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فرصتهاییکهامروزمیآیند

ــرمایه  ــاب »س ــه از کت ــر گرفت ــر ب ــب زی مطل
گــذاری در صنعت تجهیزات پزشــکی« نوشــته 
دکتــر محمــد جعفــر حســینی شــیرازی اســت.

ــا در  ــتند م ــی نیس ــه و دائم ــرمایه گذاری همیش ــای س فرصت ه
ــم  ــت می آوری ــه دس ــی را ب ــای مختلف ــود فرصت ه ــی خ زندگ
ــتفاده  ــب اس ــان مناس ــی و در زم ــا به خوب ــن فرصت ه ــر از ای اگ
کنیــم موفــق خواهیــم بــود. و اگــر از کنــار آن هــا بــدون توجــه رد 
شــویم دیگــر افســوس فایــده ای نــدارد. اینکــه بدانیــم چــه زمــان 
بایــد ســرمایه گذاری کنیــم و بهتریــن زمــان ســرمایه گذاری 
ــتفاده از  ــه اس ــم ک ــه کنی ــد توج ــی اســت بای ــازده زمان ــه ب در چ
»مشــاور باتجربــه مفیــد« و »تحلیــل موقعیــت از طــرف خودمان« 
موضــوع اصلــی می باشــد. انتخــاب یــک مشــاور مناســب و 
ــرمایه گذاری  ــک س ــام ی ــی در انج ــی و عمل ــه علم صــادق باتجرب
ــه  ــد ب ــه شــمارا می توان ــر اســت. یــک مشــاور خــوب و باتجرب مؤث
اهدافتــان برســاند بــه شــرطی کــه درســت و دقیــق عمــل کنیــد. 
ــد. در  ــت عمــل نمایی ــا دق ــان مناســب ب ــش در زم ــه گفته های و ب
ــد و در  ــز را می دانن ــد همه چی ــر می کنن ــراد فک ــوالً اف ــران معم ای
ــد  ــک می گیرن ــی کم ــاوران واقع ــر از مش ــف کمت ــای مختل کاره
ــه دنبــال مشــاور مناســب هســتند  و حتــی وقتــی در ذهنشــان ب
ــت  ــدف دریاف ــه ه ــیدن ب ــرای رس ــه ب ــند ک ــود می اندیش ــا خ ب
ــم  ــن اســت کــه می بینی ــد و همی ــی پرداخــت نکنن مشــاوره، پول
درنهایــت  و  می دهنــد  انجــام  بزرگــی  ســرمایه گذاری های 
ــهرک های  ــه ش ــری ب ــی س ــوند. وقت ــه می ش ــت مواج ــا شکس ب
صنعتــی می زنیــم کارخانه هــای مختلفــی را می بینیــم کــه 
ــده ای  ــل می باشــد. بخــش عم ــه تعطی ــل و نیم ــت تعطی ــه حال ب
ــه  ــت ک ــرمایه ای اس ــان س ــه صاحب ــوط ب ــرکت ها مرب ــن ش از ای
ــد. البتــه طبیعــی اســت  ــده گرفته ان نقــش مشــاور واقعــی را نادی
ــداف  ــه اه ــیدن ب ــرای رس ــد ب ــم بای ــرمایه گذار ه ــود س ــه خ ک
خــود تــاش کنــد چراکــه اگــر یــک مشــاور بتوانــد یــک راه حــل 
منطقــی بــرای یــک ســرمایه گذار را تعییــن کنــد، بــرای رســیدن 
بــه اهــداف و بــازده مناســب خــود ســرمایه گذار هــم بایــد 
بخواهــد و تــاش کنــد. در طــول حــدود چهــل ســال مشــاوره و 
ــیار  ــکی بس ــزات پزش ــای تجهی ــاخت کارخانه ه ــه س کار در زمین
ــای  ــذر از فرصت ه ــد از گ ــه بع ــرده ام ک ــورد ک ــرادی برخ ــا اف ب
ســرمایه گذاری پیــش رویشــان تــازه متوجــه شــده اند کــه 
ــه در  ــرادی ک ــا اف ــت داده اند! و ی ــی را ازدس ــای طای ــه زمان ه چ
ــه انحــراف  ــد ولــی در ادامــه راه ب شــروع کار مناســب عمــل کردن
راه را رفته انــد. و خــود ســدی بــرای رســیدن بــه اهــداف 

ســرمایه گذاری مناســب بودنــد. پــس بایــد بــا هوشــیاری بیشــتر 
ــب وارد کارزار  ــان مناس ــره در زم ــاوران خب ــتفاده از مش ــا اس و ب
ــازده مناســب در  ــه ب ــا بتوانیــم ب عمــل و ســرمایه گذاری شــویم ت
ــی  ــوع مهم ــن موض ــم. ای ــدا کنی ــت پی ــرمایه گذاری دس ــک س ی
ــک  ــدازی ی ــرای راه ان ــا ب ــی خــوب نیســت کــه م اســت کــه خیل
کســب وکار و ســرمایه گذاری روی یــک پــروژه یــک ســال 
ــه در  ــیم درصورتی ک ــق باش ــال تحقی ــال در ح ــاید دو س ــا ش ی
ــد  ــود و رش ــه س ــت ب ــب وکار می توانس ــن کس ــال ای ــک س این ی
قابل توجهــی برســد. پــس بهتــر اســت کــه به جــای فکــر کــردن 
روی کاغــذ، حتــی الاقــل اقدامــات کوچکــی انجــام دهیــم، چیزی 
کــه در صــورت وجــود آن ســریع تر بــه موفقیــت خواهیــم رســید، 
و بدین ســان ایــن فرآینــد در اصطــاح همــان عمل گرایــی اســت. 
ــرای انجــام یــک ســرمایه گذاری  ــم کــه ب ــی داری مراجعه کنندگان
ــردن  ــر ک ــای فک ــتند، به ج ــردن هس ــر ک ــال فک ــال در ح دو س
عمل گــرا باشــید، کســب وکارتان را راه انــدازی کنیــد و در 
ــری  ــا مشــکل مواجــه شــدید، روشــتان را بازنگ ــر ب ــن کار اگ حی
ــا دقــت در انجــام کارهایــی  و تصحیــح کنیــد. مطمئــن هســتم ب
ــه  ــرط آنک ــد. به ش ــد ش ــق خواهی ــد، موف ــاورتان می گوی ــه مش ک
مشــاورتان باتجربــه مفیــد باشــد. پــس ایــن نکتــه مهمــی اســت 
ــد.  ــرادی موفــق مشــورت بگیری ــد از اف کــه در ســرمایه گذاری بای
ــدا  ــت پی ــرمایه گذاری تان دس ــی س ــداف اصل ــه اه ــد ب ــا بتوانی ت
ــق، حســود  ــر موف ــراد غیرمتخصــص، غی ــا اف ــد. مشــورت ب نمایی
ــک کار  ــام ی ــردی در انج ــث دلس ــدارد و باع ــه ای را در برن نتیج

ــود. ــد ب ــرای شــما خواه ب

دوستی می گفت:

»وقتــی گراهــام بــل مختــرع تلفــن بیــش از صدســال پیــش بــرای 
جــذب ســرمایه گذار، اختراعــش رو رونمایــی کــرد، بهــش گفتــن 

شــرکت مــا بــرای چــی بایــد بــرای ایــن اســباب بازی پــول بــده!

ــمارا  ــای ش ــا و تاش ه ــه آرزوه ــه همیش ــی ک ــردم و اطرافیان م
اظهارنظــر  دائــم  و  هســتند  همیشــه  می داننــد.  مســخره 
ــوژه  ــال س ــم دنب ــوید بازه ــق می ش ــی موف ــا وقت ــد. آن ه می کنن

جدیــد هســتند و ایــن راه همیشــه ادامــه دارد.«
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بازاریابی

ــرزاد  ــی پی ــر مجتب ــای دکت ــر توســط آق ــب زی مطل
مدرس،مشــاور و ســخنران بیــن المللی حوزه کســب 
ــت. ــده اس ــه ش ــش تهی ــه نیام ــرای فصلنام و کارب

چــرا امــروزه همــه ی صاحبــان کســب و کارهــا بایــد بــه روانشناســی عناصــر 
ــاء و توســعه جامعــه هــدف خــود  ــرای بق ــه بازاریابی،ب ــک آمیخت ــه ت ــک ب ت
مســلط بــوده، تحلیــل کننــد و نتیجــه ای خاقانــه و نوآورانــه داشــته باشــند؟ 
در دنیــای چنــد کانالــه و تجزیــه تحلیــل محــور امــروز، می دانیــم تنهــا کاری 
ــی،  ــه زمان ــا، چ ــه کج ــه اینک ــت نیســت بلک ــا اهمی ــم ب ــام می دهی ــه انج ک
ــت  ــم دارای اهمی ــم، ه ــدر خــوب آن را انجــام دهی ــا چــه اشــخاصی و چق ب
ــک از رویکرد هــای  ــان نامشــخص می باشــد کــه کــدام ی اســت.اغلب بازاریاب
ســنجش جهــت کســب و کار بهتــر اســت، عمومــا بازاریابــان بــا دغدغه هــای 
زیــر روبــرو می شــوند: آیــا بــه بینش هــای ســطح بــاال دربــاره برنامــه ریــزی 
ــاز  ــال نی ــک کان ــازی ی ــه س ــت بهین ــی جه ــای تاکتیک ــا بینش ه ــه ی بودج
هســت؟ بــه غیــر از ابزارهــای موجــود خــود، مثــل تحلیل هــای ســایت، چــه 
ــه  ــی ک ــه راه حل های ــان هم ــاوت می ــرم؟ تف ــکار بب ــم ب ــی را می توان چیز های
وجــود دارنــد چیســت و کدامیــک بــرای مــن معنــا پیــدا می کننــد؟ جهــت 
ــای  ــح از گزینه ه ــی صحی ــه درک ــاز ب ــش ها، نی ــن پرس ــه ای ــواب دادن ب ج
ــا تعریــف دو رویکــرد رایــج ارزیابــی بازاریابــی  موجــود می باشــد. ایــن امــر ب

ــود: ــروع می ش ش

مــدل ســازی آمیختــه بازاریابــی کــه بــه شــکل جایگزیــن بــه شــکل مــدل 
ــص. ــدل ســازی تخصی ــرد و م ــکار می گی ــم ب ــانه ه ــه رس ســازی آمیخت

مــدل ســازی آمیختــه بازاریابــی و تخصیــص، مدل هــای پیچیــده ای جهــت 
ســنجش فعالیت هــای بازاریابــی چنــد رســانه ای می باشــند، امــا بــه دالیلــی 

ــه شــکلی مختلــف از یکدیگــر عمــل می کننــد. ب

ــی: در مــدل ســازی آمیختــه  ــه بازاریاب ــازی آمیخت ــدل س ــوم م مفه
ــار  ــار معی ــزه از چه ــن آمی ــه تری ــه بهین ــد ک ــدف آن می باش ــی ه بازاریاب
ــرکت  ــدف ش ــه ه ــع( ک ــت و ترفی ــکان، قیم ــردم، م ــی )م ــه بازاریاب آمیخت
ــا  ــی ب ــه بازاریاب ــازی آمیخت ــدل س ــوند. م ــتفاده ش ــد اس ــق می کنن را محق
ــای  ــت کانال ه ــه موفقی ــه ســبب ب ــی ک ــای فاکتور های ــام داده ه ــل تم تحلی
بازاریابــی شــده و بــا بکارگیــری از تحلیــل رگرســیون بهینــه تریــن آمیختــه 
ــر  ــب عناص ــا ترکی ــی ی ــزه بازاریاب ــد. آمی ــخص می کن ــرکت مش ــرای ش را ب
بازاریابــی بــه عنــوان ترجمــه Marketing Mix اســتفاده می شــوند. 
ــا ترکیــب ایــن اســت کــه بیــن ایــن اجــزا می بایســت  منظــور از  آمیختــه ی
ــر  ــد ب ــا بتوان ــود ت ــرار ش ــگ برق ــتمی و هماهن ــب سیس ــرش ترکی ــک نگ ی
ــازار کــه بــه آن 4P یــا  مشــتری تاثیــر گــذارد. طراحــی و توســعه آمیختــه ب
ــب  ــی می باشــد. ترکی ــر بازاریاب ــی مدی ــف اصل ــه می شــود و از وظای 8P گفت
ــازمان  ــه س ــت ک ــی اس ــای بازاریاب ــه ای از ابزاره ــی مجموع ــر بازاریاب عناص
ــتفاده  ــا اس ــدف از آن ه ــازار ه ــود در ب ــی خ ــداف بازاریاب ــه اه ــل ب ــرای نی ب
ــا  ــن ابزاره ــه از ای ــار عامل ــدی چه ــه بن ــک طبق ــی ی ــک کارت ــد. م می کن
ــد از کاال  ــارت ان ــام دارد و عب ــی )4Ps( ن ــار پ ــه چه ــرده اســت ک ــی ک معرف
یــا محصــول، قیمــت، مــکان عرضــه و فعالیت هــای ترویجــی یــا پیشــبردی. 

ــی اســت  ــرل بازاریاب ــل کنت ــای قاب ــه ای از ابزاره ــی مجموع ــه بازاریاب آمیخت
ــازار  ــه ب ــخگویی ب ــعی در پاس ــا س ــن آنه ــم آمیخت ــا در ه ــرکت ب ــه ش ک
ــه  ــده هم ــی دربرگیرن ــه بازاریاب ــر آمیخت ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــدف می نمای ه
فعالیتهایــی اســت کــه شــرکت می توانــد بــا انجــام آنهــا بــر میــزان تقاضــای 
ــا را  ــن فعالیت ه ــیک ای ــدی کاس ــیم بن ــذارد. در تقس ــر گ ــش اث محصوالت
ــی تقســیم  بنــدی کــرد. ۴P شــامل محصــول  ــوان در چهــار دســته کل می ت
ــا توزیــع )place( و ترویــج  )product(، قیمــت )price(، مــکان عرضــه ی
ــه هــر کــدام از  ــروش )promotion( اســت. در ادام محصــول و پیشــبرد ف

ــم. ــی می کنی ــزا را بررس ــن اج ای

ــازار عرضــه  ــه ب ــا خدمتــی کــه شــرکت ب ــول )Product( : کاال ی 1. محص
ــوع  ــرد : تن ــرار گی ــر ق ــد نظ ــر م ــل زی ــت در آن عوام ــد و می بایس می نمای
ــدی/  ــته بن ــاد و بس ــد(/ ابع ــاری )برن ــام تج ــت/ ن ــی/ کیفی ــول/ طراح محص

ــی ــی و گارانت ــروش، مرجوع ــس از ف ــن و پ ــل، حی ــات قب خدم

ــتری  ــول از مش ــال محص ــرکت در قب ــه ش ــی ک ــت )Price( : مبلغ 2. قیم
ــه  ــورد توج ــت م ــر می بایس ــوارد زی ــت م ــوص قیم ــد. در خص ــب می کن طل
ــت/  ــان پرداخ ــروش/ زم ــای ف ــت/ تخفیف ه ــت های قیم ــرد : لیس ــرار گی ق

ــار مشــتریان ــوع تســویه و اعتب ن

3. مــکان عرضــه یــا توزیــع )Place( : کلیــه افــراد و ســازمانهایی کــه 
در فرآینــد ارائــه کاال یــا خدمــات از محــل شــرکت شــما بــه دســت مصــرف 
ــوه  ــع/ نح ــای توزی ــود : کاناله ــامل می ش ــد را ش ــش دارن ــی نق ــده نهای کنن
ــان حمــل/ محــل عرضــه کاال/ جورچینــی  حمــل کاال و بســته بنــدی در زم

P.O.S ــا ــروش ی ــه )نقطــه( ف ــواع پایان کاال/ ان

4. ترویــج )Promotion( : کلیــه اقداماتــی کــه ســازمان بــرای افزایــش 
میــزان خریــد یــک یــا همــه گروههــای هــدف )شــامل واســطه های فــروش 
ــر  ــوارد زی ــه م ــد ب ــه در آن بای ــرد ک ــکار می ب ــی( ب ــدگان نهای و مصــرف کنن
توجــه نمــود : تبلیغــات/ پیشــبرد فــروش/ فروشــندگی شــخصی/ بازاریابــی 

مســتقیم/ روابــط عمومــی

بــا وجــود ایــن ماهیــت خدمــات ایجــاب می کنــد کــه بــه چهــار رکــن فــوق 
ــت  ــه مدیری ــت گان ــود، ارکان هش ــه ش ــز اضاف ــری نی ــردی دیگ ارکان راهب
یکپارچــه خدمــات یــا Integrated Service Management عبارتنــد 
 /Power  ــا ــا  Packaging / قــدرت ی ــا  People/ بســته بندی ی از: افــراد ی
ــه  ــا  Persuasion/ ارائ ــا  Programing/ متقاعدســازی ی ــزی ی برنامــه ری
یــا  Presentation / روابــط عمومــی یــا  Public Relations/ مشــارکت 
ــا   ــت محیطــی ی ــا  Probe/ وضعی ــا  Participation/ بررســی و کاوش ی ی
ــا   ــد ی ــا   Payment/ فرآین Physical Evidence/ ســیا ســت پرداخــت ی
ــا  Policy / آرای  ــت ی ــا  Passion/ سیاس ــب ی ــتیا ق و تعص Process / اش

Public Opinion  ــا ــی ی عموم

4P چگونه به رشد کسب وکار شما کمک می کند؟

ــه از طراحــی  ــای شــرکت اســت ک ــی بخشــی از فعالیت ه ــم بازاریاب  می دانی
محصــول تــا فــروش ادامــه دارد و هــدف نهایــی آن افزایــش فــروش و 
ــی  ــزی اصول ــه ری ــی، در برنام ــه بازاریاب ــت. آمیخت ــرکت اس ــودآوری ش س
بــرای رســیدن بــه فــروش و ســودآوری کمــک بزرگــی می کنــد. بــا اســتفاده 
ــب کار  ــام جوان ــه تم ــید ک ــن باش ــد مطمئ ــی  می توانی ــای بازاریاب از مدل ه
ــی  ــرای بازاریاب ــع ب ــل و جام ــتراتژی کام ــک اس ــد و ی ــر گرفته ای را در نظ

طراحــی کرده ایــد.
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اولیــن P = محصــول یــا Product : محصــول اولیــن و مهم تریــن جــزء 
ــرای پاســخگویی  ــه ب ــزی ک ــر چی ــی ه ــی اســت. در بازاریاب ــه بازاریاب آمیخت
ــول  ــود. محص ــده می ش ــول نامی ــود، محص ــه می ش ــازار ارائ ــازی در ب ــه نی ب
می توانــد، شــامل اشــیا فیزیکــی، خدمــات، رویدادهــا و حتــی ایــده 
ــا  ــده ی ــن محصــول یــک شــرکت مشــاوره مدیریــت همــان ای باشــد. بنابرای
مشــاوره ای اســت کــه بــه مشــتری ارائــه می کنــد و محصــول یــک فروشــگاه 

ــت. ــتری اس ــرای مش ــان تر آن ب ــه آس ــکان تهی ــی، کاال و ام اینترنت

دســته،  دو  بــه  محصــوالت  بــه  طورکلــی  محصــول:  تقســیم بندی 
می شــوند: تقســیم بندی 

ــی  ــده نهای ــه مصرف کنن ــه ب ــی ک ــی: محصوالت ــوالت مصرف 1-محص
ــورد اســتفاده  ــدار به صــورت شــخصی آن را م ــرد خری ــه می شــود و ف فروخت
ــد  ــوالت را تولی ــته محص ــن دس ــه ای ــب وکارهایی ک ــه کس ــد. ب ــرار می ده ق

می کننــد B2C یــا business to customer گفتــه می شــود.

2-محصــوالت صنعتــی: محصوالتــی کــه در کســب وکارهای دیگــر 
مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد و یــا بــه واســطه ها فروختــه می شــود.

ایــن دســته از محصــوالت طــی فرآیندهایــی تبدیــل بــه محصــول مصرفــی 
 business to ــا ــوزه B2B ی ــن ح ــال در ای ــب وکارهای فع ــوند. کس می ش

ــتند. business هس

دســته بنــدی دیگــر محصــوالت: محصــوالت مصرفــی خــود بــه چهــار 
دســته حائــز اهمیــت تقســیم می شــوند. توجــه بــه ایــن دســته بندی 
ــول  ــد محص ــه بدانی ــی دارد ک ــت باالی ــما اهمی ــول ش ــی محص در بازاریاب
ــز  ــاره ج ــمت درب ــن قس ــد. در ای ــه کنی ــتری عرض ــه مش ــه ب ــود را چگون خ
ــع محصــول اســت، هــم  ــی کــه مــکان عرضــه و توزی ــه بازاریاب ســوم آمیخت

اشــاره ای می کنیــم.

1-محصــوالت راحتــی )convenience product(: محصــوالت 
ــرف  ــادی ص ــان زی ــتند و زم ــت هس ــوالت کم قیم ــاً محص ــی عموم راحت
مقایســه و خریــد آن هــا نمی شــود. مثــل بســتنی، صابــون و … عامــل 
موفقیــت در بازاریابــی یــک محصــول راحتــی، سیســتم پوششــی در توزیــع 
ــه ای توزیــع کــرد کــه مشــتری  اســت. درواقــع ایــن محصــول را بایــد به گون
ــازار را پوشــش دهــد. ــه آن را داشــته باشــد و کل ب ــن دسترســی ب راحت تری

2-محصــوالت مقایســه ای: محصــوالت مقایســه ای، محصوالتــی هســتند 
کــه مشــتری بــرای انتخــاب و خریــد آن هــا زمــان بیشــتری را صــرف می کند 
و انــواع مختلــف محصــول را بــا یکدیگــر مقایســه می کنــد. دربــاره ایــن نــوع 
ــد.  ــی را پیشــنهاد می کنن ــع انتخاب ــی توزی محصــوالت، کارشناســان بازاریاب
توزیــع انتخابــی بــه ایــن مفهــوم اســت کــه شــرکت محصــوالت خــود را در 
ــه  ــد. توج ــع کن ــوالت، توزی ــوع از محص ــن ن ــه ای ــص ب ــد مخت ــز خری مراک
کنیــد کــه توزیــع پوششــی بــرای ایــن نــوع محصــول مناســب نیســت. زیــرا 
ــد  ــا روی دی ــت، ام ــد داش ــری خواه ــی راحت ت ــتری دسترس ــد مش هرچن
مشــتری در جنبــه تخصصــی و کیفیــت بــاالی محصــول تأثیــر منفــی دارد.

