادر به ارائه این عوامل محرک ارزش هستند، در مقایسه با شرکت هایی 
که در انجام این کار توفیق کمتری دارند، موقعیت رقابتی پیدا می کنند. به طور 
واضح نقش سیگنالینگ برای شرکت ها وجود دارد که باید در این زمینه آموزش 
دهند تا از درک مشتری مبنی بر اینکه این هزینه ها و ارزش های جدید به صورت 
کمبود  و  می یابد  کاهش  ظرفیت  کند.  جلوگیری  می یابند  تحقق  »رایگان« 
به صراحت برای مشتریان شناخته می شود. تأثیر منطقی این است که قیمت ها 
و  است  متری  دو  اقتصاد  در  قابل اجرا  قیمت  افزایش  چقدر  اینکه  می روند.  باال 
چه مکانیسمی به بهترین وجهی کار می کند بستگی به میزان وجود گزینه های 
دیجیتال و اینکه آیا یک پیشنهاد جدید و افزایش قیمت منصفانه تلقی می شود 

بستگی دارد.
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نکاتی در زمینه مهندسی پزشکی و 
توسعه در ایران

ارشد  کارشناس  عبداللهی  محمدرضا  مهندس  آقای  توسط  زیر  مطلب 
مهندسی پزشکی، نویسنده و مدرس دانشگاه و خانم مهندس فاطمه سادات 
میراحمدیان کارشناس ارشد مهندسی پزشکی، مدیر تولید و کنترل کیفی 

تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی برای فصلنامه نیامش تهیه شده است.

از  کلیشه ای  مخاطبان،  ذهن  در  است  ممکن  مطالب  از  دست  این  نگارش 
مطالب را به یاد آورد چراکه به طور مستقیم و غیرمستقیم به این کلیدواژه ها 
این  حرف  است.  پرداخته شده  مهارت آموزی  و  فردی  رشد  توسعه،  ازجمله 
متن نوشته شاید در حوزه همین صحبت ها باشد اما کمی آن را صمیمانه تر 
مطرح می کنیم تا بهتر جان کالم را درک کنیم. به عنوان مدرس و مؤلف در 
حوزه مهندسی پزشکی عرض می کنیم، دانشجویان رشته ما اهمیت واژه و 
به خصوص در گام طالیی خود،  قرار دهند،  کار  باید در دستور  را  آن  درک 
زمانی که قصد دارند خط مشی رزومه و مهارت های خود را تعیین کنند، مثل 
دانشجویی که درترم  های اولیه در راستای انتخاب بهترین گرایش پرس وجو 
چه  شود  دقت  بایستی  علمی،  و  کاری  مباحث  بر  عالوه  می کند،  مطالعه  و 
میزان »پیشرفت« در آن شاخه کاری می تواند در قالب چشم انداز آینده مقرر 
شود. مهندسی پزشکی در کشور ما امروزه به طور پراکنده فعاالنی را شامل 
نیاز به  توانسته اند در یک مبحث خاص که شاید در کشور هم  می شود که 
گذر زمان برای جا افتادن باشد، تبحر زیادی کسب کرده و یگانه شوند. تعدد 
این فعاالن اشاره به این دارد که ما در امر توسعه فردی مسیرهای خوبی را 
اراده کنند  طی نموده ایم و دانش آموختگان و دانشجویان رشته هرکدام که 
می توانند مسیر خود را پیدا کنند به عنوان مثال مباحثی مثل بیورباتیک نرم، 
بیومکاترونیک، مهندسی طرح درمان ها و بیوسیگنال  ها امروزه طرح پردازان 
و تئوریسین های بامهارتی را در کشور دارند. با تمام خوبی ها و عالئم مثبت 
این رویه های توسعه فردی، حرف اصلی اما مبحث توسعه جمعی در مهندسی 
بازیکنان در تمام  پزشکی است. برای مثال، در یک تیم فوتبال اگر تمام 

خطوط زمین از دروازه تا خط حمله ستاره باشند اما تاکتیک و هماهنگی بازی 
را نداشته باشند، قطعاً غلبه بر حریفان را باید فراموش کنند. استراتژی توسعه 
جمعی مانند همان تاکتیک و هماهنگی باید در رشته ما نهادینه شود. مانع 
اینجاست که ما موفقیت های فردی را دوست داریم، تیم های فوتبال زیادی 
در طول تاریخ بوده اند که بازیکنی را به عنوان ستاره معرفی کرده اند اما تیم 
حرفی برای گفتن نداشته است. نه اینکه تیم فدای بازیکن شود، بلکه تیم از 
رقبا نمی تواند متکی بر مهارت های یک ستاره پیشی بگیرد. رشته مهندسی 
پزشکی ازنظر ایده، صنعت و کارآفرینی، عمقی عالی دارد، اما ازنظر هماهنگی 
و تالش برای معرفی پتانسیل های این رشته تاکنون فعاالن رشته سطح ایده 
آل و برنامه مناسبی را به طور کاربردی پیش بینی نکرده اند. مبنای توسعه در 
ایجاد  نیز  ایده ها به محصول است و  ارتباط دادن  رشته، تحقیق، پژوهش و 
انگیزه الزم در جامعه رشته. امروزه بنای مهندسی پزشکی شکل گرفته است. 
می پرسیدید  پزشکی  مهندسی  دانشجوی  یک  از  حتی  گذشته  سالیان  اگر 
رشته شما چه مبحث اصلی را در برمی گیرد، غالباً رشته را رشته تجهیزات 
پزشکی معرفی می کردند. اما امروزه پاسخ ها پیشرفت قابل توجهی داشته اند، 
کلیدواژه های خوبی از سوی دانشجویان نه فقط در فیدبک  های آن ها بلکه در 
سؤاالت آنان مشاهده می شود. به عنوان مثال، هفته ای نیست که در خصوص 
و  فک  مهندسی  یا  درمان  طرح  مهندسی  بیولوژیک،  بافت های  شبیه سازی 
صورت از ما سؤال پرسیده نشود. اولین گام باید معرفی کارها توسط فعاالن 
به طور علمی باشد. اگر در زمینه ای می توانیم صاحب نظر باشیم، نمونه کار و 
مهارت هایی که تعبیه و ارائه می کنیم بهتر است در فرمتی علمی و قابل درک 
چراکه چنین  نامفهوم،  و  گنگ  به صورتی  تا  شود  داده  انتقال  مخاطبان  به 
تکنیکی فقط دانشجویان را از توسعه و پیشرفت و فکر به آن بازمی دارد. ما 
انسان ها هیچ وقت در زمینه ای که به ما القا شود که موفق نمی شویم و پیش 
از ما صاحب نظری است که تمام آن علم در دست اوست، پیروز نخواهیم شد. 
به طور  پخش کنیم،  دانشجویان  بین  بیش تر  کاربردی  به طور  را  علم  چه  هر 
پیشرفت  یعنی  توسعه  نتیجه  داشت.  خواهیم  بیشتری  توسعه  فزاینده ای 
سطح و اعتبار رشته در یک جامعه که به همراه خود امتیازات ویژه ای را به 
همراه می آورد. اگر رشته ای مثل مهندسی برق یا نفت دارای تمرکز زیادی 
این دلیل است که به حدی  در فعالیت و به دنبال آن درآمدزایی است، به 
از توسعه رسیده که محوریت همکاری های خارجی را نیز شامل می شود. ما 
می توانیم به این سطح برای رشته مهندسی پزشکی امیدوار باشیم اگر معرفی 
صحیح را در دستور کار قرار دهیم، هرچند باور داریم که باید استعدادهای 
امین، هدف ما از این معرفی باشد. چراکه سرمایه گذاری فعاالن حوزه، متکی 

به پاسخ دهی توسعه جویان امروز، در آینده خواهد بود.

قرارگرفته اند  فعلی  تأثیر محدودیت های  تحت  به شدت  هواپیمایی  شرکت های 
این است که  بااین حال مزیتی که آن ها هنگام سفر دوباره به دست می آورند 
بلیت،  رزرو  هنگام  کرده اند.  عادت  پویا  قیمت گذاری  به  قباًل  آن ها  مشتریان 
می دانیم که قیمتی را پرداخت می کنیم که بر اساس مقدار صندلی های موجود 
بودن  کم  دلیل  به  پرواز  که  باور  این  است.  خرید  واقعی  زمان  و  هواپیما  در 
هم اکنون  می شود،  تبدیل  باالتر  باقیمت های  لوکس  تجارت  یک  به  صندلی ها 
رایج است. بجای افزایش قیمت، شرکت ها همچنین می توانند پیشنهاد خود را 
بازسازی کنند. در مواجهه با عدم اطمینان، رستوران ها باید به یک استراتژی 
فکر کنند که با محیط جدید و خواسته های آن سازگار باشد. صنایع سرگرمی 
و اوقات فراغت مانند هتل ها، تئاترها، سینماها و سالن های بدن سازی به فکر 
ابداع مدل خود در همین راستا هستند. بدیهی است که قیمت ها باید افزایش 
است.  بهتر  یابد  افزایش  صریح  ارزش  پیشنهاد  یک  با  همراه  اما  کنند،  پیدا 
برای خدمات با تماس فیزیکی با مشتریان، مانند آرایشگاه ها، نیاز به اقدامات 
پیشگیرانه ممکن وجود دارد. مردم باید به استفاده از این خدمات ادامه دهند 
اگرچه این کار به عنوان یک خطر تلقی می شود. نوآوری در این زمان به روشی 
قابل دفاع نسبتاً دشوار است و همین امر در مورد دیجیتالی شدن نیز صدق 
امکان پذیر  دفاع  قابل  اضافه هزینه  یا  قیمت  افزایش متوسط  اینجا  می کند. در 
و  مد  مانند  حرکت  کندی  با  دیگر  کاالهای  غذایی،  مواد  مانند  درست  است. 
مبلمان منزل به صورت آنالین هدایت می شوند. بااین وجود، در خدمات ارائه شده 

در فروشگاه، مانند لمس و آزمایش کاالی واقعی، یک ارزش همیشگی وجود 
دارد. در اینجا پیشنهاد باید به نوعی نوآوری شود تا از این طریق قیمت ها را 

افزایش دهد. شرکت های مد در حال حاضر اسالید زمانی برای خرید خصوصی 
ارائه می دهند. البته می توان برچسب قیمتی را نیز در این موردقرارداد، بااین وجود 
این تبدیل باال و تعداد بیشتر کاالهای خریداری شده است که اعداد را  احتماالً 
تشکیل می دهد. رستوران ها نیز در این گروه قرار می گیرند. بسیاری از رستوران ها 
اقدامات کوتاه مدت را برای تحویل غذا در خانه انجام داده اند و البته این اقدامی 
کنند،  باز  را  خود  امکانات  دهند  اجازه  آن ها  اینکه  به محض  اما  است.  درست 
می توانند محیط صمیمی تری ایجاد کنند یا حتی به سمت غذاخوری خصوصی 
بروند. بیش ازهر چیز، اقتصاد دو متری به جای تفکر )فقط( هزینه ای، به ارزش 
شرکت ها  و  صنایع  از  بسیاری  برای  متری  دو  اقتصاد  تأثیر  دارد.  نیاز  اندیشی 
این  نه تنها  که  است  برای شرکت ها ضروری  بود.  بلندمدت خواهد  و  میان مدت 
موارد را به عنوان منبع افزایش هزینه در نظر بگیرند، بلکه باید مشتری را در نظر 
بگیرند: اقتصاد دو متری تا چه اندازه ارزش، پیشنهاد ها، قیمت رقابتی و تمایل 
به پرداخت جدید را فراهم می کند؟ در اینجا کلید کاهش شدید حجم و افزایش 
هزینه نهفته است: شرکت ها باید تفکر ارزش را با پیشنهادهای هوشمند، مشتری 
مدار و استراتژی های قیمت گذاری ترکیب کنند. با این کار، شرکت ها می توانند 
با تجربیات غنی شده در این اوقات دشوار و بی سابقه سهیم شوند و از حاشیه ها 

به طور هم زمان محافظت کنند.
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دل نوشته ای در باب سازمان 
نظام  مهندسی پزشکی

مهاجرت ذهن و مهارت

رحمانی  سهیل  مهندس  آقای  توسط  زیر  مطلب 
کارشناس ارشد مهندسی پزشکی، کارشناس مهندسی 
نیامش  فصلنامه  برای  تهران  آراد  بیمارستان  پزشکی 

تهیه  شده است.

مطلب زیر توسط سرکار خانم دکتر میدیا خادمی نویسنده، استاد دانشگاه در 
رشته مهندسی پزشکی برای فصلنامه نیامش تهیه گردیده است.

با پیشرفت تکنولوژی و پیشرفت بشر روزبه روز نیازهای مردم جهان در زمینه های 
مختلف تخصصی تر و را ه حل رفع مشکالت هم تخصصی تر شده و زمینه های 
این  فراخور  به  و  است  آمده  وجود  به  نیازها  آن  با  متناسب  مختلفی  فعالیت 
فعالیت ها به مرور تخصص ها و دانش هایی هم ایجادشده است اگر بخواهم مثالی 
قابل لمس متناسب با رشته ی تحصیلی خود بیان کنم شمارا به سفری تاریخی 
دعوت می کنم، فکرش را بکنید از زمان حکیم ابوعلِی سینا تا به امروز ساده ترین 
بوده  پزشکی(  )گوشی  اسِتتوسکوپ  بیمار  قلب  عملکرد  تشخیص  برای  تجهیز 
این  رفع  در  مهندسین  توانمندی  و  پزشکی  نیاز  و  از خواست  تلفیقی  که  است 
نیاز به تولید اسِتتوسکوپ ختم شده است و روز بروز با پیشرفت سایر علوم نیاز 
بسزایی  جلوه ی  دنیا  در  پزشکی  علوم  در  مهندسی  دانش  و  تکنولوژی  مبرهن 
پیداکرده است و اگر بخواهیم به زمان حال بیایم تأثیرات بیش ازپیش این رشته 
مهندسین  مؤثر  نقش  می باشد  قابل لمس  و  مشهود  کاماًل  مردم  جان  نجات  در 
ویروس  با  مبارزه  درصحنه  آنان  مجاهدت  و  تالش  و  در حوزه سالمت  پزشکی 
منحوس کورونا همپای سایر مدافعان سالمت غیرقابل انکار می باشد اما به علت 
نبود یک نظام/سازمان/انجمن حمایتی و مشکالت عدیده ی این قشر زحمتکش 
پنهان مانده و فکری به حال فعاالن این حوزه نشده است. در تمام نقاط جهان 
در تمامی رشته ها مراکزی بانام های سازمان، وزارتخانه و یا نظام تعریف شده است 
جهت احقاق حقوق فعاالن آن حوزه به عنوان مثال در کشور ما وزارت بهداشت 
پزشکی  زیرمجموعه های  و  پزشکی  امور  بر  و  تأسیس  پیش  از سال ها  درمان  و 

نظارت دقیق و کارشناسانه دارد و سعی در برطرف 

کردن نیازها و احقاق حقوق این قشر را داشته و به جز وزارت بهداشت، سازمان 
نظام پزشکی نیز تشکیل شده که بر نظارت و درج اطالعات دقیق پزشکی و حفظ 
نیز  افزاید، در رشته های مهندسی  این صنف بی  ارزش ها  از جایگاه و  و سیانت 
این سازمان ها به صورت نطام مهندسی فعال بوده و نظارت خود را در زمینه های 
گوناگون مهندسی مانند مهندسی ساختمان، مهندسی معدن، مهندسی برق و 
... گسترش داده و به صورت سازمانی برای ارجاع مشکالت و رفع آن ها و بهبود و 
حفظ ارزش های واالی آن صنف تأسیس شده اند. اگر به رشته ی مهندسی پزشکی 
تالش های  مختلف،  مقاطع  در  رشته  این  ایجاد  سال های  از  بیندازید  نیم نگاهی 
نظام،  حتی  نبود  با  و  برسد  حداقل  به  خارج  به  کشور  نیاز  تا  شده  بی شماری 
مهندسین و بزرگان و فعاالن این صنف اجازه ندادند لحظه ای کشور با کمبود و 
یا نبود تجهیزات پزشکی بصورت فراگیر مواجه شود اما شاهدیم در دیگر صنوف 
باوجود حتی نظام و صنف و... و ادعاهای خودکفایی با مشکالت عدیده ای مواجه 
شده اند، این همت و تالش مهندسین پزشکی نشان از انگیزه و خبرگی و از جهاتی 
نیازمند نظامی جهت احقاق  این رشته در کشور عزیزمان دارد که  جوان بودن 
حقوق حداقلیه این صنف می باشد. ایجاد و بودن این نظام برکات زیادی داشته که 
بیشتر عزیزان از آن باخبر هستن که در این صفحه نمی گنجد بیان فضیلت های 
آن، این بار برعکس روال می خوام نقطه ی مقابل یعنی نبود نظام مهندسی پزشکی 
را بررسی کنیم: نبود نظام مهندسی پزشکی به نفع چه کسانی می باشد؟ افرادی 
که در این رشته تحصیل نکرده اند و خود را مالکان و بزرگان این صنف می دادند؟ 
تولید هستن؟ صاحبان  مخالف  عمل  و  باطن  در  و  موافق  ظاهر  در  که  گروهی 
جایگاه های رگوالتوری و تصمیم گیرنده برای این صنف که ازنظر علمی و رزومه ی 
عملکردی باوجود افراد صاحب نظر و تأثیر گزار در این صنف جایگاه های خود را 
متزلزل می بینند؟ افرادی که صنف مهندسی پزشکی را حیاط خلوت چپاول اموال 
مردم می بینند؟ تاجران سودجو و زالوصفت که نان خود را از جان و خون مردم 
درمی آورند و وجود صنف مهندسی پزشکی مساوی با نابودی و از بین رفتن منبع 
درآمدهای نامشروعشان می بینند. و ازاین دست افراد، گروه ها که شما عزیزان بهتر 
از بنده با آن ها آشنا هستیم، امیدوارم باهمت و تالش و روحیه انقالبی بزرگان این 
رشته و جوانان پاک و حق گرا با پیروی از فرمایشات مقام معظم رهبری در بیانیه 
»گام دوم انقالب« خطاب به ملت ایران در خصوص دفاع ابدی از نظریه ی نظام 
انقالبی، حرکتی مؤثر جهت احقاق حقوق صنف مهندسی پزشکی صورت پذیرد.