ــژه و خــاص: محصــوالت ویــژه و خــاص، محصوالتــی  3-محصــوالت وی
ــاب و  ــرای انتخ ــتریان ب ــن مش ــد و ای ــی دارن ــتریان خاص ــه مش ــتند ک هس
خریــد آن هــا حاضــر بــه پیمــودن مســافت طوالنــی هســتند. ایــن دســته از 
ــژه و خــاص  ــای وی ــاالً برنده ــرد و احتم ــای منحصربه ف محصــوالت ویژگی ه
دارنــد. اســتراتژی توزیــع ایــن دســته از محصــوالت توزیــع انحصــاری اســت. 
ــازی  ــد. نی ــری را داری ــرد و الکچ ــول منحصربه ف ــد محص ــد تولی ــر قص اگ

نیســت در هــر مغــازه  و فروشــگاهی آن را توزیــع کنیــد. می توانیــد بــا چنــد 
نمایندگــی انحصــاری ضمــن حفــظ کیفیــت برنــد خــود محصوالتتــان را بــه 

ــانید. ــروش برس ف

4-محصوالت ناخواســته: ایــن دســته از محصــوالت، محصوالتی هســتند 
کــه امــکان فــروش آن هــا به صــورت عــادی وجــود نــدارد و نیــاز بــه تــاش 
ــی  ــن محصــوالت شــامل محصوالت ــا اســت. ای ــی آن ه ــرای بازاریاب بیشــتر ب
ــد،  ــد آن هــا فکــر نمی کن ــه خری ــادی ب می شــوند کــه مشــتری به صــورت ع
ــی وارد  ــه به تازگ ــه ای ک ــوالت نوآوران ــن محص ــر و همچنی ــه عم ــد بیم مانن

ــده اند. ــازار ش ب

ــرای  ــروش ب ــم ف ــت تی ــی محصــول و فعالی ــه معرف ــاز ب ــن محصــوالت نی ای
ــول در  ــن محص ــرار دادن ای ــد. ق ــد دارن ــه خری ــتریان ب ــردن مش ــد ک متقاع
ــح  ــاره ضــرورت محصــول توضی ــه درب ــدون حضــور کســی ک ــگاه ها ب فروش

ــت. ــتباه اس ــن اش ــد، بزرگتری ده

ــه  ــن جــزء آمیخت ــا Price: قیمــت، دومی ــذاری ی ــن P = قیمت گ دومی
بازاریابــی اســت. قیمــت در بازاریابــی یکــی از منعطف تریــن اجــزای آمیختــه 
ــر داد.  ــاه آن را تغیی ــیار کوت ــان بس ــوان در زم ــرا می ت ــت. زی ــی اس بازاریاب

ــود دارد: ــا وج ــذاری در دنی ــت قیمت گ ــی دو سیاس به طورکل

• سیاســت قیمــت ثابــت: در سیاســت قیمــت ثابــت، قیمتــی بــرای یــک 
ــا در  ــی تغییــر نمی کنــد. ب ــی مشــخص می شــود و در آن دوره زمان دوره زمان
نظــر گرفتــن نــوع محصــول و همچنیــن وضعیــت اقتصــادی بــازار می توانیــد 
ــریع  ــرات س ــه تغیی ــه ب ــا توج ــد. ب ــاب کنی ــذاری را انتخ ــوع قیمت گ ــن ن ای
دنیــای امــروز ایــن نــوع قیمت گــذاری کمتــر در کســب وکارها بــه کار 

ــی رود. م

• سیاســت قیمــت متغیــر: در سیاســت قیمت گــذاری متغیــر، قیمت هــا 
بــا توجــه بــه تغییــر شــرایط بــازار و بــرای بخش هــای مختلــف بــازار، تغییــر 
ــه از  ــی ک ــاً در محصوالت ــذاری مخصوص ــت قیمت گ ــن سیاس ــد. ای می کنن
جنــس خدمــات هســتند، بیشــتر اســتفاده می شــود. کســب وکارهای 
مختلــف در جهــان بــا الگوریتم هــای پیچیــده متناســب بــا شــرایط مختلــف 
اقتصــادی و مناســبت های مختلــف، محصــوالت خــود را قیمت گــذاری 
ــذاری در  ــیوه قیمت گ ــن ش ــا بهتری ــذاری پوی ــع قیمت گ ــد. درواق می کنن
ــی  ــط خطــوط هواپیمای ــال قیمــت بلی ــرای مث ــد. ب ــان به حســاب می آی جه
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ــر  ــبانه روزی تغیی ــور ش ــال به ط ــاس فصــول س ــر اس ــا ب ــاط دنی ــام نق در تم
ــران ازنظــر فرهنگــی تغییــرات قیمــت پذیرفتــه نیســت.  می کنــد. امــا در ای
ــه  ــد، ب ــر دهی ــر قیمــت خــود را بیــش از حــد تغیی ــه اگ ــوم ک ــن مفه ــه ای ب
چهــره برنــد شــما آســیب وارد می شــود و مشــتریان خــود را از دســت 
ــذاری  ــت قیمت گ ــت سیاس ــر اس ــر بهت ــال حاض ــن در ح ــد. بنابرای می دهی
ــرات  ــازار و تغیی ــت ب ــه وضعی ــم ب ــی ه ــا نیم نگاه ــید، ام ــته باش ــت داش ثاب
اقتصــادی- سیاســی داشــته باشــید تــا هــم محبوبیــت برنــد خــود را 
ــه  ــم ک ــنهاد می کنی ــن پیش ــوید. همچنی ــرر نش ــم متض ــد و ه ــظ کنی حف
قیمت گــذاری رقیبــان خــود در صنعــت را هــم بررســی کنیــد. چــون 

ــد. ــه می کنن ــم مقایس ــا ه ــا را ب ــاً قیمت ه ــما قطع ــتریان ش مش

ــت  ــن قیم ــول: تعیی ــذاری محص ــداول در قیمت گ ــتباهات مت اش
ــی  ــود. گاه ــژه ش ــه وی ــه آن توج ــد ب ــه بای ــت ک ــده اس ــدی پیچی فرآین
شــرکت های بــزرگ دنیــا هــم در قیمت گــذاری مرتکــب اشــتباهاتی 
ــاح  ــر اص ــد، اگ ــاق می افت ــذاری اتف ــه در قیمت گ ــتباهاتی ک ــده اند. اش ش
ــن نوشــتار ســه  ــد باعــث شکســت کســب وکارها شــود. در ای نشــوند می توان
ــم. ــم بررســی می کنی ــا ه ــذاری را ب ــتباهات قیمت گ ــن اش ــورد از مهم تری م

1-بی توجهــی بــه دیگــر اجــزای آمیختــه بازاریابــی: توجــه نکــردن 
ــذاری  ــج در قیمت گ ــی، از اشــتباهات رای ــه بازاریاب ــایر اجــزای آمیخت ــه س ب
ــازار  ــول در ب ــگاه محص ــه جای ــد ب ــذاری بای ــال در قیمت گ ــرای مث ــت. ب اس
توجــه کنیــد. قیمت گــذاری پایین تــر از جایــگاه، یکــی از اشــتباهات 
ــی  ــد ول ــن باش ــول پایی ــد محص ــه تولی ــر هزین ــی اگ ــت. حت ــداول اس مت
جایــگاه و نــوع نــگاه مــردم بــه آن محصــول قیمــت باالتــری داشــته باشــد، 
ــد!  ــتباه نکنی ــود. اش ــذاری ش ــر قیمت گ ــت باالت ــه قیم ــه ب ــت ک ــر اس بهت
ــث  ــدن بح ــر ش ــرای واضح ت ــم. ب ــی نمی کنی ــه گران فروش ــویق ب ــا تش م
ــی  ــی محصول ــازی ایران ــرکت داروس ــک ش ــد: ی ــه کنی ــال توج ــن مث ــه ای ب
ــازار عرضــه می کنــد کــه مشــابه خارجــی آن از  ــه ب بهداشــتی و دارویــی را ب
قبــل در بــازار وجــود دارد و بــا قیمــت ۵۰ هــزار تومــان بــه فــروش می رســد. 
ــزار  ــا ۱۰ ه ــدود ۸ ت ــی ح ــول ایران ــن محص ــد ای ــه تولی ــم هزین ــرض کنی ف
ــزار  ــت ۱۵ ه ــا قیم ــوان ب ــول را می ت ــن محص ــا ای ــت. آی ــده اس ــان ش توم
تومــان بــه بــازار عرضــه کــرد و انتظــار بازخــورد مثبــت مشــتریان و فــروش 
بــاالی آن را داشــت؟ جــواب منفــی اســت. نــوع نــگاه مشــتریان ایــن اســت 
ــد  ــی از مشــتریان ریســک نمی کنن ــت نیســت و خیل ــی بی عل ــر ارزان ــه ه ک
و محصــول شــما را خریــداری نمی کننــد. همچنیــن در محصــوالت 
ــای خارجــی،  ــر از بحــث رقب ــن مســئله مطــرح اســت. غی ــز ای ــی نی خوراک
ــت  ــز قیم ــود دارد، نی ــا وج ــرای آن ه ــی ب ــب ایران ــه رقی ــی ک در محصوالت
بیش ازحــد پاییــن باعــث دشــمنی رقیبــان در آن صنعــت بــا شــما می شــود 
ــازار  ــما از ب ــردن ش ــارج ک ــرای خ ــف ب ــای مختل ــت از روش ه ــن اس و ممک
ــازار عرضــه می کنیــد  ــه ب ــازه ب ــه و ت ــی نوآوران اســتفاده کننــد. اگــر محصول
و رقیبــی بــرای آن وجــود نــدارد، خــوب اســت کــه قیمــت محصــول را زیــاد 
ــا مشــتریان بالقــوه شــما بتواننــد محصــول را امتحــان کننــد.  ــد ت ــاال نبری ب
ــی پاییــن مشــتری را در مــورد کیفیــت محصــول  ــاز هــم قیمــت خیل ــا ب ام

ــدازد. ــد می ان ــه تردی ب

نگه داشــتن  ثابــت  و  بــازار  تغییــرات  بــه  2-بی توجهــی 
قیمت هــا: عواملــی در بــازار وجــود دارد کــه اگــر بــر اســاس آن هــا قیمــت 
ــد.  ــت می دهی ــازار )market share( را از دس ــهم ب ــد، س ــر ندهی را تغیی
نحــوه توزیــع، میــزان در دســترس بــودن و قیمــت محصــول رقیــب، تعــداد 

کاالهــای جایگزیــن و میــزان در دســترس بــودن و هم چنیــن قیمــت آن هــا 
عواملــی هســتند کــه بایــد بــه آن هــا توجــه بســیاری داشــته باشــید و حتــی 
ــیار  ــز بس ــا نی ــی در تقاض ــرات ناگهان ــد. تغیی ــی کنی ــا را بررس ــرروز آن ه ه
ــه  ــبت ب ــبی نس ــد مناس ــردن دی ــدا ک ــان و پی ــت زم ــا گذش ــت. ب ــم اس مه
بــازار می توانیــد ایــن تغییــرات بــازار را پیش بینــی کنیــد و بــرای آن 
برنامه ریــزی داشــته باشــید. نکتــه دیگــر اینکــه بســته بندی محصــول 
ــته بندی  ــر بس ــد. اگ ــت می ده ــاره قیم ــی درب ــما اطاعات ــب ش ــه مخاط ب
شــما کیفیــت و زیبایــی باالیــی داشــته باشــد، مشــتری حاضــر اســت مبلــغ 
ــید  ــه باش ــته بندی بی توج ــه بس ــر ب ــا اگ ــردازد. ام ــرای آن بپ ــتری ب بیش

ــد. ــاد بدان ــب را زی ــی و مناس ــت منطق ــک قیم ــتری ی ــت مش ــن اس ممک

ــازار:  ــدی ب ــه بخش بن ــه ب ــدون توج ــی ب ــذاری کل 3-قیمت گ
ــه در  ــور ک ــد. همان ط ــه کنی ــازار توج ــدی ب ــه بخش بن ــذاری ب در قیمت گ
ــه بخش هــای مختلــف تقســیم کرده ایــد و احتمــاالً دو  ــازار را ب ابتــدای کار ب
ــرای محصــوالت خــود مناســب دانســته اید؛  ــا ســگمنت را ب ــا ســه گــروه ی ی
حــال بایــد بــه ایــن مســئله توجــه کنیــد کــه گروه هــای مختلــف مشــتریان 
ــول  ــرای محص ــی ب ــغ متفاوت ــا مبال ــای آن ه ــا ویژگی ه ــب ب ــما متناس ش
ــوع  ــد. در قیمت هــای مختلــف، بایــد تفاوت هایــی نیــز در ن ــد بپردازن حاضرن
ــی( و در  ــوالت خوراک ــا وزن در محص ــول )مث ــم محص ــته بندی و حج بس

ــل شــوید. ــت محصــول قائ ــکان در کیفی صــورت ام

یــا ترویــج فــروش  یــا  P = پیشــبرد فــروش   ســومین 
 Promotion: بعدازاینکــه برنامه ریزی هــای الزم بــرای محصــول و قیمــت 
آن را انجــام دادیــد و محصــول آمــاده ارائــه بــه بــازار شــد، زمــان ارتبــاط بــا 
مشــتری بــرای معرفــی محصــول اســت. پیشــبرد فــروش یــا ترویــج فــروش 
شــامل همــه فعالیت هــای ارتباطــی بــا مشــتریان بــرای معرفــی محصــول و 
ــان  ــروش هم ــبرد ف ــع پیش ــت. درواق ــای آن اس ــا و قابلیت ه ــان ویژگی ه بی
ــرای افزایــش فــروش اســت.  اســتفاده از ابزارهــا و مشــوق های کوتاه مــدت ب
ــابقه  ــزاری مس ــراج، برگ ــول، ح ــگان محص ــه رای ــه نمون ــال ارائ ــور مث به ط
ــد  ــه کنی ــتند. توج ــج هس ــای تروی ــی از ابزاره ــزه، نمونه های ــای جای و اعط
ــرای جبــران کاهــش فــروش بهــره  کــه از ایــن شــیوه بایــد در کوتاه مــدت ب

ــد زد. ــد شــما آســیب خواه ــه برن ــت و اســتفاده بیش ازحــد از آن ب گرف

پنــج روش در ترویــج فــروش: روش هــای مختلفــی بــرای ترویــج فــروش 
ــیم  ــروه تقس ــه ۵ گ ــوان ب ــا را می ت ــن روش ه ــی ای ــود دارد. به طورکل وج
ــه،  ــزان بودج ــروش و می ــی و ف ــتراتژی های بازاریاب ــا اس ــب ب ــرد. متناس ک
می توانیــد از یــک یــا چنــد گــروه از روش هــای زیــر بــرای معرفــی محصــول 
ــت  ــی و حمای ــط عموم ــات/ رواب ــد: تبلیغ ــتفاده کنی ــروش اس ــج ف و تروی
ــتقیم/  ــی مس ــخصی و بازاریاب ــروش ش ــنواره ها/ ف ــابقات و جش ــی در مس مال

ــروش ــف در ف تخفی

ــا Place: عرضــه محصــول  ــع ی ــه، توزی ــکان عرض ــن P = م چهارمی
شــامل ســه قســمت توزیــع، عمده فروشــی و خرده فروشــی می شــود. 
انتخــاب مــکان مناســب توزیــع، می توانــد تأثیــرات قابل توجهــی در 
افزایــش ســهم بــازار و فــروش داشــته باشــد. درواقــع انتخــاب مــکان مناســب 
انتخــاب صحیــح مشــتری هــدف اســت. خوبــی ایــن ارتباطــات ایــن اســت 
کــه دوطرفــه اســت )امــکان الیــک و نظــر و بررســی تعــداد کلیــک در ایمیــل 
مارکتینــگ وجــود دارد(. درنتیجــه می توانیــم بازخــوردی از مخاطبیــن هــم 

ــیم. ــته باش داش
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مطلــب زیــر توســط آقــای مهنــدس کرمــی مــدرس 
ــت. ــده اس ــه ش ــش تهی ــه نیام ــرای فصلنام ــب و کار ب کس

 تشخیص مشکل:
اولین مرحله حیاتی فرآیند تصمیم گیری مصرف کننده

 
ــد  ــار فرآین ــن ب ــرای اولی ــی ب ــان دیوی ــه ج ــی ک ــال ۱9۱۰، زمان از س
تصمیــم گیــری پنــج مرحلــه ای را معرفــی کــرد، ایــن مفهــوم بــه طــور 
گســترده پذیرفتــه شــده اســت و هنــوز هــم بــه عنــوان ســتون مرکزی 
ــن  ــد. ای ــل می کن ــده عم ــرف کنن ــار مص ــوب رفت ــدل محب ــک م ی
مراحــل عبارتنــد از: شناســایی مشــکل، جســتجوی اطاعــات، ارزیابــی 
جایگزیــن، انتخــاب، و نتایــج فقــدان اطاعــات در مــورد موضــوع زمانی 
کــه در نظــر می گیریــم کــه خریــد نمــی توانــد اتفــاق بیفتــد تــا زمانــی 
کــه مشــکلی تشــخیص داده نشــود، طعنــه آمیزتــر اســت! هــدف از این 
مقالــه ارائــه توضیــح دقیــق در مــورد فرآینــد تشــخیص مشــکل اســت. 
نتایــج چنــد مطالعــه تجربــی انجــام شــده مــورد بررســی قــرار خواهــد 
ــورد  ــز م ــی نی ــا بازاریاب ــه ب ــب در رابط ــن مطال ــای ای ــت. پیامده گرف

ــرد. ــرار می گی ــث ق بح

شرح تشخیص مشکل:

ــت: ــی اس ــزء اصل ــن دو ج ــل بی ــاس تعام ــر اس ــکل ب ــخیص مش  تش
حالــت مطلــوب و حالــت واقعــی. اولــی بــه روشــی اشــاره دارد کــه یــک 
فــرد دوســت دارد یــک نیــاز بــرآورده شــود، در حالــی کــه دومــی بــه 
ــن،  ــوط می شــود.  بنابرای ــرآورده شــدن نیــاز درک شــده مرب میــزان ب
تشــخیص مشــکل زمانــی اتفــاق می افتــد کــه بیــن وضعیــت مطلــوب 
و واقعــی یــک فــرد بــا توجــه بــه یــک خواســته یــا نیــاز خــاص تفــاوت 
معنــاداری ایجــاد شــود. همانطــور کــه از تعریــف نشــان می دهــد، ایــن 
یــک اختــاف در انــدازه مطلــق نیســت کــه باعــث تشــخیص مشــکل 
ــوان  ــه عن ــب توجــه اســت. ب ــرای جل ــی ب ــدازه کاف می شــود، بلکــه ان
مثــال، پــس از خــوردن یــک وعــده غذایــی، نیــاز فــرد به غــذا بــرآورده 
می شــود، زیــرا حالت هــای واقعــی و مطلــوب بــه تعــادل رســیده اســت. 
پــس از یــک ســاعت، همانطــور کــه غــذا هضــم می شــود، ممکن اســت 
تفــاوت جزئــی بیــن ایــن دو حالــت ایجــاد شــود، اگرچــه احتمــاالً بــه 
انــدازه کافــی بــزرگ نیســت کــه قابــل درک باشــد. بــا گذشــت چندین 
ســاعت دیگــر، انــدازه اختــاف فراتــر از آســتانه »تفــاوت قابــل توجــه« 
ــد و در نتیجــه احتمــال تشــخیص مشــکل را افزایــش  افزایــش می یاب
ــود گســترده  ــز خ ــد در تمرک ــن می توان ــد همچنی ــن فرآین می دهد.ای
ــرد  ــازی را درک ک ــوان نی ــه می ت ــا ک ــن معن ــه ای ــا محــدود باشــد. ب ی
ــود  ــا ش ــوالت ارض ــل از محص ــک کاس کام ــط ی ــد توس ــه می توان ک
ــر  ــک نف ــال، ممکــن اســت ی ــرای مث ــی(. ب )تشــخیص مشــکل عموم
تشــنه باشــد و بــه ســادگی چیــزی بنوشــد. از ســوی دیگــر، تشــخیص 
ــام  ــه ن ــود دارد ک ــی وج ــا زمان ــه تنه ــود دارد ک ــکل وج ــی مش انتخاب
ــخص  ــال، ش ــوان مث ــه عن ــد. ب ــرآورده کن ــاز را ب ــاص نی ــاری خ تج
ــر......  ــن دکت ــدون کافئی ــی ب ــم غذای ــاص رژی ــور خ ــه ط ــد ب می توان
ــی از تشــخیص مشــکل  ــه طــور مشــابه، ســطوح مختلف ــد. ب را بخواه
وجــود دارد. بســته بــه پیچیدگــی مشــکل، زمــان الزم بــرای تشــخیص 
نیــاز ممکــن اســت کوتــاه یــا طوالنــی باشــد. مثــا، نیازهایــی وجــود 
ــا  ــا آنه ــه صــورت خــودکار ب ــاً ب دارد کــه هــر روز رخ می دهــد و تقریب
ــک دوره  ــه در ی ــود دارد ک ــکاتی وج ــود.برعکس، مش ــورد می ش برخ

زمانــی نســبتاً طوالنــی بــه 
ــوب  ــت مطل ــک حال ــوان ی عن
حالــت  و  می شــود  ایجــاد 
از هــم  بــه تدریــج  واقعــی 
جــدا می شــود. یــک مثــال 
از تشــخیص ســاده مشــکل 
تشــنه شــدن در دفتــر و رفتــن 
به هایپــر یــا ســوپر مارکــت 
ــت.  ــابه اس ــد نوش ــت خری جه
تشــخیص مشــکل پیچیــده 
زمانــی نشــان داده می شــود 
کــه، پــس از چندیــن ســال 
شــخصی  خــوب،  اســتفاده 
شــروع بــه معاملــه در یــک 
ماشــین قدیمــی بــرای یــک 

ماشــین جدیــد می کنــد.
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علت تشخیص مشکل:

چندیــن نویســنده پیشــنهاد کــرده انــد کــه علــت تشــخیص مشــکل 
خــروج از هموســتاز اســت. در مفهــوم فیزیولوژیکــی ایــن اصطــاح، 
هموســتاز فرآینــد حفــظ »حالت هــای پایــدار« بــدن اســت. دمــای 
ــر کاســیک  ــک تصوی ــی اســت و ی ــدار بحران ــت پای ــک حال ــدن ی ب
از فرآینــد ارائــه می دهــد. وقتــی مغــز درک می کنــد کــه دمــا 
)وضعیــت واقعــی( بــه طــور قابــل توجهــی از 9۸.6 درجــه فارنهایــت 
)وضعیــت مطلــوب( منحــرف شــده اســت، ســپس اقدامــات 
ــردن  ــرق ک ــد ع ــه طــور خــودکار شــروع می شــود، مانن اصاحــی ب
ــا.  ــتا و پوی ــود دارد، ایس ــتاز وج ــوع هموس ــل دو ن ــرزش. حداق ــا ل ی
ــر  ــی تغیی ــت واقع ــه حال ــد ک ــی رخ می ده ــط زمان ــت اول فق حال
کنــد، ماننــد مثــال دمــای بــدن. هرگــز بــه دلیــل تغییــر در وضعیــت 
مطلــوب نیســت. بــا ایــن حــال، بیشــتر رفتــار مصــرف کننــده نشــان 
دهنــده هموســتاز پویــا اســت. ایــن می توانــد بــا تغییــرات در هــر دو 
ــان  ــول زم ــد در ط ــا می توانن ــاوه، تعدیل ه ــود. بع ــاد ش ــت ایج حال
ــد  ــرد می توان ــن ف ــد. بنابرای ــری رخ دهن ــی از یادگی ــار ناش در رفت
ــی مناســب  ــا رفتارهــای اجتناب ــی کــرده و ب مشــکات را پیــش بین

ــد. ــل حــل کن آن را از قب

 مرحله اول فرآیند تصمیم گیری مصرف کننده
فرآیند تشخیص مشکل مصرف کننده:

فرآینــد تشــخیص مشــکل )نمــودار ۱( بســیار پیچیــده تــر 
ــل  ــد. عوام ــان می ده ــف آن نش ــه تعری ــت ک ــزی اس از آن چی
تعیین کننــده متعــددی بــرای ایــن وضعیــت وجــود دارد، و 
مســیرهای متعــددی وجــود دارد کــه می تــوان پــس از شناســایی، 
پذیــرش و ترســیم یــک مشــکل دنبــال کــرد. بنــده ســعی کــردن 
بــه صــورت کامــل فرآینــد را در نمــودار زیــر بــرای شــما بیــاورم: 
ــای  ــه و انگیزه ه ــده از حافظ ــت آم ــه دس ــات ب ــاس اطاع ــر اس ب
مصــرف کننــده، مصــرف کننــده در پــردازش اطاعــات شــرکت 
می کنــد تــا تشــخیص دهــد کــه آیــا اختــاف درک شــده وجــود 
دارد یــا خیــر. اگــر دو حالــت برابــر تصــور شــوند. مصــرف کننــده 
ــی اســت  ــن معن ــه ای ــن ب ــد. ای ــه می کن ــده آل را تجرب ــت ای حال
ــظ  ــتاز حف ــرا هموس ــدارد زی ــود ن ــکل وج ــخیص مش ــه تش ک
ــرد  ــک ف ــه ی ــد ک ــن نشــان می ده ــدل همچنی ــن م می شــود. ای
ممکــن اســت در یــک ســطح یــک مغایــرت را درک کنیــد امــا بــه 
یکــی از چندیــن دلیــل اقــدام مصــرف کننــده را آغــاز نکنیــد. اوالً، 
ــران  ــد - »بح ــخیص ده ــکلی را تش ــت مش ــن اس ــاب ممک بازاری
اقتصــادی احتمالــی« - امــا آن را بــه عنــوان یــک مشــکل مصــرف 
ــد.  ــی ده ــام نم ــچ کاری انج ــن هی ــد و بنابرای ــی بین ــده نم کنن
ثانیــاً، ممکــن اســت یــک مصــرف کننــده اختــاف بیــن حالــت 
ــناختی  ــل روانش ــه دالی ــا ب ــد، ام ــی را درک کن ــوب و واقع مطل
ــه  ــازی ب ــن نی ــود: »م ــکار ش ــای ان ــر فعالیت ه ــف، درگی مختل
کوتــاه کــردن مــو نــدارم.« یــا »نمی خواهــم اســکی یــاد بگیــرم«. 
ــن  ــاورد. در ای ــه بی ــدگان ممکــن اســت بهان ســوما، مصــرف کنن
صــورت آنهــا مشــکل مصــرف کننــده را تشــخیص می دهنــد و بــه 
آن اعتــراف می کننــد. ایرادهــای نامعتبــر را بــرای خریــد مطــرح 
ــگ آن را  ــا رن ــم، ام ــلوار را می خواه ــت و ش ــن ک ــد: »م می کنن
دوســت نــدارم« یــا کاســیک، »مــن نمــی توانــم آن را بپــردازم«. 
ــه دادن  ــرای خاتم ــی ب ــاً تاش های ــا صرف ــن بهانه ه ــوالً ای معم

ــروش اســت. ــل ف ــه تعام مودبان



ش - شماره 27
فصلنامه نیام

10

معرفیکتابهایدکترمحمدجعفرحسینیشیرازی

طبسنتیایرانی،
طبگیاهی؛
جلداول

qrco.de/bcNgYX

 Economics
 of Medical
Equipment

me-qr.com/6565550

طبسنتیایرانی،
طبگیاهی؛
جلددوم

qrco.de/bcNgYB

کارآفرینیدر
مهندسیپزشکی

qrco.de/bcNgVK

طبسنتیایرانی،
طبگیاهی؛
جلدسوم

qrco.de/bcNgXr

یکصددرسبرای
تقویتحافظهو
یادگیریبهتر

qrco.de/bcNgWi
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آیندهپژوهیدر
مهندسیپزشکی

qrco.de/bcNgTf

اقتصادتجهیزات
پزشکی

qrco.de/bcNgUi

ایمنیاستریلباگاز
اتیلناکساید

qrco.de/bcNgZE

ساختارپمپهای
دندهایمذابپلیمری
جهتایجادفشاردر
دستگاههایاکسترودر

پالستیک

qrco.de/bcNgYr

دستنوشتههاییک
کارآفرینبارویکرد
کارآفرینیدرصنعت

سالمت

qrco.de/bcNgVl

طراحیوتجهیزات
آزمایشگاهکنترل
کیفیتتولیدیدر

صنعتتولیدتجهیزات
پزشکی

qrco.de/bcNgWB
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تستپذیرشکارخانه
وسایت

qrfy.com/p/RISE8r3

سرمایهگذاری
درتولید

تجهیزاتپزشکی

qrfy.com/p/s8--Jwb

کتابتولیدموفقو
تحولدرکسبوکار

درتولید
تجهیزاتپزشکی

qrco.de/bcNgXr

ورودبهبازارکار
مهندسیپزشکی

qrfy.com/p/FWELjIx

بازاریابیوفروش
تجهیزاتپزشکی

qrfy.com/p/sNqJo0n

فنآوریهوایپاک
واتاقهایتمیزدر

تولید
تجهیزاتپزشکی

qrfy.com/p/Uj2jNtq
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رموزپیروزیوموفقیتیکمدیر

ــر گرفتــه از »کتــاب دســت نوشــته های یــک  مطلــب زیــر ب
ــامت«  ــت س ــی در صنع ــرد کارآفرین ــا رویک ــن ب کارآفری
نوشــته آقــای دکتــر محمــد جعفر حســینی شــیرازی اســت.

ــرکت  ــک ش ــت ی ــکان حرک ــن س ــه و گرفت ــک کارخان ــت ی هدای
ــک و  ــت آکادمی ــوزش مدیری ــه آم ــاز ب ــه نی ــت ک ــواردی اس از م

تجربــی دارد.
ــن روش  ــا بهتری ــم ت ــروی کنی ــد پی ــی بای ــه الگوی ــه از چ ــن ک ای
ــتفاده در  ــورد اس ــای م ــد. روش ه ــژه می باش ــی وی ــم گام را بیابی
ــرد دارد.  ــران کارب ــی در ای ــی دگرگون ــا اندک ــر ب ــورهای دیگ کش
ولــی بایــد توجــه شــود کــه فرهنــگ کارگــران در ایــران، شــرایط و 
قوانیــن تأمیــن اجتماعــی و وزارت کار در ایــران ویــژه ایــران بــوده 
پــس روش هــای رایــج در جهــان می بایــد مــورد بازنگــری و بومــی 

ــرد. ــرار گی ســازی ق
ــش  ــی و گوی ــی آب و هوای ــتردگی، گوناگون ــل گس ــه دلی ــران ب ای
ــه آن از  ــه ب ــه توج ــوده ک ــژه ای ب ــای وی ــردم دارای فرهنگ ه م

ــت. ــوردار اس ــی برخ ــت واالی اهمی
ــد در  ــه بای ــی ک ــوارد، اصول ــن م ــه ای ــه هم ــژه ب ــگاه وی ــا ن ــی ب ول

ــد از: ــرد عبارتن ــرار گی ــر ق ــدگاه مدی دی
 - تدوین اهداف و خط مشی شرکت به صورت واقعی و کاربردی

 - تهیه نقشه راه به روش ساالنه و بررسی آن در پایان دوره
 - توجه ویژه به روش های بهره وری در تولید یک کارخانه
 - تربیت پاسخگوی کنترل کیفیت، در برابر مصرف کننده

 - گرفتن بازخوردهای واقعی از خریداران و مصرف کنندگان
 - توجه کامل به رفاه اجتماعی پرسنل در داخل و خارج کارخانه

 - آموزش ضمن خدمت برای پرسنل بمنظور ارتقای علمی و عملی 
کارکنان

 - آموزش احساس مسئولیت داشتن برای کارمندان و کارگران
 - آموزش هایی برای آگاهی دادن شغلی و جایگاه اجتماعی

 - معرفی و شناساندن اهداف کارخانه ازدیدگاه منطقه ای و جهانی و 
تاش به سوی آن

 - توجه به کانال های تهیه مواد اولیه و اصاح پیگیر آن
 - انجام حسابداری واقعی در یک کارخانه و دقت در ارقام

 - محاسبات قیمت تمام شده بر مبنای تولید و فروش
 - شناخت و ساختن شبکه فروش منعطف و خاق

 - ساختن بخش تحقیق و توسعه محصول، تولید و فروش
 - توجه به بازار جهانی فروش محصول بنا به اطاعات هر کشور

 - توجه به تعالی سازمانی و تاش برای حرکتی بهتر به سوی آن
 - ارتقای دانش تخصصی در زمینه محصول ارائه شده در کارخانه 

ویژه مدیران
 - بازدید از نمایشگاه های تخصصی مرتبط، در جهت آشنایی بازار 

تولید و عرضه کاال و اطاعات روز پیرامون کسب و کار
 - گرفتن بازخورد و گزارش کوتاه و کامل از مدیران شرکت و 

بررسی آنها
 - عضویت و شرکت در جلسات مربوط به گروه ها و انجمن های 

صنفی در جهت ارتقای گروهی
 - بازنگری در طرح ها و برنامه ها در جهت باالبردن اهداف سازمان

 - بازاریابی و بازار سازی و توجه به بازارهای ویژه و تازه
 - ارتباط با سازمان ها و نهادهای باال دستی

-  آشنایی با سیاست ها و قوانین حال و آینده کشور
-  آشنایی با دانش روز کامپیوتر و اینترنت

-  توجه به لباس و آشنایی و رعایت پرستیژ کاری
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ضوابطوقوانینخدماتپساز
فروشدردستگاههایپزشکی

متــن زیــر توســط آقــای مهنــدس رامیــن حســنی 
مهندســی  مهارت هــای  مــدرس  و  -کارشــناس 
پزشــکی بــرای فصلنامــه نیامــش تهیــه شــده اســت.

ــد و فــروش کاالهــای مختلــف،  ــاز تاکنــون، در حــوزه خری از دیرب
بحــث خدمــات پــس از فــروش از اهمیــت خاصــی برخــوردار بــوده 
ــروش  ــس از ف ــات پ ــدون خدم ــده آل ب ــول ای ــک محص ــت. ی اس
ــکا  ــل ات ــر قاب ــم ارزش و غی ــک کاالی ک ــه ی ــل ب ــب، تبدی مناس
ــه  ــا توج ــکی، ب ــای پزش ــتگاه ها و کااله ــث دس ــود. در بح می ش
ــه عملکــرد صحیــح و دریافــت  ــه ماهیــت درمانــی آنهــا و نیــاز ب ب
ــس از  ــات پ ــوع خدم ــزوم، موض ــع ل ــراری در مواق ــات اضط خدم
ــد  ــق بن ــود. طب ــوردار می ش ــی برخ ــت دو چندان ــروش از اهمی ف
ــکی،  ــزات پزش ــوزه تجهی ــت در ح ــه فعالی ــن نام ــاده 2 آیی 3۰ م
ــات و  ــه اقدام ــت از مجموع ــارت اس ــروش عب ــس از ف ــات پ خدم
تعهداتــی نظیــر تحویــل، نصــب، آموزش هــای پذیــرش، راه 
انــدازی، وارانتــی و گارانتــی کــه توســط تولیــد کننــده، وارد 
کننــده یــا نماینــده قانونــی آنهــا و اشــخاص حقوقــی مجــاز طبــق 
ــرد  ــی عملک ــول ایمن ــت اص ــا رعای ــی ب ــتورالعمل های اباغ دس
ــت در  ــه فعالی ــن نام ــاده ۵۰ آیی ــن م ــردد. همچنی ــال می گ اعم
حــوزه تجهیــزات پزشــکی موکــدا بیــان مــی دارد ایــن خدمــات بــر 
عهــده تولیــد کننــده، وارد کننــده یــا نماینــده قانونــی آنهــا بــوده 
ــی مصــرف  ــت ایمن ــات و رعای ــت خدم ــاء کیفی ــه منظــور ارتق و ب
ــس از  ــات پ ــوزه خدم ــی در ح ــتورالعمل های اباغ ــده، دس کنن
فــروش بایــد بــه درســتی و دقــت رعایــت شــوند. در بحــث خدمات 
ــتی  ــه درس ــد ب ــی بای ــی و وارانت ــم گارانت ــروش، مفاهی ــس از ف پ

ــوند : ــک داده ش ــم تفکی ــده و از ه ــناخته ش ش

گارانتــی : ضمانتــی کــه تولیــد کننــده یــا فروشــنده بــه مصــرف 
کننــده یــا خریــدار می دهــد کــه محصــول در طــول مــدت 
ــا درســت کار  ــرد مشــخص کام ــزان کارک ــا می ــن و ی ــان معی زم
ــرآورده ســازد. در غیــر ایــن صــورت  کنــد و رضایــت مشــتری را ب
ــود. ــول برگشــت داده می ش ــا اصــل پ ــض شــده ی محصــول تعوی

وارانتــی : تعهــدی کــه تولیــد کننــده یــا فروشــنده بــه مصــرف 
کننــده یــا خریــدار می دهــد کــه در صــورت بــروز هرگونــه مشــکل 
یــا نقــص یــا نیــاز بــه ارتقــاء محصــول، هزینــه تعمیــر یــا تعویــض 
قطعــات را بــر عهــده گیــرد و بــه ایــن طریــق بــه مصــرف کننــده 
اطمینــان می دهــد کــه در طــول مــدت زمــان یــا کارکــرد 

ــدارد. ــرات ن ــرای تعمی ــه ب ــه هزین ــاز ب مشــخصی نی

ــراد  ــط اف ــد توس ــکی بای ــای پزش ــروش کااله ــس از ف ــات پ خدم

ــده،  ــد کنن ــد تولی ــوند. واح ــه ش ــی ارائ ــات ده ــه خدم ــاز ب مج
ــث  ــا شــرکت های ثال ــی ایشــان و ی ــده قانون ــا نماین ــده ی وارد کنن
)شــرکت های مســتقل خدمــات دهنــده بــا مجــوز از اداره کل 
ــروش  ــه خدمــات رســانی پــس از  ف ــزات پزشــکی( مجــاز ب تجهی
می باشــند. همچنیــن خــود مرکــز درمانــی بــا هماهنگــی و 
ــد  ــده می توان ــده/وارد کنن ــد کنن ــد تولی ــوز از واح ــتن مج داش
اقــدام بــه انجــام تعمیــر یــا نگهداشــت دســتگاه پزشــکی 
ــا  ــد کام ــای پزشــکی بای ــروش کااله ــس از ف ــات پ ــد. خدم نمای
ــد  ــورت گیرن ــرب ص ــی مج ــای فن ــیله نیروه ــه وس ــی و ب تخصص
ــی  ــز درمان ــت مراک ــد رضای ــته و بتوانن ــی الزم را داش ــا اثربخش ت
ــده  ــات دهن ــرای شــرکت های خدم ــذا ب ــد. ل ــان بیاورن ــه ارمغ را ب
پــس از فــروش، الزامــات مشــخصی در نظــر گرفتــه شــده اســت. 
ــت  ــرکت، می بایس ــروش ش ــس از ف ــات پ ــش خدم ــنل بخ پرس
شایســتگی و توانایــی الزم جهــت انجــام خدمــات پــس از فــروش را 
داشــته باشــند. توانایــی جســمی بــاال، تحصیــات مرتبــط، ســابقه 
ــه دوره هــای آموزشــی فنــی  ــی و داشــتن گواهینام و مهــارت کاف
ــد. همچنیــن تعــداد  ــه حســاب می آی ــن پرســنل ب ــازات ای از امتی
ــرکت ها  ــروش در ش ــس از ف ــات پ ــش خدم ــی بخ ــای فن نیروه
ــت  ــتگاه های تح ــداد دس ــون تع ــی چ ــه پارامترهای ــه ب ــا توج ب
پوشــش، تکنولــوژی بــکار رفتــه در دســتگاه ها، توزیــع و 
پراکندگــی جغرافیایــی دســتگاه ها و میــزان نیــاز آنهــا بــه 
ســرویس و تعمیــرات تعییــن می شــود. شــرکت های ارائــه 
ــا وارد  ــده ی ــد کنن ــم از تولی ــروش ) اع ــس از ف ــات پ ــده خدم دهن
ــاز  ــورد نی ــزات م ــوازم و تجهی ــزار، ل ــن اب ــه تامی ــزم ب ــده ( مل کنن
ــزات  ــامل تجهی ــزات ش ــن تجهی ــند. ای ــانی می باش ــات رس خدم
الکترونیکــی و مکانیکــی اولیــه ماننــد : مولتــی متــر، اسیلوســکوپ، 
هویــه، جک هــای هیدرولیکــی و ... و همچنیــن تجهیــزات 
ــتگاه،  ــای دس ــد منوال ه ــکی مانن ــیله پزش ــرات وس ــاص تعمی خ
ــف مهــم  ــر از وظای ــای خــاص و ... می باشــند. یکــی دیگ tools ه
شــرکت های خدمــات دهنــده، تامیــن و نگهــداری قطعــات 
یدکــی دســتگاه های پزشــکی فروختــه شــده اســت. تعــداد 
ــی  ــا پارامتر های ــردد ب ــار گ ــه و انب ــت تهی ــه می بایس ــی ک قطعات
ــده،  ــب ش ــتگاه های نص ــداد دس ــتگاه، تع ــوژی دس ــون تکنول چ
ــازه  ــتگاه در ب ــک دس ــرای ی ــات تعویضــی ب ــداد قطع متوســط تع
ــود. در  ــن می ش ــات تعیی ــرد قطع ــت کارک ــن و کیفی ــی معی زمان
ــت  ــی تح ــد محل ــده بای ــات دهن ــرکت های خدم ــار ش ــای انب فض
ــه  ــردد ک ــه گ ــتگاه تعبی ــی دس ــات یدک ــت قطع ــوان نگهداش عن
دارای قفســه بنــدی مناســب باشــد و کلیــه قطعــات بــا کدگــذاری 
ــد. از وظایــف دیگــر  و دســته بنــدی مشــخص در آنجــا قــرار گیرن
ــنل  ــوزش پرس ــه آم ــوان ب ــده می ت ــات دهن ــرکت های خدم ش
شــرکت اشــاره کــرد. آموزش هایــی مرتبــط بــا موضوعــات 
کاربــری، نگهــداری پیشــگیرانه و خدمــات فنــی دســتگاه. شــرکت 
موظــف اســت آموزش هــای الزم جهــت اســتفاده و بهــره بــرداری 
بهیــه از دســتگاه را بــه پرســنل خــود ارائــه نمایــد تــا آنهــا بتواننــد 
پــس از طــی دوره آموزشــی از دســتگاه و کلیــه امکانــات آن 
ــای  ــد آموزش ه ــن بای ــد. همچنی ــتفاده کنن ــلط اس ــورت مس بص
ــی اجــزاء و کارکــرد فنــی دســتگاه، چگونگــی  فنــی شــامل معرف
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گــزارش نمــودن اشــکاالت و خطاهــای آن، برطــرف کــردن 
اشــکاالت جزئــی و اولیــه و همچنیــن تعمیــرات و اقدامــات اساســی 
ــر  ــوق الذک ــرای آموزش هــای ف ــه داده شــود. ب ــه پرســنل مجموع ب
ــری  ــی چــون دفترچــه راهنمــای کارب ــد از ابزار های شــرکت می توان
ــای آموزشــی مناســب اســتفاده  ــان فارســی و فیلم ه ــه زب ــی ب و فن
کنــد.  یکــی از وظایــف مهمــی کــه مراکــز درمانــی اســتفاده کننــده 
ــا  ــه آنه ــده ب ــات دهن ــرکت های خدم ــتگاه های پزشــکی و ش از دس
برعهــده دارنــد، اجــرای اصــول نگهــداری پیشــگیرانه یــا نگهداشــت 
ــر و  ــت. تعمی ــان Preventive Maintenance اس ــا هم PM ی
ــه  ــات ضــروری ب ــام اقدام ــام تم ــی انج نگهداشــت پیشــگیرانه یعن
منظــوری نگهــداری دســتگاه و تجهیــزات بــرای یــک دوره طوالنــی 
ــص  ــروز نق ــگیری از ب ــه و پیش ــی بهین ــرایط عملیات ــدت در ش م
در آنهــا. در دســتگاه های ســرمایه ای ماننــد CT, MRI, … ایــن 
اقدامــات در قالــب قراداد هــای ســرویس و نگهداشــت ســاالنه بیــن 
شــرکت ها و مراکــز درمانــی صــورت می گیــرد. ایــن اقدامــات 
ســبب می شــود تــا تعمیــرات عمــده و مهــم دســتگاه کاهــش یابــد، 
طــول عمــر مفیــد دســتگاه زیــاد شــود، کارایــی و اثربخشــی و دقــت 
دســتگاه افزایــش یابــد و از تحمیــل هزینه هــای غیرمنتظــره و کان 
بــه مراکــز درمانــی جلوگیــری شــود. شــرکت های خدمــات دهنــده 
پــس از فــروش بــرای ارائــه خدمــات بهتــر و بهینــه تــر، نیازمنــد دو 

سیســتم مهــم کاری می باشــند :

سیســتم ثبــت ســفارش خرابــی : در برگیرنــده مراحــل ثبــت 
ــا و  ــدی آنه ــت بن ــاماندهی و اولوی ــی، س ــز درمان ــت مراک درخواس
تخصیــص نیــروی فنــی مناســب جهــت رفــع مشــکل ایــن مراکــز 

ــد  ــن سیســتم می توانن ــتفاده در ای ــورد اس ــای م ــد. ابزار ه می باش
انــواع راه هــای ارتباطــی شــرکت ماننــد شــماره های تمــاس، 
فکــس، دورنــگار، پســت الکترونیکــی یــا ســایت مجموعــه باشــند.

ــه : در  ــورت گرفت ــات ص ــازی خدم ــتند س ــتم مس سیس
ــات  ــازی اقدام ــتند س ــت مس ــات جه ــه اقدام ــمت کلی ــن قس ای
ــزارش کار  ــب گ ــی در قال ــز درمان ــه در مرک ــورت گرفت ــی ص فن
ــنل  ــه پرس ــود. کلی ــام می ش ــتگاه انج ــداری دس ــرویس و نگه س
فنــی موظــف بــه ارائــه گــزارش کار شــامل شــرح کلیــه اقدامــات 
مربــوط بــه ســرویس، تعمیــر، نگهــداری و کالیبراســیون تجهیزات 
ــری  ــا تعمی ــی ی ــات تعویض ــت قطع ــن لیس ــکی و همچنی پزش
ــار  ــم شــده و در اختی ــه در دو نســخه تنظی دســتگاه می باشــند ک

ــرد. ــرار می گی ــده ق ــات دهن ــرکت خدم ــی و ش ــز درمان مراک

ــرد  ــاخصه های عملک ــی از ش ــوان یک ــه عن ــرکت ها ب ــان ش در پای
ــرات  ــا نظ ــط ب ــات مرتب ــد اطاع ــت، بای ــت کیفی ــتم مدیری سیس
مشــتریان در خصــوص خدمــات فنــی دریافــت شــده توســط آنهــا 
ــع آوری  ــتری جم ــدی مش ــای رضایتمن ــواع فرم ه ــب ان را در قال
کــرده و نگهــداری نماینــد. لــذا داشــتن ســازوکار دریافــت فیدبــک 
ــان،  ــی آن ــکایات احتمال ــه ش ــیدگی ب ــتریان و رس ــرات مش و نظ
ــروش  ــس از ف ــده پ ــات دهن ــرکت های خدم ــم ش ــف مه از وظای

تلقــی می شــود. 
ارتباط با آقای مهندس رامین حسن پیج اینستاگرام :

@Ramin.bioengineer 
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توانمندسازیمدیرانارشدبا
فرآیندهایکوچینگ

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

ــنویم  ــاد می ش ــوچ زی ــگ و ک ــازی از کوچین ــط مج ــای محی ــه ج ــا هم ــن روزه ای
خیلــی از مــا دقیقــا تفــاوت کــوچ و مشــاور و منتــور را دقیقــا نمــی دونــم جالبــه حتی 
ــه مراجــع  ــوده ب ــرار ب ــا اینکــه ق ــی از دوســتان و همــکاران بنــده هــم گاهــی ب خیل
یــا مراجعیــن خودشــون خدمــت کوچینــگ رو ارائــه بدنــد بــاز درگیــر مشــاوره دادن 
ــن  ــادت شــدند. مــن می خــوام طــی چندی ســنتی و روتیــن خودشــون برحســب ع
ــا دقیقــا تفــاوت ایــن مدلهــای خدمــات  جلســه ایــن مفاهیــم رو براتــون بشــکافم ت
رو دقیقتــر باهــاش آشــنا بشــیم بعــد بریــم ســراغ کمکهــای کــه فرآینــد کوچینــگ 
ــد. ــزات پزشــکی می کن ــو ســازمانهای تجهی ــران ارشــد ت ــی و مدی ــران میان ــه مدی ب

ــوه ی  ــای بالق ــردن توانمندی ه ــی آزاد ک ــگ یعن ــت؟ کوچین ــگ چیس کوچین
ــه افــراد بــه آن هــا کمــک می کنــد خودشــان  انســان ها. کــوچ بــه جــای آموختــن ب
یــاد بگیرنــد. آگاهــی )Awareness( و مســئولیت )Responsibility( دو 
ــه کوچــی  کلمــه ی کلیــدی در کوچینــگ هســتند. وظیفــه کــوچ ایــن اســت کــه ب
ــد،  ــدا کن ــتری پی ــی بیش ــته های آگاه ــته ها و دانس ــه داش ــبت ب ــد نس ــک کن کم
ــر  ــف دیگ ــک تعری ــرد. ی ــده بگی ــر عه ــز ب ــود را نی ــعه خ ــد و توس ــئولیت رش و مس
کوچینــگ از نظــر فدراســیون جهانــی کوچینــگ ICF کــه ایــن هســت کــه  
کوچینــگ یــک همــکاری و مشــارکت بیــن کــوچ و ُمراجــع اســت کــه بــا برانگیختــن 
ــا توانایی هــای شــخصی  ــه اندیشــیدن و خاقیــت، او را ترغیــب می کنــد ت ُمراجــع ب

ــاند. ــه اوج برس ــود را ب ــه ای خ و حرف

ــع  ــرد مراج ــاوره ف ــد مش ــت؟  در فرآین ــاوره چیس ــا مش ــگ ب ــرق کوچین ف
ــد  ــا چن ــک ی ــته و مشــاور ی ــان گذاش ــا مشــاور درمی ــود را ب ــا مســائل خ مســئله ی
راهــکار دقیــق و علمــی پیــش راه مراجــع خــود قــرار دارد و از او می خواهــد مــواردی 
کــه مطــرح شــده را اجــرا کــرده تــا مشــکل وی حــل شــود درحالیکــه برخــاف ایــن 
ــده  ــع کنن ــرای مراج ــه ای ب ــا توصی ــخه ی ــه نس ــگ هیچگون ــا در کوچین ــد م فرآین
ــه  ــود ب ــع خ ــه مراج ــم ک ــم کاری میکنی ــه داری ــای ک ــک تکنیکه ــا کم ــم و ب نداری

ــد. ــود برس ــکات خ ــواالت و مش ــخ س پاس

ــای  ــتر در فض ــگ بیش ــت؟ منتورین ــگ چیس ــگ و منتورین ــرق کوچین ف
ــک  ــر کم ــرد باتجربه ت ــه ف ــکل ک ــن ش ــه ای ــد. ب ــدا می کن ــا پی ــب و کار معن کس
ــغلی  ــط ش ــری را در محی ــد و یادگی ــیر رش ــد مس ــه بتوان ــردی کم تجرب ــد ف می کن
ــیار  ــای بس ــد حوزه ه ــگ می توان ــا کوچین ــی نماید.ام ــریع تر ط ــر و س ــود بهت خ
ــعه  ــد درتوس ــر کســب و کار می توان ــاوه ب ــگ ع ــد. کوچین ــی را پوشــش ده متنوع
ــی و طــی  ــت زندگ ــود کیفی ــری ســازمانی، کار تیمــی، بهب ــت و رهب ــردی، مدیری ف
ــه کار بیایــد. همچنیــن گفتــه می شــود منتورینــگ بیشــتر  کــردن مســیر شــغلی ب
ــعی  ــی س ــگ، مرب ــا در کوچین ــت. ام ــتور اس ــی و دس ــه و راهنمای ــس توصی از جن
ــهیل گر را  ــش تس ــتر نق ــرود و بیش ــتقیم ب ــه مس ــراغ مداخل ــه س ــر ب ــد کمت می کن
ــا پرســیدن، شــنیدن، همراهــی و هم فکــری باعــث  ــه ایــن معنــا کــه ب ایفــا کنــد. ب

ــد. ــر کشــف کن ــد خــودش را بهت ــرد بتوان شــود ف

ــل  ــت؟ حداق ــه ای چیس ــوچ حرف ــک ک ــتگی های ی ــای و شایس مهارته
هشــت شایســتگی مهــم در ارتبــاط بــا یــک کــوچ حرفــه ای از نظــر ICF وجــود دارد 
کــه در ایــن بحــث مختصــری از هرکــدام را مــرور کــرده و در سلســله مطالــب آینــده 

بــه طــور کامــل بــه شــرح آنهــا خواهیــم پرداخــت:

درک اصــول اخالقــی کوچینــگ و رعایــت ایــن اصــول در عمــل: عبــارت 
ــه عنــوان ارزش هــا و اخــاق  ــن اخــاق، همــان چیــزی اســت کــه ب از بخشــی از ای
ــه ای  ــار حرف انســانی می شناســیم و بخــش دیگــری از آن، رعایــت چارچوبهــای رفت

و حرفه ای گــری اســت.