به نام خدایی که با تمام ویژگی ها، عالیق و باورهای متفاوتمان 
خالق وجودیت یکایک ماست، بنده میدیا خادمی دانش آموخته 
 PhD مقطع  در  بیومکانیک  گرایش  پزشکی  مهندسی  رشته 
به  راجع  اندکی  دارم  تصمیم  رو  پیش  در دست نوشته  و  هستم 
امر پررونق این روزها »مهاجرت« صحبت کنم. این روزهای به 
دالیل مختلفی ازجمله دیدن فرصت ها و امکانات رنگارنگ دنیا و 
شاید شرایط فرهنگی، کاری، تحصیلی، اقتصادی و حتی رفتاری 
جامعه ای که ما نیز بخشی از وجود آن هستیم، شاهد آنیم که 
اگر  از مهاجرت  فکر کوچ کردند.  بیشتر جوانان سرزمینمان در 
بگویم نظر قطعی مثبت و منفی ای ندارم، همان گونه که میدانیم 
با تفکرات متفاوت اهداف و خواسته های متفاوتی  از ما  هر یک 
داریم. بعضاً چند صبایی از عمرمان که می گذرد باوجود تالش های 
تغییری  متوجه  دارد  نام  مهارت  آنچه  هر  بستن  کار  به  و  مکرر 
نمی شویم، پیشرفتی، حال خوبی، دلگرمی ای نمی بینیم اینجاست 
که قصد مهاجرت می کنیم، گاهی هم بدون توجه به توانایی ها و 
دنباله روی تصمیم  مسیر پیش روی خود و فرصت هایمان صرفاً 
عموم هم نسالنمان می شویم. اما بحث ما یک قدم جلوتر از تصمیم 
این  از  گذر  برای  سؤال  اولین  است.  ساختن  و  ماندن  یا  رفتن 
برزخ این است که اگر بروم چه عایدم می شود و اگر بمانم قدرت 
ساختن کدام رویایم رادارم؟ چه چیزی از دست می دهم و چه 
فرصت هایی در مقصدی غیر از خاکی که بر آن ایستاده ام منتظر 
من است؟ اگر از من بپرسی زمانی قصد مهاجرت منطقی است 
باید تالشت را کرده ای و نشد که بشود که به  که آن قدری که 
اهدافت نزدیک تر شوی، آن قدری که باید برای ساختن فرصت ها 

درست  زمان  و  مکان  و  مسیر  در  باید  که  آن قدری  کرده ای،  تالش 
تعامالت کارساز داشته ای و بازهم نشده است که بشود. خالصه اینکه 
را  حداقل هایی  مطمئنی  که  است  درست  تو  مهاجرت  تصمیم  زمانی 
تجربه کرده ای، جنگیدن برای چیزهایی که می خواهی را یاد گرفته ای 
و آماده ای تنها و بدون پشتیبان از نو متولد شوی در سرزمینی دیگر 
و  تفریح  و  تحصیل  و  کار  برای  جدید  بافرهنگی  و  توست  مقصد  که 
را می سازد روبه رو شوی. زمانی مصمم باش  ابعاد زندگی ات  آنچه  هر 
که کوله باره ات را بدون تردید بسته و آماده رفتن شوی که مطمئن 
باشی در رشته و مهارت و شغل خودت حرفی برای گفتن داری. زمانی 
در  خانواده  حضور  دلگرمی  با  و  معاش  فکر  بدون  این  از  قبل  تا  که 
کارآمدی،  چیز  و  کرده ای  تباه  را  زیادی  فرصت های  سرزمین خودت 
خوبی  پناه  مقصد  کشور  باش  مطمئن  نباشد  راهت  توشه ی  مهارتی 
زندگی،  از  حقت  گرفتن  جوانان،  قول  به  و  برخاستن  پرقدرت  برای 
نخواهد بود و آنجاست که از لحظه ی ورودت تا زمانی که نگاه اولویت 
سوم بودن مردمان آن کشور آزارت دهد، روزمرگی ای جالبی در آنجا 
نخواهی داشت. تمام صحبت من برای پشیمانی از تصمیم رفتن نیست 
با یک دنیا فرصت و دانش و مهارت  که شاید رفتن و پربار برگشتن 
نه تنها کمک حال خودت بلکه سرزمینت نیز باشد اما صحبت من رفتن 

با چشمان باز و دیدن حقایق از همین ابتدای مسیر است.
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مطلب زیر توسط آقای دکتر مجتبی پیرزاد کارشناس ارشد بازاریابی برند
و برند و مدرس دانشگاه برای فصلنامه نیامش تهیه شده است.

برند سازی چیست و چگونه است؟ برند سازی اغلب با طراحی لوگو، کارت کسب وکار 
یا امروزه با داشتن یک وب سایت اشتباه گرفته می شود. اما درواقع، برند سازی یک 
تجربه است. ما با صاحبان کسب وکار متعددی برخورد داشته ایم که همه برای ورود 
به بازار آماده بودند، اما مطمئن نبودند که آیا بازاریابی می کنند و یا برای محصول 
خود یک برند می سازند. بنابراین در وهله اول، باید بدانیم برند سازی و مخصوصاً برند 
بعد در مورد نحوه  سازی کسب وکارهای کوچک، چه چیزهایی را شامل می شود و 

استفاده از فرصت ها بحث خواهیم کرد.
برند سازی برای کاربران چه مفهومی دارد؟ طراحی وب سایت، لوگوی کسب وکار و 
ترکیب رنگ ها: اگر فکر می کنید طراحی یک وب سایت زیبا و انتخاب بهترین رنگ ها 
یا طراحی مناسب ترین لوگو برای وب سایت، مراحلی هستند که نقش فانوس دریایی 
را برای برند شما ایفا می کنند، باید بدانید که سخت در اشتباه هستید. فعال بودن 
در رسانه های اجتماعی چیزی است که برای برند سازی و وب سایت خود نیاز دارید، 
زیرا این امر به شما کمک می کند تا حوزه کاری خود را بشناسانید. همچنین نیاز 
به بهبود سئو و استفاده از کمپین های تبلیغاتی دقیق دارید. اگر فکر می کنید برند 
سازی مانند تمام تکنیک های فوق است، باید از طراحان استراتژی خود کمک بگیرید 

زیرا این برند سازی نیست.
افراد زیادی هستند که  بازاریابی را چگونه متوجه شویم؟  تفاوت بین برند سازی و 
تفاوت بین بازاریابی و برند را اشتباه می گیرند. بازاریابی یک نوع استراتژی است که 
برای تبلیغ کسب وکار شما جهت کسب سود استفاده می شود. در این استراتژی، از 
ابزارهایی مانند پرداخت به ازای کلیک، سئو، موبایل، رسانه های اجتماعی و روش های 
متعدد مانند بروشور، تابلوها و غیره استفاده می شود تا کاربران را در جریان برند قرار 
دهید. اما، برند سازی کاماًل با بازاریابی متفاوت است زیرا برند سازی فرهنگ است و 

پیامی درباره برند شما می باشد که به گسترش کسب وکار شما کمک می کند.
پس برند سازی چه چیزی است؟ با توجه به اظهارات فوق، مهم است که برنسازی را 
تعریف کنیم. همچنین باید توجه کرد که یک طراح نمی تواند برندی را ایجاد کند، 
فقط مخاطبان می توانند این کار را انجام دهند. یک طراح پایه و اساس برند را ایجاد 

می کند.
فکر  ازآنچه  بیشتر  بسیار  کسب وکار  در  سازی  برند  دارد؟  اهمیت  سازی  برند  چرا 
که  است  محصولی  یا  خدمات  یک«برند«  اساساً،  بنابراین،  دارد.  اهمیت  می کنیم، 
توسط کاربران / بینندگان تصویر می شود. این جمله شاید موجب تعجب شود، زیرا 
نقشی در  برند هستند و طراح هیچ  در حال حاضر کاربران، مسئول تشکیل کامل 
آن ندارد. چنین نیست که طراحان افرادی هستند که بنای برند سازی را به وجود 

می آورند.
نقشی  آن ها  توجه  و سطح  حافظه مصرف کننده  حافظه مصرف کننده:  عناصر  درک 
جلب توجه  می کند.  ایفا  کسب وکارتان  سازی  برند  مناسب  استراتژی  در  حیاتی 
مخاطبان بستگی به ارتباط عاطفی و عنصر تعامل برند دارد و ازلحاظ علمی می تواند 
با سنجش زمان بندی ریتم های سلول های عصبی محاسبه شود. عالوه بر این، برای 
هر نوع حافظه، طول عمری وجود دارد، عمر حافظه کوتاه مدت چند میلی ثانیه است، 
اما حافظه دیگری وجود دارد که ساعت ها، روزها و یا حتی چند سال ادامه می یابد 
و حافظه طوالنی مدت نام دارد. هنگام خلق خاطره، چندین فعالیت متصل به هم در 
چندین بخش مغز موردنیاز است. این دربرند سازی بدین معنی است که یک شرکت 
نمی تواند تنها از یک تبلیغ استفاده کند. بلکه باید فضایی را در ذهن کاربران به وسیله 
انواع مختلف نورون  ازنظر علمی،  ایجاد کنید.  یک سری فعالیت های مرتبط به هم 
برای پردازش اطالعات خاص وجود دارد. جریان اطالعات زمانی اتفاق می افتد که یک 
نورون پیامی را به نورون دیگر ارسال کند و این چیزی است که حافظه را در مغز ثابت 
نگه می دارد. این امر شبیه تمرین است، هر چه شما موضوع خاصی را بیشتر تمرین 
هرچه  ترتیب،  همین  به  کرد.  خواهید  کسب  زمینه  آن  در  بیشتری  مهارت  کنید، 
سیگنال های بیشتری ارسال کنید، روابط نیز قوی تر خواهد شد. می توان نتیجه گرفت 
که فضای حافظه از طریق شناسایی خلق می شود، اما برای افزایش طول عمر حافظه، 
تنها به تکرار متوالی فرآیند نیاز است. ما هر چه بیشتر چیز خاصی را تجربه کنیم، 
بیشتر آن را به خاطر می سپاریم. برای برند سازی محصول، آنچه باید انجام دهید این 
است که برند خود را در حافظه بلندمدت مشتریان خود بگنجانید. هنگامی که این 
کار را انجام دهید، نگه داشتن آن به مدت طوالنی آسان خواهد بود. پس از آزمایش 
شناسایی، مشاهده گردید که تصاویر و صداهای مهم، حتی پس از چندین دهه 

شناسایی می شدند. این نکته قطعاً در مورد برند زمانی که می خواهید پیامی انتقال 
برند متصل هستند و مغز پس  نیز قابل استفاده است. چندین عنصر به یک  دهید، 
از پشت سرنهادن این عناصر، شروع به خلق الگوی بصری کرده و تجربه های قبلی 
را  انسان چیزی  یاد می آورد. هنگامی که مغز  به  را که در حافظه قبلی ذخیره شده، 
تماشا می کند، حافظه بالفاصله سعی می کند به خاطر آورد که آیا قباًل این تجربه را 
داشته است یا نه. به منظور اصالح آن، یک آزمایش MRI در دانشگاه فنی لیسبون و 
ISMAI انجام شد، که در آن گروهی از لوگوها )واقعی و خیالی( را به کاربران نشان 
دادند و سپس فعالیت مغز آن ها را در MRI بررسی نمودند. پس از تماشای لوگوهای 
واقعی، قسمت هایی که به حافظه مغز کمک می کنند، فعال گردید، درحالی که این 
اتفاق زمانی که لوگوهای خیالی نشان داده شد، رخ نداد. این امر نشان می دهد که 
 MRI ارتباطات حافظه باتجربه مکرر برند ایجاد می شود. عالوه بر این، آزمایش دیگر
انجام شد که نشان می داد برندهای آشنا سبب ایجاد سیگنال های بیولوژیک پاداش 
شده و سیستم دوپامین مغز را که باعث تقویت انگیزه و حس لذت بخشی می شود 
را فعال می کند. چگونه می توانید متوجه شوید که طراحی تجارب برند شما، حافظه 

بلندمدت را درگیر کرده است؟
برای اینکه بدانید آیا برند شما حافظه بلندمدت کاربر را درگیر کرده است، باید بررسی 
با تجزیه وتحلیل  بازاریابی است که  و حسابرسی داشته باشید. این امر مشترکی در 
عناصری مانند تصویر برند، استراتژی، افراد مشتاق در مکان ها و کانال های مختلف 
کاربران  حافظه  به  مربوط  مسائل  روی  زیاد  کلیشه ای  فرایند  این  می گیرد.  صورت 
تمرکز نمی کند. به منظور تمرکز بر روی حافظه، می توانید مراحل زیر را دنبال کنید:

مرحله 1 – تجربه مشتری را دنبال کنید: برای بررسی حضور برند در حافظه مخاطب 
به عنوان مرحله اصلی، باید از درک مصرف کننده شروع کنید. باید از پیشینه کاربران 

خود، خواسته ها و قصد آن ها برای خرید از برندتان آگاه باشید.
فرآیند عمومی گسترش آگاهی، خرید و  را می دهد که  امکان  این  به شما  این کار 

بازخرید را دنبال کنید یا به مراحل تعامل و چرخه فروش متصل شوید.
رد  آن ها: هیچ کس  و حافظه  کاربران  زندگی  با چرخه  ارتباط  برقراری   –  2 مرحله 
نمی کند که مدیران، آگاهی از برند را آزمایش کنند، که این کار به درک حضور برند 
است  لحظاتی  می دهیم،  از دست  واقعاً  آنچه  اما  می کند.  مشتری کمک  حافظه  در 
که روزانه رخ می دهد و هویت برند را باعث می شود. باید بدانید که عوامل مختلفی 
وجود دارد که بر روی ذهنیت کاربران در هر مرحله تصمیم گیری چرخه خرید تأثیر 
می گذارد. به محض اینکه مشتری برای خرید محصولی نزد شما می آید، باید فکر آن ها 
را بخوانید. باید از تجزیه وتحلیل تطبیقی آن ها آگاه باشید و اینکه چرا شمارا انتخاب 
کرده و رقیب شمارا ترک کرده اند. واحدهایی که در فرایند خرید وجود دارند، چیست. 
در اینجا باید از همه احساساتی که باعث خرید مشتری می شوند آگاهی داشته باشید.

مرحله ۳ – اثر برند را ماندگار کنید: ایده ها آسان هستند، اما پیاده سازی آن ها سخت 
کمک  شما  به  تجزیه وتحلیل  این   )Alltop بنیان گذاران  از  کاوازاکی،  )گای  است. 
خواهد کرد تا متوجه شوید چه اثری می خواهید روی مخاطبان خود بگذارید تا آن ها 
را به خرید متقاعد سازید. پس از جمع آوری تمام اطالعات، باید به طور مرتب برنامه 

بریزید تا اثر ماندگاری از محصول یا خدمات خود برجا گذارید.
برند سازی  بازاریابی  مرحله  به  اینکه  از  قبل  برند سازی چیست؟  برای  مناسب  راه 
به  باید  شروع،  برای  کنیم.  توجه  سازی  برند  نیازهای  به پیش  است  الزم  بپردازیم، 
برخی از سؤاالت ابتدایی در مورد محصول یا خدمات خودپاسخ دهید. چند نکته که 
باید قبل از برنامه ریزی استراتژی های بازاریابی اینترنتی خود رعایت کنید، عبارتند از:

• طرح واضحی از حضور خود ترسیم کنید: اولین گام این است که به دلیل حضور 
خود بپردازید. مأموریت و چشم اندازی برای خود بنویسید.

• ابزارهای گسترش دانش خود را انتخاب کنید: گام بعدی این است که بدانید در 
کدام بخش می خواهید خدمات ارزشمند ارائه دهید. این کار به شما کمک می کند 
و  پیام ها  ارزش ها،  تا  به شما کمک می کند  بدانید. همچنین  را  برند خود  تا سبک 

ایده هایی برای برند سازی به ذهنتان برسد.
• فرهنگ کارآفرینی را پرورش دهید: ضروری است که فرهنگ کارآفرینانه پرورش 
در مکان های عمومی صحبت کنید.  آن  مورد  در  اینکه  مهم تر  از همه  و  داده شود 

فرهنگی که دارید به شما کمک می کند تا تصویر برند خوبی خلق کنید.
• آنچه ارائه می دهید را به اشتراک بگذارید: این کار جزء برند سازی است که در آن 
به بازاریابی برند خود می پردازید. در این مرحله باید برند خود را گسترش دهید و 

دلیلی برای استفاده از آن خلق کنید.
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استارتاپ  های حوزه سالمت

متن زیر توسط آقای علی اسدی کارشناس 
نیامش  فصلنامه  برای  پزشکی  مهندسی 

تهیه شده است.

استارتاپ  های حوزه سالمت از استارتاپ های کمتر پرسروصدا هستند. این 
نوع کسب وکارها معموالً بیرون از هیاهوی رسانه ها قرار دارند و مسیر خود 
را با شکست یا پیروزی طی می کنند. حتی تا پیش از یک سال گذشته، 
نشنیده  هم  را  بهداشت  جهانی  سازمان  اسم  جهان  مردم  از  بسیاری 
بودند، چه برسد به آنکه از ایده های حوزه سالمت یا یک استارتاپ باخبر 
از متداول ترین  استارتاپ  های حوزه سالمت همواره یکی  این  اما  باشند. 
کسب وکارها در صنایع نوین بوده اند و خواهند بود. روند بیماری ها، ظهور 
فناوری های نو یا تغییرات و تالطم های سیاسی، فرصت های زیادی را برای 
راه اندازی استارتاپ در حوزه سالمت ایجاد می کند. به نظر می رسد که 
با توجه به وضعیت صنعت، راه حل های مبتنی بر موبایل، استارتاپ  های 
جزء   2021 سال  در  دیجیتالی  تشخیصی  ابزارهای  و  سالمت،  حوزه 
روندهای بی بدیل راه اندازی استارتاپ در حوزه سالمت باشند. بااین حال 
حوزه سالمت بستری ایده آل برای نوآوری و راه اندازی استارتاپ است. 
مشکالت  حل  برای  مناسب  راه حلی  باید  سالمت  استارتاپ  های  انواع 
از  نباید  نوآوران  باشند.  کافی صبور  به اندازه  و  ارائه دهند  این حوزه  در 
سختی های حوزه سالمت هراس داشته باشند. با شناخت انواع استارتاپ 
از  را  حوزه  آن  موشکافانه  و  دقیق  به صورت  می توان  سالمت  حوزه  در 
جنبه های گوناگون بررسی کرد و منابع را برای راه اندازی استارتاپی موفق 
در آن حوزه بهینه کرد. در این مطلب درباره نمونه هایی از استارتاپ  های 

سالمت شرح داده شده است.