بهره منــد بــودن از مــدل ذهنــی مناســب بــرای کوچینــگ : مــدل ذهنــی 
در کوچینــگ بایــد بــاز بــودن )Openness( را بــه عنــوان یــک ارزش کلیــدی بــه 
ــای  ــا و ارزش ه ــا و الگوه ــا تجربه ه ــی ب ــرای رویاروی ــوچ، ب ــد و ک ــمیت بشناس رس

ــاده باشــد. ــف آم مختل

 توانایــی تعریــف و تدویــن توافــق و چارچــوب رســمی بــرای کوچینــگ: 
ــخص وارد  ــای مش ــا چارچوب ه ــده ب ــًا تعریف ش ــه ی کام ــه رابط ــی ب ــوچ و کوچ ک

می شــوند

ــت: دررابطــه ی کوچینــگ، اگــر  ــاد و امنی ــر اعتم ــی ب ــه ی مبتن ــاد رابط ایج
ــدی  ــتاوردهای ج ــار دس ــوان انتظ ــد، نمی ت ــته باش ــود نداش ــت وج ــاد و امنی اعتم
ــوارد بســیاری  ــد، الزم اســت در م ــه ســراغ کــوچ خــود می آی ــه ب ــردی ک داشــت. ف
ــا دیگــران از  ــد کــه در شــرایط عــادی ب خودافشــایی کنــد و از چیزهایــی حــرف بزن

ــد. ــت نمی کن ــا صحب آن ه

توانایــی »حضــور واقعــی و موثــر« در جلســات کوچینــگ : تمرکــز کافــی 
ــات و  ــوال و هیجان ــازنده در اح ــکاوی س ــا کنج ــه ت ــای جلس ــل در فض ــه کام و توج
تجربیــات طــرف مقابــل و در کنــار این هــا، اعتمــاد بــه نفــس و تســلطی کــه طــرف 

ــه حضــور کامــل در جلســه ترغیــب و تشــویق کنــد. ــل را هــم ب مقاب

ــال : یــک کــوچ حرفــه ای نه  تنهــا بایــد گفته هــای طــرف مقابــل  گــوش دادن فع
ــه  ــم توج ــا ه ــه ناگفته ه ــد ب ــه بای ــد، بلک ــنود و درک کن ــق بش ــه و عمی را آگاهان
ــای  ــت. پس زمینه ه ــدن نیس ــان ب ــاً زب ــا، صرف ــور از ناگفته ه ــد. منظ ــته باش داش
ــب  ــا و شکســت هایش، سلســله مرات ــات او، موفقیت ه ــل،  تجربی ــری طــرف مقاب فک
ارزشــها و مفروضــات او، شــرایط محیطــی اش و خاصــه هــر آن چــه کــه می توانــد و 

ــذارد. ــر بگ ــا و ادراک او تأثی ــا و تصمیم ه ــت روی رفتاره ــن اس ممک

برانگیختــن آگاهــی: کــوچ بایــد بتوانــد از همــه ی ابزارهــای خــود بــرای 
ــی  ــا کوچ ــه ب ــود در رابط ــش« موج ــطح »بین ــش س ــی« و افزای ــن »آگاه برانگیخت
اســتفاده کنــد. هــر چقــدر داده هــای بیشــتری مطــرح شــوند و اطاعــات 
ــه اشــتراک گذاشــته  ــادآوری شــده و ب ــا فراموش شــده ی بیشــتری ی ــده ی پنهان مان
شــوند، هــم خــود کوچــی شــناخت بهتــری از خــودش پیــدا می کنــد و هــم کــوچ 

ــد. ــت می یاب ــتری دس ــی بیش ــه آگاه ب

بسترســازی و تســهیل رشــد طــرف مقابــل: اگــر کوچینــگ صرفــاً بــه حــرف 
ــوان آن را رابطــه  ای ارزشــمند دانســت.  ــردن خاصــه شــود، نمی ت ــو ک زدن و گفتگ
دســتاورد کوچینــگ بایــد از جنــس »رشــد و تغییــر« باشــد. بنابرایــن کــوچ موفــق 
کســی اســت کــه بــه طــرف مقابــل خــود کمــک کنــد از نقطــه ای کــه امــروز در آن 
قــرار دارد و باورهایــی کــه تــا ایــن لحظــه او را بــه ایــن نقطــه رســانده اند فراتــر رود؛ 
ــه  ــع خــود را ب الگوهــای فکــری و رفتــاری خــود را بهبــود بخشــد؛ و در نهایــت مناب
شــکلی بهینــه در راســتای اهدافــی کــه بــرای خــود مشــخص کــرده بــه کار بگیــرد.
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کارآفرینیدرمهندسیپزشکی

بــر گرفتــه از »کتــاب کارآفرینــی در مهندســی پزشــکی« 
نوشــته آقــای دکتــر محمــد جعفــر حســینی شــیرازی

ــه چهــل ســال اســت کــه در زمینــه  ــنده: نزدیــک ب ــه نویس مقدم
ایــده، نــوآوری، خاقیــت و کارآفرینــی در مهندســی پزشــکی فعالیــت 
ــف در  ــراد مختل ــرف اف ــام از ط ــادی پی ــداد زی ــر روز تع ــم. ه می کن
ــن  ــب ای ــود و اغل ــتاده می ش ــم فرس ــکی برای ــی پزش ــه مهندس جامع
پیام هــا پیرامــون چگونگــی کارآفرینــی در مهندســی پزشــکی 
صحبت هایــی را بــه میــان می آورنــد. کتــاب حاضــر بخشــی از 
ــی  ــی در مهندس ــوآوری و کارآفرین ــت، ن ــه خاقی ــم در زمین تجربیات
پزشــکی اســت و امیــدوارم پاســخ مناســبی بــرای تعــدادی از ســؤاالت 
مطــرح شــده در ایــن زمینــه باشــد. ایــن کتــاب را بــه همســر عزیــرم 
و حامــی همیشــگی ام »ســرکار خانم هــادی اســکویی« تقدیــم 
ــق هســتند.  ــه و موف ــن نمون ــک کارآفری ــه ایشــان خــود ی ــم ک می کن
ــوان  ــرای جامعــه بان ــوآوری ب ــت اکــو سیســتم ن ــرای تقوی و ســال ها ب
ــه  ــه جامع ــورد توج ــه م ــد ک ــد. باش ــاش نموده ان ــران ت ــور ای کش
ــران در جهــت توســعه و پیشــرفت واقــع شــود.  مهندســی پزشــکی ای
ــم از  ــخنی ه ــت س ــر اس ــم را آوردم بهت ــر خوب ــم همس ــه اس ــاال ک ح

ــد: ــان می گوی ــم ایش ــی بگوی ــورد کارآفرین ــان در م ایش
»اگرشــما ویژگی هــای یــک »کارآفریــن« را داریــد هــم اکنــون دســت بــه کار 
ــه توانایی هــای  ــد، تنهــا کافــی اســت کــه ب ــال کنی ــان را دنب شــوید، رویاهایت
خــود پایبنــد باشــید، گام نخســت؛ درخواســت را بــه میــان بگذاریــد و 

ایســت نکنیــد.

الزم نیســت بیــن »آن چــه دوســت داریــد و آن چــه یــک زندگــی خــوب 
رابــرای شــما می ســازد » یکــی را انتخــاب کنیــد.

می توانیــد هــر دو را در کنــار هــم داشــته باشــید، می توانیــد بــه انجــام 
کارهــای هدفمنــد و درآمــد زا کــه کامــًا مطابــق بــا مهارت هــا، نقــاط برتــری 

و تجربه هــای شــما هســتند، زندگــی خــود را بچرخانیــد.

ــی اگــر  ــد باشــید، ول ــن همــان جایگاهــی اســت کــه می خواهی ــون ای هــم اکن
دســت کــم، تــاش خودتــان را بکنیــد بهتــر از کســی هســتید کــه تــاش هــم 

بــه ســمت پیشــرفت نکــرده اســت.«

پیشــگفتار: ارتقــای رشــته مهندســی پزشــکی دارای اهمیــت 
ــمیت  ــرای برس ــیده ام ب ــاب کوش ــن کت ــد و در ای ــاده می باش ــوق الع ف
ــتم  ــان آن اکوسیس ــارغ التحصی ــک ف ــا کم ــته ب ــن رش ــناختن ای ش
نــوآوری در آن را فعال تــر نماییــم تــا مســولین کشــور بتواننــد بیشــتر 
ــان  ــران عزیزم ــد. در ای ــته را درک نماین ــن رش ــت ای ــت و اهمی موقعی
ــن رشــته را  ــا ای ــد ت هرچنــد کــه گروه هــای مختلفــی تــاش نموده ان
بیشــتر از نظــر علمــی و عملــی ارتقــای دهنــد امــا نیــار بــه ایــن ارتقــا 

ــود. ــتر می ش ــران بیش ــه ای ــر روز در جامع ه
ابتکار، خاقیت و کارآفرینی بجز دانش، نیازمند قدرت و جسارت همراه با 

سرعت عمل در اجرا است.
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خالقیتونوآوری

مهنــدس  خانــم  ســرکار  توســط  زیــر  مطلــب 
زهراقضــاوی، کارشــناس مهنــدس پزشــکی، مدیــر 
ــم  ــت تی ــان، سرپرس ــب بارم ــار ط ــرکت بهی ــل ش عام
اختراعــات اصفهــان، نماینــده باشــگاه نــوآوری و 
فنــاوری یونســک، کارگــزار اســتاندارد نــوآوری ســوئیس 
در اصفهــان بــرای فصلنامــه نیامــش تهیــه شــده اســت. 

ــا  ــن کاره ــت. ای ــا اس ــام کاره ــل در انج ــکار عم ــی ابت ــت نوع خاقی
ــا داشــتن خاقیــت ســاده تر  می تواننــد کارهــای روتینــی باشــند کــه ب
ــرای پیشــرفت موضوعــی  ــا کارهــای جدیــدی کــه ب انجــام می شــوند ی
ــی،  ــوع کاری، درس ــن موض ــد ای ــال می خواه ــوند. ح ــتفاده می ش اس
هنــری یــا هــر چیــز دیگــر باشــد یــا می توانــد راه حلــی بــرای حــل یــک 
ــاده  ــا را س ــت کاره ــرورش خاقی ــا پ ــوان ب ــس می ت ــد. پ ــکل باش مش
ــک  ــت را ی ــوان خاقی ــی می ت ــه  طورکل ــام داد. ب ــر انج ــریع ت ــر و س ت
ــرای پیشــرفت انســان ها دانســت. قطعــا  ــزار کمکــی و یــک ویژگــی ب اب
ــد  ــوم مانن ــن مفه ــدارد و ای ــود ن ــت وج ــرای خاقی ــی ب ــف دقیق تعری
ــت؛  ــادی اس ــیرهای زی ــی و تفس ــق دارای معان ــادی و عش ــات ش کلم
ــدگاه  ــا از دی ــد ت ــعی کرده ان ــم س ــزرگان عل ــیاری از ب ــال بس بااین ح
ــن  ــه س ــدود ب ــت مح ــد. خاقی ــه دهن ــی از آن ارائ ــان تعریف خودش
نیســت و بیشــتر نــوع نگــرش و نــوع تفکــر فــرد بــه آن شــکل می دهــد 
ــی  ــای مختلف ــازد. راه ه ــکوفا می س ــاوت آن را ش ــات متف و در موضوع
بــرای بهبــود و پــرورش خاقیــت در افــراد وجــود دارد، کــه هــر کســی 
ــای  ــای خــود را در زمینه ه ــا خاقیت ه ــن راه ه ــه کمــک ای ــد ب می توان

ــد. ــایی کن ــف شناس مختل

گام اول: یادگیــری از طریــق همــکاری و کنجــکاوی، شــما را بــه ســمت 
ــق  ــی تحقی ــورد موضوع ــه در م ــی ک ــد. زمان ــت می کن ــت هدای خاقی
ــال  ــد، احتم ــت می کنی ــوزه صحب ــان آن ح ــا کارشناس ــد و ب می کنی
ــع وقتــی  ــد. درواق ــدا می کن ــو افزایــش پی ــروز خاقیــت و ایده هــای ن ب
ــا  ــا را ب ــد آن ه ــد، می توان ــت می کن ــد را دریاف ــای جدی ــز ورودی ه مغ

ــت، خاقیــت ایجــاد شــود. ــا در نهای ــی مرتبــط ســازد ت ــوارد قبل م

ــت و  ــروز خاقی ــبب ب ــه س ــای مورد عاق ــام دادن کاره گام دوم: انج
بهبــود آن می شــود. انجــام کارهــای مور دعاقــه ســبب می شــود 
ــت داشــته باشــند و از آن خســته  ــراد از کار خــود احســاس رضای ــا اف ت
ــا به صــورت متــداول درگیــر  ــی ی ــه مــدت طوالن نشــوند. وقتــی مغــز ب
ــات آن را بررســی کنــد و در  ــد تمــام جزئی یــک موضــوع شــود، می توان
ــرورش  ــه، باعــث پ آن موضــوع خــاق شــود. انجــام کارهــای مورد عاق

خاقیــت در آن موضوعــات می شــوند.

ــر  ــا خاقانه ت ــد ت ــده می ده ــا ای ــه م ــرای حــل مســائل ب کنجــکاوی ب
ــه  ــزی اســت ک ــن چی ــم. در حقیقــت کنجــکاوی شــکاف بی فکــر کنی
می دانیــم و دوســت داریــم بدانیــم. کنجــکاوی احســاس تجربــه 
ــن احســاس مســیر رســیدن  ــم و ای ــا نمی دانی ــی اســت کــه م چیزهای
ــه  ــتری ب ــت بیش ــر دق ــد. اگ ــان می ده ــا نش ــه م ــت را ب ــه موفقی ب
مســائل اطــراف خــود داشــته باشــید، احســاس کنجــکاوی بیشــتری 

ــت. ــد داش ــود خواهی ــون خ ــائل پیرام ــه مس ــبت ب نس

گام ســوم: بهتــر اســت همــه ایده هــای خــود را بــدون تــرس و دلهــره 
یادداشــت کنیــد؛ نوشــتن باعــث می شــود اســترس شــما کمتــر شــود 
و خاقیــت بیشــتری داشــته باشــید. ســعی کنیــد از موضوعــات مختلف 
الهــام بگیریــد. اگــر بــه دنبــال ایــن هســتید تــا در یــک موضــوع خــاص 
ــا و  ــات، کاره ــد موضوع ــعی کنی ــد، س ــام دهی ــه انج ــک کار خاقان ی
ــوع  ــه موض ــوط ب ــای نامرب ــد و از کاره ــی کنی ــر را بررس ــع دیگ صنای
ــی  ــط، روش ــات نامرتب ــن از موضوع ــده گرفت ــد. ای ــده بگیری ــی، ای اصل

ــرورش خاقیــت اســت. ــود و پ ــرای بهب ب

گام چهــارم: همان طــور کــه پیش تــر گفتــه شــد، برخــی از 
ــک  ــر ی ــه درگی ــی ک ــد. زمان ــود می آین ــه وج ــود ب ــا خودبه خ ایده ه
ــه  ــود ب ــن خ ــتراحت دادن ذه ــا اس ــد ب ــتید، می توانی ــوع هس موض
بهبــود خاقیــت کمــک کنیــد. شــاید کمــی عجیــب بــه نظــر برســد؛ 
ــا  ــاده روی ی ــواب، پی ــی، خ ــان رانندگ ــا در زم ــیاری از ایده ه ــا بس ام
ــز خــاق  ــد. ذهــن خســته هرگ ــه ذهــن می آین ــون ب تماشــای تلویزی
ــت  ــرورش خاقی ــی در پ ــوارد اصل ــزء م ــن ج ــتراحت ذه نیســت و اس

ــت. اس

ــام  ــتنفورد انج ــگاه اس ــه در دانش ــی ک ــق تحقیقات ــم: طب گام پنج
گرفــت، مشــخص شــد کــه پیــاده روی تفکــر خــاق را بهبــود 
ــورت  ــه به ص ــرادی ک ــد اف ــخص ش ــه مش ــن مطالع ــد. در ای می بخش
هســتند.  جذاب تــر  و  خاق تــر  می کننــد،  پیــاده روی  منظــم 
بنیان گــذار توییتــر، مدیرعامــل فیس بــوک، مدیرعامــل لینکدیــن 

می کننــد. پیــاده روی  منظــم  به صــورت 
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ــوآوری و اختــراع یکســان  ــراع: اگرچــه ن ــوآوری و اخت تفــاوت بیــن ن
ــوآوری  ــود دارد.ن ــا وج ــن آنه ــادی بی ــای زی ــا تفاوت ه ــد ام ــر می رس بنظ
ــه  ــوط ب ــراع مرب ــه اخت ــت درحالیک ــازی اس ــوآوری و نوس ــه ن ــوط ب مرب
خلــق محصــول جدیــد اســت.نوآوری منحصربــه خاقیــت میشــود و 
ــه در  ــود.اصوال ن ــال ش ــی اعم ــف زندگ ــای مختل ــد در جنبه ه ــن میتوان ای
ــرقت  ــری از س ــت اختراع،جلوگی ــرای ثب ــرکت ها ب ــل ش ــه ی موارد،دلی هم
ــراع  ــه آن اخت ــا دارد ک ــی معن ــوآوری زمان ــی ن ــاری آنهاســت ول ــرح تج ط
انجــام شــده باشــد و حــاال شــما نســبت بــه محصــول موجــود در بازار،یــک 
تغییــر در جهــت موثرتــر بــودن و مفیدتــر واقــع شــدن آن محصــول ایجــاد 
ــن  ــد آپش ــا چن ــت،یک ی ــخص اس ــمش مش ــه از اس ــور ک میکنید.همانط
موثــر، اضافــه و یــا تغییــرات مفیــد در آن ایجــاد می کنیــد. در عصــر حاضــر 
بیشــتر نــوآوری معنــا دارد تــا اختراع.بــه ایــن دلیــل کــه در عصــر تکنولوژی 
ــده و  ــراع نش ــناخته و اخت ــور ناش ــوع و مح ــر موض ــم و دیگ ــی میکنی زندگ
اکتشــاف نشــده بســیار کــم اســت پــس بیشــتر مــردم و کســب وکارهــا بــه 
ســمت نــوآوری و خاقیــت در کســب وکار می رونــد. هرفــرد ممکــن اســت 
ــوآت  ــد.تحلیل س ــته باش ــوآوری داش ــت و ن ــای مختلف،خاقی در حوزه ه
ــک  ــما کم ــه ش ــه ب ــت،چرا ک ــاز اس ــب وکار نی ــک کس ــت ی ــرای مدیری ب
ــا وجــود خاقیــت خــودرا در حــوزه ی مشــخص متوجــه شــوید. میکنــد ت

امــا خاقیــت چیســت و هفــت روش تقویــت خاقیــت بــرای ایده پــردازی و 
ــد؟ ــک کســب وکار کدامن ــروع ی ش

ــه  ــای الزم در ارائ ــوزش/ مهارت ه ــه آم ــه در زمین ــوت: تجرب ــاط ق نق
ــاره ی  ــی درب ــش کاف ــب/ دان ــم مطل ــدرت تفهی ــی و ق ــب/ خــوش بیان مطال

ــتخدامی ــن اس قوانی

ــه  ــای اســتخدامی/ نداشــتن تجرب ــی از نظام ه ــف: درک ناکاف ــاط ضع نق
ــاف ــارض و اخت ــودن از تع ــزان ب ــدن جلســه های انضباطــی/ گری در گردان

فرصت هــا: راه انــدازی کســب و کار آموزشــی خــودم/ گشــترش 
ــتخدام  ــه ی اس ــزودن وظیف ــی و اف ــمت کنون ــم در س ــئولیت و وظایف مس

ــا ــه آنه ب

ــپاری  ــرون س ــان را ب ــوزش کارکن ــت: آم ــن اس ــرکت ممک ــا: ش تهدید ه
ــد  ــع انســانی بای ــی مناب ــران اجرای ــد کــه مدی ــزام کن ــده ال ــا در آین ــد ی کن

ــند. ــل دارا باش ــور کام ــه ط ــانی را ب ــع انس ــای مناب مهارت ه

ــده ی  ــک ای ــل ی ــی تبدی ــردازی و چگونگ ــده پ ــی ای چگونگ
ــه  ــرداز همیش ــده پ ــک ای ــک: ی ــتارتاپ کوچ ــک اس ــه ی ــت ب درس
ــد و  ــون نظــر کن ــه مســائل پیرام ــق ب ــز و دقی ــی ری ــد خیل ــا بای ــه ج و هم
دنبــال نواقــص و مســائل حــل شــده ی اطرافــش از ریــز تــا درشــت باشــد.
بــرای مثــال حتــی ممکــن اســت بــه شــکل صنعتــی یــک لیــوان هــم توجــه 
ــت و  ــر اس ــرد بهت ــرار بگی ــت ق ــور درس ــوان اینط ــن لی ــر ای ــه اگ ــد ک کن
راحتتــر اســت و همیــن نقطــه ی تمایــز اســت و اینگونــه میشــود کــه بــرای 
مثــال فیکســر گــردن بــا شــکل جدیــدش تعــداد فروشــش بــه مقــدار قابــل 
توجهــی نســبت بــه شــکل قبــل بــاال بــرود و حاشــیه ســود بســیار باالیــی 
ایجــاد شــود.حال صاحــب ایــده چنــد راه پیــش رو دارد:ایــده را بــه مرحله ی 
تولیــد برســاند و یــک اســتارتاپ کوچــک و شــخصی راه بیندازد)بــا مدیریت 
خــودش(/ ایــده ی خــود و ثبــت اختــراع محصــول خــودرا بــه طــور صــد در 
صــد واگــذار کنــد./ درصــدی از ایــده و ثبــت اختــراع خــودرا واگــذار کنــد و 

ــروش محصــول شــریک باشــد. ــا کل ف در ســود ی

کــه هــر کــدام از روش هــای کســب درآمــد یــک ســری نــکات ریــزی 
ــک  ــود ی ــده ی خ ــا ای ــد ب ــه می خواه ــخصی ک ــال ش ــرای مث دارند.ب
ــل  ــد اول کام ــد، بای ــدازی کن ــک راه ان ــتارتاپ کوچ ــس واس بیزین
بــازار و میــزان تقاضــا بــرای محصــول خــودرا ســنجیده باشــد و یــک 
بیزینــس پلــن کامــل و جامــع داشــته باشــد، یعنــی جامعــه ی هــدف 
خــود را، راه هــای ارتبــاط بــا مشــتریان،کانال های توزیــع،ارزش 
پیشــنهادی، ســنجه های کلیدی،شــرکای کلیــدی، جریــان درآمــد و 
ســاختار هزینه هــا را ســنجیده باشــد و همــه در یــک فایــل مرتــب بــه 
عنــوان بیزینــس پلــن شــرکت و آن کســب و کار تدویــن شــده باشــد. 
بیزینــس پلــن نــه تنهــا بــرای گــروه اول بلکــه بــرای کســانیکه قصــد 
ــد و کســانیکه  ــه آن را دارن ــوط ب ــوق مرب ــراع و حق واگــذاری کل اخت
ــاز  ــا نی ــم کام ــوند ه ــریک می ش ــود ش ــراع خ ــدی از اخت در درص
ــر کســب و کاری،گام اول بررســی  ــدازی ه ــرای راه ان اســت.دراصل ب
ــا  ــب بیزینــس پلــن اســت.در اصــل شــما ب مــوارد ذکــر شــده در قال
ــود  ــرح خ ــنجی ط ــه ی اعتبارس ــن در مرحل ــس پل ــتفاده از بیزین اس
حرکــت می کنید.پــس از ایــده پــردازی و اطمینــان از کار و کاربــردی 
ــده ،  ــک ای ــازی ی ــاری س ــرای تج ــنجی آن ب ــده و اعتبارس ــودن ای ب
ــا پرتوتایــپ محصــول نیــاز میباشــد.اما در  ــه ی اولیــه ی ســاخت نمون
ابعــاد کوچــک یعنــی در تعــداد بــاال شــروع بــه ســاخت نکنید.درابتــدا 
فقــط بــرای اطمینــان از امــکان پذیــر بــودن ســاخت و رفــع نواقــص 
احتمالــی ایــده و داشــتن یــک نمونــه بــرای پرزنــت محصــول و جذب 
ــه ی ســاده و اولیــه در تعــداد کــم از محصــول را  مشــتری، یــک نمون

می ســازیم.