VitalConnect استارتاپ

داده  توسعه  ویستا  نام  به  پلتفرمی  بیمار،  بر  نظارت  هوشمند  سنسور 
است که شـامل دو بخـش عمـده اسـت: حسـگر اختصاصی ویتاپچ که 
روی بدن بیمار نصب می شود و نرم افزار پایش عالئم حیاتی بیمار کـه 
روی دستگاه های همراه پزشک قابل اجرا است. پایش آنی وضعیت بیمار 
باعث می شود خدمات دهندگان بخش درمان بتوانند در سریع ترین زمان 
ممکن نسبت به شرایط اضطراری واکنش نشان دهند. ویناپچ حسگری 
زیستی است که اطالعاتی ارزشمند از وضعیت سالمتی بیمار را در اختیار 
پزشک می گذارد. این حسگر از ویتاُکر قدرت گرفته که عملیات پردازش 
ارتباط  استارتاپ مدعی است که  این  ها،  براین  انجام می دهد. عالوه  را 

ابری این سامانه به شدت امن است.

EchoPixel استارتاپ

ارائه تصاویر سه بعدی برای تشخیص سرطان، دستگاه های تصویربرداری 
غیرتهاجمی  راه حلی  استارتاپی  شـرکت  ایـن  می دهد.  ارائـه  پزشـکی 
رادیولوژیست ها  و  اسـت. پزشـکان  ارائـه داده  برای تصویربرداری کولن 
می توانند با استفاده از این فناوری به مدلی سه بعدی از روده بیمار دست 

یابند. با استفاده از این ابزار هر پزشکی می تواند تمام روده را بررسی کند 
و اغلب پلیپ ها و ناهنجاری های منجر به سرطان را تشخیص دهد. این 
شرکت استارتاپی قصد دارد که تنها به مدل سازی روده اکتفا نکند. هدف 
پزشکی ای  تصویربرداری های  تمام  سازی  سه بعدی  استارتاپ  این  اصلی 
است که به صورت دوبعدی نمایش داده می شوند. برای این کار از فناوری 

واقعیت مجازی استفاده شده است.

BrainScope استارتاپ

دستگاه تجزیه وتحلیل آسیب های ناشی از ضربه مغزی، زمینه فعالیت اصلی 
این استارتاپ، شناسایی دقیق و آنی آسیب های ناشی از ضربه های وارده 
به مغز است. برین اسکوپ دسـتگاهی را توسـعه داده اسـت کـه می تواند 
بـا شناسایی فعالیت های الکتروشیمیایی واکنشی، اتوماتیک، خودآگاه و 
این  پیش بینی  قابل  ریاضیاتی  همبستگی های  مغز،  طبیعـی  ناخودآگاه 
دریافتی،  داده های  تجزیه وتحلیل  بـا  و  را شـناخته  واکنش های طبیعی 
محصول  این  اصلی  قابلیت های  دهد.  تشخیص  را  مغزی  آسیب های 
ارائه پاسخ های عملی در چند دقیقه؛ ارزیابی طیف کاملی  از:  عبارت اند 
از 10 دقیقه؛  اختالالت عملکردی در کمتر  از آسیب های مغزی شامل 
برای  قابل استفاده  آسیب ها؛  تشخیص  در  غیرتهاجمی  روش  از  استفاده 

بیماران 85- 18 سال می باشد.

Soluciones Kenko استارتاپ

محصول این استارتاپ، دستکش هوشمندی است که می تواند در چند 
ثانیه اختالالت عملکردی قلب را تشخیص دهد. این محصول مانند یک 
دستکش ساده است که با قرارگیری سه حسگر در سرانگشتان آن است، 
که درمانگر با قرار دادن انگشتان خود بر قفسه سینه بیمار، امکان دریافت 
ضربان و ریتم قلب و ارسال اطالعات به ساعت هوشمند و یا دستگاه های 
نوار قلب سنتی و تشخیص حمله قلبی را دارد. ساعت مچی این دستگاه 
به هوش مصنوعی و الگوریتم های مشخصـی تجهیـز شده است که فوراً 
تشـخیص  را  بطنـی  طپشی(  )تند  تایکاردی  یا  و  بطنی  فیبریالسیون 
می دهد. نوار قلب بیمار به صورت بالدرنگ به ساعت هوشمند مچی و یا به 

الکترودهای سنتی نوار قلب برای چاپ ارسال می شوند.

Neural Analytics استارتاپ

بانام  شرکت  این  محصول  می کند.  فعالیت  مغز  سونوگرافی  زمینه  در 
لوسید1، سیستم سونوگرافی داپلر ترانس کرانیال مبتنی بر رباتیک برای 
ترانس  نیآوری داپلر  ارزیابی مغز است )دستگاه سونوگرافی مغِز همراه( 
کرانیال روش تشخیصی پرهزینه ای است که بررسی همودینامیک مغز را 
ممکن می سازد. این سیستم تمام دستگاه های سونوگرافی مغز را در خود 
دارد و برای اندازه گیری و نمایش گردش جریان خون در مغز طراحی شده 
یادگیری  و  رباتیک  با  از سونوگرافی  تلفیقی  این شرکت،  فناوری  است. 
ماشـین برای توانمندسازی متخصصان مغز و اعصاب با اطالعات حیاتی 
و مهم در مورد سالمت مغز که برای تصمیم گیری بالینی و بهبود نتایج 
بیمار مورداستفاده است، ارائه می دهد. هــوش مصــنوعی و یــادگیری 
ماشــین در تجزیه وتحلیل اطالعــات، بهبــود قــدرت تصمیم گیری و 
نظارت پیوسته بر مغز و هشدار در زمان بروز خطر را ممکـن می سازند. 
دستگاه  شامل  محصوالت  از  گسترده ای  طیف  استارتاپی  شرکت  این 
رباتیک سونوگرافی هوشمند لوسید 1، هدست سونوگرافی مغز هوشمند 
و ابزار جانبی مانند کنترل دستگاه سونو، مبدل ها دستی و ...ارائه می دهد.
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نگاهی گذرا به فناوری زنجیره بلوکی 
در صنعت سالمت

معاون  نراقی  یاشار  دکتر  آقای  توسط  زیر  مطلب 
سرمایه گذاری و توسعه کسب وکار هلدینگ راهبر )هلدینگ 
فناوری اطالعات و ارتباطات شرکت سرمایه گذاری غدیر( 

برای فصلنامه نیامش تهیه شده است.

فعال ترین  از  یکی  درمان  و  بهداشت  درزمینه ی  اقتصادی  فعاالن  پیش درآمد: 
گروه ها در تغییر سیستم های موجود به سیستم های مبتنی بر زنجیره بلوکی هستند 
بررسی ها بر روی بیش از یک چهارم فعاالن این صنعت نشان دهنده سرمایه گذاری 
بیش از 5 میلیون دالر در این زمینه است این آمارها دور از انتظار نیستند پردازش 
و به اشتراک گذاری کارآمد داده ها نقش مهمی در آینده بهداشت و درمان خواهد 
داشت که عصر جدیدی را برای یکی از موفق ترین استفاده های مورد انتظار از زنجیره 
بلوکی رقم خواهد زد جریان دیجیتال سازی سوابق در دهه گذشته مشکل دسترسی 
را حل کرده است و نوید دهنده فرصت های جدید برای تحلیل روندهای پزشکی و 
این  انبوه  متمرکز  تجمیع  وجود  این  با  است.  پزشکی  مراقبت های  کیفیت  ارزیابی 
این  و  است  کرده  مشکل  ایجاد  فرایندها  این  انجام  در  جداگانه  صورت  به  داده ها 
اطالعات را به طعمه ای برای شرکتهای  سود جو تبدیل کرده و مانع انجام تحقیقات 
می شود گذار به یک سیستم بهداشت و درمان مبتنی بر زنجیره بلوکی با معرفی یک 
مدل جدید تبادل اطالعات بهداشت و درمان برای ایجاد دیدگاه واضحتر و اطمینان 
امنیت  بهبود  هزینه ها  کاهش  موجب  بیماران  درمان  برای  بهتر  نتایج  به  بخشیدن 
خواهد  درمان  و  بهداشت  داده های  بهتر  پذیری  تعامل  و  خصوصی  حریم  حفظ  و 
شد تعامل آسان تر بین داده های پزشکی پایگاه های داده که آنها را نگه می دارند و 
اطالعات هر بیمار در زنجیره بلوکی با فراهم آوردن تشخیص ها و انتخاب روش های 
درمان دقیقتر و همچنین مراقبت های پزشکی به صرفه تر موجب بهبود فرایند درمان 
خواهد شد در روندی مشابه از یک دفتر کل می توان برای نظارت بر توزیع و مصرف 
داروها تطابق مقررات یا مدیریت ذخیره های بهداشتی نیز استفاده کرد به عنوان مثال 
یک بیمار می تواند از یک بستر بهداشت و درمان خاص مبتنی بر زنجیره بلوکی برای 
مشاهده آسان همه ادعاها تاریخچه پزشکی تعامالت و همینطور پرداختهای سررسید 
شده آن استفاده کند از طرف دیگر آن سیستم خاص نیز می تواند از زنجیره بلوکی 
برای دادن درخواست انتقال یا برنامه ریزی قرارها با کادر پزشکی آماده به کار خود 
که به محض پردازش پرداخت و اعالم آمادگی پزشک به وسیله قراردادهای هوشمند 
فعال می شود استفاده کند. این فناوری در حال تولد همچنین می تواند برای یکپارچه 
سازی و به رمز در آوردن اسناد دیجیتال مانند سوابق پزشکی مبتنی بر زنجیره بلوکی 
یا ادعاهای پردازش روی یک دفتر کل به کار رود در مواردی که محتواهای حساس 
نیازمند محرمانه ماندن بیمار است یک دفتر کل بهداشت و درمان می تواند بهترین راه 
حل برای اطمینان بخشیدن به این مسئله باشد که داده های مرتبط تحت محافظت 
هستند به نحو مناسبی به رمز در آمده اند به نحو مشابه تحقیقاتی که باید به صورت 
بلوکی  زنجیره  در یک  راحتی  به  می توان  را  بمانند  باقی  محافظت شده  و  محرمانه 
اختصاصی ذخیره کرد که مطابق نیازهای داده ای هر پژوهش خاص باشد و دسترسی 
به آن برای سایر کسانی که ممکن است نتایج تحقیقات برایشان جالب باشد با دریافت 

مجوزهای بیشتر امکان پذیر خواهد بود
زنجیره بلوکی چیست؟ زنجیره بلوکی در واقع یک دفترچه توزیع شده عمومی 
و غیرمتمرکز است؛ که از دو کلمه Block و Chain تشکیل شده و به معنی زنجیره 
بلوک است. منظور از زنجیره بلوک، زنجیره ای از اطالعات دیجیتال ذخیره شده در 
فراهم  را  دیجیتال  ارزهای  دریافت  و  ارسال  امکان  بلوکی  زنجیره  است.  بالک  یک 
می کند. در واقع فناوری زنجیره بلوکی نوعی سیستم ثبت اطالعات و گزارشات است 
که اطالعات آن بین همه اعضای یک شبکه به اشتراک گذاشته می شود. جعل این 
در یک  داده  ثبت  از  نیست. پس  امکان پذیر  قوی  رمزنگاری  بدلیل  ایمن  فناوری 
بالک تغییر آن امکان پذیر نیست و داده های ذخیره شده در اختیار همه اعضای 

شبکه قرار می گیرد؛ بنابراین برای تغییر آن ها نیاز به تغییر در بالک های دیگر 
موجود در شبکه است. فرآیند صدور مالکیت در زنجیره بلوکی توسط ترکیبی از 

کلیدهای عمومی و خصوصی انجام می شود. از ویژگی های زنجیره بلوکی این است 
باز است و هیچ مالکی ندارد؛ ویژگی دیگر آن مدیریت و تنظیم  که به صورت متن 
بالقوه امکان حذف  اتوماتیک است. فناوری زنجیره بلوکی به صورت  شبکه به صورت 
مقادیر زیادی از ثبت سوابق، صرفه جویی در هزینه، ساده سازی زنجیره های تأمین و 

… را دارد.

به عنوان یک  بلوکی می تواند  کاربرد زنجیره بلوکی در پزشکی: زنجیره 
شبکه همکاری عمل کند و طرفین مختلف را قادر می سازد تا اطالعاتی مانند پرونده 
الکترونیکی مراقبت های بهداشتی بیمار را به صورت آنی مبادله و اضافه کنند. زنجیره 
کاربران  فقط  اطمینان حاصل کند  تا  تأیید عمل می کند  ابزار  عنوان یک  به  بلوک 
قابلیت  می دهند.  انجام  را  تغییرات  بیمار  یا  بیمه  ارائه دهنده  پزشک،  مانند  مجاز 
همکاری Block chain می تواند مبنای تبادل داده باشد و به عنوان جایگزینی برای 
مبادالت اطالعات سالمت امروز )HIE( عمل کند. این شبکه به عنوان یک شبکه مش 
برای انتقال اطالعات بیمار به صورت آنی و بالفاصله برای ارائه دهندگان مراقبت های 
بهداشتی، داروخانه ها، پرداخت کنندگان بیمه و محققان بالینی عمل می کند. با این 
فناوری سوابق بیماران با امنیت باال ذخیره می شود و در مواقع نیاز در اختیار مراکز 
درمانی و … قرار می گیرد. در سال 2017 استارت آپ Mint Health، سوابق سالمت 
شخصی قابل حمل را بر اساس مبادله زنجیره بلوکی راه اندازی کرد. این استارت آپ 
در حال آماده سازی بسترهای الزم برای برنامه های بیمه سالمت تجاری است. این 
برنامه ها برای کمک به بیماران مبتال به بیماری های مزمن مانند نارسایی قلبی، دیابت 
هزینه های   ٪۹۰ از  بیش  بیماران  این  امروزه  می شوند.  استفاده  باال  خون  فشار  و 
مراقبت های بهداشتی را تشکیل می دهند. عالوه بر این، بیماران در معرض خطر نیز با 
دسترسی به پرونده پزشکی خود و کنترل داده های سالمتشان با وارد کردن داده هایی 
مانند عالئم حیاتی یا سطح گلوکز خون، از مزایای آن برخوردار خواهند شد. سازمان 
غذا و داروی ایاالت متحده در حال استفاده از زنجیره بلوکی برای تبادل امن اطالعات 
است.  و …  بالینی  آزمایشات  الکترونیکی حساس،  پزشکی  سوابق  از جمله  بیماران 
آمازون سرویس تجزیه و تحلیلی را با هدف جستجوی داده های غیر ساختاری ارائه 
داد که پزشکان برای درمان بهتر بیماران از آن استفاده کنند. سرویس جدید آمازون 
یک موتور پردازش زبان طبیعی است که قادر به خواندن نسخه پزشک، رادیولوژی و 
… است. این سرویس از الگوریتم های یادگیری ماشین استفاده می کند. در اوایل سال 
SAP ،۲۰۱۹ یک سرویس ردیابی زنجیره تأمین مبتنی بر زنجیره بلوکی را راه اندازی 
کرد. این سرویس عمده فروشان دارو را قادر به احراز هویت بسته بندی داروهایی که از 
بیمارستان ها و داروخانه ها برگردانده شده است، می کند. این مرکز قصد دارد استفاده 
از این فناوری را گسترش دهد و طیف وسیعی از فرآیندهای زنجیره تأمین دارو را 

شامل شود.
در اصل زنجیره بلوکی در دنیای مالی و به عنوان فناوری پایه ی انتقال بیت کوین 
که  را  سالمت  در  بلوکی  زنجیره  کاربرد  اثر  واضح  خیلی  می توان  ولی  شد،  ایجاد 
نشان گر عدم محدودیت این فناوری به بیت کوین و ارزهای دیجیتال است، مشاهده 
توزیع شده می باشد که  از سیستم های  بلوکی در حقیقت مجموعه ای  کرد. زنجیره 
پرونده تراکنش ها را در بلوک های مرتبط با آن ها ثبت و در یک دفتر کل رمزنگاری 
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شده ذخیره می نماید. زنجیره بلوکی دارای قابلیت های گوناگون و هیجان انگیزی 
درمان  و  بهداشت  صنعت  است.  درمان  و  بهداشت  صنعت  نمودن  متحول  جهت 
بیماران،  پزشکی  پرونده های  بالینی،   – درمانی  اطالعات  مانند  داده ها  از  فضایی  در 
صورت حساب های پیچیده و تحقیقات پزشکی غوطه ور است. وجود مشکالتی مثل 
انگیزه  ناکارآمد،  شیوه های  و  داده ها  دائمی  نقض  بیمارستانی،  هزینه های  افزایش 
اکنون  هم  ما،  پزشکی  مهم  اطالعات  امنیت  می دهند.  افزایش  نوآوری  جهت  را 
زیرا  ندارد،  تعجبی  که  است  بلوکی  زنجیره  بهداشتی  مراقبت  برنامه  پرطرفدارترین 
 2009 سال های  بین  است.  درمان  و  بهداشت  صنعت  در  مهم  موضوع  یک  امنیت 
واقع  داده ها  تعهد  نقض  معرض  در  بیمار،  پرونده  میلیون   176 بر  بالغ   ،2017 تا 
شده اند. مجرمان اطالعات کارت های اعتباری و اطالعات بانکی و همینطور پرونده های 
آزمایش های سالمت و ژنومی را سرقت می کردند. قابلیت زنجیره بلوکی جهت ذخیره 
سازی یک گزارش شفاف و غیرمتمرکز از کلیه ی داده های بیمار، آن را به یک فناوری 

پیشرفته برای برنامه های امنیتی تبدیل نموده است.
صنعت  در  آن  بالقوه ی  استفاده های  و  بلوکی  زنجیره  ماهیت 
بهداشت: زنجیره بلوکی در اصل در دنیای مالی و به عنوان فناوری پایه ی انتقال 
بیت کوین ساخته شد. اما می توان به وضوح ردپای کاربرد زنجیره بلوکی در سالمت 
را که نشان دهنده عدم محدودیت این فناوری به بیت کوین و رمز ارزها است شاهد 
بود. زنجیره بلوکی درواقع مجموعه ای از سیستم های توزیع شده است که پرونده ی 
تراکنش ها را در بلوک های مرتبط با آن ها ثبت و در یک دفترکل رمزنگاری شده ذخیره 
می کند. این سیستم ها از یک ادمین واحد برخوردار نیستند، ولی قدرت امنیتی آن ها 
بی سابقه است. زیرا رکوردها در طول شبکه ای از پایگاه های داده ی متعدد که همیشه 
به  را که  بلوک هایی  همگام سازی می شوند، پخش می شوند. کاربران فقط می توانند 
آن دسترسی دارند به روز کنند و این به روزرسانی ها در شبکه ثبت و تکرار می شود. 
ضمن اینکه تاریخ ورود هر پرونده یا رکورد ضبط و مهر می شود. زنجیره بلوکی از 
پتانسیل های مختلف و هیجان انگیزی برای متحول کردن صنعت بهداشت و درمان 
برخوردار است که بسیاری از آن ها هنوز به مرحله ی اجرا نرسیده اند. صنعت بهداشت 
پزشکی  پرونده های  بالینی،  درمانی-  اطالعات  نظیر  داده هایی  دریای  در  درمان  و 
همچنان  است.  شناور  غیره  و  پزشکی  تحقیقات  پیچیده،  بیماران، صورتحساب های 
که در طول زمان برنامه های کاربردی بیشتری بر پایه ی این فناوری ارائه می شود، 
کاربردهای  مهم ترین  شاید  یافت.  خواهد  افزایش  نیز  آن  اجرای  و  پذیرش  میزان 
زنجیره بلوکی هم مثل همه ی تکنولوژی های جدید و ساختارشکن، در آینده مشخص 
می شود، اما شکی نیست که امروز، بهترین زمان در طول تاریخ برای به اشتراک گذاری 
داده های بهداشت و درمان است. پس در ادامه، کاربرد زنجیره بلوکی در سالمت و 