اهمیــت تیــم ســازی در موفقیــت یــک اســتارتاپ: شــما بــه 
ــه رســیدگی  ــر کســب  وکاری ک ــد!! ه ــد، شــک نکنی ــاز داری ــم نی تی
ــک  ــه ی ــه ب ــارج باش ــر خ ــک نف ــده ی ــی و عه ــش از توانای ــه امورات ب
تیــم احتیــاج داره، چــه برســه بــه یــک اســتارتاپ. مطمئنــاً اگــر بــه 
ــد  ــه خواهی ــد، متوج ــگاه کنی ــزرگ ن ــتارتاپ های ب ــای اول اس روزه
ــم  ــون تی ــا بخــش اعظمــی از موفقیتشــون رو مدی ــه تنه ــه ن شــد ک
ــوب و  ــم خ ــار تی ــه اعتب ــتند، بلک ــون هس ــوی خودش ــزه و ق ــا انگی ب
ــده.  ــرمایه گذار ش ــذب س ــث ج ــادی باع ــدود زی ــا ح ــون ت قوی ش
ــال اول،  ــتارتاپ ها در س ــت اس ــل شکس ــی از دالی ــن یک ــاوه برای ع
ــه.  ــراد مناســب باش ــازی و جــذب اف ــه تیم س ــه ب ــدم توج ــه ع میتون
ــه  ــرادی ک ــاً اف ــم صرف ــن از تی ــوِر م ــه منظ ــره ک ــه ذک ــه الزم ب البت
دور ِ هــم جمــع شــدن نیســت. منظــور از تیــم، کارکنــان متخصصــی 
ــال  ــک هــدف را دنب ــف ی ــای مختل ــا وجــود مهارت ه ــه ب هســتند ک
می کننــد و اون هدفــی نیســت جــز هــدف اصلــی اســتارتاپ. 
اگــر بخــوام دربــاره اهمیــت تیــم در اســتارتاپ براتــون مثالــی 
ــه  ــتش ک ــمان خراش هس ــک آس ــای ی ــون زیربن ــم هم ــم، تی بزن
ــه  ــک طبق ــی ی ــه حت ــث میش ــا باع ــر بن ــو زی ــراد ت ــن ای کوچک تری
ــته  ــر داش ــن رو در نظ ــه. ای ــاخته نش ــم س ــمان خراش ه ــن آس از ای
ــار  ــات دچ ــر اوق ــون در اکث ــاز راهش ــتارتاپ ها در آغ ــه اس ــید ک باش
محدودیت هــای مالــی هســتند و تنهــا بــرگ برنــده اونــا بــرای 
جــذب ســرمایه گذار، اعضــای تیــم اســتارتاپ هســتش، پــس میشــه 

ــتارتاپیه. ــر اس ــرمایه ه ــی س ــه نوع ــم ب ــت تی گف
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فرآیندتستپذیرشکارخانه
چیست؟

تســت  »کتــاب  از  برگرفتــه  زیــر  مطلــب 
پذیــرش کارخانــه و ســایت« نوشــته آقــای 
ــت. ــیرازی اس ــینی ش ــر حس ــد جعف ــر محم دکت

ــکل های  ــه ش ــد ب ــه« می توان ــرش کارخان ــت پذی ــی »تس ــدف اصل ه
ــف شــود. مختلفــی تعری

»تســت پذیــرش کارخانــه« بنــا بــه نــوع دســتگاه و تجهیــزات 
ارائه شــده و بنــا بــه انتظــارات ســازنده دســتگاه می توانــد بــه 
شــکل های مختلــف به صــورت مختصــر، متوســط و جامــع تهیــه 
ــرش  ــت پذی ــند »تس ــه س ــن تهی ــم دراین بی ــه مه ــا نکت ــردد. ام گ
کارخانــه« ایــن اســت کــه مشــتری ایــن نــوع فرآینــد را بــرای رســیدن 
ــه اســت. چراکــه »تســت  ــا امضــای خــود پذیرفت ــی ب ــه هــدف نهای ب
ــب  ــی مناس ــش عموم ــای آزمای ــامل روش ه ــه« ش ــرش کارخان پذی
ــزای آن  ــه اج ــی و کلی ــتم کیف ــح سیس ــرد صحی ــد عملک ــرای تأیی ب
اســت. ازآنجایی کــه فعالیت هــای آزمایشــی روش هــای عمومــی 
ــرای تمامــی سیســتم ها، اعــم  ــه« ب هســتند، »تســت پذیــرش کارخان
از کیفــی و ابــزار ایمنــی قابــل  برنامــه  ریــزی یــا غیرقابــل  برنامــه  ریــزی 
نیــز قابــل  اعمــال اســت. مهم تریــن بخــش »تســت پذیــرش کارخانــه« 
ــردازد، یعنــی شــرح  ــه مشــخصات مــوارد آزمــون و انطبــاق آن می پ ب
واضــح مــوارد انطبــاق، و در صــورت نیــاز روش هــای آزمون کــه معموالً 
ــه  ــکار گرفت ــده ب ــره ش ــزار کالیب ــه اب ــه ب ــا توج ــری و ب ــورت بص به ص
خواهــد شــد. در اینجــا ذکــر ایــن نکتــه را مهــم می دانــم کــه مجــدداً 
ــه«  ــرش کارخان ــت پذی ــی از »تس ــطوح مختلف ــه س ــردد ک ــد گ تأکی
وجــود دارد. ایــن فرآینــد را می تــوان در ســطح بســیار ابتدایــی انجــام 
ــدازی قطعــات اصلــی سیســتم باســیم کشــی موقــت  داد، ماننــد راه ان
ــت  ــت حرک ــرار اس ــه ق ــور ک ــز همان ط ــه همه چی ــان از اینک و اطمین
ــه«  ــرش کارخان ــت پذی ــک »تس ــوان ی ــا می ت ــد، ی ــد کار می کن کن
کامل تــر را انجــام داد کــه ســازنده به طــور فیزیکــی کل سیســتم 
ــون  ــورد آزم ــل آن م ــت کام ــرای تس ــود ب ــه خ ــازد و در کارخان را بس
عملکــردی قــرار دهــد. در مثــال دوم، دســتگاه و یــا سیســتم موردنظــر 
ــود و  ــدا می ش ــکیل دهنده آن ج ــای تش ــا مجموعه ه ــات و ی ــه قطع ب
ــردد  ــل می گ ــتری منتق ــه مش ــی در کارخان ــتقرار نهای ــل اس ــه مح ب
ــاره بنــا بــه نیــاز و الزامــات قــرارداد فی مابیــن کنــار هــم قــرار  تــا دوب

ــرد. گی

ــام  ــازنده انج ــه س ــا کارخان ــه« در کارگاه و ی ــرش کارخان ــت پذی »تس
می شــود. ســازنده بررســی می کنــد کــه سیســتم و اجــزای آن مطابــق 
ــده در  ــات ذکرش ــه الزام ــه ب ــا توج ــده و ب ــته های تعیین ش ــا خواس ب

ــر  ــق و موردنظ ــور دقی ــی به ط ــی و ایمن ــرل کیف ــتم کنت سیس
ــی در طــول  ــات ایمن ــا مشــخصات الزام ــق ب ــد و مطاب کار می کن

ــردد.  ــک می گ ــازنده چ ــط س ــه« توس ــرش کارخان ــت پذی »تس
ــرد:  ــه ک ــز توج ــر نی ــوارد زی ــه م ــوان ب ــات می ت ــن الزام از ای
ــردی  ــاز عملک ــخصات موردنی ــا مش ــتفاده ب ــزات مورداس تجهی
بــا  مطابــق  مورداســتفاده  تجهیــزات  هســتند.  ســازگار 
ــود. ورودی  ــد ب مشــخصات ســازنده قابل نصــب و عملکــرد خواه
و خروجی هــا مطابــق نقشــه ها بــه هــم متصــل می شــوند. 
کالیبراســیون تجهیــزات اندازه گیــری صحیــح اســت. نقــاط 
مختلــف کنتــرل کیفیــت قطعــات مطابــق بــا الزامــات عملکــرد، 
عمــل می نمایــد. نرم افزارهــای مرتبــط بــا الزامــات موجــود 
عمــل می کننــد. عملکردهــای بخش هــای مختلــف مــورد 
تأییــد اســت. در صــورت وجــود آالرم در دســتگاه آالرم هــا 
ــا نیــاز دســتگاه عمــل می کننــد. عملکردهــای اپراتــور  مطابــق ب
ــر اســاس نیــاز عملکــردی دســتگاه مناســب اســت. همچنیــن  ب
در صــورت نیــاز خروجی هــای عملکــردی ماشــین آالت در 
ــد،  ــرار می گیرن ــی ق ــف موردبررس ــش مختل ــوارد آزمای ــول م ط
به عنوان مثــال. شبیه ســازی ورودی هــا به منظــور اطمینــان از 
ــات در محــدوده مشــخصات  ــا الزام ــق ب ــا مطاب اینکــه خروجی ه
ــی  ــاط ضعف ــه« نق ــرش کارخان ــت پذی ــتند. »تس ــتم هس سیس
را در مرحلــه طراحــی و مهندســی یــا در مرحلــه تشــخیص 
مشــخصات و الزامــات ایمنــی نشــان می دهــد کــه ایــن مراحــل 
ــاح  ــه« اص ــرش کارخان ــت پذی ــه »تس ــا نتیج ــق ب ــد مطاب بای
ــورد  ــاره م ــرات، سیســتم دوب ــا به منظــور بررســی تغیی شــوند. ت

ــرد. ــرار گی ــش ق آزمای
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چندکالمیبادانشجویانو
دانشآموختگانمهندسیپزشکی

ضرورتبرندسازیشخصیازنگاهبزرگانکسبوکار

ــدس  ــم مهن ــر توســط ســرکار خان ــن زی مت
ــکی  ــی پزش ــال مهندس ــی فع ــانه نجف افس
بــرای فصلنامــه نیامــش تهیــه شــده اســت.

متــن زیــر توســط آقــای مســعود عباســی مقــدم 
مولــف کتــاب برندشــدن، واجب تــر از نــان 
شــب ومدیــر مرکــز آمــوزش کســب و کار مقــدم 
بــرای فصلنامــه نیامــش تهیــه شــده اســت.

از ما که گذشت ، بدانید و آگاه باشید کسی فکر شما نیست...

مــا در تمــام ده ســال گذشــته بــرای احقــاق حقــوق دانشــجویان مهندســی پزشــکی کوشــیدیم و امــا متاســفانه گروهــی بــا تفرقــه افکنــی مانــع 
ــه ی  ــام جامع ــه تم ــی ک ــا زمان ــه ت ــرا ک ــم، چ ــا کردی ــدان را ره ــه کشــیدیم می ــی ک ــام رنج های ــا دلســوخه از تم ــدند. م ــا می ش ــای م فعالیت ه
ــگار  ــه عنــوان کســی کــه ســالها خبرن ــاز نخواهــد گشــت. مــن ب ــه آن هــا ب ــا هــم همــدل و همــراه نشــوند، هیــچ حقــی ب مهندســی پزشــکی ب
ســامت بــودم بــا تجربــه چندیــن ســاله بــه ایــن نتیجــه رســیدم قــرار نیســت جامعــه مهندســی پزشــکی هرگــز همــدل و همــراه شــود؛ چــرا کــه 
ــا نابــودی جهــل و عقــب افتادگــی و طرفــداران آن اجــازه بــروز و ظهــور علــم را نخواهنــد داد، در  مســیر یافتن علــم  و رشــد آن، مســاوی اســت ب
خاطــر دارم عزیــزی همیشــه می گفــت، تغییــر را از جهــان خــود شــروع کنیــد پــس دل خــوش بــه تغییــرات اطرافتــان نباشــید و تــا می توانیــد 
خودتــان را ارتقــا دهیــد، ایــران مــا تشــنه ی تــاش و موفقیــت افــرادی اســت کــه از جــان و دل بــرای ســر بلنــدی اش می کوشــند. دیگــر جهــان 
از جنــگ بــه ســتوه آمــده درعطــش یافتــن تجهیــزات و ابــزاری بــرای حفــظ جــان مردمــی اســت کــه دیگــر در جنگ هــای مختلــف بیولوژیــک 
جانــی بــرای مقابلــه نــدارد. پــس در ایــن جهــان خســته، دیگــر تجهیــزات نظامــی نیســتند کــه حــرف اول را میزننــد ایــن تجهیــزات ســامتی 
ــور  ــا متبل ــی خوابی ه ــا  و ب ــم خوابی ه ــراوان و ک ــاش ف ــاد، ت ــه زی ــکوفایی در دل مطالع ــوآوری و ش ــد زد. ن ــر را خواهن ــرف آخ ــه ح ــتند ک هس

می شــود.

برنــد ســازی شــخصی  بــه معنــای چگونگــی مدیریــت شــهرت شــما، بــرای ایجــاد 
ــا  ــر روی آن ه ــد ب ــه می خواهی ــت ک ــرادی اس ــن اف ــت در ذه ــت های مثب برداش
ــانی  ــوند و کس ــاب می ش ــه پرت ــانی ک ــان کس ــت می ــاوت اس ــد. تف ــر بگذاری تأثی
ــهور  ــه مش ــانی ک ــن کس ــت بی ــاوت اس ــه تف ــور ک ــد، همان ط ــرواز می کنن ــه پ ک
ــد، خــود شــما مقصــد  ــرواز کــه می کنی ــد می شــوند. پ می شــوند و کســانی کــه برن
ــد کــه  ــوم اســت. برن ــاب کــه می شــوید، مقصــد نامعل ــا پرت را انتخــاب می کنیــد، ام
ــد.  می شــوید، خــود شــما کنتــرل و مدیریــت مســیر و مقصــد را در دســت می گیری
ــرای تعییــن مقصــد در اختیــار نداریــد.  ــادی را ب مشــهور کــه می شــوید، اختیــار زی
ــی  ــن یعن ــت و ای ــدف اس ــه ه ــی در جامع ــت انتخاب ــخصی، معروفی ــازی ش برندس
ــای  ــد حرف ه ــه برندســازی شــخصی نمی توانی ــروزه در مقول ــاب. ام ــه پرت ــرواز و ن پ
ــد  ــزوس، برن ــف ب ــول ج ــه ق ــد. ب ــده بگیری ــان را نادی ــا خودت ــه ب ــران در رابط دیگ
شــخصی شــما چیــزی اســت کــه مــردم پشــت ســر شــما می گوینــد، وقتــی در اتــاق 
ــه  ــور ک ــت همان ط ــد اس ــت، معتق ــزرگ موفقی ــی ب ــی، مرب ــان تریس ــتید. برای نیس
یــک برنــد تجــاری می توانــد موفقیــت شــما را در برابــر رقبــا تضمیــن نمایــد، یــک 
ــن  ــغلی و کاری تضمی ــوزه ش ــما را در ح ــت ش ــد موفقی ــم می توان ــخصی ه ــد ش برن
ــتید.  ــان هس ــول خودت ــن محص ــما، مهم تری ــه ش ــت ک ــد اس ــی معتق ــد. تریس کن
دارن هــاردی بیــان می کنــد کــه برنــد شــخصی شــما همــان تصویــر شــفاف، مثبــت 
و قدرتمنــدی اســت کــه هــرگاه دیگــران بــه شــما فکــر می کننــد، بــه ذهــن آن هــا 
ــه  ــه چگون ــت ک ــن اس ــی ای ــئله اصل ــا،  مس ــر مونتوی ــر پیت ــد. از نظ ــور می کن خط

می توانیــد تأثیرگذارتریــن برنــد شــخصی را ایجــاد کنیــد. بــه گفتــه مونتویــا 
ــن باشــد  ــد ای ــد شــخصی اســت. هــدف بای ــک برن هرکســی، خــواه  ناخــواه دارای ی
ــرد و  ــورد ف ــت در م ــز اهمی ــری حائ ــه تأثی ــود ک ــی ش ــوری طراح ــد ط ــه آن برن ک
ــه  ــما چ ــه ش ــد ک ــان می ده ــخصی نش ــد ش ــه وی، برن ــه گفت ــد. ب ــاد کن کار او ایج
کســی هســتید، چــه کار می کنیــد و چگونــه بــرای بــازار هــدف خــود ارزش آفرینــی 
می کنیــد. یــک برنــد شــخصی، انتظاراتــی را در ذهــن دیگــران بــه وجــود مــی آورد، 
ــه دســت  ــی ب ــه چیزهای ــد، چ ــاد کنن ــما اعتم ــه ش ــی ب ــه وقت ــن خصــوص ک در ای
خواهنــد آورد. رامپرســاد می گویــد کــه برنــد شــخصی ترکیبــی از همــه انتظــارات، 
ــا  ــد و ی ــخصی را می بینی ــک ش ــام ی ــه ن ــی ک ــه زمان ــت ک ــی اس ــر و ادراکات تصاوی
ــر معتقــد هســتند کــه در  ــر و کاتل ــه ذهــن شــما خطــور می کنــد. کل می شــنوید، ب
دنیــای اجتماعــی امــروز، نفــوذ شــخصی افــراد بیــش از همیشــه تأثیرگــذار اســت. 
ــل کســب وکاری اســت  ــر عوام ــظ شــما در براب ــن محاف ــد شــخصی شــما بهتری برن
کــه تحــت کنتــرل شــما نیســتند. بــه گفتــه ویلیــام ارودا، برندســازی شــخصی ایــن 
نیســت کــه مشــهور شــوید، ایــن اســت کــه بــه شــکلی حساب شــده مشــهور شــوید؛ 
ــم او  ــوی چش ــه جل ــد و همیش ــما بدان ــاره ش ــد درب ــی بای ــه کس ــد چ ــی بدانی یعن
باشــید. بــرای ایــن گــروه، شــما نقــش رهبــر، مشــوق و کاردان را داریــد. بــرای بقیــه، 
شــما کامــًا ناشــناخته هســتید. برندســازی شــخصی، هنــر زیــرک شــدن، محبــوب 

شــدن و معتمــد شــدن اســت.
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ورودبهبازارکارمهندسیپزشکی

مطلــب زیــر بــر گرفتــه از »کتــاب ورود بــه 
بــازار کار مهندســی پزشــکی« نوشــته دکتــر 
اســت. شــیرازی  حســینی  جعفــر  محمــد 

ــان چهــار دهــه اســت  ــد مهرب ــه لطــف خداون ــه نویســنده: ب مقدم
کــه در حــوزه مهندســی پزشــکی و ایجــاد کارخانه هــای تولیــد 
ــا  ــر روز ب ــم و ه ــت می کن ــرف فعالی ــار مص ــکی یکب ــزات پزش تجهی
ــازار  ــد وارد ب ــه می خواه ــرادی ک ــرف اف ــراری از ط ــوال تک ــد س چن
ــورد  ــوند، برخ ــکی ش ــی پزش ــوص مهندس ــامت و بخص ــت س صنع
می نمایــم و آن ســواالت ایــن اســت کــه: چطــور می توانــم وارد 
ــد از چــه نقطــه ای شــروع  ــازار کار در مهندســی پزشــکی شــوم؟ بای ب
ــا  ــم؟ آی ــی کســب نمای ــاز اســت چــه تجربیــات و مهارت های کنــم؟ نی
بــازار ایــن صنعــت درآمــد زیــادی دارنــد؟ بهتــر اســت تولیــد کننــده، 

ــم؟  ــرکار باش ــا تعمی ــده و ی واردکنن

ــن  ــی در ای ــراد مختلف ــرای اف ــا ب ــه دغدغه ه ــوال ها و اینگون ــن س ای
ــان ایجــاد  ــم رشــته مهندســی پزشــکی از زم ــر ک ــت عم ــت بعل صنع
ــته  ــاب رش ــی انتخ ــازه در پ ــه ت ــردی ک ــود دارد؛ از ف ــران وج در ای
ــای  ــارغ التحصیل ه ــا ف ــد؛ ت ــکی می باش ــی پزش ــگاهی مهندس دانش
ــام  ــی مقاطــع دانشــگاهی و در تم رشــته مهندســی پزشــکی در تمام
ــتند. و  ــود هس ــغلی خ ــده ش ــر آین ــا بفک ــف؛ آنه ــای مختل گرایش ه
ــته  ــن رش ــازارکار ای ــورد ب ــد بیشــتر در م ــه بخواهن ــی اســت ک طبیع

ــند! ــتر بیاندیش ــد و بیش بدانن

ــرات،  ــداف، تفک ــق، اه ــه عای ــا ب ــوال ها بن ــن س ــه ای ــخ ب ــا پاس ام
انگیزهــا، تــاش و پویایــی افــراد، قــدرت برنامــه ریــزی، هــوش و غیــره 
ــان ها دارای  ــه انس ــرا ک ــد؛ چ ــاوت باش ــد متف ــراد می توان ــن اف در ای
ــه  ــر جامع ــی در براب ــای متفاوت ــف و رفتاره ــال مختل اندیشــه ها و اعم
پیرامــون خــود هســتند.  پــس هــر فــردی بــرای تدویــن آینــده خــود 
ــد از  ــه می توان ــی اســت و چگون ــد کــه دارای چــه خصوصیات ــد بدان بای
ــرد. تمامــی  مهارت هــای فکــری، جســمی و اجتماعــی خــود بهــره بب
ــه  ــا ب ــت ت ــرا وا داش ــکی م ــی پزش ــه مهندس ــا در جامع ــن رفتار ه ای
نــگارش ایــن کتــاب بپــردازم. باشــد کــه بتوانــم پاســخگوی ســواالت 

دوســتان خوبــم شــوم. و معــرف افــکار و اندیشــه های شــخصی ام کــه 
ــه نســل  حاصــل ســال ها کار در رشــته مهندســی پزشــکی اســت را ب

ــم. ــل نمای جــوان منتق

ــته  ــازار کار در رش ــه ب ــرای ورود ب ــردی ب ــر ف ــاب: ه ــه کت مقدم
مهندســی پزشــکی در درجــه اول بایــد خــود را بطــور دقیــق بشناســد 
و یــا بعبارتــی بدانــد بــه چــه کاری هایــی بیشــتر عاقــه دارد؟؛ روحیات 
ــت بیشــتر  ــواردی اهمی ــه چــه م ــه چــه کاری اســت؟؛ ب ــل ب او متمای
می دهــد؟، بــا توجــه بــه چــه امکانــات و ابــزاری کــه در اختیــار خــود 
ــا  ــش برســد؟؛ مهارت ه ــه آرزوهای ــد ب ــی دارد بیشــتر می توان در زندگ
ــش از  ــدام بخ ــه ک ــیدن ب ــرای رس ــتر ب ــی او بیش ــاش در زندگ و ت

خواســته هایش اســت. 

ــازار کار  ــه ب ــت ک ــدی آن اس ــدم بع ــوارد ق ــن م ــتن ای ــا دانس ــاال ب ح
ــارت را  ــازار کار و تج ــرا رو در ب ــای ف ــکی و فرصت ه ــی پزش مهندس
بیشــتر درک نمایــد؛ بــه همیــن خاطــر ایــن کتــاب شــامل ســه بخــش 
ــه  ــه شــناخت شــخصی انســان ها نســبت ب ــاب ب اســت. فصــل اول کت
آرزو هــای شــان می پــردازد؛ و در ادامــه راه هــای رســیدن بــه آرزوهــا را 
طبــق تجربیــات شــخصی نویســنده بــا توجــه بــه تجربــه چهــار دهــه 
ــن  ــای بی ــب موفقیت ه ــکی و کس ــی پزش ــوزه مهندس ــت در ح فعالی
المللــی بــه آمــوزش می گــذارد. فصــل دوم کتــاب موقعیت هــای 
رشــته مهندســی پزشــکی را مــورد ارزیابــی و بررســی قــرار می دهــد، 
ــف در رشــته مهندســی پزشــکی  ــن شــغل های مختل ــم از بی ــا بدانی ت
ــی دارد.  ــا روحیــه و امکاناتــی کــه می توانیــم بســازیم همخوان کــدام ب
ــازار کار  ــان وارد ب ــداف م ــه اه ــیدن ب ــم در راه رس ــه می توانی و چگون
شــویم. فصــل ســوم کتــاب هــم بــه بعــد از شــناخت آرزوهــا و شــناخت 
موقعیت هــای شــغلی نوبــت ایــن اســت کــه چگونــه بایــد خودمــان را 
تربیــت کنیــم و در رفتارمــان بازنگــری داشــته باشــیم تــا بــه اهــداف 
واقعــی و منطقــی مــان در جهــت آینــده ای درخشــان تــوام بــا آرامــش 

مالــی دســت پیــدا کنیــم.
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عباســی  اکبــر  آقــای  توســط  زیــر  متــن 
ــت ، نویســنده  ــور مدیری ــوچ و منت متخصــص در ک
مشــاور  پیــک  انتشــارات  مســئول  مدیــر  و 
یــرای فصلنامــه نیامــش تهیــه شــده اســت.

همه کارها را خودتان انجام ندهید؛ دیگران را آموزش دهید

ــران  ــوزِش دیگ ــی آم ــی، توانای ــای مدیریت ــن مهارت ه ــی از مهم تری ــروزه یک ام
ــت؛  ــده اس ــع ش ــول واق ــوار و مغف ــای دش ــه مهارت ه ــوزش ازجمل ــت. آم اس
ــه  ــاز ب ــدت نی ــه، به ش ــن زمین ــت در ای ــه موفقی ــتیابی ب ــه دس ــرای ب ــه ب چراک
ــروزه  ــود دارد و ام ــراوان وج ــاش ف ــه و ت ــا حوصل ــوأم ب ــداوِم ت ــتگی و ت پیوس
ــوده ای  ــای مفق ــی از حلقه ه ــت یک ــه موفقی ــتیابی ب ــرای دس ــه ب ــر و حوصل صب
ــه آن  ــدت ب ــروزی به ش ــر ام ــدت متغی ــرعت و به ش ــی پرس ــه زندگ ــت ک اس
ــه  ــم ک ــده گرفت ــه عه ــه ای را ب ــت مجموع ــاوره مدیری ــی مش ــاز دارد. زمان نی
ــه  ــی در آن مجموع ــم، کارکنان ــاس و مه ــیار حس ــای بس ــم مأموریت ه علیرغ
ــا در  ــرای انجــام کاره ــای الزم ب ــد مهارت ه ــه فاق ــد ک ــه بودن ــت گرفت ــه خدم ب
ســطح مــورد انتظــار بودنــد و می دیــدم کــه مدیــر مربوطــه بــرای اینکــه بتوانــد 
ــا  ــوع ت ــح علی الطل ــد، از صب ــخگو باش ــود پاس ــتی خ ــای باالدس ــه مجموعه ه ب
نیمه شــب، بســیاری از کارهــا را خــود سروســامان مــی داد و وقتــی بــا ایــن مدیــر 
ــاور داشــت کــه اگــر او نباشــد هیــچ کاری  ــز صحبــت می کــردم این طــور ب عزی
ــرد  ــن ف ــود را مؤثرتری ــود( و خ ــن ب ــم همی ــت ه ــد )و حقیق ــد ش ــام نخواه انج
ــان  ــه کارکن ــرد؛ و البت ــذت می ب ــن وضعیــت ل ــه قلمــداد می کــرد و از ای مجموع
ــد.  ــن وضعیــت عــادت کــرده بودن ــه ای ــد و ب ــذت می بردن ــن شــرایط ل هــم از ای
ــا  ــد ام ــته باش ــا را داش ــن مهارت ه ــر بهتری ــر مدی ــه اگ ــت ک ــن اس ــت ای واقعی
وجــود همکارانــی بــا توانایی هــای ضعیــف، زندگــی را بــرای او مشــکل خواهنــد 

ــود: ــه می ش ــنهاد ارائ ــار پیش ــا چه ــرد. در اینج ک

حــل مشــکالت و ســؤاالت: هنگامی کــه بــا یــک گــزارش مشــکل دار مواجــه 
ــک ســؤال  ــه ی ــا ارائ ــک مشــکل ی ــرای حــل ی ــان ب ــان ت ــا کارکن می شــوید و ی
ــد بدانیــد کــه ایــن یــک فرصــت آموزشــی اســت. اگــر  ــزد شــما می آینــد، بای ن
ــان  ــا سؤالش ــد و ی ــل کنی ــزارش را ح ــکل گ ــده مش ــت به قلم ش ــرعت دس به س
ــا مشکلشــان را حــل کنیــد، ایــن حلقــه بارهــا و بارهــا تکــرار  را پاســخ دهیــد ی
ــؤاالت را  ــان س ــاً هم ــت و تقریب ــد گش ــاره بازخواهن ــا دوب ــد و آنه ــد ش خواه
ــاره تکــرار خواهــد شــد. در  ــاره و صدب ــد پرســید و همــان مشــکات دوب خواهن

ــد: ــا بخواهی ــت از آنه ــن وضعی ای

به طور واضح و مشخص مشکل یا سؤال خود را تعریف کنند.

تاش هایی را که قبًا انجام داده اند، توضیح دهند.

پاسخی را که فکر می کنند درست است، به شما بگویند.

ــا  ــه آن ه ــد ب ــام می دهی ــه انج ــی را ک ــکل و اقدام ــل مش ــوه ح ــت نح و درنهای

ــم  ــن را پذیری ــد. ای ــی از پاســختان می آموزن ــاً چیزهای ــا قطع ــد. آنه نشــان دهی
ــد. ــاد بگیرن ــدی را ی ــوارد جدی ــد مســائل و م ــردم دوســت دارن ــه م ک

ــرای  ــی ب ــات فراوان ــروزه امکان ــمند: ام ــن هوش ــر از تلف ــتفاده از بهت اس
ــه  ــود دارد ک ــمند وج ــای هوش ــدرن در تلفن ه ــی کاری م ــک زندگ ــتن ی داش
ــتفاده  ــا، اس ــادآوری رویداده ــات، ی ــا و جلس ــزی کاره ــرای برنامه ری ــوان ب می ت
و بهره بــرداری بهتــر از زمــان، بــه اشــتراک گذاری نتایــج کارهــا و حتــی 
ــک  ــرد و ی ــره ب ــا از آن به ــازی رویداده ــازی و مستندس ــات مج ــزاری جلس برگ
ــو  ــن نج ــود ه بهتری ــازمان خ ــت در س ــن ظرفی ــد از ای ــق می توان ــر موف مدی
ــه  ــد هزین ــی می توان ــاوری حت ــن فن ــتفاده از ای ــد. اس ــرداری نمای ــن بهره ب ممک

ــد. ــش ده ــه ای کاه ــد قابل ماحظ ــم در ح ــازمان را ه س

ــدازه  ــن ان ــدون در نظــر گرفت ــک ســازمان؛ ب ــی: در ی ــوزش گزارش نویس آم
آن، وظایــف ســازمانی در قالــب فرایندهایــی انجــام می شــوند کــه نتیجــه اغلــب 
ــوزش  ــذا آم ــوند ل ــر می ش ــا ظاه ــا و گزارش ه ــب فرم ه ــات اداری در قال اقدام
نحــوه تکمیــل فرم هــا و چگونگــی ارائــه نتیجــه کارهــا در قالــب گــزارش کمــک 
ــت  ــا کیفی ــج ب ــا نتای ــرد ت ــد ک ــازمان خواه ــان س ــر و کارکن ــه مدی ــایانی ب ش
ــردد.  ــا نگ ــل گزارش ه ــح و تکمی ــر تصحی ــر درگی ــده و مدی ــه ش ــری ارائ بهت
ــا  ــت فراینده ــیون اداری و مدیری ــل، اتوماس ــد از ایمی ــرایط می توانی ــن ش در ای
ــا نگــرش سیســتمی بــه  بیشــترین بهره بــرداری را داشــته باشــید و قطعــاً اگــر ب
ســمت سیســتم ســازی در ســازمانتان حرکــت کنیــد روی خــوش زندگــی را نیــز 

ــد کــرد. ــه خواهی تجرب

ــدگان،  ــا مراجعه کنن ــل ب ــران: تعام ــا دیگ ــر ب ــاط بهت ــراری ارتب برق
ــازمان ها  ــه در س ــی اســت ک ــن فرایندهای ــی از مهم تری ــران یک ــکاران و مدی هم
ــن تعامــات  ــت ســازمان چیســت ای ــه اینکــه مأموری ــد و بســته ب ــاق می افت اتف
می تواننــد حتــی به عنــوان اصلی تریــن جنبــه کاری ســازمان خــود را 
ــی  ــایرین یک ــا س ــر ب ــاط مؤث ــراری ارتب ــوه برق ــوزش نح ــذا آم ــد ل ــان دهن نش
ــش  ــه افزای ــد ب ــه می توان ــت ک ــر اس ــک مدی ــئولیت های ی ــن مس از مهم تری

ــد. ــر باش ــر مؤث ــه مدی ــتقیم ب ــات مس ــش مراجع ــازمانی و کاه ــره وری س به

ــران  ــوزِش دیگ ــی آم ــی، توانای ــای مدیریت ــن مهارت ه ــی از مهم تری ــروزه یک ام
ــال  ــا مث ــه ب ــت چراک ــزرگ اس ــوزگار ب ــک آم ــرو، ی ــر پیش ــک مدی ــت. ی اس
ــرفصل ها  ــه س ــاالت ب ــله مق ــن سلس ــد. در ای ــت می کن ــران را هدای زدن دیگ
ــتقل  ــه مس ــت ک ــده اس ــی ش ــه ای طراح ــاالت به گون ــله مق ــاره دارم و سلس اش
ــرای تمــام کســانی کــه می خواهنــد ضمــن  ــوده و ب ــرداری ب ــل بهره ب از هــم قاب
ــی  ــام داده و در زندگ ــر انج ــان کمت ــتری را در زم ــور بیش ــودن، ام ــر ب کارآمد ت
ــده  ــاالت در آین ــن مق ــت. ای ــد اس ــند مفی ــته باش ــتری داش ــادل بیش ــود تع خ

ــد. ــد ش ــر خواه ــاپ و منتش ــاب چ ــورت کت به ص
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ــن آوری  ــاب ف ــه از »کت ــر گرفت ــر ب ــب زی مطل
تولیــد  در  تمیــز  اتــاق  و  پــاک  هــوای 
تجهیــزات پزشــکی« نوشــته آقــای دکتــر 
محمــد جعفــر حســینی شــیرازی اســت.

ــا  ــان تریلیون ه ــه میزب ــده اســت ک ــک سیســتم پیچی ــدن انســان ی ب
ــان و روده  ــال و داخــل ده ــی در سراســر ســطح اپیتلی ســلول میکروب
اســت. ایــن میکروارگانیســم ها در فیزیولــوژی انســان و عملکــرد 
ــد. میکروارگانیســم ها  ــش دارن ــی نق ــوارش و ایمن ــه گ ــا ازجمل اندام ه
همچنیــن بــر محیــط خــارج تأثیــر می گذارنــد زیــرا از پوســت 
ــن  ــد. ای ــوب می کنن ــف رس ــاری مختل ــق مج ــا از طری ــده ی خارج ش
مســئله اخیــر بــرای اتاق هــای تمیــز پیامدهــای مهمــی داشــته 

ــت. اس

الیــه بیرونــی پوســت 
می توانــد  انســان 
میلیــون  یــک  تــا 
را  میکروارگانیســم 
مترمربــع  ســانتی  در 
میزبانــی کنــد. البتــه 
جمعیــت آن و همچنیــن 
تنــوع، بــا توجــه بــه 
مختلــف  قســمت های 
انســان  آناتومیکــی 
ــن  ــت. بدی ــاوت اس متف
ترتیــب اســت که شــاهد 
بیشــترین  هســتیم، 
آلودگــی در تأسیســات و 
اتاق هــای تمیــز دارویــی 
پزشــکی  تجهیــزات  و 
را می تــوان در انســان هایی کــه در اتاق هــای تمیــزکار می کننــد، 
ردیابــی کــرد. ایــن امــر به نوعــی از ارتبــاط میکروارگانیســم های 
گــذرا یــا ســاکن روی پوســت به عنــوان اصلی تریــن جداشــده از 
نظــارت محیطــی در محیط هــای کنترل شــده می باشــد. پرســنل 
ــورت  ــتر به ص ــت را بیش ــلول های پوس ــادی از س ــداد زی ــانی تع انس
ــط  ــه توس ــز ک ــاق تمی ــای ات ــه لباس ه ــد. البت ــته می ریزن پوسته پوس
پرســنل پوشــیده می شــود نمی توانــد شــامل همــه آلودگی هــای 
ــوم انســانی،  ــروژه میکروبی ــای پ ــه یافته ه ــه ب ــا توج انســانی باشــد. ب
درک مــا از خطــری کــه افــراد بــرای اتاق هــای تمیــز ایجــاد می کننــد 

پیشــرفت کــرده اســت.

ملــی  موسســه  ابتــکار   )HMP( انســانی  میکروبیــوم  پــروژه 
ــف  ــایی و توصی ــروژه شناس ــدف پ ــت. ه ــده اس ــت ایاالت متح بهداش
و  ســالم  انســان  بــا  ارتبــاط  در  موجــود  میکروارگانیســم های 
بیمــار )میکروبیــوم انســان( اســت. میکروبیــوم انســان تجمــع 
نشــان  را  آن هــا  ژنتیکــی  فعل وانفعــاالت  و  میکروارگانیســم ها 
ــزاق و  ــت، در ب ــق پوس ــای عمی ــطح و در الیه ه ــه در س ــد ک می ده
مخــاط دهــان، در ملتحمــه و در دســتگاه گــوارش قــرار دارنــد. برخــی 
از روشــن ترین تحقیقــات HMP در مــورد پوســت انســان بــوده اســت. 
پوســت یــک اکوسیســتم پیچیــده اســت کــه طیــف وســیعی از انــواع 
ــود دارد در آن  ــی وج ــمت های متفاوت ــه درروی قس ــا را ک میکروب ه
ــه  ــت ک ــان داده اس ــات HMP نش ــج تحقیق ــد. نتای ــی می کنن زندگ
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تعــداد زیــادی از میکروب هــا در الیــه بیرونــی پوســت وجــود دارد 
و تنــوع قابل توجهــی از گونه هــای میکروبــی در سراســر آن وجــود 
ــه باکتــری در پوســت انســان وجــود دارد.  دارد. تقریبــاً ۱۰۰۰ گون
علیرغــم برخــی پیشــرفت ها درزمینــه اتوماســیون و رباتیــک، 
ــاق  ــانی را از ات ــروی انس ــوان نی ــوارد نمی ت ــر م ــم در اکث ــوز ه هن
تمیــز حــذف کــرد. توجــه فرماییــد کــه کنتــرل آلودگــی افــراد در 

ــد: ــت می آی ــه دس ــل ب ــتفاده از دو اص ــا اس ــز ب ــای تمی اتاق ه

ــا  ــم ت ــانی می کنی ــروی انس ــن نی ــر ت ــاس ب ــا لب ــک: م ــل ی اص
میــزان ریــزش میکروارگانیســم ها را بــه حداقــل برســانیم.

اصــل دو: مــا حفاظــت موضعــی را در اطــراف محصــول قــرار 
ــانیم. ــل برس ــه حداق ــراد را ب ــا اف ــاس ب ــزان تم ــا می ــم ت می دهی

ــت  ــق حفاظ ــول از طری ــی محص ــت موضع ــئله حفاظ ــه مس البت
ــی  ــد محفظه های ــرد. مانن ــوای اطــراف محصــول صــورت می گی ه
بــا جریــان هــوای یک طرفــه و ایزوالتورهــا. و همچنیــن بــا 

پوشــیدن لبــاس مناســب.

پــس کارکنــان در اتاق هــای تمیــز ملــزم بــه پوشــیدن لباس هــای 
ــه  ــه ب ــا توج ــز ب ــای تمی ــرای محیط ه ــده ب ــوص طراحی ش مخص
ــن  ــذا چنی ــتند. ل ــاز هس ــه کاس موردنی ــول و درج ــوع محص ن
ــت،  ــروری اس ــد، ض ــاره ش ــاال اش ــه در ب ــور ک ــی، همان ط پوشش

ــاس از  ــل لب ــود داخ ــته خ ــط بس ــان در محی ــدن انس ــرا ب زی
پراکندگــی آلودگــی می توانــد جلوگیــری کنــد. پوشــاک اتــاق 
ــه  ــد. هم ــی خاصــی باش ــای حفاظت ــد دارای معیاره ــز بای تمی
لباس هــای تمیــز از کیفیــت یکســانی برخــوردار نیســتند. ایــن 
ــای  ــروی از روش ه ــواد خــاص، پی ــد پوشــاک از م ــامل تولی ش
ــف  ــراد مختل ــدن اف ــی ب ــه آناتوم ــه ب ــاص و توج ــاخت خ س
ــردی  ــند. کارب ــت باش ــد راح ــز بای ــاق تمی ــای ات دارد. لباس ه
ــای  ــی از لباس ه ــند. برخ ــتفاده باش ــی قابل اس ــوده و به راحت ب
ــز  ــاق تمی ــه ات ــه درج ــته ب ــر بس ــی دیگ ــرف و برخ یک بارمص

ــوند. ــاخته می ش ــدد س ــتریل مج ــو و اس ــرای شستش ب

ــد  ــز بای ــای تمی ــد لباس ه ــتفاده در تولی ــای مورداس پارچه ه
دارای ویژگی هــای زیــر باشــد: میــزان ریــزش ذرات کــم 
ــتن ذرات  ــن نگه داش ــد در حی ــازه دهی ــدن اج ــه ب ــد. ب باش
ــرای  ــد. ب ــس بکش ــی نف ــد به راحت ــدن بتوان ــاس، ب ــل لب داخ
پوشــیدن راحــت انعطــاف کافــی داشــته باشــید. مراحــل مکــرر 
ــد.  ــتریل را تحمل کنی ــردن و اس ــز ک ــو، تمی ــف شستش مختل
ــرآورده  ــرل اســتاتیک را ب ــد کنت ــه شــرایط خــاص مانن هرگون
ــوده و آلودگــی را درروی خــود جــای  کنــد. ســطح آن صــاف ب
ــید.  ــر برس ــه نظ ــا ب ــت زیب ــن اس ــه ممک ــا ک ــا آنج ــد. ت نده

باشــید. مقرون به صرفــه 
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ــه  ــش و البت ــای پرچال ــال روزه ــه دنب ــه ب ــتید ک ــی هس ــته مدیران ــر از آن دس اگ
متفــاوت و شــیرین هســتید؛ بــه نظــر مــن تولیــد یــک محصــول پزشــکی م 
ــه  ــا توج ــد. ب ــر ده ــن تغیی ــکل ممک ــن ش ــه بهتری ــما را ب ــای کاری ش ــد دنی یتوان
ــه پیچیدگــی فرآینــد تولیــد محصــوالت ســامت محــوردر کشــور ایــران، درایــن  ب
ــد  ــک دی ــا ی ــد ب ــن حــوزه بتوانن ــه ای ــدان ب ــه من ــرآن دارم کــه عاق ــه ســعی ب مقال
ــی  ــورد ارزیاب ــن مســیر را م ــراز و نشــیب های ای ــل درک، ف ــال قاب ــن ح ــی درعی کل
ــا  ــتا ب ــم راس ــی ه ــکاران گرام ــویق هم ــنایی و تش ــر در آش ــی موث ــد و گام قراردهن
افزایــش ظرفیــت تولیــد در کشــور عزیزمــان برداشــته باشــم. جهــت بررســی بهتــر 
فرآینــد تولیــد تجهیــزات پزشــکی مراحــل اصلــی را بــه ســه گــروه » پیــش از تولید«، 
»حیــن تولیــد » و« پســا تولیــد » تقســیم نمــوده و بــه شــرح هــر یــک بــه صــورت 

تفضیلــی می پردازیــم.

پیــش از تولیــد: بــه عقیــده اینجانــب ایــن مرحلــه اصلــی تریــن ومهــم تریــن مرحلــه 
در تولیــد محصــوالت پزشــکی اســت. چــرا کــه پــس از شــکل گیــری یــک ایده شــما 
در ایــن مرحلــه بصــورت بنیــادی در حــال پــی ریــزی بــرای آینــده تجــاری محصــول 
خــود هســتید.  قبــل از تولیــد هــر محصــول بایــد توانایــی پاســخ بــه ســواالت زیــررا 
داشــته باشــید: آیــا دانــش کافــی جهــت تولیــد ایــن محصــول را دارم؟  آیــا از لحــاظ 
ــن محصــول را  ــروش ای ــی ف ــا توانای ــن محصــول را دارم؟ آی ــد ای ــکان تولی ــی ام مال
دارم؟  اگــر شــما بــه عنــوان یــک تولیــد کننــده بــرای هرســه ســوال جــواب صریــح 
ــد  ــز خواهی ــول را نی ــد محص ــت تولی ــا ظرفی ــن قطع ــر م ــد. از نظ ــی را داری و مثبت
داشــت. فرامــوش نکنیــد جهــت پاســخ دادن بــه ایــن ســه ســوال شــما بایــد تمــام 
زیــر ســاخت های الزم را مــورد ارزیابــی قــرار دهیــد. بــه طــور مثــال از لحــاظ منابــع 
ــر نیــز هســتید: مشــاوران  انســانی شــما از همــان ابتــدای مســیر نیازمنــد افــراد زی
علمــی )ترجیحــا پزشــکان متخصــص در همــان حــوزه ( ، تیــم تحقیــق و توســعه، تیم 
ــر،  ــرق، کامپیوت فنــی متشــکل از دانــش آموخته هــای رشــته مهندســی پزشــکی، ب
ــکی،  ــزات پزش ــد اداره کل تجهی ــورد تایی ــی م ــئول فن ــک و ...(، مس ــیمی، مکانی ش
ــفاف  ــت ش ــن درجه ــی همچنی ــروش و بازاریاب ــم ف ــت تی ــی و در نهای مشــاوران مال
ــد  ــروژه تولی ــذاری پ ــرمایه گ ــت س ــد وضعی ــود، بای ــی موج ــات مال ــازی امکان س
ــوط  ــای مرب ــتفاده ازحمایت ه ــه اس ــادر ب ــا ق ــا آی ــد. فرض ــخص نمایی ــود را مش خ
بــه صنــدوق شــکوفایی ریاســت جمهــوری هســتید. آیــا ســهامداران شــرکت بــدون 
ــا  ــا بانک ه ــی )PE( وی ــذاری خصوص ــرمایه گ ــای س ــن از صندوق ه ــک گرفت کم
ــع  ــی، مناب ــین آالت صنعت ــه، ماش ــواد اولی ــد )م ــای تولی ــن هزینه ه ــه تامی قادرب

ــتند. ــا و ....( هس ــت مجوزه ــگاه ها، دریاف ــانی، آزمایش انس

حیــن تولیــد: مرحلــه دوم درپروســه تولیــد یــک محصــول پزشــکی، مرحلــه حیــن 
تولیــد اســت. درایــن مرحلــه شــما بایــد یــک تیــم حرفــه ای درخصــوص مباحــث 
کنتــرل کیفیــت وهمچنیــن دریافــت تاییدیه هــا و اســتاندارد های عمومــی 
ــه  ــزو،CE ، پروان ــال ای ــه طورمث ــید. ب ــته باش ــز داش ــان نی و اختصاصــی محصــول ت
ســاخت اداره کل تجهیــزات پزشــکی. همچنیــن در نظــر بگیریــد کــه در حیــن تولیــد 
ــن  ــتید. در ای ــز هس ــام )PRE-MARKETING( نی ــه انج ــزم ب ــما مل ــول ش محص
ــام تجــاری محصــول  ــه بایــد آمــوزش نیروهــای فــروش، انتخــاب عامــت و ن مرحل
،طراحــی بســته بنــدی، بررســی وضعیــت بــازار وقیمــت گــذاری محصــول صــورت 
ــه  ــن مرحل ــا در ای ــذ مجوزه ــت اخ ــز جه ــی نی ــای بالین ــرد. همینطورآزمون ه پذی

انجــام می پذیــرد.