بهداشت را مرور می کنیم:
سوابق پزشکی: یکی از چالش های بزرگ شرکت های فناوری اطالعات پزشکی، 
این  به طوری که  است،  بیماران  درمانی  سوابق  یکپارچه ی  کاماًل  پرونده های  تشکیل 
پرونده ها قابل اشتراک گذاری بین حوزه های مختلف این صنعت نیز باشند. زنجیره 
بلوکی نه تنها مکان کاماًل امن و قابل اطمینانی را برای ذخیره سازی اطالعات بیماران 
خلق می کند، بلکه امکان ردیابی کوچک ترین تغییرات را در یک سیستم یکپارچه که 
تنها ذینفعان پرونده به آن دسترسی دارند، فراهم می کند. درواقع زنجیره بلوکی به 
یک الیه ی متصل کننده ی قطعات بسیار کوچک رکوردهای پزشکی تبدیل می شود. ما 
مهم ترین سؤال غیر فنی؛ این است که اگر ما از یک دفتر کل غیرمتمرکز و توزیع شده 
صحبت می کنیم، پس چه افرادی »حق« دسترسی به قطعه ای از زنجیره بلوکی را 
خواهند داشت که داده های شخصی ما روی آن ثبت شده است؟ این موضوع به ویژه 
درزمینه ی اطالعات پزشکی، اهمیت بیشتری خواهد داشت. طبیعی است که بیماران 
اختیار  در  تنها  پرونده  هر  کلید  باشند.  داشته  داده های خودشان دسترسی  به  باید 
بیمار و پزشک او است و در صورتی یک بازیگر سوم می تواند اطالعات را مشاهده کند 
که یکی از این دو ذینفع، کلید خود را در اختیار او قرار دهد. این جریان نخستین 
بیمار  پرونده ی یک  از آن صحبت کردیم، حل می کند. درصورتی که  را که  چالشی 
به کلینیک، بیمارستان یا پزشک متخصص دیگری ارجاع داده شود، بررسی داده ها 
منوط به تائید بیمار خواهد بود )حفظ حریم و امنیت( و از طرفی، اقدامات درمانی 
ضروری نیز با سرعت بسیار باال اجرا می شوند، زیرا پزشک کلید و در اصل مسئولیت 

تمامی  که  باشیم  داشته  یاد  به  می کند.  منتقل  بعدی  درمانی  متصدی  به  را  خود 
غیرقابل  تاریخ  بلوکی،  زنجیره  ورودی های  به عنوان  و درمان ها،  آزمایش ها  تجویزها، 

تغییری خواهند داشت.
فرایندهای  بارگذاری  هزینه های  بزرگ ترین  از  یکی  تقلب:  و  تطبیق  درآمد،  چرخه 
مراقبت های بهداشتی و سیستم پزشکی، نظارت دائمی جریان پول و خدماتی است 
که ارائه می شود. متأسفانه مراکز درمانی مجهز و پیشرفته که دپارتمان های تخصصی 
بیشتری دارند، از فرایندهای حسابداری طوالنی تری برخوردارند. گاهی نیز به علت 
انتقال بیمار از یک مرکز درمانی به بیمارستان یا حتی شهر دیگر، جریان پرداخت 
ارائه دهندگان  و  بیمه  صنعت  اختالفات  بلوکی  زنجیره  کمک  به  می شود.  منقطع 
بیمار  درمان  و  مراقبت  به  باید  که  زمانی  و  می رود  بین  از  بهداشتی  مراقبت های 
اختصاص داده شود، بابت تطبیق مدارک پرداختی هدر نمی رود. ازآنجاکه اطالعات 
ثبت شده روی زنجیره بلوکی در لحظه به روزرسانی می شوند، پتانسیل خطا )چه به 
لحاظ هزینه و چه خدمات( به طور قابل مالحظه ای پایین می آید و هیچ یک از طرفین 

نمی توانند خالف تعهدات خود عمل کنند.
توسعه ی دارو و زنجیره ی تأمین: زنجیره بلوکی با افزایش گستره دسترسی 
به نتایج آزمایش ها )البته با اجازه ی بیمار( امکان توسعه ی داروهای جدید را فراهم 
می کند. این امر عالوه بر تسریع درمان مؤثر، پیامدهای داروهای تقلبی را هم که در 
حال حاضر هزینه ی زیادی به شرکت های داروسازی تحمیل می کنند، پایین می آورد.

تحقیقات پزشکی: متمرکز سازی نتایج درمان های بالینی و مطالعاتی که روی 
می دهد.  بهبود  را  دنیا  سراسر  پزشکان  عملکرد  می گیرد،  صورت  مختلف  بیماران 
پردازش سریع  و  آنالیز  امکان  تنوع سیستم ها،  و  به علت گسستگی  در حال حاضر 
بلوکی  ندارد. زنجیره  از کیسهای مرتبط پزشکی حاصل شده اند وجود  داده هایی که 
امکان دسترسی فوری به نتایج تحقیقات و نوآوری های پزشکی را فراهم می کند و از 

این لحاظ یک گام بزرگ در دنیای بهداشت و سالمت محسوب می شود.
کاربرد زنجیره بلوکی در سالمت و دغدغه امنیت داده ها: به گزارش موسسه امنیت 
سال های  بین  می کندد،  فعالیت  مصنوعی  هوش  بر  مبتنی  که  پروتنوس  سایبری 
نفوذ  و  رخنه  مورد  جهان  سراسر  در  پزشکی  پرونده  میلیون   140  ،2016-2015
قرارگرفته اند. با توجه به رشد و فراگیر شدن اینترنت اشیاء پزشکی )IoMT(، معماری 
فناوری اطالعات امروزی، در حفظ امنیت سیستم ها با مشکالت جدی مواجه است. 
راه حل های مبتنی بر زنجیره بلوکی می توانند زیرساخت های ضروری حفظ سالمت 
داده ها را فراهم کنند و درعین حال مزایای دستگاه های پزشکی متصل به شبکه را نیز 
عرضه نمایند. و نکته ی پایانی اینکه؛ گرچه فناوری زنجیره بلوکی صنعت بهداشت و 
درمان را متحول می کند، اما باید به یاد داشته باشیم که این جریان، یک ماراتن است 
نه مسابقه ی سرعت. سازمان ها و مراکز بهداشتی در حال بررسی و تست راهکارهای 
مبتنی بر زنجیره بلوکی هستند، اما شکی نیست که بسیاری از کاربردهای مؤثرتر و 

کاراتر این فناوری، در طول زمان کشف خواهند شد.
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ویژگی های شخصیتی فروشنده و بازاریاب تجهیزات پزشکی

متن زیر توسط آقای دکتر داریوش سنقری روانشناس 
شخصیت برای فصلنامه نیامش تهیه شده است.

در  بازاریابی  و  فروش  کار  برای  که  یا خوانده ایم  زیاد شنیده  احتماالً 
درون گراها  از  بهتر  برونگرا  باشخصیت  افراد  پزشکی  تجهیزات  حوزه 
هستند یا افراد باهوش هیجانی EQ باالتر فروشندگان بهتری نسبت 
باالتر هستند. در این مقاله می خواهیم  با IQ ضریب هوشی  افراد  به 
آیا ویژگی های  بپردازیم که  این موضوع  به بررسی دقیق تر و ریشه تر 
شخصیتی و هوش هیجانی می تواند بر روی توانمندی افراد در شغل 
ابتدا  موضوع  این  برای  خیر؟  یا  باشد  تأثیرگذار  فروش  یا  و  بازاریابی 
سپس  و  کنیم  جدا  یکدیگر  از  را  فروش  و  بازاریابی  شغل  مقوله  دو 
بازاریابی  بپردازیم.  متفاوت  شغل  دو  این  شخصیتی  مدل  بررسی  به 
روش های  و  راه ها  کردن  پیدا  دنبال  به  شاغل  فرد  که  است  شغلی 
جدید و خالقانه برای ارائه محصول یا خدمت برای مشتریانی که هنوز 
تاکنون اقدام به خرید از شرکت ما نکرده اند درحالی که فروشنده بجای 
تمرکز بر روی شناسایی خریدار محصول یا خدمت بر روی نوع تعامل، 
فروش محصوالت  برای  راه های جدید  و  برای خریدار  تخفیف  میزان 
در  اما  می نماید.  تمرکز  سازمان  فعلی  مشتریان  به  بیشتر  یا خدمات 
برخی شرکت ها و سازمان ها به دلیل محدودیت تعداد نیروهای انسانی 
متأسفانه شغل افراد به صورت هم زمان شامل دو شغل بازاریابی و فروش 
به صورت هم زمان می گردد که همین امر باعث بروز مشکالت عدیده ای 
به  اینجاست  افراد می گردد. سؤال مهم  این  و کارکرد  نگرش  نوع  در 
و  باشد  جدا  حتماً  فروشندگی  از شغل  بازاریابی  باید شغل  علت  چه 
در همدیگر  نباید  دو سمت شغلی  این  که  تأکید می کنیم  آن قدر  ما 
دو  زیرا  است  واضح  و  روشن  بسیار  سؤال  این  جواب  گردد؟  ترکیب 
تیپ شخصیتی کاماًل متضاد برای شغل بازاریابی و فروش نیاز است. 
اگر بخواهیم فقط از دیدگاه درون گرایی و برونگرایی به قضیه بازاریاب 
بهتر  قدرتمند  بازاریاب  یک  که  دید  خواهیم  کنیم  نگاه  فروشنده  و 
است تیپ شخصیتی درون گرا داشته باشد و بالعکس فروشنده هرچقدر 
بخواهیم  اگر  است.  باالتر  کار  در  او  موفقیت  احتمال  باشد  برونگراتر 
تعریف دقیق تری از شخصیت درون گرا و برونگرا داشته باشیم می توان 
گفت که افراد برونگرا افرادی صمیمی، جمع گرا، قاطع و ریسک پذیر، 
فعال و پرجنب وجوش، اهل هیجان و خطر و بسیار شاد و خوشحال 
کار  اهل  خشک،  و  جدی  افرادی  درون گرا  افراد  درحالی که  هستند. 
انفرادی، ریسک گریز، باقدرت تمرکز باال، گریزان از شلوغی و هیجان و 
صبور و آرام هستند. برای شغل فروشندگی ما نیازمند فردی با صفات 
شخصیتی چون صمیمی و خودمانی، اهل شوخی و مزاح و جمع گرا، 
و  شاد  و  هیجان  اهل  پرجنب وجوش،  و  فعال  ریسک پذیر،  و  قاطع 
برونگرا  افراد  ویژگی های شخصیتی  پرانرژی هستیم که همگی دقیقاً 

است درحالی که برای فردی که قرار است کار بازاریابی رو برای سازمان 
متمرکز،  دقیق،  فرد  یک  به  داریم  نیازمند  ما  دهد  انجام  شرکت  یا 
کم حرف، آرام و صبور و جدی و خشک در کار که دقیقاً مشخصات 
یک فرد درون گراست. حال نگاه کنیم به وضعیت بعضی از شرکت های 
حوزه  در  کار  تجربه  سالها  من  یکدیگر،  با  آن ها  مقایسه  و  ایران  در 
فروش )به مدت 17 سال( و مشاوره منابع انسانی )به مدت 6 سال( 
در صنعت درمان ایران در حوزه های شرکت های تجهیزات پزشکی و 
صنعت دارویی را داشته ام و دقیقاً این تفاوت بزرگ و غیرقابل توصیف 
را در این دو صنعت کشورمان دیده ام. در صنعت تجهیزات پزشکی در 
بیشتر شرکت های فعلی به دلیل مدل مدیریتی سنتی که بزرگ ترین 
نفر در چند پست و شغل  دغدغه کنترل هزینه ها و به کارگیری یک 
هم زمان مانند شغل بازاریابی و فروش است این معضل که افراد کارایی 
پایینی در این کاردارند بسیار مشهود است زیرا فردی که درون گراست 
تمرکز خود را بر روی جمع آوری اطالعات، دسته بندی داده ها، تمرکز 
بر روی مشخصات فنی کاال، درست کردن جدول مقایسه ای و کارهایی 
افراد درون گراست می کند و کمتر وقت  این جنس که موردعالقه  از 
از  عمده  بخش  عماًل  و  می دهد  اختصاص  فروش  فرآیند  به  را  خود 
مشتریان او عماًل از دست خواهند رفت بالعکس فردی که برونگراست و 
تمام وقت و انرژی خود را صرف سر زدن به مشتری و تمرکز بر روی کار 
فروش می نماید اطالعات فنی ضعیف تر، دانش پایه ای سطحی تر داشته 
و عماًل تمرکز بر روی مشخصات فنی دقیق محصوالت ندارد و این فرد 
بازاریابی خود را به درستی انجام نمی دهد. اما در شرکت های دارویی 
خود  کار  بازاریابی  گروه  فروش  از  بازاریابی  فرآیند  تفکیک  دلیل  به 
تبلیغاتی به خوبی  ایجاد کمپانی های  باال و صبر و حوصله،  با دقت  را 
خدمات  ارائه  به  را  خود  تمرکز  فقط  هم  فروش  گروه  و  داده  انجام 
خوب به مشتریان داشته و این امر باعث پیشرفت بهتر این شرکت ها 
یا  بهبود شرایط سازمان  برای  اینکه  نتیجه گیری  و سازمان می گردد. 
شرکت به یاد داشته باشید برای یک فرد مشاغلی را در نظر نگیرید که 
با یکدیگر  بازاریابی و فروش بشدت  ازنظر تیپ شخصیتی مثل شغل 
در تضاد هستند، چون درنهایت ضربه اصلی را خود صاحب کسب وکار 
حقوق  یک  پرداخت  با  از  اینکه  تصور  به  متأسفانه  که  خورد  خواهد 
انجام  او  را  بازاریابی و هم کار فروش  از یک فرد کار  نفر هم  به یک 
می دهد، درحالی که بازنده اصلی ماجرا خود این مدیر است که با تفکر 
صرفه جویی عماًل کار را برای رقبای خود آسان تر کرده تا آن ها که در 
این بازار با سیستم مدیریتی نوین عمل می کنند درآمد بیشتر و سهم 

بازار بهتری را برای خود به دست خواهند آورد.



فصلنامه نیامش - شماره 3022

سال 1400 سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها

متن زیر توسط آقای دکتر محمدجعفر حسینی 
شیرازی کارآفرین صنعت سالمت برای فصلنامه 

نیامش نگارش شده است.

حوزه  در  رهبری  شعارهای  تحقق  شیوه  مورد  در  می خواهیم  متن  این  در 
تجهیزات پزشکی مطالبی را بیان نمایم تا بیشتر به اهمیت شعارهای امسال 

پی ببریم.

آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  وظایف  و  تشکیالت  قانون  اساس  بر 
پزشکی ایران مصوب سوم خرداد 67، تعیین ضوابط مربوط به ورود، ساخت، 
مصرفی  مواد  و  تجهیزات  انهدام  و  فعالیت ها  این  مجوز  صدور  نگهداری، 
پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و توان بخشی و نیز ارزشیابی، نظارت و 
کنترل این ضوابط به عهده این وزارتخانه است. همچنین مطابق ماده 14 
قانون مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب 23 
فروردین 67، ساخت یا ورود هر نوع مواد و تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی 
وزارت  سوی  از  آن  فهرست  که  آن ها  بسته بندی  و  قطعات  اولیه،  مواد  یا 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعالم می شود باید با اجازه قبلی و موافقت 
این وزارتخانه انجام شود. اهمیت حوزه تجهیزات پزشکی در کشور موضوعی 
و  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  مدنظر  سال هاست  که  است 
بخصوص اداره کل تجهیزات پزشکی بوده است. از حرکت های صورت گرفته 
در وزارت بهداشت طی سال های پس از انقالب به خوبی می توان درک کرد 
که روند اهمیت به تولید داخلی همیشه موردتوجه مدیران اداره کل تجهیزات 
پزشکی بوده است تا جایی که در طی سال های اخیر این مهم با ایجاد اداره 
صادرات که به نوعی حمایت از تولید پایدار می باشد، بیشتر تحقق پیدا نمود.

سال تولید: گرچه روند کار فعلی در اداره کل تجهیزات پزشکی در حال 
پیچیدگی های  اما  می آید  نظر  به  ساده  اداره  این  مسئولین  دید  از  حاضر 
که  می کند  روبرو  اساسی  مشکالت  با  را  تولیدکننده  معموالً  فعلی  ساختار 
اداره  محوری  کارشناس  به  می توان  بخش  این  در  مهم  مشکالت  ازجمله 
کل اشاره نمود. در یک بررسی اجمالی می توانید یکی از مشکالت دیگر را، 
نمود  بیان  پزشکی  تجهیزات  کل  اداره  نرم افزاری  سیستم  پیچیده  ساختار 
انجام  آسان تر  فایل ها  گزاری  بار  و  ارتباط  تا  دارد  ساده سازی  به  نیاز  که 
شود. وجود پیچیدگی در پر کردن فرم ها باعث آن گردیده که اشخاص و 
شرکت های متعددی به وجود آیند تا با دریافت مبالغی فرم ها را پر کنند. 
دراین بین متأسفانه وجود تعدادی از کارشناسان با اطالعات علمی و عملی 
پایین باعث آن گردیده که تفسیر از استانداردهای این حوزه بیشتر بر مبنای 
نظر کارشناس بوده و عماًل می توان گفت نظرات کارشناس ولو که اشتباه 
باشد مبنای دریافت مجوز شده است. لذا احساس می شود که نیاز است اداره 
و  به صورت علمی  و  آموزش حین خدمت  به  نسبت  پزشکی  تجهیزات  کل 
عملی در بین کارشناسان خود از طریق مدرسان باتجربه عملی باال بیشتر 
بکوشید. یکی از موارد مهم در ارائه یک خدمت به جامعه ارتباطات مؤثر با 
مدیران تشکل های اعضا محور و دارای خرد جمعی است. ارتباط مؤثر این 
تشکل ها باید به گونه ای تعریف گردد که اعضای تشکل بتوانند نیازهای واقعی 
خود را از طریق بخش مدیریتی اعالم نموده و پس از بررسی در کارگروه های 
مختلف آن مورد را به اداره کل تجهیزات پزشکی اعالم نمایند. در هر شکل 
وضعیت دریافت مجوز مربوط به پروانه ساخت وسایل پزشکی در ایران یکی 

از معضالت اساسی برای یک تولیدکننده است و البته طبیعی است که باید 
مسائل استانداردی کاماًل از طرف تولیدکننده رعایت گردد. ولی در پاره ای 
موارد چنین به نظر می آید که، تولید در کشورهای اروپایی راحت تر از تولید 

و دریافت پروانه ساخت در ایران است!