ــای الزم  ــت تاییدیه ه ــن دریاف ــما ضم ــول ش ــه محص ــس از اینک ــد: پ ــا تولی پس

ــجم و  ــم منس ــک تی ــه ی ــاز ب ــش نی ــش از بی ــما بی ــد ش ــروش میرس ــه ف ــه مرحل ب
ــوع  ــه ن ــا توجــه ب ــد کــرد. ب ــروش را احســاس خواهی ــی و ف منعطــف جهــت بازاریاب
محصــول و بازارهــدف بایــد روش هــای بازاریابــی شــما متفــاوت باشــد. چنــد نمونــه 
 B2B ،ــم. دیجیتــال مارکتینــگ ــرای شــما مثــال میزن ــی را ب ــازار یاب از روش هــای ب
B2C ،، بازاریابــی مویرگــی، شــرکت در نمایشــگاه های داخلــی و خارجــی و... 
همچنیــن در ایــن مرحلــه در صورتــی کــه دســتگاه شــما نیــاز بــه خدمــات پــس از 
فــروش دارد بایــد بــرای ایــن امــر مهــم نیــز تدبیــری اندیشــیده باشــد چــرا کــه مــن 

ــس از  ــات پ ــتم، خدم ــد هس ــواره معتق هم
فــروش خــود بخشــی از سیســتم بــازار یابــی 
و فــروش محصــول می باشــد. درپایــان 
امیــدوارم بــا توجــه بــه مطالــب مذکورمســیر 
ــبت  ــدان نس ــه من ــما عاق ــرای ش ــد ب تولی
ــده  ــر ش ــفاف ت ــر و ش ــن ت ــل روش ــه قب ب
ــه  ــد ک ــر آن نمایی ــعی ب ــواره س ــد و هم باش
ــی و  ــروش ، بازاریاب ــه ف ــما در زمین ــم ش عل
همچنیــن ابعــاد فنــی محصولــی کــه تولیــد 

می نماییــد بــه روز باشــد.

نکاتکلیدیدرتولیدیکمحصول
سالمتمحور

متــن زیر توســط خانــم مهنــدس نازنیــن نگهــداری دانش 
آموختــه رشــته مهندســی پزشــکی در مقطــع کارشناســی 
ــی  ــت بازاریاب ــته مدیری ــری رش ــجوی دکت ــد و دانش ارش
ــن ــام نوی ــیر التی ــرکت اکس ــره ش ــت مدی ــس هیئ و ریی

متــن زیــر توســط آقــای دکتــر 
دکتــری  فدایــی،  امیــن  محمــد 
مــدرس  پزشــکی،  مهندســی 
دانشــگاه و مولــف حــوزه توانبخشــی 
فصلنامــه  بــرای  بیومکانیــک  و 
اســت. شــده  تهیــه  نیامــش 

مقولــه توانبخشــی، همیشــه یــک مفهــوم پرچالــش و در کنــار آن 
جــذاب محســوب می شــده اســت کــه در دنیــای امــروز، حوزه هــای 
ــردی،  ــای کارب ــن حوزه ه ــی از ای ــود. یک ــامل می ش ــادی را ش ــیار زی بس
ــه  ــی، ب ــوم توانبخش ــه در مفه ــی ک ــت. از آنجای ــی اس ــی ورزش توانبخش
دنبــال افزایــش اســتقال یــک فــرد دارای معلولیــت در زندگــی خــود، چــه 
ــی  ــای ورزش ــش فعالیت ه ــه در بخ ــره و چ ــای روزم ــش فعالیت ه در بخ
ــی  ــوزه توانبخش ــزات ح ــاخت تجهی ــتیم، س ــی هس ــی تفریح ــا حت و ی
ــیم  ــود. تقس ــزان می ش ــن عزی ــی ای ــت زندگ ــا کیفی ــث ارتق ــی، باع ورزش
ــن حــوزه، براســاس معلولیــت جســمانی  ــه ای ــوط ب ــزات مرب ــدی تجهی بن
ــرد؛  ــکل می گی ــا، ش ــی آنه ــه ورزش ــورد عاق ــه م ــن زمین ــراد و هچنی اف
ــد  ــا را دارن ــتفاده از پروتز ه ــه اس ــاز ب ــی، نی ــای ورزش ــی از زمینه ه بعض
ــی  ــدام فوقان ــت ان ــرای معلولی ــوص ب ــزات مخص ــته تجهی ــه در دو دس ک
و بــرای معلولیــت انــدام تحتانــی، تقســیم بنــدی می شــوند؛ افــراد 
دارای معلولیــت می تواننــد در ورزش هایــی نظیــر دوچرخــه ســواری، 
ــدام  ــای ان ــواع پروتزه ــتفاده از ان ــا اس ــنا و ...، ب ــال، ش ــکی، هاکی، والیب اس
ــزات کمکــی  ــن، تجهی ــن بی ــا در ای ــد. ام ــی، شــرکت کنن ــی و تحتان فوقان
دیگــری نیــز طراحــی و ســاخته شــده اســت کــه در ورزش هایــی پرچالــش 
ــد.  ــت می آی ــراد دارای معلولی ــک اف ــه کم ــر، ب ــن ت ــی نوی ــا حت ــر و ی ت
ورزش هایــی نظیــر هندســایکلینگ یــا دوچرخــه ســواری بــا دســت، هاکی 
بــرروی یــخ نشســته، اســکی بــرروی آب نشســته و ...، از جملــه ورزش هایــی 
ــز و  ــدون اســتفاده از پروت ــد ب ــراد دارای معلولیــت می توانن هســتند کــه اف
ــه ایــن فعالیت هــا  ــا کمــک تجهیــزات توانبخشــی ورزشــی مخصــوص، ب ب
ــار  ــه در کن ــت ک ــن اس ــن ای ــن بی ــت در ای ــز اهمی ــه حائ ــد. نکت بپردازن
ــک  ــود ی ــزوم وج ــی، ل ــی ورزش ــزات توانبخش ــاخت تجهی ــی و س طراح
برنامــه توانبخشــی ورزشــی مــدون و اســتاندارد کــه افــراد دارای معلولیــت، 
بتواننــد بــا در نظــر گرفتــن همزمــان عاقــه و ظرفیــت جســمانی خــود، در 

ــورد. ــم می خ ــه چش ــد، ب ــرکت نماین ــر ش ــورد نظ ــی م ــته ورزش رش
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راهرسیدن
مطلــب زیــر توســط خانــم مهنــدس فائزه مــرادی 
نســب فــارغ التحصیــل مهندســی پزشــکی 
بــرای فصلنامــه نیامــش تهیــه شــده اســت.

ــاز  ــم هاتون و ب ــو چش ــذرن یه ــم میگ ــی ه ــا از پ ــوم: روزه ــش س بخ
ــق  ــر وف ــی ب ــز زندگ ــه چی ــالتونه، هم ــد 3۵ س ــد و می بینی می کنی
مــراده بــه هفتــاد درصــد اهدافتــون رســیدین خودتــون و میشناســید 
ــادی  ــواده ی ش ــتیه خان ــان هس ــای جه ــون کج ــد جایگاهت و میدونی
داریــن تــو شــغلتون موفــق هســتین دایــره دوســتان خوبــی داریــن و 
ــه یــه ســفر رویایــی بریــد. همــه  داریــد برنامــه ریــزی میکنیــد کــه ب
تحســینتون میکنــن و انــگار خــدا هــر لحظــه براتــون معجــزه میکنــه.

ــد  ــاس میکنی ــزه، احس ــرو میری ــون ف ــزی درونت ــگار چی ــو ان ــا یه ام
خســته ایــد و دیگــه نمیکشــید انقــدر در راه زندگــی ســختی کشــیدید 
ــون  ــه اطرافیانت ــی ب ــد؟ وقت ــا میارزی ــد آی ــون میگی ــا خودت ــه ب ک
ــد و  ــات دادی ــون خدم ــی بهش ــد خیل ــاس میکنی ــد احس ــر میکنی فک
ــی  ــتانم؟ س ــوب داس ــه آدم خ ــن همیش ــرا م ــد چ ــون میگی ــا خودت ب
ــب و  ــن و قل ــک میش ــیدید پوت ــون نرس ــه بهش ــی ک ــد اهداف درص
مغزتــون و آزرده میکنن..اینجــور مواقــع حفــظ انگیــزه و ادامــه دادن راه 
ســخت میشــه. بــا اینکــه شــما تــو مســیر درســت هســتید و موفقیــت 
ــه  ــر روحی ــی گریبانگب ــات منف ــا احساس ــده ام ــون ش ــن زندگیت روتی
ــوب  ــو خ ــه حالتون ــه ک ــاال وقتش ــده. ح ــادتون ش ــتجوگر و ش جس
ــت  ــی مثب ــه زندگ ــون ب ــه نگاهت ــوب باش ــون خ ــی حالت ــد. وقت کنی
میشــه قشنگی هاشــو میبینیــد و میتونیــد قشــنگی های جدیــد 
خلــق کنیــد ایــن مهمــه کــه وقت هایــی کــه خســته و آزرده هســتید 
بــه خودتــون حــق بدیــد کــه همیشــه قــوی و موفــق نباشــید. راســتش 
ــه  ــت. اگ ــی از موفقیت هاس ــش بزرگ ــدوه بخ ــت و ان ــه شکس ــه ک این
ــی هســتید و چــی  ــد ک ــا االن میدونی ــید ت ــوده باش ــراه ب ــن هم ــا م ب
ــو  ــد ت ــی کار کنی ــد چ ــون بای ــه اهدافت ــیدن ب ــرای رس ــد و ب میخوای
ــد  ــد و میدونی ــز کردی ــون و آنالی ــای اطرافت ــم آدم ه ــمت دوم ه قس
ــن بخــش میخــوام احساســاتتون و  ــو ای پنــج ســال دیگــه کجاییــد. ت
بشناســید تــا وقتــی شکســت و خســتگی و دلزدگــی ســراغتون میــاد 
ــد و ســر ســخت باشــید. اینــکار یــک هفتــه زمــان  بتونیــد ادامــه بدی
میبــره اینجوریــه کــه هــر روز صبــح کــه ازخــواب بیــدار میشــید فقــط 
ــه االن  ــد و آگاه بشــید ک ــه احساســتون فکــر کنی ــه ب ــج ثانی ــرای پن ب
چــه احساســی داریــد بریــم در غالــب مثــال توضیــح بــدم. امــروز صبح 
ــج  ــاه و پن ــج و پنج ــم پن ــگاه میکن ــاعت و ن ــدم س ــدار ش ــواب بی از خ
ــن  ــی م ــم شــده ول ــه اســت، آالرم گوشــیم ســاعت شــش تنظی دقیق
معمــوال پنــج دقیقــه قبــل از آالرم بیــدار میشــم چشــم هامو میبنــدم 
و بــه احساســم فکــر میکنــم تــو وجــودم خوشــحالی و انــرژی زیــادی 
ــه اتفاقــات روز و شــب  حــس میکنــم، مرحلــه ی دوم اینطوریــه کــه ب
ــار  ــب کن ــم ش ــبک خوردی ــام س ــه ش ــب ی ــم. دیش ــر میکن ــل فک قب
ــی  ــا یک ــروز ب ــر دی ــم، عص ــه گفت ــراش قص ــیدم و ب ــرم دراز کش دخت
ــارک  ــای پ ــردم و چــون ج ــت ک ــی صحب ــم تلفن ــتهای قدیمی از دوس

ــاده  ــاه و پی ــیر کوت ــه مس ــردم و ی ــارک ک ــر پ ــینم و دور ت ــود ماش نب
ــودم گل  ــرای خ ــدم ب ــی رد ش ــار گل فروش ــی از کن ــردم. وقت روی ک
خریــدم. حــاال میفهمــم کــه چــرا حالــم خوبــه دیشــب بــرام اتفاقــات 
ــه  ــون باش ــد و یادت ــت کنی ــات رو یادداش ــن اتفاق ــاده. ای ــی افت خوب
چــه کارهایــی باعــث شــدن حالتــون خــوب باشــه. ســکانس بعــدی، 
ــم نمیخــواد  ــا صــدای آالرم گوشــی از خــاب بیــدار میشــم دل صبــح ب
ــدم  ــی نخوابی ــدازه کاف ــه ان ــم ب ــم، احســاس میکن ــاز کن چشــم هامو ب
یــادم میــاد کــه کل شــب و کابــوس دیــدم و خوابــم عمیــق نشــده بــه 
زور چشــم هامو بــاز میکنــم و آالرم و قطــع میکنــم. یــاد تمریــن ســوم 
ــم  ــعی میکن ــدم و س ــم هامو میبن ــم چش ــب میافت ــرادی نس ــم م خان
بــه احساســاتم آگاه شــم، فقــط بــرای پنــج ثانیــه. غمگینــم عصبانــی 
هســتم و کمــی خشــمگینم. بــه اتفاقــات روز قبــل فکــر میکنــم، وقتــی 
ــوم و جــای پارکــم و  ــه ماشــین  پیچیــد جل ــارک کنــم ی میخاســتم پ
گرفــت. دختــرم صبــح کلــی گریــه کــرده بــود و بــا ناراحتــی رفتــه بــود 
مهــد کــودک، رییســم راجــع بــه کاری کــه بایــد انجــام میــدادم و بــه 
ــود بهــم تیکــه ی ســنگین انداخــت شــام هــم پیتــزا  تاخیــر افتــاده ب
ــن  ــت تمری ــود. حــاال نوب ــم بنظــرم شــام خوشــمزه ای ب خــورده بودی
ســومه، ایــن تمریــن بــرای روزهایــه کــه حالتــون گرفتــس و بــه انــدازه 
ی کافــی ســر حــال نیســتید بــه خودتــون یــک دقیقــه وقــت میدیــن 
ــد،  ــدا میکنی ــی و پی ــت ناراحت ــد و عل ــر میکن ــاتتون فک ــه احساس و ب
اکثــرا آگاه شــدن بــه علت هــا خــودش پنجــاه درصــد حالتــون و بهتــر 
میکنــه و حــاال برمیگردیــن و بــه روزی کــه احســاس خوبــی داشــتین 
ــون  ــد و حالت ــده بودی ــون گل خری ــرای خودت ــد اون روز ب ــر میکنی فک
خــوب شــده بوئــد پــس امــروز هــم بــه همــون گل فروشــی میریــد و از 
همــون گلهــا میخریــد. متوجــه منظــورم شــدید؟ بایــد اتفاقــات خــوب 
ــد زندگــی  روزهایــی کــه احساســات خــوب داشــتید رو در روزهــای ب
ــه  ــرای ی ــد ب ــن کار بای ــرای ای ــد. ب ــازی کنی ــاز س ــون ب ــرای خودت ب
ــون  ــا حالت ــد چــی واقع ــد و ببینی ــدت احساســاتتون و بررســی کنی م
ــرای  ــرای بعضی هــا قهــوه ی تلــخ جــواب میــده و ب و خــوب میکنــه. ب
ــو  ــی ت ــی تنهای ــی حت ــه وقت های ــی ی ــتنی نارگیل ــم بس ــا ه بعضی ه
طبیعــت قــدم زدن و بــرای چنــد ســاعت دور بــودن از فضــای اســترس 
زا مثــل معجــزس.  یادتــون باشــه مهمــه کــه احساســات منفــی رو تــو 
ــون  ــد و دفنش ــار نری ــون کلنج ــد باهاش ــس نکنی ــون حب ــود خودت ج
ــات و جــدی  ــا خنثــی بشــن. انجــام تمرین ــد آزاد و ی ــد بلکــه بای نکنی
بگیریــد . مطمئنــم از نتایجــش شــگفت زده میشــید. قســمت چهــارم 
ــید  ــور باش ــور صب ــدم چط ــاد ب ــون ی ــوام بهت ــوره میخ ــه صب ــع ب راج

ــید. ــس منتظــر باش پ
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پوشیدنیهایبهداشتی

ــی  ــاب آینده پژوه ــه از »کت ــر گرفت ــر ب ــب زی مطل
آقــای دکتــر  نوشــته  پزشــکی«  در مهندســی 
اســت. شــیرازی  حســینی  جعفــر  محمــد 

ــرادی دارد کــه از طریــق  ــا توانمندســازی بیمــاران و همچنیــن اف ازآنجاکــه آینــده پزشــکی و مراقبت هــای بهداشــتی ارتبــاط مســتقیمی ب
فــن آوری مراقبــت از ســامتی خــود را موردبررســی دقیق تــر قــرار می دهنــد، لــذا نمی توانــم ردیاب هــای بهداشــتی، پوشــیدنی ها 
ــزار  ــروزه اب ــد. ام ــرار می ده ــکی ق ــن پزش ــرد و متخصصی ــار ف ــراد در اختی ــری از اف ــناخت بهت ــزار ش ــن اب ــت. ای ــده گرف ــگرها را نادی و حس
پوشــیدنی ســامت چنــان گســترده شــده کــه شــما می توانیــد وزن، ســطح اســترس، توانایی هــای شــناختی خــود را بهتــر مدیریــت کنیــد. 
بــا ایــن ابــزار بیمــاران بــه مرکــز مراقبــت تبدیــل می شــوند. ایــن دســتگاه ها بــا توانایــی نظــارت بــر ســامتی فــرد در خانــه و بــه اشــتراک 
ــم  ــا آگاهــی بیشــتری تصمی ــرده و ب ــرل ک ــا ســامتی خــود را کنت ــادر می ســازند ت ــراد را ق ــا پزشــک خــود، اف ــج از راه دور ب گذاشــتن نتای
ــال  ــر بااتص ــی دیگ ــده و برخ ــته ش ــدن کاش ــا در ب ــی از آن ه ــه برخ ــاس تری ک ــد و حس ــیدنی های جدی ــده پوش ــال های آین ــد. در س بگیرن
ــی  ــکان را ردیاب ــا و م ــد، رفتاره ــری می کنن ــیمیایی را اندازه گی ــی و بیوش ــای فیزیولوژیک ــداوم پارامتره ــور م ــه به ط ــا در خان ــت و ی باپوس
می کننــد. پوشــیدنی های ماننــد Fitbit و Jawbone، به تدریــج کوچــک می شــوند و در لبــاس، تلفن هــای هوشــمند و ســاعت های 
آینــده پدیــدار می شــوند. الگوریتم هــای پیچیــده پاســخ های بیمــاران مبتنــی بــر فرآیندهــای یادگیــری ماشــین را به طــور مــداوم گــزارش 
ــه فعالیــت و  ــه بیمــاران هشــدار می دهنــد، آن هــا را ب ــزوم ب ــادآوری می کننــد کــه دارو مصــرف کننــد و در صــورت ل ــه فــرد ی می کننــد، و ب
ــه  ــده ب ــن سنســورها و دســتگاه ها در آین ــد. همــه ای ــد و تفکــر مثبــت را در ذهنشــان تشــویق می کنن ــی ســالم ترغیــب می کنن ــم غذای رژی
ــا و ســخت افزارهای بســیاری از  ــن نرم افزاره ــه ای ــی ک ــا جای ــر می شــود ت ــه پزشــک بســیار کمت ــه ب ــود و مراجع ــد ب  صــورت شــبکه خواهن
ــد. و بدیــن ترتیــب یــک سیســتم ایمن ســازی دیجیتالــی در قالــب یــک شــبکه شــکل خواهــد  ــر عهــده می گیرن وظایــف پزشــکان را نیــز ب

ــت. گرف



27
ره 

ما
 ش

- 
ش

ام
 نی

مه
لنا

فص
29

دنیایجذاببرنامهنویسیدر
حوزهبیومکانیک

ــدی،  ــول عاب ــدس رس ــای مهن ــط آق ــر توس ــب زی مطل
دانشــجو دکتــرای بیومکانیــک مهندســی پزشــکی، مؤلــف 
کتــاب و مقــاالت در حــوزه بیومکانیک، ســخنران و مدرس 
دانشــگاه در حــوزه بیومکانیــک، موســس دوره هــای 
آمــوزش برنامــه نویســی بــا محوریــت بیومکانیــک، فعالیت 
در حــوزه بیومکانیــک حرکــت، مهندســی ارتوپــدی و 
ــت. ــده اس ــه ش ــش تهی ــه نیام ــرای فصلنام ــی ب توانبخش

ــعه و درک  ــاده ای در توس ــوق الع ــرد ف ــی، کارب ــه نویس ــش برنام دان
ــت،  ــک حرک ــث بیومکانی ــم از بح ــی دارد )اع ــای بیومکانیک تحلیل ه
بیومکانیــک اســکلتی عضانــی، بیومکانیــک بالینــی و ارتوپــدی 
و...(. اینجانــب بــه شــخصه در برنامــه نویســی نــرم افــزار متلــب 
ــه  ــن مقال ــذا ای ــوده ام، ل ــب نم ــتری را کس ــه بیش ــص و تجرب تخص
ــل  ــی قاب ــت، منته ــب اس ــی متل ــه نویس ــت برنام ــر محوری ــتر ب بیش
ــون  ــد. چ ــز می باش ــی نی ــه نویس ــای برنام ــر زبان ه ــه دیگ ــم ب تعمی
ــی و  ــه نویس ــود برنام ــوع، و درک خ ــک موض ــی ی ــه نویس ــان برنام زب
ــر اســت.  بطــور معمــول،  ــم نویســی موضوعــی دیگــر و مهم ت الگوریت
دانشــجویان مهندســی پزشــکی و بیومکانیــک از پیچیدگی هــا و 
ــرم  ــال ن ــا دنب ــد و صرف ــی دوری می کنن ــه نویس ــواری های برنام دش
ــای  ــژوال )گرافیکــی( و راه حل ه ــاده شــده و وی ــای از پیــش آم افزاره
ــی  ــت و گاه ــح نیس ــری صحی ــن در کل ام ــه ای ــتنند، ک ــاده تر هس س
نیــاز هســت حتمــا از برنامــه نویســی کمــک بگیریــد، تــا انتهــای ایــن 

ــد.  ــد ش ــه خواهی ــه متوج مقال

تــا کنــون احتمــاال در تمرینــات مربــوط بــه دروس تخصصــی 
دانشــگاهی نیــز بــه بحــث برنامــه نویســی بــرای حــل مســئله 
برخــورد کــرده باشــید!!! بعنــوان نمونــه در تمرینــات ســاده ی 
مربــوط بــه تخمیــن نیــروی عضلــه و مفصــل از یــک فعالیــت، 
ــدن و  ــر ش ــا پیچیده ت ــی ب ــد، ول ــام داده ای ــتی انج ــل دس ــدا تحلی ابت
ــه شــدن متغیرهــا و پارامترهــای مســئله )مثــل افزایــش تعــداد  اضاف

ــه  ــت از برنام ــی( می بایس ــای حرکت ــا پارامتره ــی ی ــای عضان نیروه
نویســی کمــک می گرفته ایــد. در حقیقــت بــرای بیومکانیســت ها 
ــز  ــی نی ــه نویس ــا برنام ــتی ب ــابه، راه آش ــی مش ــای تخصص و زمینه ه
همیــن اســت کــه از حــل یــک مســئله ســاده )مثــل تخمیــن نیــروی 
عضلــه دلتوئیــد و مفصــل شــانه در دســت افقــی نگهداشــته شــده( بــه 
ــه  ــا برنام ــان مســئله را ب ــد و هم ــل دســتی شــروع کنی صــورت تحلی
ــه الگوریتم هــا،  نویســی )مثــل متلــب( تحلیــل کنیــد کــه کــم کــم ب
متغیرهــا و دســتورالعمل های برنامــه نویســی نیــز عــادت کنیــد. بعــد 
ــات،  ــداد عض ــش تع ــر )افزای ــرایط پیچیده ت ــا ش ــئله را ب ــان مس هم
ــل و...(  ــف مفص ــای مختل ــل زوای ــی مث ــای حرکت ــش پارامتره افزای
حــل کنیــد. بعنــوان مثــال همیــن مســئله شــانه را در زوایــای مختلــف 
ــه )اســتفاده از حلقــه( در  ــا زاوی ــر ب ــه صــورت متغی ابداکشــن شــانه ب
ــد  ــت کنی ــط دق ــد. فق ــم کنی ــودارش را رس ــد و نم ــل کنی ــب ح متل
ــا  ــش، دو تخصــص و دو مهــارت ب ــا ترکیــب دو دان ــا ب کــه در اینجــا م
ــش و  ــم، دان ــوزش ببینی ــد آم ــر دو را بای ــه ه ــم ک ــم ســر و کار داری ه
تخصــص فنــی )بیومکانیــک و...(، و دانــش و تخصــص برنامــه نویســی 