موارد  از  دیگر  از  یکی  شویم  خارج  که  تولید  بحث  از  ها:  سال پشتیانی 
با تالش های  است. سیاستی که هرچند  تولیدکننده  از  موردنظر پشتیبانی 
وزارت بهداشت از طریق منع خرید تجهیزات پزشکی غیر ساخت داخل از 
طریق مراکز مصرف دولتی اجباری شده است اما متأسفانه قانون کامل رعایت 
نمی شود. که نیاز به کنترل دقیق تر آن احساس می شود. از پشتیبانی های 
دیگر وزارت بهداشت درباره تولید می توان به محدودیت واردات تجهیزات 
این روند مفید  پزشکی بی کیفیت چینی و هندی اشاره نمود. که استمرار 
خواهد بود اما فراموش نکنیم که اصلی ترین منبع ورود مواد اولیه ما کشور 
پزشکی  تجهیزات  تولید  بخش  در  گرفته  صورت  مطالعه های  است!  چین 
سالی  چند  گردد.  مسولین  گشای  راه  می تواند  چین  مانند  کشورهایی  در 
است کشور چین بر آن است تا با کسب نوآوری های بومی و ارتقای فناوری 
بتواند کاالی وارداتی را در کشور خود تولید کند. در پی این موضوع در دو 
سال اخیر اداره NMPA تأسیس شد. این بخش یعنی »اداره ملی تولیدات 
از  متفاوت  کمی  می شود،   NMPA به اصطالح  که  تأسیس«  تازه  پزشکی 
به اصطالح همان  یا  قبلی یعنی »سازمان غذا و داروی چین« سابق  بخش 
CFDA می باشد. NMPA نهادی دولتی است که مسئول تنظیم دستگاه ها 
و داروها با آزمایش، ارزیابی و ارائه تأییدیه اداری برای تجهیزات پزشکی و 
دارویی را در برنامه خود دارد. با شکل گیری این سازمان، برای بازار کشور 
چین الزامات و روش های ثبت نام بدون تغییر در فرایندهای قبلی ساده تر و 
تسریع تر در جهت صدور مجوزهای داخلی با اهداف نوآورانه و در ارتباط 
در  معناداری  سختگیری های  اما  است  پیداکرده  معنا  پزشکی  تجهیزات  با 
جهت حمایت از تولید داخل برای ورود کاالهای تجهیزات پزشکی به بازار 
چین انجام شده است. بااینکه برای ثبت یک کاال وارداتی در حوزه تجهیزات 
الی سه سال پروسه زمانی و صرف  نیاز به گذراندن یک  پزشکی در چین 
برای ورود کاال  تعرفه ها و هزینه های خاص  اما وضع  زیاد است  هزینه های 
هزینه های  به کالس خطر،  توجه  با  دستگاه  اولیه  ثبت  هزینه های  ازجمله 
تمدید ثبت نام اولیه هر پنج سال یک بار، هزینه های نمایندگی داخل کشور، 
هزینه های ترجمه، هزینه آزمایش های بالینی را می توان تعدادی از این موارد 
به کشور چین  وارداتی  پزشکی  تجهیزات  دانست.  قوانین جدید  در  دشوار 
سازمان  در  ثبت  فرآیند  به  چین،  کشور  بازار  در  توزیع  یا  فروش  از  قبل 
NMPA نیاز دارند تا ثبت یا اطالع رسانی شوند. همچنین برای دستگاه های 
تجهیزات پزشکی، آزمایش های بالینی ممکن است الزم باشد. اگر محصوالت 

درخواست  بسته  باید  بگذارند، شرکت  سر  پشت  را  بالینی  آزمایش های 
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خود را به NMPA ارسال کند. NMPA بررسی اداری و فنی برنامه را انجام 
می دهد. پس از ارزیابی، در صورت صالحیت، NMPA یک »گواهی« صادر 
می کند که با آن شرکت می تواند محصوالت خود را به طور قانونی در کشور 

چین به مدت پنج سال بفروشد.

سال مانع زدایی ها: اصلی ترین مانع های تولید تجهیزات پزشکی در ایران 
قیمت گذاری اجباری کاال توسط اداره کل تجهیزات پزشکی است. این موضوع 
تا جایی پیش می رود که عدم توجه به کیفیت کاال و ایجاد ارزش افزوده داخلی 
برای رسیدن به کیفیت باال و در ادامه آن قیمت تمام شده و محدودیت های 
ایجادشده توسط اداره کل تجهیزات پزشکی باعث ارائه محصوالت باکیفیت 
پایین در ایران شده است. چراکه با این سیاست تولیدکننده نیاز است کیفیت 
را فدای قیمت نمایید. بسته بندی های نامناسب و عدم توجه به رعایت طراحی 
در  و  کشور  داخل  در  ایرانی  کاالهای  معایب  از  یکی  کاال  شکل  و  صنعتی 
بازارهای جهانی است. دیگر مانع درراه تولید اختصاص ارز دولتی به کاالی 
تجهیزات پزشکی می باشد. عدم وجود نرخ ارز یک سال در کشور باعث ایجاد 
مشکل و شکل گیری رانت های مختلف گردیده و درنهایت فشار آن به قشر 
مصرف کننده رسیده است. از دیگر موانع اصلی درراه تولید دید کارشناسان 
اداره تجهیزات پزشکی و برخورد یک سال به »واردات مواد اولیه تولید« با 
»واردات تجهیزات پزشکی آماده« است تا جایی که ورود مواد اولیه در این 
روند در مسیر اداری زمان بر می باشد و این باعث مشکل برای تولیدکننده بوده 
چراکه تولیدکننده مجبور است حجم بیشتری از نقدینگی خود را برای ورود 
مواد اولیه صرف نماید. از موانع مهم دیگر درراه تحقق شعارهای رهبری برای 
با تولید می تواند، به عدم وجود  ایران از طرف بخش های مرتبط  امسال در 
آمارهای ازجمله نیاز کشور، میزان مصرف، حجم تولید داخلی، میزان واردات، 
باعث  آمار  این  نمود که عدم دسترسی  اشاره  غیره  و  میزان دقیق صادرات 

مشکالت اساسی برای تولیدکننده و سرمایه گزار شده است.

راهکاری های در بخش توسعه اقتصاد مهندسی پزشکی ایران: ساختار 
ایران  اقتصاد  است.  کشور  آن  جاری  قوانین  دستخوش  کشوری  هر  در  کار 
باید  اقتصادی  چنین  در  می باشد.  دولت  نظام  تابع  و  دولتی  اقتصاد  یک 
ارائه  بیشتر به اصالح قوانین از طرف دولت ها فکر کرد. و شاید بهترین راه 
راهکارهایی در جهت توسعه اقتصادی در مهندسی پزشکی است. لذا در ادامه 
پیشنهاد هایی در این مورد اعالم می گردد. امید است که راهکارهای انجام آن 

مدنظر سیاست مداران ایران واقع گردد.

تعدادی از این راهکارها عبارت اند از:

و  اولیه  مواد  واردات  برای  ثابت  باقیمت  ارز  سریع  و  به موقع  تأمین   -1
تخصیص تمامی هزینه های مربوط به انتقال و تبدیل ارز تخصیص یافته 

و کرایه حمل.
افراد مرتبطی که  و  و تخلفات شرکت  پیگیری و شفاف سازی موارد   -2
موجبات گرفتن مجوز از اداره کل و ارز دولتی را فراهم نموده اند و کاالی 
تعزیرات حکومتی و  به سازمان  نیز معرفی آن ها  تقلبی وارد نموده اند و 
ابطال پروانه فعالیت آن ها به نحوی که تا چند سال نتوانند در حوزه پزشکی 

فعالیت نمایند حتی با تغییر نام شرکت.
برون سپاری  تخلفاتی که در سیستم معیوب  پیگیری و شفاف سازی   -3

اداره کل صورت گرفته و همچنین اصالح سریع و عاجل آن.

برای  واقعی شرکت ها  نمایندگان  با  کارگروه های مشترک  ایجاد   -4
تدوین ضوابط و مقررات و در صورت نیاز اصالح مقررات اداری دست وپا 

گیر کنونی.
اداره کل تجهیزات  اداره تولید  انجام کار در  5- اصالح سیستم و روال 
سلیقه ای  برخوردهای  و  واحد  آن  گیر  دست وپا  قوانین  و  پزشکی 

کارشناسان آن واحد.
6- تقویت سیستم اداری کشور برای کمک به تسهیل در امر تجارت و 
در کشور  کاال  تحویل  تا  آماده سازی  زمان  کردن  کم  به منظور  صادرات 

مقصد.
7- توجه به سیاست های خارجی به گونه ای که بتوانیم شرایط اقتصادی 

مناسبی برای فعاالن اقتصادی کشور فراهم آوریم.
ایجاد تنش های  به سیاست گذاری های داخلی در جهت عدم  توجه   -8

اقتصادی.
9- مهار میزان نقدینگی جامعه و هدایت آن به سمت تولید و اشتغال 

پایدار.
10- استفاده از مدیران جوان، الیق، کارآمد و پویا به منظور ایجاد شرایط 

جدید و افزایش نشاط در جامعه.
11- دادن جرات تصمیم گیری به مسؤولین برای پیشبرد اهداف کیفی و 

استفاده از طرح های نوآورانه.
12- کمک به ارتباط صنعت و دانشگاه و تغییر تفکر مسؤولین دانشگاهی 
و مدرک گرایی محض با دوستی و ارتباط بهتر صنعت گران با دانشگاهیان.

ایجاد مؤسسه های غیر  ایجاد فناوری های نو در کشور و  13- کمک به 
آموزشی.

رفع  جهت  در  صنعتی  و  علمی  تشکل های  به  مسئولین  کمک   -14
مشکالت اساسی کشور.

15- ایجاد هسته های علمی در جهت ساماندهی اقتصاد مبتنی بر فناوری 
در کشور به صورت واقعی و عملیاتی.

در  جمعی  خرد  به  توجه  و  صنعتی  خصوصی  تشکل های  تقویت   -16
سیاست گذاری های آن ها.

17- حذف نظارت سازمان ها و نهادهای ناظر موازی در صنعت و اجازه 
حرکت و توسعه صنعتی در کشور.

18- اصالح قوانین مالیاتی و توجه به اقتصاد آزاد جهانی.
19- حفظ جنبه نظارتی دولت و عدم ورود به بخش های اجرایی.

20- توجه به ساختار شرکت های شبه دولتی و کوچک کردن حجم این 
شرکت و اجازه رقابت به بخش خصوصی.

21- دوستی و همدلی گروه ها و احزاب سیاسی در کشور در جهت حفظ 
آرامش و توجه به منافع جمعی نه فردی و یا حزبی.

22- عدم توجه مردم به شایعات منفی در کشور و کمک و همدلی در 
جهت ساخت کشور ایران اسالمی بهتر

خاتمه: در هر شکل رهنمودهای رهبری اگر موردتوجه دقیق مسولین وزارت 
بهداشت واقع گردد و این عزیزان از مشاوران مناسب در این راه بهره گیرند، 
می توانند مجری خوبی برای شعار امسال باشند. البته ارائه آمارهای واقعی و 

شجاعانه از طرف مسولین می تواند راه گشا اجرای شعارهای رهبری گردد.
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کوچینگ
مطلب زیر توسط سرکار خانم محبوبه مظاهری نویسنده، 

مترجم و مدرس کوچینگ تهیه شده است.

طبق تعریف فدراسیون بین المللی کوچینگ ICF: »کوچینگ همکاری 
و مشارکت بین کوچ و کوچی است؛ که در طی آن، کوچی با استفاده 
از تفکر عمیق و خالقیت خود، توانایی های شخصی و حرفه ای خود را 
افزایش می دهد«. کوچینگ هنر بهسازی عملکرد انسان ها است و جلسه 
و  کوچ  بین  دوطرفه  و  تشویقی  حمایتی،  مشارکتی،  رابطه  کوچینگ 

کوچی است.

تخصصی  مهارت  و  دانش  بر  عالوه  که  است  فردی  کیست؟  کوچ 
کوچینگ، به خدمت گذاری و حل مشکالت مردم عالقه دارد. با حضور 
و تمرکز کامل در جلسه کوچینگ حاضرشده و با ذهنی بدون قضاوت 
همدلی،  با  همراه  می شود،  مطرح  در جلسه  که  مسئله هایی  به  نسبت 
اعتمادسازی و ایجاد احساس امنیت در کوچی، زمینه ای فراهم می کند 
او به راحتی در مورد موضوعی که فکرش را مشغول کرده صحبت  که 
کند. کوچی در طول جلسه کوچینگ به آگاهی، شناخت، توانمندی و 
انگیزه درونی رسیده و درنهایت برای رسیدن به هدف خود برنامه ریزی 
زمان بندی و اقدام کند. کوچ متعهد به کمک و موفق ساختن می باشد. 
فردی عمل گرا که تا وقتی مشکل کوچی حل نشود، او را رها نمی کند. 
را  آن ها  بشناسد،  را  اهدافش  و  باورها  ارزش ها،  فرد  می شود  باعث 
اولویت بندی کند و پس از شناخت خود، برای برنامه ریزی اقدام نماید، 

تأثیر این تغییر و رشد را بر روی زندگی شخصی خود لمس نماید.

برای  برنامه ریزی  مشکل،  حل  برای  که  است  فردی  کیست؟  کوچی 
آینده یا اقدامی مثبت به کوچ مراجعه می کند و در جلسه خصوصی یا 
گروهی کوچینگ شرکت می کند. تأثیر فرایند کوچینگ چیست؟ فرایند 
کوچینگ خأل بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب را پرکرده و کوچی 
را برای رسیدن به وضعیت ایده آل آماده می سازد. تفاوت کوچینگ با 
سایر تکنیک ها: در زیر نام تکنیک ها و تفاوت آن ها به تفکیک ذکرشده 

است:

آموزش: فردی که از تکنیک آموزش استفاده می کند مدرس نام دارد. 
در تکنیک آموزش مدرس تدریس می کند و دانشجویان گوش می کنند. 

ارتباط یک طرفه است. تأثیر آموزش بر یادگیری کوتاه مدت می باشد.

مشاور روانشناس: فردی که از تکنیک روانشناسی استفاده می کند، 
مشاور روانشناس نام دارد. در جلسه روانشناسی، مراجعه کننده در مورد 

و  تخصص  از  استفاده  با  روانشناس  و  می کند  صحبت  خود  مشکالت 
تجربه خود به او توصیه می کند، راه حل می دهد. روانشناس به گذشته 
فرد توجه دارد، وارد حیطه شخصیت و آسیب های روانی مراجعه کننده 
با  می کند  تالش  می کند،  بررسی  را  خألها  و  ضعف  نقاط  می شود، 
بررسی خاطرات گذشته، مسئله هایی که روان مراجعه کننده را آزار داده 
و  مکاتب مختلف  تئوری ها،  از  استفاده  با  و  راه حل  ارائه  با  و  پیداکرده 
تکنیک های روان درمانی مانند ACT، CBT و ...... به درمان بیمار و حل 

مشکل مراجع کمک کند.

کوچینگ: فردی که از تکنیک کوچینگ استفاده می کند کوچ نام دارد. 
بازخورد  ابزار گوش کردن، سؤال پرسیدن و  از سه  در کوچینگ فقط 
استفاده می شود. کوچ با افرادی که ازنظر روانی سالم هستند کار می کند 
و اعتقاد دارد پاسخ نزد کوچی است. بنابراین او با استفاده از ابزارهای 
و  توانمندسازی  آگاهی،  به  مراجع  خود  که  می کند  کمک  کوچینگ 

انگیزه در جهت پیدا کردن راهکار برسد.

مربی  می کند  استفاده  مربی گری  تکنیک  از  که  فردی  مربی گری: 
مشاور  آموزش،  شامل  تکنیک ها  از  مجموعه ای  مربی گری  و  دارد  نام 
وکوچینگ می باشد. مربی فردی بسیار حامی است که در جای مناسب 
از تکنیک مناسب استفاده می کند و ممکن است سابقه کار کمی داشته 
باشد ولیکن به تکنیک ها مسلط است. مربی همراه و هم قدم با مراجع 
در طول مسیر گام برمی دارد و به او کمک می کند که به هدفش برسد. 

حامی بودن ویژگی شاخص مربی است.

منتور  می کند  استفاده  منتورینگ  تکنیک  از  که  فردی  منتورینگ: 
عارضه یابی،  شامل:  تکنیک ها  از  مجموعه ای  منتورینگ  دارد.  نام 
روانشناسی وکوچینگ می باشد. منتور  آموزش،  گزارش نویسی، مشاور، 
فردی متخصص و حرفه ای در یک رشته خاص است که دانش عمومی و 
تخصصی، مهارت، تجربه و سابقه کار بسیار زیاد، در آن رشته تخصصی و 
حرفه را دارد و به خاطر داشتن سابقه کار و مهارت باال دقیقاً می داند که 
در هر شرایط و زمانی متناسب باحال مراجع از کدام تکنیک برای حل 
مشکل او استفاده کند. منتور در ابتدای شروع کار گزارش عارضه یابی 
از وضعیت موجود مراجع تهیه می کند و در پایان کار گزارش پیشرفت 

به مراجع ارائه می دهد.

واتساپ: 09335787550
www.job-coaching.ir :وبسایت

job_coaching.ir :اینستاگرام
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معرفی و مروری بر سیستم های 
بیومکاترونیک حرکتی و ادراکی

عبدالهی  محمدحسین  مهندس  آقای  توسط  زیر  مقاله 
آزمایشگاه  فنی  مدیر  مکاترونیک،  ارشد  کارشناسی 
بیومکاترونیک  سیستم های  کتاب های  مؤلف  و  کالیبراسیون 
حرکتی و ادراکی و کتاب مروری بر مباحث کلینیکی و بالینی 

دندانپزشکی برای فصلنامه نیامش تهیه شده است.

رایانه ای  الکترونیکی،  مکانیکی،  سیستم های  از  هم افزایی  ترکیبی  مکاترونیک  مهندسی 
میان رشته ای،  ترکیب  این  از مهندسی سیستم می باشد.  به همراه مجموعه ای  و کنترل 
الکترومکانیکی  بهبود سیستم های  و  برای طراحی جدید  را  مهارت های الزم  و  فن آوری 
موجود، جمع آوری کرده است. بیومکاترونیک کاربرد مهندسی مکاترونیک در زیست شناسی 
انسان است و به همین ترتیب زیرمجموعه مهمی از رشته مهندسی زیست پزشکی کلی 
می دانند،  روباتیک  با  مترادف  اغلب  را  مکاترونیک  که  همان طور  می دهد.  تشکیل  را 
بیومکاترونیک را نیز محدود به توسعه اندام های پروتز می دانند. بااین حال، بیومکاترونیک 
به  پروتزی می توان  اندام های  کنار  را پوشش می دهد، در  بسیار گسترده تری  موضوعات 
بخش های مربوط به سیستم شنوایی، سیستم بینایی، سیستم اندام های حرکتی فوقانی و 

تحتانی، قلب و سیگنال های مغزی اشاره کرد.
ساختار  ازنظر  که  است  مبحثی  ترین  درک  کم  و  پیچیده ترین  انسان  وجودی  عنصر 
بین  ارتباط  برقراری  مشکل  مهم ترین  درواقع  پرداخته شده،  آن  به  کم  بسیار  مهندسی 
سیستم ها و بدن می باشد. نتایج تالش برای اندازه گیری و تحریک بدن انسان کاماًل قطعی 
نیست و استفاده مکرر از یک مجموعه از ورودی ها همیشه جواب مشابه را نخواهد داشت. 
در حقیقت، حتی وقتی تحت کنترل آگاهانه، اندازه گیری ها زیر نظر مجموعه های مختلف 

انجام می پذیرد، پاسخ ها )یا اقدامات( به ندرت یکسان هستند.
بیومکاترونیک زیست انسانی را به فرآیند کنترل و نظارت مکاترونیکی اضافه می کند

تنوع  می کند  جالب  مکاترونیک  سیستم های  سایر  با  مقایسه  در  را  بیومکاترونیک  آنچه 
برخالف سیستمهای مهندسی معمول که می توان  است.  انسان  فیزیولوژی  پیچیدگی  و 
رفتارهای آن را کم وبیش پیش بینی کرد، هر انسانی بی نظیر و در حال تغییر است. اگر 
بخواهیم غالب بدن انسان را از دیدگاه بیومکاترونیک به مشابه یک سیستم شبیه سازی 
کنیم کلیه حواس های پنج گانه و عوامل مرتبط با این حواس ها به عنوان سنسور شناخته 
می شوند، منابع محرک سنسورها می توانند شامل محرک های الکتریکی، اصوات صوتی، 
کنترل هوا یا جریان خون، منبع نور، یک محرک لمسی یا حتی تحریک جسمِی اندام 
است،  بسته  حلقه  به صورت  و  کنترلی  پیشرفته  سیستم  یک  انسان  بدن  سیستم  باشد. 
به محض دریافت محرک از سنسورها، پردازش توسط بدن انجام شده و عالوه بر ذخیره این 

پردازش عملکرد متقابل نیز اتخاذ می شود.
قابل استفاده  که  می کنند  تبدیل  سیگنال هایی  به  را  فیزیولوژیکی  ورودی های  سنسورها 

باشد.
انسان  با بدن  رابطه کاربری  ایجاد  با کاربرد زیستی  تولید سنسورها  و  برای شبیه سازی 
داخلی  محیط  در  ماندن  زنده  برای  تعبیه شده  سنسورهای  زیرا  نیست،  بی اهمیتی  امر 
تهاجمی باید زیست سازگار، منعطف و بسیار قوی باشند، درحالی که سنسورهای سطح، 
به ویژه الکترودها باید بتوانند یک رابط سازگار رسانا و نسبتاً پایدار را در سراسر پوشش 

ایجاد کنند.
البته  که  می باشد  مفیدتر  شکلی  به  الکتریکی  سیگنال  تغییر  شامل  سیگنال:  پردازش 
به طورکلی شامل تقویت و تأثیرگذاری برای استخراج ویژگی های برجسته است. پردازش 
سیگنال، اغلب شامل تبدیل سیگنال آنالوگ به معادل دیجیتال است که امکان استفاده از 

الگوریتم های پیچیده را برای به دست آوردن ویژگی های ظریف را می دهد.
ضبط کردن و نمایش نتایج: درگذشته به این صورت بوده است که دستگاه های مکانیکی 
خروجی ها را روی نوار کاغذ یا حلقه های عکاسی ضبط می کردند، اما با ظهور الکترونیک 
مدرن، بیشتر اطالعات با معادل های الکترونیکی خود یعنی حافظه ها RAM و نمایشگرهای 

کریستال مایع جایگزین شده اند.
عناصر فیدبک: در برنامه کنترل حلقه بسته شبیه سازی شده برای هر عضو فیزیولوژیکی 
فرایند  بر  که  تعدادی عملگر  با  پردازش شده،  با خروجی  تحریک  بدن؛ هرگونه سیگنال 
شده  سنجش  خروجی  که  پیوندی  می شود.  مانیتورینگ  می کنند،  نظارت  فیزیولوژیکی 
انجام می دهد.  از طریق عناصر کنترل  را  بیشتری  به محرک متصل می کند پردازش  را 
فیدبک می تواند برای بستن یک حلقه بیرونی یا موردی که از طریق انسان کار می کند، 

استفاده شود.

سیستم  توسط  انسان  بدن  بیومکاترونیک:  سیستم های  در  بیوشیمی  بر  نگاهی 
از فرآیندهای شیمیایی کنترل و تأمین می شود. فرآیندهای بیوشیمیایی،  پیچیده ای 

غذایی که می خوریم را به اسیدهای آمینه که برای سوخت وساز و ترمیم استفاده می شوند، 
تبدیل می کند. آن ها قندها و چربی ها را تجزیه می کنند و برای استفاده بعدی به عنوان 
نیز دارای هورمون ها و  ما  بافت های  و  این، خون  بر  انرژی ذخیره می کنند. عالوه  منبع 
سایر مولکول های آلی است که عملکرد شگفت آور و به هم پیوسته ای دارند و با تنظیم و 
کنترل آن ها سیستم را زنده و سالم نگه می دارند. از مهم ترین مؤلفه های فیزیولوژیکی که 
می توانند در سیستم های بیوشیمیایی ترکیب شوند می توان به رفتار و دیدگاه، بینایی، 
چشایی، شنوایی و... اشاره کرد، سیستم عصبی در کنترل و ارتباط با این سیستم ها نقش 
ویژه ای دارد. سیستم بیوشیمیایی بیشتر مرتبط با سیگنال )پردازش اطالعات( و کنترل 
طوالنی مدت است، سیستم عصبی شبکه ارتباطی با سرعت باال در بدن می باشد. در مرکز 
سیستم های  در  می توانند  فیزیولوژیکی  مهم  مؤلفه های  که  دارد  قرار  مغز  سیستم  این 
بیوشیمیایی ترکیب شوند. مغز و سیستم های عصبی طبقه بندی در حافظه را برای انجام 
کارهای مختلف انجام می دهند، ورودی / خروجی بی شماری به کانال های عصبی متصل 
است. همان طور که اشاره شد این اعصاب از طریق ارگان های حسی مانند چشم، گوش، 
پوست و اندام های مختلف داخلی اطالعات حسی و وضعیتی را به مغز منتقل می کنند. 
خروجی های عصبی از مغز فیدبک را برای کنترل برخی از فرآیندهای داخلی و تنظیم 

تنش درصدها عضله در بدن فراهم می کند که به ما امکان تعامل با محیط را می دهد.
سال های  در  پیشرفت  سرعت  فن آوری ها،  همه  مانند  بیومکاترونیک:  سیستم های  آینده 
گذشته در حال شتاب است، بنابراین انتظار می رود طی دهه آینده برخی از دستگاه های 
جدید بیومکاترونیک جدید و شگفت انگیز در دسترس قرار بگیرند. پیشرفت و توانایی ما در 
ارتباط مستقیم با سیستم عصبی انسان، بیشترین پیشرفت را در طیف وسیعی از تجهیزات 
و برنامه ها فراهم می کند. در حال حاضر، تقویت عصبی که هم تحریک و هم فیدبک را 
اقدام  فقط یک  این  ایجاد می کند.  پروتز  اندام های  برای  بهتری  رابط های  ارائه می دهد، 
موقت است و رابط مستقیم به نورون ها در مغز باعث می شود یکپارچه سازی پروتزهای 
یک  به عنوان مثال  شود.  امکان پذیر  انسانی  آمپوتاسیون  به  پیچیده  فزاینده  به طور  اندام 
نمونه تحقیقات انجام شده در دانشگاه براون را شاهد بودیم برای پیگیری اهداف بصری 
آموزش  را  میمون  یک  توانستند  استیک،  از جوی  استفاده  بدون  کامپیوتر  روی صفحه 
بدهند. آزمایش هایی که توسط همین گروه در سال های 2006 الی 2010 انجام شد، با 
استفاده از رابط مغزی و رایانه ای مشابه، نشان داد که یک میمون می تواند با استفاده از 
بازوی روباتیک که مستقیماً توسط مغز خودش کنترل می شود، خود را تغذیه کند. در 
این بخش، ما در درک نحوه عملکرد مغز که اساساً بر پایه مطالعات عملکرد تصویربرداری 
است،  فعالیت عصبی  برای تحریک  نور  از  استفاده  ما در  توانایی  و  رزونانس مغناطیسی 
پیشرفت داشته ایم. این پیشرفت ها نشان می دهد که طی چند دهه آینده چنین رابط هایی 
یا  و  رایانه جایگزین کنیم  با  را  انسان  مغز  قادر هستیم  ما  زیرا  بود  نخواهند  دیگر الزم 
حتی از مواد سبک وزن جدید، باتری های بهبودیافته و محرک های کوچک اما قدرتمند، 
برای تهیه اسکلت های کامل بدن استفاده کنیم که به افراد معلول اجازه می دهد مجدداً 
راه بروند. در حال حاضر، اسکلت های پوششی به عنوان کمکی برای راه رفتن یا اندام های 
کمکی برای افراد سالخورده و مکانیسم هایی برای تأمین قدرت بدنی، در اختیار کاربران 
قرارگرفته است. سایر کاربردهای هیجان انگیز بیومکاترونیکی که تحت توسعه قرار دارند، 
نانو ماشین هایی هستند که می توانند برای انجام درمان میکروسکوپی در نواحی مختلف 
فناوری  در  پیشرفت  امروز،  به  تا  شوند.  تزریق  بدن  به  مختلف  بیماری های  پایش  برای 
باعث توسعه دستگاه های کوچک شده است که   MEMS الکترومکانیکی  سیستم میکرو 
قادر به حرکت این ربات ها از طریق مایعات بافتی هستند. کاربرد ریز محرک ها در بدن 
رشد چشمگیری داشته و می توانند در گوش انسان برای گوش دادن به اصوات مختلف 
حتی پایین تر یا باالتر از حد شنوایی انسان در اختیار کاربر قرار گیرد، از نمونه های پزشکی 
الکتریکی  اشاره کرد. پیشرفت در پردازش سیگنال و تحریک  به سمعک ها  آن می توان 
مطمئن و ایمن نورون های بینایی باعث موفقیت تحقیقات پروتزهای حسی شده که بیشتر 
درزمینه ی بازگرداندن بینایی به نابینایان کمک می کند. اکنون آرایه های الکترودی به طور 
مرتب در قشر بینایی و شبکیه وارد می شوند تا دید بدیهی را فراهم کنند. ایمپلنت ها به 
افراد نابینا اجازه می دهند با اطمینان از محیط زندگی خود حرکت کنند و حتی دوباره 
بخوانند. در آینده ای نزدیک کاشت بصری ممکن است عالوه بر مصارف پزشکی قابلیت 
بینایی رنگی، قابلیت های حافظه ابر شخصی و کامپیوتر همراه )که حتی هم اکنون نمونه 
انواع  و  فروسرخ  و  فرابنفش  دید  قابلیت  قرارگرفته(،  میمون  یک  روی  بر  آن  آزمایشی 
و  دانشجویان  برای  مرجع  چند  پایان،  در  کند.  فراهم  انسان  برای  را  دیگر  توانایی های 

عالقه مندان به این مبحث، معرفی می شود:
- Introduction to Biomechatronics, Graham M.Brooker
- Biomechatronics, Marko B. Popovic

عبداللهی,  محمدحسین  مؤلف:  ادراکی،  و  حرکتی  بیومکاترونیک  سیستم های  کتاب   -
محمدرضا عبداللهی، انتشارات نیکان طب
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مهندسی پزشکی = مهندسی زندگی بیومکانیک = مکانیک زندگی

دکترای  دانشجو  عابدی،  رسول  آقای  توسط  زیر  مطلب 
نیامش  فصلنامه  برای  امیرکبیر  دانشگاه صنعتی  بیومکانیک 

تهیه شده است.

از مهندسی پزشکی تعبیر به مهندسی زندگی می شود و قاعدتاً  گاهی شنیدیم که 
 )Medical Engineering( همین طور باید باشد. در کل دو عبارت مهندسی پزشکی
به  که  شنیده ایم  را   )Biomedical Engineering( پزشکی  زیست  مهندسی  و 
نظرم عبارت دوم مفهوم مهندسی پزشکی راکمی بهتر منعکس می کند. ازآنجاکه من 
از اول مسیر این رشته، عاشق تخصص بیومکانیک بوده و هستم و خواهم بود، به طور 

مشابه بر این باور هستم که بیومکانیک نیز، مکانیک زندگی هست.

برای  کلی  حوزه  سه  من  ازنظر  بیومکانیک:  متخصص  یک  فعالیت  کلی  حوزه های 
فعالیت در تخصص بیومکانیک وجود دارد.

یکی  سالمت:  و  بهداشت  پیشگیری، 
آن  به  اغلب  که  حوزه هاست  مهم ترین  از 
فرهنگسازی  آن چنان  و  می شود  کم توجهی 
محیط  طراحی  نمونه  به عنوان  است.  نشده 
کار و شغل فرد به گونه ای باشد که از منظر 
سیستم  به  آسیب  ریسک  بیومکانیکی 
اسکلتی عضالنی بدن انسان به حداقل خود 
مشترک  زمینه ی  در  موضوع  این  که  برسد 
ارگونومی و بیومکانیک شغلی به طور مفصل 
طراحی  به عنوان مثال  می شود.  بررسی 
حتی  )یا  کار  محیط  صندلی  ارگونومی 
آسیب  ریسک  که  باشد،  به گونه ای  منزل( 
اندام  مفاصل  فقرات،  ستون  دیسک های  به 
حتی  و  کمری  و  گردنی  عضالت  تحتانی، 

عضالت چشم در طوالنی مدت به حداقل خود 
باربرداری  مثال دیگر بحث مشاغل  برسد. یک 
محیط  مناسب  طراحی  نیازمند  که  است 
آسیب  ریسک  که  است  باربرداری  ابزار  و  کار 
به  بلندمدت  در  را  کمر  دیسک  و  عضالت  به 
حداقل خود برساند )با توجه به جرم و شکل و 
فاصله بار از بدن و تعداد بار در روز و...(. در کل 
امیدوارم که »فرهنگ پیشگیری بهتر از درمان« 
به طور روزافزون در جامعه مهندسی پزشکی و 
این  که  گیرد،  قرار  موردتوجه  نیز  بیومکانیک 
را  جامعه  پیشرفت  و  سالمت  سرعت  موضوع 
چند برابر می کند )همان گونه که در کشورهای 

توسعه یافته مشاهده می کنیم(.

تشخیص ناهنجاری ها و بیماری ها:
بدن  در  است  ممکن  مختلفی  ناهنجاری های 
دهد  رخ  عضالنی(  اسکلتی  سیستم  )به ویژه 
باشد.  قابل تشخیص  بیومکانیکی  منظر  از  که 
ناهنجاری هایی از قبیل دفرمیتی ها یا بدشکلی های 
زانو،  در  پاپرانتزی  و  ضربدری  پا  )مثل  مفاصل 
ستون  جانبی  انحراف  یا  اسکولیوز  پا،  کف  صافی 
فقرات و...(، ضعف عضالت و تأثیر آن ها در مفصل 
تیبیالیس  دلیل ضعف عضله  به  پا  افتادگی  )مثل 
مربوط  حرکتی  اعصاب  اختالل  یا  ضعف  قدامی(، 
به عضالت )مثل ضعف اعصاب پرونئال مربوط به 

استخوان ها،  مختلف  شکستگی های  پا(،  افتادگی  همان  در  قدامی  تیبیالیس  عضله 
دررفتگی های مفاصل، کشیدگی یا پارگی تاندون ها و لیگامان ها، التهاب یا ساییدگی 
ازاین گونه  بسیاری  دیگر.  مشابه  ناهنجاری های  از  بسیاری  و  مفصلی  غضروف 
ناهنجاری ها تأثیر خودشان را در آنالیز بیومکانیک حرکت بدن نشان می دهند. به طور 
مثال دفرمیتی های مفاصل یا ضعف عضالت، تأثیر خودشان را در آنالیز سینماتیکی و 
 )Gait( سینتیکی مفاصل اندام تحتانی بدن حین راه رفتن
نشان می دهند که ازنظر کّمی قابل محاسبه و ارزیابی است، 
لذا این گونه تحلیل بیومکانیک حرکت می تواند در تشخیص 

نوع ناهنجاری و بیماری کمک کننده باشد.
و  درمانی  کمکی  ابزارهای  تحلیل  و  طراحی 
توان بخشی: حوزه ای بسیار مهم و حیاتی است که پس از 
تشخیص ناهنجاری های مذکور، علم بیومکانیک یا به بهبود 
روند درمان و توان بخشی کمک کند، یا در طراحی ابزارهای 
نمونه  به عنوان  کند.  نقش  ایفای  توان بخشی  و  درمانی 
وجود  ارتوپدی  و  توان بخشی  حوزه  در  مختلفی  ابزارهای 
دارند )از قبیل ارتز، پروتز، بریس، آتل یا اسپلینت، ایمپلنت، 
فیکساتور، اگزواسکلتون و...( که روند طراحی و به کارگیری 
آن ها در طول دوره درمان و توان بخشی از منظر بیومکانیکی 
قابل تحلیل و بررسی می باشد. در کل می توان بررسی نمود که 
سیستم  بر  تأثیری  چه  ناهنجاری  بهبود  حین  در  ابزارها  این 
کمک  عضالت  کدام  به  می گذارند،  بدن  عضالنی  اسکلتی 
می کنند، کدام عضالت را تقویت می کنند، کدام درجات آزادی 
کمک  مفاصل  حرکات  کدام  به  می کنند،  محدود  را  مفاصل 
می کنند، فشار را از روی کدام مفاصل کاهش می دهند، به کدام 
نقاط اعضای بدن فشار بیشتری اعمال می کنند، چه نیروها و 
گشتاورهای کمکی به عضالت و مفاصل اعمال می کنند، و دیگر 
است.  قابل بررسی  بیومکانیک  علم  در  که  مشابه  پارامترهای 
را  مذکور  پارامترهای  می توان  نیز  آزمایشگاهی  به طور  حتی 
برای بررسی کیفیت درمان و توان بخشی در تحلیل بیومکانیک 
حرکت بیمار محاسبه نمود. در دنیای امروزی که با گذر زمان 
کمرنگ  حال  در  روزبه روز  علمی  مختلف  زمینه های  بین  مرز 
بیومکانیک  در  که  هستند  زیادی  بسیار  زمینه های  است،  شدن 
بیومکانیک  متخصص  یک  اوقات  اغلب  در  بعالوه  دارند.  کاربرد 
نیازمند یادگیری مهارت های دیگری مانند تحلیل های نرم افزاری 
)بیوالکتریک،  گرایشی  بین  هدفمند  مطالعات  و  برنامه نویسی،  و 
توان بخشی،  ورزش،  بالینی،  اطالعات،  فناوری  بیومتریال،  بافت، 
در  به عنوان مثال  می باشد.  خود  توسعه ی  و  ارتقاء  جهت  و...( 
تحلیل بیومکانیک حرکت و محاسبات دینامیک اسکلتی عضالنی، 
مهارت های برنامه نویسی و پردازش سیگنال های سینماتیکی )مثل 
سرعت و شتاب اعضای بدن( و سیگنال عضالت )الکترومایوگرافی( 
و نیروهای عکس العمل زمین )صفحه نیرو(، تأثیر فوق العاده ای در 

دستیابی به خروجی های مطلوب دارند.
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شرکت نیامش 
فروشنده کارخانه های آماده بهره برداری 
جهت سرمایه گزاران محترم برای تولید 
تجهیزات پزشکی یکبار مصرف می باشد.



فصلنامه نیامش - شماره 3622

کوچینگ الکترونیکی یا E-Coaching، تلفیق تکنولوژی با کوچینگ

مدرس  متحدین  یاسر  دکتر  آقای  توسط  زیر  متن 
کوچ  تربیت  و  آموزش  استاندارد  دوره های  کشوری 

حرفه ای برای فصلنامه نیامش تهیه شده است.

تکنولوژی، حال چه  با  افراد  در دنیای کنونی و گره خوردن زندگی 
خواسته و چه ناخواسته، تمایل آن ها به استفاده از تکنولوژی نیز افزایش 
پیداکرده و این میل به حوزه کوچینگ نیز راه یافته است. درواقع هدف 
کوچینگ الکترونیکی )e-Coaching(، بهبود روند کوچینگ و درنتیجه 
آن ارتقا سبک زندگی سالم با پشتیبانی از فناوری اطالعات و ارتباطات 
)ICT( است. در مطلب پیش رو به معرفی e-Coaching پرداختیم و 
این که چگونه روند کوچینگ رودررو را با توجه به محدودیت های موجود، 

مانند همین دوران قرنطینه، با تلفیق تکنولوژی بهبود بخشیم.

آنالین  ابزارهای  از  یکپارچه  به کارگیری  چیست؟   e-Coaching
برای ایجاد یک پلتفرم تعاملی و مشارکتی که به کوچ و کوچی این امکان 
را می دهد یک ارتباط دوطرفه را مدیریت کنند و درعین حال برافزایش 
و سرعت بخشی روند کوچینگ و نتایج به دست آمده از آن، تمرکز داشته 
باشند. برخی نرم افزارها مانند زوم و اسکایپ از مرتبط ترین تکنولوژی ها 
در کوچینگ از راه دور یا e-Coaching هستند، اما می توان این ابزارها 
پارامتر   6 کاناتوری  استال  دکتر  کرد.  دسته بندی  کارآمد  روشی  به  را 
را برای انتخاب ابزار کوچینگ الکترونیکی مؤثر می داند؛ این 6 پارامتر 
و  کوچ  ارتباطی  کانال   .2 آن؛  آیی  کار  و  عملکرد  نوع   .1 از:  عبارت اند 
کوچی؛ 3. اینکه صوتی باشد یا تصویری یا هردو هم زمان؛ 4. پیچیدگی 
ساختار آن؛ 5. برای کوچینگ مناسب باشد.؛ 6. ازنظر تولید محتوا نیز 
کاربر  خود  یا  تعیین شده  جلسه  محتوای  قبل  از  یعنی  باشد؛  مناسب 

)کوچی( محتوا را تولید می کند.

دلیل استقبال از e-Coaching: کوچینگ موفق به رابطه خوب، 
ازنظر  دارد.  بستگی  مراجع  و  کوچ  بین  بیان  آزادی  و  متقابل  اعتماد 
پیگیری فرایندهای کوچینگ را به دو روش کوچینگ آفالین و آنالین 
حریم  پایه  بر  سنتی  یا  آفالین  کوچینگ  فرآیندهای  می کنیم.  تقسیم 

خصوصی، تمرکز، جهت گیری هدف، بهبود عملکرد و اعتماد است. حال 
 ،e-Coaching این فرایند را می توان از طریق کوچینگ الکترونیکی یا
فناوری  از  پشتیبانی  با  متن،  و  بات  چت  ایمیل،  صوت،  ویدئو،  مانند 
این یک  به عبارتی دیگر،  کرد.  تر  ثمر  مثمر   )ICT( ارتباطات  و  اطالعات 
خدمات  انعطاف پذیری  با  آفالین  کوچینگ  از  تکامل یافته  روش 
می دهد.  را  فرآیند  به  همه جانبه  دسترسی  اجازه  که  است  الکترونیکی 
هسته پشت این سیستم کوچینگ الکترونیکی می تواند یک فرد باشد یا 
 e-Coaching یک عامل هوش مصنوعی و یا ترکیبی از هردو. سیستم
یک  از  نمایندگی  به  برنامه ریزی شده  ماژول های  از  مجموعه ای  شامل 
موجود مصنوعی است که ممکن است رفتارهای مراجع را در یک زمینه 
خاص و در یک دوره خاص موردبررسی، پرس وجو، ارزیابی و پیش بینی 
قرار دهد. در حقیقت اگر e-Coaching با روش های کوچینگ حضوری 

ترکیب شود، می تواند مداخالت رفتاری را بهبود بخشد.

مراجعان   e-Coaching فرآیندهای  در   :e-Coaching مزایای 
رفت وآمد  از  و  کنند  شرکت  کوچینگ  جلسه  در  دور  راه  از  می توانند 
به صورت   e-Coaching کنند.  جلوگیری  آن  احتمالی  هزینه های  و 
عمومی  مقررات  رعایت  بنابراین،  می کند؛  اداره  را  داده ها  الکترونیکی 
محافظت از داده ها برای ایمنی و امنیت مراجعان کاماًل در نظر گرفته 
می شود. بسیار مهم است. کار آیی، قابلیت استفاده، اثربخشی و رضایت، 
هنگام استفاده از تکنولوژی حس می شود و همین باعث می شود مراجعان 

در ادامه روند به آن پایبندی بیشتری داشته باشند.

فرایندی  رفتاری،  مداخله  یک  به عنوان  کوچینگ  نتیجه گیری: 
رفتار  تقویت  و  دادن  پاداش  برای  که  است  و شخصی  برنامه ریزی شده 
بوده  متفاوت  فرد  هر  برای  فرایند  این  است.  انسان طراحی شده  مثبت 
مشکالت،  شناسایی  به  موفق  کوچینگ  بود.  خواهد  او  مختص  تنها  و 
و  پیشگیری  استراتژی های  شناسایی شده،  مشکالت  تجزیه وتحلیل 
تکنیک های اصالح، تشویق یا انگیزه، برنامه ریزی استراتژیک برای کاهش 
 e-Coaching رفتار منفی و مشارکت مراجعان متمرکز است؛ این امر با
یا کوچینگ الکترونیکی فرصت های جدیدی را برای افراد فراهم آورده 

است تا بتوانند سبک زندگی سالمی را داشته باشند.

www.yasermotahedin.com :وبسایت
yasermotahedin :اینستاگرام
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شیرازی  حسینی  دکتر  آقای  با  مصاحبه 
کارآفرین حوزه سالمت کشور و سازنده بیش 

از یکصد کارخانه تولید تجهیزات پزشکی

مصاحبه

 دیدگاه شما راجع به سرمایه گذاری در حوزه سالمت به  طورکلی 
چیست؟ 

سرمایه گذاری در حوزه سالمت دارای اهمیت باالیی در جهان و ایران می باشد. 
چراکه در مطالعه پیرامون مسائل اقتصاد مهندسی پزشکی و بخصوص تجهیزات 
ایران درباره آن تحقیق و  پزشکی یکی از بخش هایی است که کمتر در کشور 
کارشده است، حوزه سالمت می باشد. و این در حالی است که کشور ما دریکی از 
قطب های مصرف تجهیزات پزشکی جهان قرار دارد. متخصصین رشته مهندسی 
اقتصادی  مسائل  به  کمتر  هستند،  تازه کار  نسبتاً  ایران  کشور  در  که  پزشکی 
موردنظر توجه داشته اند. لذا حتی از طرف این قشر متخصص هم کمتر توجهی 

به سرمایه گذاری در این بخش صورت گرفته است.

 سرمایه گذاری در این حوزه چه تفاوت هایی با حوزه های دیگر 
دارد؟

اگر بخواهیم بررسی دقیقی بر روی سرمایه  گذاری های اقتصادی در جهان بی 
تا  است  اقتصاد سالمت  اقتصاد،  اتاق های  موردتوجه  بخش های  از  یکی  اندازیم 
جایی که محور مطالعات بخش سالمت موضوع داغ بحث های اقتصادی در جهان 
صنعتی شده است. با بهتر اندیشیدن در اقتصاد سالمت و مطالعه پیرامون آن به 
بخش های جذاب در سرمایه گذاری می رسیم. یکی از این بخش ها تولید تجهیزات 
پزشکی می باشد. بازده سرمایه گذاری در این بخش از استانداردهای جهانی باالتر 
بوده و امروزه بخش هایی از این شاخه همچون تجهیزات سالمتی طبق آمار در 
سال 2020 بالغ بر 117 میلیارد دالر گردش مالی را به خود اختصاص خواهد 
داد. و جالب است بدانیم ایاالت متحده آمریکا بازیگران اول این بازارها می باشد. 
و بعدازآن کشور آلمان با 1350 شرکت فعال در بخش تجهیزات پزشکی قرار 
کشور  سه  در  پیوسته  توسعه  و  پایدار  اقتصاد  شاخص های  به  نگاهی  با  دارد. 
آمریکا، آلمان و چین به اهمیت باالی سرمایه گذاری در بخش تجهیزات پزشکی 

و به خصوص در طی سی سال گذشته در این کشورها پی می بریم.

 چند نوع سرمایه گذاری در حوزه سالمت داریم؟

خدمات  توزیع،  تولید،  بخش های  در  معموالً  سالمت  بخش  در  سرمایه گذاری 
بیشترانجام می گیرد اما ریز شاخه های این سه بخش بسیار گسترده هستند امروزه 
سرمایه گذاران  برای  مادی  جنبه های  به غیراز  سالمت  بخش  سرمایه گذاری  در 
می تواند به جنبه های انسانی آن نیز توجه نمود. خیلی از کشورهای جهان در پی 
توسعه سالمت جامعه خود هستند و این موضوع در به داشتن یک مردم سالم و 

آگاه ازنظر جسمانی و فکری کمک شایانی نموده است.

  با توجه به موضوع بین رشته ای بودن و بروز سالمت، بفرمایید 
در سرمایه گذاری  عواملی  درمان سالمت چه  و  پیشگیری  در حوزه 

تأثیرگذارند؟

برای پاسخ به این سؤال باید ابتدا عرض کنم که، کشور ایران به عنوان هفدهمین 
اقتصاد بزرگ جهان یکی از کشورهای مطرح در جهان می باشد. بر اساس اصل 
بیست و نهم قانون اساسی کشور ایران، دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی و 
مراقبت های پزشکی از حقوق همگانی تلقی می شوند. کشور ایران با بیش از 

هشتاد و سه میلیون نفر جمعیت، ساالنه نزدیک به نود میلیارد دالر صرف 
حفظ و بهبود سالمت جامعه می نماید. همچنین هزینه های پزشکی ساالنه در 

کشور ایران نزدیک به سی میلیارد دالر می باشد. بخش سالمت در سال های اخیر 
با توجه به بهبود استانداردهای بهداشت و درمان، افزایش تعداد نیروهای فعال 
در این زمینه در تمامی رده ها، و نیز به روزرسانی تجهیزات و داروهای مصرفی 
پیشرفت های گسترده ای داشته است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
زیرساخت های  ایجاد  سیاست ها،  تدوین  وظیفه  مهم  این  متولی  تنها  به عنوان 
موردنیاز، و راه اندازی شبکه سراسری بهداشت و درمان کشور را عهده دار است. 
و  دارو  نیازهای کیفی  و  استانداردها  بر وظایف دیگر خود،  وزارتخانه عالوه  این 
و  واردات  و  تولید  بر  و  می کند  تدوین  نیز  را  کشور  موردنیاز  پزشکی  تجهیزات 
صادرات آن ها نظارت دارد. هزینه های بهداشتی درمانی در کشور ایران به  شدت 
شامل یارانه و کمک های دولتی هستند. این یارانه ها علی الخصوص در واردات و 
تأمین دارو و تجهیزات پزشکی تأثیرگذار بوده و به شدت هزینه های درمانی نهایی 
بیماران را به نسبت سرانه های جهانی کاهش داده است. اما بهداشت و درمان در 
کشور ایران برای عموم رایگان نیست. برای جبران این فاصله هزینه ای، بیمه های 
از  درصد  هشتادوپنج  تا  هشتاد  بین  هم اکنون  دارند.  قرار  دسترس  در  درمانی 
جمعیت کشور ایران تحت پوشش بیمه های درمانی قرار دارند. سرمایه گذاری در 
تمامی بخش های مختلف در حوزه سالمت چه پیشگیری و چه درمان تابع عوامل 
اجتماعی  موقعیت  اقتصادی،  شرایط  مردم،  فرهنگ  جمعیت،  ازجمله:  مختلفی 
می باشد که دولت ها با تدوین قوانین بروز و ارائه آمار باید این عوامل را بررسی 
نموده و گزارش های خود را در اختیار مرکز مطالعاتی سرمایه گزاری قرار دهند تا 
شرکت های مشاور سرمایه گذاری بتوانند از این اطالعات برای جذب سرمایه گذار 

و تحلیل بازار استفاده نمایند.

و  باشد  می تواند  چه  بازار سالمت  در   مالک های جذب سرمایه 
کرونا  ایام  در  برای سرمایه گذاری خوب  راهکارهای شما  در حقیقت 

چیست؟

بیشتر صنعت سالمت کشور وجود تحریم ها و  بهبود  بزرگ ترین مانع در مسیر 
با کاهش  است.  بوده  در سال گذشته  اقتصاد کلی کشور  به  واردشده  مشکالت 
تولید ناخالص ملی و افزایش تورم میزان هزینه کرد عمومی در همه زمینه ها، و به 
دنبال آن در سالمت، کاهش یافته است. این امر که با تحریم های بانکی که مانع 
نقل وانتقال ارز و خرید دارو و تجهیزات پزشکی و نیز کمبود ارز در بازار نیز همراه 
شده است، موجب کاهش حجم واردات و به طبع آن کمبود در برخی زمینه های 
دارویی و تجهیزات پزشکی نیز شده است. این کمبودها در مواردی به افزایش 
چندین برابری قیمت و روی آوردن بیماران به بازار آزاد و دالالن شده است. کشور 
ایران در چهل سال گذشته به سمت خودکفایی در بخش سالمت پیشرفت های 
تأمین  تا  موردنیاز شبکه سالمت  کادر  تعلیم  و  آموزش  از  است.  هنگفتی کرده 
دارو و تجهیزات پزشکی، سیاست کلی نظام بر کاهش اتکا بر خارج از کشور بوده 
است. اما باید توجه داشت که شرایط در هر زمان می تواند مختلف باشد با شروع 
تولید  که  می بینیم  کورونا  دوران  در  و  ایران  در  ویروسی  بیماری های  مشکالت 
داخلی از اهمیت باالتری پیداکرده و این موضوعی است که نشان می دهد کشورها 

در زمان بحران چقدر می توانند از خود محافظت کنند.

 بحران کرونا در حوزه سرمایه گذاری چه چیزهایی نشان داد؟

کشورهایی همچون امریکا، هلند، آلمان در زمان کرونا کمتر آسیب جدی دیدند 
احتمالی  بحران های  با  که  بود  به گونه ای  کشورها  این  داخلی  شرایط  چراکه 
می توانستند مقابله کنند. دراین بین کشورهایی مانند چین توانستند ارزش افزوده 
باالتری کسب نموده و حتی رشد اقتصادی هم داشته باشند. ساخت کارخانه های 
تولید البسه ی بیمارستانی در ایران در سال های قبل از ایام کورونا و وجود بیش 
از یکصد مرکز استریل اتیلن اکساید در ایران و همچنین هزاران مترمربع فضای 
اتاق تمیز در این کارخانه ها توانست ایران را از بحران اساسی در تأمین تجهیزات 
باسابقه  نجات دهد. همچنین وجود شرکت هایی  و حفاظتی  بهداشتی  موردنیاز 
تولید انواع ونتیالتور و دیگر دستگاه های پزشکی نیازهای کشور در این دوران را 

مرتفع کرد.
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Virtual engagement has already streamlined parts of 
the trial process. It provides opportunities to monitor 
patients post-procedure without a physical presence, it 
allows increased device monitoring and it facilitates the 
ability for patients to check-in digitally. 
To match this existing digital transformation, companies 
are considering whether other trial aspects can follow 
suit or be improved, including site selection, recruitment, 
and patient activation.  
On top of this, virtual engagement can streamline data 
dissemination, facilitate online communities and help 
design standardized protocol. These factors can unite 
global teams to maintain a high degree of integrity 
around trial data, whilst streamlining processes for 
efficiency.  
What does this look like in practice? 
While the progression to virtual engagement makes 
sense, it can be tricky to undo 20-plus+ years of in-
office experience, even after the year we’ve had. 
However, companies that do embrace it now will have a 
measurable advantage over those who don’t.  
To use an example from our own work at Within 3, 
during the pandemic, we worked with a commercial 
team within a leading medical device company. They 
needed to engage a group of 19 global physicians to 
gather insight on monitoring patients. The team opted 
for a multi-day, over-time meeting on Within3’s online 
engagement platform. With the overtime meeting, 
participants log in at their convenience rather than a 
scheduled gathering, and designing how they would 
interact was critical for this meeting.  
Our team reduced potential communications roadblocks 
by refining the question and feedback format with a 
view to allow the advisors to focus. On top of this, we 
enabled in-platform translation so physicians could 
seamlessly communicate in their preferred language, 
removing the language barrier usually present. 
Through this streamlining process, the team was able to 
maintain a high level of engagement with the advisors 
and obtain more holistic feedback.  
The result was a huge success. Following this, the 
company plans to continue with virtual advisory boards 
to engage more people and increase the quality of 
interactions between HCPs and life science companies.
Throughout the last year, the life science industry has 
earned its reputation as one that consistently pushes 
boundaries to improve health outcomes for patients. 
Through virtual engagement, we’re able to gather deeper 
insight at more efficient rates, allowing companies to 
fulfill their contract with both patients and the public.

According to GlobalData’s latest market model, the disposable 
endoscopes market is set to grow at a remarkable compound 
annual growth rate (CAGR) of 29%, resulting in a global market 
value exceeding $6bn by 2030. This impressive growth rate is 
facilitated by the demand for healthcare systems to reduce 
time, costs, and cross-contamination potential when using 
more traditional, reusable endoscopes.
According to GlobalData’s latest market model, the disposable 
endoscopes market is set to grow at a remarkable compound 
annual growth rate (CAGR) of 29%, resulting in a global market 
value exceeding $6bn by 2030. This impressive growth rate is 
facilitated by the demand for healthcare systems to reduce 
time, costs, and cross-contamination potential when using 
more traditional, reusable endoscopes.
Sales of disposable endoscopes spiked at the onset of the 
Covid-19 pandemic, as it became necessary for healthcare 
facilities to redirect their resources towards Covid-19 patients 
and to eliminate even the slightest chances of patient-to-
patient cross-contamination from using sterilized reusable 
endoscopes.
The emerging market for disposable endoscopes, also known 
as single-use endoscopes, is rapidly growing and new types 
of disposable devices and manufacturers enter the market 
every year. Some products, like Ambu’s aScope Broncho 
disposable bronchoscope, have been marketed for more 
than ten years, while others, such as Boston Scientific’s EXALT 
Model D disposable duodenoscope, have only been approved 
for use since late 2019. With high interest from healthcare 
professionals seeking alternatives to reusable endoscopes 
that at times resulted in cross-contamination issues, the 
market experienced double or triple-digit annual growth from 
2015 to last year.
The rapid growth of this market is also attributed to simple 
economics. The cost of purchasing reusable endoscopes is 
often an order of magnitude or higher than the cost of their 
disposable counterparts, so the market growth of disposable 
devices is expected to be driven by both well-funded 
healthcare systems and more budget-conscious medical 
facilities worldwide.
This market is currently dominated by just a few manufacturers, 
most notably Ambu and Boston Scientific. GlobalData expects 
other medical device manufacturers to continue entering 
this market as early as this year, however, thus increasing its 
competitiveness. These may include well-established, highly 
diversified manufacturers like Medtronic and Ethicon, as well 
as large manufacturers and startup companies that already 
specialize in endoscopic devices, such as Olympus.
The disposable endoscopes market will disrupt the reusable 
endoscopes market. GlobalData estimates the global market 
value for 11 reusable endoscope types to have been worth 
$6.76bn last year, growing at a CAGR of 7.5%. For the 
market leaders of these devices to remain competitive in 
an increasingly disruptive market, they will need to begin 
manufacturing single-use endoscopes before the competitive 
landscape becomes overly crowded.

Disposable Endoscopes Market Set 
to Experience Rapid Growth
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Throughout the last year, the medical device industry, 
like every other industry, was forced to adapt. Severe 
disruption, changing priorities and newly emerging 
challenges all impacted the way the industry functioned, 
and with a permanently changed landscape, these 
challenges promise to impact organizations well into 
2021 and beyond.  
But through these problems also comes innovation, 
adaption, and new solutions. For the life science 
industry, digital trends that were already in motion have 
been accelerated to the forefront. In particular, virtual 
engagement strategies have become a near necessity 
for growth.  
With one eye on future success, the medtech industry 
will be re-evaluating its strategy and those who do so first 
will gain the advantage. In this new virtual engagement 
strategy, companies will need to take a new approach to 
training, patient engagement, and clinical trials, in order 
to fulfill their end of the contract with the public. 
How did medtech companies innovate in 2020? 
In 2020, the engagement landscape changed forever. 
Companies had to balance a growing focus on patient 
engagement with restrictions on physical contact, varied 
time availability, and travel restrictions. 
Even with some of these challenges subsiding, their 
impact remains. Some forecasters believe that nearly 
40% of business travel may never return, and in 2020 
many HCP’s found they preferred some meetings and 
events, such as medical congresses, to be virtual.  
On top of this, many teams experienced shortened 
timelines, productivity gains, and improved results with 
virtual interaction. These teams will be more selective 
with their face-to-face meetings in future, and many 
will question the need for a commute when virtual 
engagement can deliver improved results. 
Looking to the future of patient communication 

Because of the innovations of the last year, patients are 
more accustomed to remote device programming and 
monitoring. Regulatory changes that were agreed as a 
response to the crisis have also facilitated this further. 
As a result, we expect remote solutions to become a 
permanent feature of life science communications.  
Organizations that embrace this virtual engagement 
throughout their product life cycle gain a remarkable 
competitive advantage against those who are slow to 
uptake. Those organizations that embrace this have seen 
the advantages first-hand. Patient and KOL relationships 
are most efficiently built when done through a virtual 
platform with built-in features catered to produce high-
quality insights.
Upskilling a remote workforce with virtual learning 
Medical device groups were better positioned than 
most to navigate the change to remote working. Their 
existing familiarity with virtual technology for training 
and internal meetings reduced the knowledge gap many 
had to bridge. Looking forward, many will continue to 
embrace these capabilities even further to drive the 
demand for virtual interaction and knowledge sharing. 
HCPs will still need virtual training going forward, 
both to retain the best talent and also to equip teams 
for the ever-changing landscape. To engage with this 
successfully, teams should standardize and cater their 
virtual training plans to maximize efficiency. Online 
learning initiatives will become a strategic pillar for 
all med tech organizations to weave into their fabric, 
as opposed to an ad hoc activity when an acute need 
becomes visible.  
How has virtual engagement transformed clinical trials? 
With over 1,000 clinical trials being disrupted by late 
2020 due to a heavy reliance on physical data collection, 
travel, and physical presence, virtual engagement has 
emerged as the only solution.  

Virtual Engagement Is Key to  
Future Success of Medical Device Industry
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need to have present in their situation in order to sustain 
that behavior?” she asked. “So as we look at developing 
digital health products, I would argue that we need to 
similarly take that sort of lens and look for opportunities 
to let people exercise these psychological needs.”
Taking a holistic approach and bringing all these 
perspectives together, Jaydeo Kinikar, vice president, 
virtual care offering management, Best Buy Health, said: 
“It is really important to ensure that you are thinking 
holistically about customer needs—clinical, financial, 
operational,” Kinikar said. “And not only about a specific 
customer audience, think about different clinicians, 
think about the end-user, a patient, and a caregiver.”
When Miller asked how one would create a device or 
platform that is both safe and agile, Niksch answered 
that this is where partnerships with hospitals and 
medical groups and large healthcare systems can help, 
especially with telehealth technology. “And we’ve seen 
that already supported by the federal government with 
some FEC grants that went out to places like the Mayo 
Clinic, who managed COVID patients at home,” she said.
“You really want to ensure that you’re clear about [the] 
type of medical device,” Kinikar said. Depending on the 
use case and the type of data you are collecting as well 
as the insight you are driving, he said, a device might not 
need to be a completely class 2 device.
The second important thing is to test a device early on in 
a clinical setting, Kinikar said.
“When you’re just thinking about that engagement 
layer, about the coaching, the support, the behavior 
change that goes alongside these sorts of devices, 
there’s a great advantage to being agile. One of the 
things that we know is that human behavior is incredibly 
context-driven, and as context changes, having an agile 
software development method in play allows us to be 
responsive,” Bucher said. “One of the best examples 
that I think we’re all familiar with now is with the COVID 
pandemic, where we suddenly saw a very dramatic shift 
in the way that people were using telemedicine.”
Mentioning the recent implementation of FDA’s Center 
for Digital Health, Miller asked the panel what the 
shifting regulatory scene may mean, and if this might be 
an opening for young startups.
“I have noticed that smaller companies are often 
reluctant to venture into areas that are FDA regulated 
because there’s a perception that it’s very complicated,” 

said Bucher. However, she said that the understanding 

of digital health has become more sophisticated and 
the process is becoming a little bit clearer.
“I think we’re going to see a lot more and more of ways 
of working with the FDA,” Kinikar said. “The pandemic 
has been a great disruptive force to really open the 
doors, not only at FDA, but at different providers and 
payers and different industry players, because the 
barriers that we used to perceive as unsurmountable, I 
think are coming down.”
Niksch commented that FDA is fairly sophisticated with 
AI. “They understand the limitations of it, but they are 
treating it like any other technology, and they want data 
and they want an actual verification process, much like 
any other piece of software or medical device,” she said.
Finishing up the discussion, Miller asked about 
challenges and successful strategies the panelists have 
used to incorporate this user design approach.
Kinikar stressed that it is critical to incorporate the right 
type of user research in an iterative design process. 
“And there is no substitute for being in the field with 
the customers, with the patients, with the clinicians, for 
that,” he said.
“We’ll do our formative research to understand the user 
context and what their motivations and their goals are,” 
said Bucher, “and we will absolutely bring design thinking 
methodology into that. So not just usability testing 
once we have a prototype, but what we call desirability 
or usefulness testing, having somebody reflect to us, 
whether it’s a product that they’re interested in using, 
does this fit your lifestyle,” she concluded.
Niksch said that social determinants of health should be 
considered. “We’ve talked a lot about physical disability, 
physical limitations, but also I want to talk about 
assumptions that we make about language barriers, 
about the ability to understand how data is presented 
on a digital health platform.” She also said that taking 
note that accessibility to connectivity is not equal 
everywhere is important.
Miller summed up by saying that part of the beauty of 
this iterative work is that it can identify unmet needs 
and new solutions can be found. “You might develop 
a whole new strategy or whole new device around 
solving a problem that you may never have thought of, 
and wouldn’t have done if you had not had that kind of 
research available to you,” she concluded.
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Such an iterative approach to medical device design could help 
identify unmet needs and new solutions.

A patient-centric approach to designing digital medical 
devices delivers clinical impact and drives value by 
empowering the patient to participate in their own 
care, according to Jennifer Miller, MD, PhD, physician 
consultant, McKinsey & Co. Miller spoke in the MD&M 
BIOMEDigital panel discussion, “Design & Product 
Development Principles for Connected Devices.” During 
the session, industry experts discussed all aspects of 
agile product development and stressed the benefits of 
involving and considering the needs and limitations of 
all users into the design process of medical devices.
In this agile method of product design, Miller said the 
first thing to do is to frame your problem and design 
and identify your user. “You then develop out your 
user journeys to really understand in an end-to-end 
manner what the product that you are developing is 
going to be doing,” she explained. The next step, she 
said, is assembling an agile team to design the initial 
concept to prototype and test with select customers, 
incorporating their feedback to develop a minimally 
viable product, which is then introduced to a wider set 
of select customers to incorporate their feedback to 
develop a product program. “Finally, you scale this to 
the live customers,” she said.
Since defects in medical devices can lead to death, safety 
is a top concern, she noted. Companies need to create 
a quality management system early on and throughout 
the product life cycle, Miller said. Other things to 
consider are that regulatory compliance should be 
appropriate based on the particular agencies that will 
dictate a product, and to identify possible cybersecurity 
risks and build in data privacy protections.

Panelist Alisa Niksch, MD, pediatric electrophysiologist 
and medical device executive, Tufts Medical Center, 
chimed in on the topic of design feedback and user 
adoption, sharing tips on how to practically use a design 
strategy to engage patients and clinicians in the device-
building process. Like Miller, Niksch said the first step is 
choosing a problem to solve, or a population to impact, 
which will guide regulatory decisions, including what 
pathways the device fits into.
“There are quite a few predicates out there, which is 
good news for a lot of designers in terms of medical 
devices and biosensors,” she commented, “so definitely 
utilize them as resources of how they conducted their 
studies, and their feasibility trials as well.”
She stressed that clinical trials are an extremely 
important part of getting your product adopted by 
clinicians. “Physicians are a tough audience; nurses are 
a tough audience,” she said. “We’re very interested in 
regulatory pathways; we are very interested in your data 
accuracy. We’re also very interested in integration into 
our electronic health records and HL7 standards,” she 
explained.
Design goals for patients should also include disability 
access and physical comfort to make the device versatile 
and workable in these populations. To get more 
information about what the needs are, she suggested 
spending time with as many patients as possible, such 
as at a medical center where you can also gain insights 
from physicians, and also with family members who 
might be using your product at home.
Amy Bucher, PhD, vice president, behavior change 
design, Mad*Pow, shared her perspective on why 
behavior scientists really belong in the digital health 
development process. “The key thing to think about is 
what makes [a product’s] effectiveness meaningful,” she 
said, noting that outcomes, the results of using a digital 
health product, are the product of both effectiveness 
and engagement.
Bucher covered some frameworks in behavioral models 
that might be used in behavioral design and experience 
strategy, pointing out that they all have an engagement 
component. “How do people become attracted to the 
idea of performing a behavior? And what do they 

Deploying an Agile Method in  
Digital Medical Device Design
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When it comes to standing out, there is no «try»
“ STEVE WASTERVAL “

When you think of FDA regulation you don’t necessarily 
think of fun, cheeky or funny, do you?
That might be precisely why Dr. Ediuska Laurens is about to 
take the Medical Device FDA regulatory process by storm.
Standing out isn›t always about building a crazy, in-your-
face brand with tons of personality. In fact, because of 
the name and of my company, Worstofall Design, and the 
brand that we’ve built, sometimes clients think that those 
are the only kind of brands that we build. 
In actuality, we never recommend building a brand like 
ours if it’s not already yours— the best brand for any small 
service or consulting company is going to be truly authentic 
to the owner. It’s the art of capturing that person’s voice, 
and then putting it into a clear message that can be owned 
by that person, that truly makes the brand stand out.
But sometimes it just so happens that the person in 
question has an inherent personality that was built for 
a standout, in-your-face, loud, fun, sassy brand. This is a 
brander’s dream come true because as fun as it is to build a 
great brand for a great company, the best projects are the 
ones with an owner who wants to zig when everyone else 
zags, in life and in business.
This is why I was over the moon excited when I met Ediuska, 
a medical device product development and FDA regulatory 
guru on a mission to change the world. This young, whip-
smart scientist and innovator has been in the medical 
device industry for over nine years, having built her career 
at the prestigious company Stryker, after completing a 
bachelor’s in Aerospace Eng., master›s in Mechanical Eng. 
and a doctorate in Biomedical Eng.
But more recently she decided to go out on her own so that 
she could help the little guys. Again, another wet dream for 
a branding company like mine. She’s on a mission to help 
smaller inventors, startups, and entrepreneurs who have 
game-changing medical device solutions that they want 

to bring to market that have the potential to save lives 

and improve the lives particularly of our most vulnerable 
populations, women and children, and the developing 
world. 
What Ediuska knows that you and I might not know off 
the top of our head is that the regulatory process, with 
good reason, is incredibly difficult to navigate. While 
at Stryker, Ediuska, not only innovated and patented 
craniomaxillofacial medical technologies, but also took 
plenty of devices from concept to the global market, but 
she had a huge corporate company behind her as well as 
all of their resources and processes. How are small yet 
brilliant entrepreneurial inventors supposed to know right 
off the bat how to navigate the complex regulatory- product 
development process to ensure taking their devices to 
market successfully, and how are they supposed to match 
the many years of experience of the giants to reduce risks 
and do it well enough that their device is actually safe 
and effective for patients? Ediuska knows how and she is 
building her business Genius Shield to bring that corporate 
experience plus her scientific and engineering background 
to the little guy.
And while this David is not trying to slay the goliath, she 
is trying to help huge swaths of the population with her 
work by empowering the little guys, because helping them 
derisk and develop safe and effective devices accomplishes 
her ultimate mission of protecting patients globally. 
And she’s doing it by being herself and owning her 
personality. When you think of a scientist-innovator who 
is obsessive about the details of medical device regulation, 
you don’t normally think of someone like Ediuska who is 
vibrant and funny and outspoken, not to mention a woman 
in a male-dominated industry. 
And that’s why Ediuska came to us. Because she was ready 
to own her personality as her brand, and she has the guts 
to put herself out there in a way that is completely polar 
opposite to how her entire industry exists. It’s a bold 
move and one that is already starting to reward her with 
recognition and awards and guest appearances and invites 
to spread the good word about demystifying the regulatory 
process for these entrepreneurs.
When you’re thinking about the brand for your business, 
does it have to be as fun and opposite of the normal stuff 
in your industry as Ediuska‘s? Absolutely not, and if that’s 
not your personality it definitely shouldn’t be because it 
will be inauthentic. However, whoever you naturally are is 
a great place to start to build a brand that stands out and 
women like Ediuska are paving the way to show that it is 
OK to zig when everybody else is zagging.

How To Build A Standout Brand 
In Even The Most Conservative Industry





W W W. N I A M S H . C O M

NO.22

How to Build a Standout Brand in Even the Most Conservative Industry

Deploying an Agile Method in Digital Medical Device Design

Virtual engagement Is Key to Future Success of Medical Device Industry

Disposable Endoscopes Market Set to Experience Rapid Growth