ــرط و ...(.  ــه، ش ــی، حلق ــم نویس )الگوریت
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حــال می خواهیــم بــه برخــی از کاربردهــای مختلــف برنامــه 
نویســی متلــب )MatLab( در بیومکانیــک بپردازیــم، کــه البتــه 
بــرای دانشــجویان بیومکانیــک مهندســی پزشــکی، بیومکانیــک 
ورزشــی، حــرکات اصاحــی، آســیب شناســی، ارتوپــدی، توانبخشــی، 
فیزیولــوژی ورزشــی و زمینه هــای مشــابه دیگــر کاربردهــای مختلفــی 
ــردی کــه  ــد داشــته باشــد. یکــی از متداولتریــن مباحــث کارب می توان
ــت  ــز حرک ــث آنالی ــت مبح ــی شده اس ــز بررس ــی نی ــه نویس ــا برنام ب
می باشــد، بخصــوص آنالیــز و محاســبات دو دســته پارامترهــای 
ســینماتیکی )زاویــه، ســرعت، شــتاب، موقعیــت و... در اعضــا و 
ــا  ــرژی و... در اعض ــوان، ان ــتاور، ت ــرو، گش ــینتیکی )نی ــل( و س مفاص
ــی  ــوان بررس ــی می ت ــا کدنویس ــه را ب ــط مربوط ــه رواب ــل( ک و مفاص
ــج و  ــم نتای ــا رس ــا ب ــام داد. در انته ــه را انج ــبات مربوط ــرد و محاس ک

نمودارهــای مربــوط بــه ســینماتیک و ســینتیک حرکــت، بــه الگــوی 
ــی  ــال طبیع ــت و احتم ــت یاف ــت دس ــف در حرک ــد مختل پارامترهای

ــخیص داد.  ــی را تش ــاری حرکت ــود ناهنج ــا وج ــودن ی ب

 

ــی  ــل بررس ــی قاب ــه نویس ــا برنام ــه ب ــر ک ــم دیگ ــیار مه ــث بس مبح
ــرار  ــل ق ــورد تحلی ــت م ــز حرک ــه ی آنالی ــب در ادام ــت و اغل بوده اس
می گیــرد، بحــث مدلســازی اســکلتی و اســکلتی عضانی بــدن در 
ــل و  ــا و مفاص ــدادی از اعض ــه تع ــت.اینکه چ ــف اس ــرکات مختل ح
ــه آزادی  ــد درج ــل چن ــر مفص ــوند و ه ــاظ ش ــدل لح ــات در م عض
ــه چــه  ــه ب ــی داشــته باشــد، اینکــه خــود عضل ــه حرکت ــا چــه دامن ب
ــل،  ــدل هی ــر، م ــر، فنر-دمپ ــرو، فن ــته نی ــود )رش ــدل ش ــورت م ص
مدل هاکســلی و...(، اینکــه مدلســازی بــا چــه دقتــی از هندســه 
اســتخوان و مفصــل صــورت بگیــرد )آناتومیکــی یــا عملکــردی باشــد( 
ــه  ــا برنام ــی ب ــد، همگ ــه باش ــدل چگون ــت م ــدل و حرک ــش م و نمای
ــف آن  ــای مختل ــه نمونه ه ــت ک ــی اس ــام و بررس ــل انج ــی قاب نویس
ــر  ــه ذک ــد. الزم ب ــل می باش ــکل ذی ــه ش ــب ب ــی متل ــه نویس در برنام
اســت کــه از مهمتریــن اهــداف مدلســازی اســکلتی عضانی، تخمیــن 
ــرض  ــا در مع ــه آی ــت ک ــل اس ــار مفص ــرو و فش ــه و نی ــت عضل فعالی

ــر.   ــا خی ــد ی ــیب می باش ــک آس ریس

ــردی دیگــر کــه در واقــع ترکیبــی     یــک مبحــث بســیار مهــم و کارب
ــی  ــکی و بالین ــر پزش ــردازش تصاوی ــی و پ ــک بالین ــش بیومکانی از دان
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ــی  ــک بالین ــاخص های بیومکانی ــچر و ش ــز پاس ــث آنالی ــد، بح می باش
و ارتوپــدی در تصاویــر اعضــا و مفاصــل مختلــف بــدن می باشــد. 
ــذاری  ــای مارکرگ ــر اعض ــردازش تصوی ــک پ ــه کم ــه ب ــوان نمون بعن
ــر،  ــود تصوی ــا از خ ــت مارکره ــازی موقعی ــا جداس ــوان ب ــده، می ت ش
ــاری  ــال ناهنج ــبه و احتم ــل را محاس ــا و مفاص ــراف اعض ــای انح زوای
یــا دفرمیتــی )بدشــکلی( مفصــل را بررســی نمــود. یــا از روی تصاویــر 
و  بالینــی  و...( شــاخص های   CT، MRI )رادیوگرافــی،  پزشــکی 
ــد درمــان، توانبخشــی  ــا تشــخیص و رون ارتوپــدی را محاســبه کــرد ت
یــا جراحــی را مهندســی کنیــم. یــا بــه جهــت خــود تخمیــن فعالیــت 
ــر  ــردازش تصوی ــی، از روی پ ــکلتی عضان ــازی اس ــات و مدلس عض
ــم.  ــن بزنی ــات را تخمی ــتاور عض ــازوی گش ــع و ب ــطح مقط MRI س

 حتــی بــا اســتفاده از برنامــه نویســی مربــوط بــه مدلســازی هندســه ی 
ســه بعــدی اســتخوان ها و مفاصــل از روی تصاویــر پزشــکی دوبعــدی 
 finite( ــرای تحلیل هــای اجــزاء محــدود قطعــه بنــدی شــده، آن را ب
element(، توزیــع و نمایــش پارامترهــای مکانیکــی در روابــط 
ــی  ــه نویس ــا برنام ــرژی و...( را ب ــش، ان ــش، کرن ــدود )تن ــزاء مح اج

ــود. ــی نم بررس

ــه  ــیگنال عضل ــردازش س ــف پ ــل مختل ــث مراح ــن در بح    همچنی
)الکترومایوگرافــی یــا EMG(، کــه بســیار در بحــث تخمیــن فعالیــت 
ــوان از  ــرد دارد، می ت ــز کارب ــی نی ــه و مدلســازی اســکلتی عضان عضل
برنامــه نویســی کمــک گرفــت و عملیــات حــذف نویــز و یکسوســازی 
ــه را  ــاژ ســیگنال عضل ــد ولت ــات مفی ــت اطاع ــر کــردن و دریاف و فیلت
ــر بســیار بســیار در بحــث تشــخیص و توانبخشــی  ــن ام انجــام داد. ای

ــرد دارد.   ــز کارب ــی نی ــای عضان ناهنجاری ه

   حــال بــه مهمتریــن نکتــه موجــود در ایــن مقالــه می رســیم. ممکــن 
اســت بــرای بســیاری از دانشــجویان و متخصصیــن بیومکانیــک 
ــرم  ــود ن ــا وج ــه ب ــد ک ــش بیای ــؤال پی ــن س ــابه، ای ــای مش و زمینه ه
ــل اســکلتی  ــز حرکــت، تحلی ــه خودشــان آنالی ــاده ای ک ــای آم افزاره
ــدود  ــزاء مح ــل اج ــر و تحلی ــردازش تصوی ــازی، پ ــی، مدلس عضان
ــد  ــا بای ــد، چــرا م ــا ســاده تر می کنن ــرای م ــد و کار را ب انجــام می دهن
ــک  ــور کم ــوارد مذک ــم و از آن در م ــوزش ببینی ــی را آم ــه نویس برنام
ــاده  ــای آم ــا حــدی مشــخص اســت!!! نرم افزاره ــم؟؟؟ پاســخ ت بگیری
موجــود در زمینه هــای مختلفــی کــه ذکــر شــد، لزومــا همــه امکانــات 
ــی  ــا و محدودیت های ــدام نقص ه ــر ک ــد و ه ــبات الزم را ندارن و محاس

دارنــد کــه الزم اســت بــا کمــک برنامــه نویســی، افزونه هایــی را 
ــبات  ــا را از محاس ــخص م ــداف مش ــه اه ــرد ک ــاد ک ــان ایج در کنارش
بیومکانیکــی، ارضــا کنــد. بعنــوان مثــال ممکــن اســت یــک نــرم افــزار 
تحلیــل اســکلتی عضانــی، عضلــه را بــه صــورت رشــته نیرویــی فــرض 
ــاظ  ــی( را لح ــه )الکترومایوگراف ــیگنال عضل ــر س ــد و تأثی ــرده باش ک
نکــرده باشــد، لــذا الزم اســت کــه یــا بــا برنامــه نویســی در خــود نــرم 
افــزار و یــا بــا کمــک برنامــه نویســی نــرم افــزار جانبــی )مثــل متلــب( 
ــکلتی  ــدل اس ــه م ــال آن ب ــه و اعم ــیگنال عضل ــردازش س ــکان پ ام
ــا کمــک برنامــه نویســی  ــوان ب ــی را فراهــم کنیــم. در کل می ت عضان
ــا و اپلیکیشــن های مجــزا و مســتقل بیومکانیکــی  ــرم افزاره ــب، ن متل
ایجــاد نمــود. از جملــه اپلیکیشــن آنالیــز و مدلســازی حرکــت و آنالیــز 
ــت.  ــان داده شده اس ــل نش ــکل ذی ــه در ش ــا ک ــف پ ــار ک ــع فش توزی
در واقــع ایــن امــر مربــوط بــه ایجــاد یــک نــرم افــزار یــا اپلیکیشــنی 
مســتقل در حــوزه بیومکانیــک می باشــد کــه بــدون نیــاز بــه اســتفاده 
از نــرم افــزار برنامــه نویســی مثــل متلــب قابــل اجــرا و قابــل اســتفاده 

ــد.  ــان می باش ــامت و درم ــوزه س ــران ح ــرای کارب ب

پــس در کل فرامــوش نکنیــد کــه بــا برنامــه نویســی، کارهــای 
ــکی، ورزش،  ــی پزش ــک، مهندس ــوزه بیومکانی ــاده ای در ح ــارق الع خ
ــان  ــامت و درم ــوزه س ــی، .... و در کل ح ــیب شناس ــی، آس توانبخش
ــه  ــان جامع ــامت و درم ــاء س ــود و ارتق ــه بهب ــام داد و ب ــوان انج می ت
کمک هــای فوق العــاده ای اعمــال نمــود. بــا آرزوی ســامتی و 

ــه!!!...  ــرای هم ــزون ب ــت رواف موفقی
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بازاریابیو
فروشتجهیزاتپزشکی

مطلــب زیــر بــر گرفتــه از »کتــاب بازاریابــی 
و فــروش تجهیــزات پزشــکی« نوشــته آقــای 
ــت. ــیرازی اس ــینی ش ــر حس ــد جعف ــر محم دکت

بــرای یــک بازاریابــی و فــروش بهتــر در تجهیــزات پزشــکی و 
ــد  ــری مانن ــکات دیگ ــه ن ــوان ب ــش می ت ــن بخ ــه ای ــای فناوران کااله
ــکی و  ــان پزش ــال متخصص ــروش در قب ــات ف ــردن ارتباط ــتر ک بیش
مراقبت هــای بهداشــتی، رویکــرد هدفمندتــر و نیــاز محــور بــه جامعــه 
هــدف مشــتریان بالقــوه، ایجــاد یــک رابطــه معنــی دار و تنگاتنــگ بــا 

ــود. ــاره نم ــکی اش ــزات پزش ــد تجهی ــده خری تصمیم گیرن

ــرای  ــزی ب ــه چی ــر چ ــال های اخی ــوص در س ــما بخص ــر ش ــه نظ ب
ــاس  ــکی در تم ــزات پزش ــاوری تجهی ــده و فن ــرکت های تولیدکنن ش
ــر  ــکی تغیی ــتگاه های پزش ــا و دس ــد کااله ــدگان خری ــا تصمیم گیرن ب
کــرده اســت؟  به منظــور اجــرای موفقیت آمیــز در یــک رویکــرد 
مناســب در برابــر بازاریابــی و فــروش تجهیــزات پزشــکی، شــرکت های 
ــا  ــود را ب ــد خ ــدا بای ــکی ابت ــزات پزش ــاوری تجهی ــده و فن تولیدکنن
ــق  ــی و عای ــای اطاعات ــی، رفتاره ــتری واقع ــه مش ــای روزان نیازه
تصمیم گیرنــدگان و کاربــران پزشــکی آشــنا کننــد. همان طــور 
ــات  ــی و مطالع ــات عمل ــات، تجربی ــیاری از مکالم ــم، بس ــه می دانی ک
ــوه  ــن مشــتریان بالق ــی ای ــف فعل ــه طی ــد، ک ــن نشــان داده ان دراین بی
ــاخه های  ــندگان ش ــط فروش ــده توس ــات ارائه ش ــات و ارتباط اطاع
مختلــف تجهیــزات پزشــکی مراقبــت بهداشــتی، را محــدود دانســته و 
نیــاز مشــتریان بســیار گســترده تر از آن چیــزی اســت کــه بســیاری از 
ــاور از  ــده و فن ــرکت های تولیدکنن ــروش مســتقر در ش ــان ف کارشناس
ــه گفــت  ــوان این گون ــی می ت ــه عبارت ــا ب ــع هســتند. و ی آن آگاه و مطل
ــکی از  ــزات پزش ــتفاده کننده از تجهی ــان اس ــکان و متخصص ــه پزش ک
ــت آوردن  ــه دس ــرای ب ــی ب ــبکه های اجتماع ــی از ش ــداد روزافزون تع
ــف پزشــکی  ــات مختل ــورد موضوع ــات در م ــادل اطاع ــات و تب اطاع
اســتفاده می کننــد. کــه بــرای بازاریابــی در حــوزه فنــاوری تجهیــزات 
ــی  ــور قابل توجه ــد به ط ــه بای ــت ک ــی اس ــدان معن ــن ب ــکی ای پزش
ــا  فعالیت هــای خــود را به ویــژه در قســمت آنایــن گســترش دهیــم ت
بتــوان در آینــده بــه جامعــه هــدف فــروش و مشــتریان بالقــوه حــوزه 

ــم. ــزات پزشــکی، بیشــتر دســت بیابی تجهی

ــرای  ــد را ب ــا دو رون ــری کورون ــد، همه گی ــاهده فرمودی ــه مش چنانک
ــه ایجــاد نمــوده کــه  بازاریابــی کاالهــای تجهیــزات پزشــکی و فناوران
ــه  ــان ب ــه بازاریاب ــد موردتوج ــن دو رون ــه ای ــد ک ــالی می باش ــد س چن

ــت. ــته اس ــور پیوس ظه
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ــش  ــن بخ ــی در ای ــا بررس ــک: ب ــماره ی ــرد ش ــد و رویک رون
می بینیــم کــه اولویــت در مــورد نحــوه ارتبــاط فروشــندگان حرفــه ای 
حــوزه تجهیــزات پزشــکی بــرای برقــراری ارتبــاط بــا مراکــز درمانــی 
و فــروش کاالهایــی پزشــکی تغییــر کــرده اســت. درحالی کــه 
ــن روش  ــی محبوب تری ــدت طوالن ــرای م ــخصی و رودررو ب ــادل ش تب
ــد از  ــا بع ــود. ام ــروش ب ــی و ف ــت بازاریاب ــا مشــتریان در جه ــاس ب تم
ــا ارتباطــات تلفنــی، تصویــری و ایمیلــی جایگزیــن  همه گیــری کورون
ــی  ــم نیم ــوز ه ــه هن ــت. اگرچ ــده اس ــوری ش ــی حض ــای قبل روش ه
از فروشــندگان حرفــه ای بــرای جلســات حضــوری و رودررو ارزش 
زیــادی قائــل هســتند، امــا ایــن ارزش به طــور قابــل  توجهــی در حــال 
ــه  ــز ب ــده نی ــوده و در ســال های آین ــدف ب ــه ه ــر شــدن در جامع کمت
ــه  ــی اســت ک ــن در حال ــد. و ای ــد ش ــر خواه ــه کمت ــد ک ــر می رس نظ
اســتقبال چشــمگیر از تماس هــای ویدیویــی از طریــق ارتباطــات 

ــت. ــه اس ــمگیری یافت ــش چش ــی افزای اینترنت

ــه  ــم ک ــتر درمی یابی ــه بیش ــماره دو: بامطالع ــرد ش ــد و رویک رون
اولویــت فروشــندگان حرفــه ای تجهیــزات پزشــکی نیــز در دوران 
ــح  ــا ترجی ــه آن ه ــی ک ــا جای ــرده اســت. ت ــر ک ــا به وضــوح تغیی کورون
ــروش  ــی و ف ــرای بازاریاب ــی ب ــای دیجیتال ــه از روش ه ــد ک می دهن

ــد. ــتری کنن ــتفاده بیش ــود اس ــای خ کااله

توســعه ایــن روش هــای فــروش اینترنتــی و دیجیتالــی بــه آن هــا ایــن 
ــتریان  ــرف و مش ــری از مص ــات جامع ت ــه اطاع ــد، ک ــازه را می ده اج
بالقــوه حــوزه تجهیــزات پزشــکی بــه دســت آورنــد. محبوبیت اســتفاده 
از وب ســایت های حرفــه ای فــروش بیــش از هرزمانــی درحــال  توســعه 
و به کارگیــری اســت. در قبــال ایــن موضــوع روش هــای ســنتی فــروش 
ــده و  ــرکت های تولیدکنن ــرای ش ــند. ب ــدن می باش ــم ش ــال ک در ح
فنــاوری تجهیــزات پزشــکی، ایــن بــدان معناســت کــه آن هــا نیــز بایــد 
ــق نظــر مشــتری  ــن اســاس و مطاب ــر ای ــروش خــود را ب ــای ف روش ه
تطبیــق دهنــد تــا بتواننــد ارتبــاط خــود را بــا فروشــندگان حرفــه ای و 
یــا خریــداران بالقــوه تجهیــزات پزشــکی حفــظ کننــد. البتــه ایــن بــه 
معنــای تغییــر بــا رویکــرد بازاریابــی دیجیتــال در حالتــی گســترده تر 
ــات  ــا اقدام ــز دارد. ب ــود را نی ــای خ ــت. و مزای ــل اس ــه قب ــبت ب نس
هدفمنــد و دقیــق در ایــن روش هــای بازاریابــی و فــروش، فروشــندگان 
ــن  ــه ای ــای فناوران ــکی و کااله ــزات پزش ــوالت تجهی ــه ای محص حرف
فرصــت رادارنــد کــه اطاعــات و مســیرهای تصمیم گیــری در مواجــه 
ــکی  ــزات پزش ــول تجهی ــد محص ــی خری ــدگان نهای ــا تصمیم گیرن ب
ــعه داده  ــری توس ــان دیگ ــر زم ــش از ه ــی را بی ــز درمان خــود در مراک
تــا هدفمندتــر حرکــت کننــد. زیــرا از طریــق اســتفاده بهینــه از ایــن 
ــوه  ــا مشــتریان بالق ــاط بیشــتری ب ــکان ارتب ــال، ام کانال هــای دیجیت
و تصمیم گیرنــدگان خریــد محصــول تجهیــزات پزشــکی به طــور 
ــی  ــری از آن بخــش بازاریاب ــا بهره گی ــه ب ــد ک ــاد می کنن ــل را ایج کام
و فــروش می توانــد خیلــی زودتــر در فرآینــد تصمیم گیــری بــا 
ــد.  ــرار کن ــر برق ــاط مؤث ــد ارتب ــرای خری ــی ب ــدگان نهای تصمیم گیرن
ــه  ــرفت های فناوران ــه پیش ــر پای ــی ب ــات دیجیتال ــال، اقدام درعین ح
ــت آوردن  در حــوزه ارتباطــات همچنیــن می توانــد بــرای بــه دس
ــتفاده  ــما مورداس ــروش ش ــدف ف ــروه ه ــورد گ ــم در م ــای مه داده ه

ــرد. ــرار گی ق
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هشــدار نســبت بــه فرســودگی مراکــز درمانــی و نیاز بــه ســاخت مراکز 
درمانــی بــروز: حرفــه ی پزشــکی بــر خــاف بیمارســتان ها تاریخچــه 
ی طوالنــی دارد، مراکــز درمانــی کــه جهــت درمــان و آمــوزش 
ــل از  ــا قب ــد ت ــی ندارن ــه چندان ــی تاریخچ ــات علم ــکی و تحقیق پزش
ظهــور مســیح در دنیــاي غــرب، محلــي کــه بتــوان آن را بیمارســتان 
نامیــد، وجــود نداشــت و تــا قــرن پنجــم میــادي مراقبــت از بیمــاران 
ــه ی  ــوم کلم ــی در مفه ــد، حت ــي ش ــام م ــي انج ــوالن، خصوص و معل
ــتم در  ــرن بیس ــروع ق ــا ش ــود دارد، ت ــیار وج ــاوت بس ــتان تف بیمارس
ــرای  ــی ب ــت، محل ــوده اس ــه ب ــز خیری ــتان مرک ــاط بیمارس ــر نق اکث
حمایــت از فقــرا یــا ســالمندان و یــا معلــوالن و یــا آوارگان بــوده اســت 
ــدا «  ــه خ ــتان ها را »مهمانخان ــه بیمارس ــال در فرانس ــوان مث ــه عن ب
می نامیدنــد و در زبــان انگلیســی hospital و بعدهــا در فرانســه 
ــطی  ــرون وس ــت . در ق ــده اس ــه ش ــوازی گرفت ــان  ن hopital از مهم
ــا  ــی در دنی ــاران روان ــوص بیم ــگاه مخص ــا پناه ــتان ی ــن بیمارس اولی
ــه مراقبــت و درمــان  ــد کــه در آن ب توســط مســلمانان تأســیس گردی
ــا  ــد. در اروپ ــود می پرداختن ــاص خ ــای خ ــا روش ه ــی ب ــاران روان بیم
اولیــن بیمارســتان روانــی در ســال ۱۴۰9 میــادی در شــهر والنســیا 

ــد. ــیس ش ــپانیا تأس در اس

امــا در زبــان شــیرین فارســی: »بیمارســتان« یک واژه ی فارســی اســت 
ــرای »محــِل  کــه در دوران ساســانیان و پــس از آن در جهــان اســام ب
ــه  اســت. در لغــت، بیمارســتان از  ــه کار می رفت نگهــداری بیمــاران« ب
ــار« و پســوند مــکاِن »ســتان« تشــکیل  ــا ِوم ــوی »بیمــار ی واژه ی پهل
شده اســت کــه بــه معنــای »محــل بیمــار« اســت. ایــن واژه در 
معنــای نخســتین خــودش در دنیــای قبــل از اســام در مــورد دانشــگاه 
ــتان  ــپس واژه بیمارس ــت. س ــده  اس ــتفاده می ش ــاپور اس ــدی ش جن
در مــورد محــل نگهــداری بیمــاران در تمامــی ســرزمین های 
ــام در  ــش از اس ــرب پی ــاف غ ــد. برخ ــه ش ــه کار گرفت ــامی ب اس
ــم، بیمارســتانهاي متعــددي  دوران شــکوه مســلمانان و شــکوفایي عل
ــره  ــده و ثم ــان بناش ــت ایرانی ــه هم ــا ب ــراف آن عموم ــران و اط در ای
ــه جهــان پزشــکي آن دوران رســیده اســت. بیمارســتان جنــدي  آن ب
ــدي  ــتان عض ــابور، بیمارس ــتان نیش ــتان ري، بیمارس ــاپور، بیمارس ش
ــد.  ــتانها بودن ــن بیمارس ــه ای ــي ازجمل ــه دیلم ــتان معزالدول و بیمارس
ــه  ــه دوره قاجاری ــي ب ــه ســبک غرب ــتان ب ــن بیمارس ــا ســاخت اولی ام

ــدار از شــهر  ــگام دی ــرن پنجــم ناصرخســرو در هن ــردد. در ق ــي گ برم
بیت المقــدس می نویســد »و بیت المقــدس را بیمارســتانی نیــک 
ــد و  ــربت دهن ــیار را دارو و ش ــق بس ــیار دارد و خل ــف بس ــت و وق اس
طبیبــان باشــند کــه از وقــف، مرســوم ســتانند« در ایــران بیمارســتان 
ــن  ــان ناصرالدی ــا، در زم ــورهای اروپ ــتان های کش ــبک بیمارس ــه س ب
ــتور  ــاه دس ــن ش ــال ۱2۵۰، ناصرالدی ــد. در س ــاز ش ــار آغ ــاه قاج ش
ســاخت یــک بیمارســتان را صــادر کــرد. او در یکــي از ســفرهایش بــه 
ــن  ــود. ناصرالدی ــده ب ــان را دی ــي، بیمارســتانهاي غربی کشــورهاي غرب
ــتاني  ــا بیمارس ــت ت ــم گرف ــران تصمی ــه ته ــت ب ــس از بازگش ــاه پ ش
ــاء، پزشــک مخصــوص خــود  ــم االطب ــذا ناظ ــد. ل ــر کن ــران دای در ته
ــه ایــن ترتیــب  را مامــور تاســیس اولیــن بیمارســتان تهــران کــرد و ب
ــران، در  ــران و ای ــگ در ته ــا ســبک و ســیاق فرن ــتان ب ــن بیمارس اولی
ــال  ــد در س ــت گنب ــام هش ــه ن ــاي ب ــاد و در محله ــن آب ــدان حس می
۱2۵۱ بــه ریاســت مرحــوم ناظــم االطبــاء تاســیس شــد. ایــن 
ــه دولتــي« نامیــده میشــد.  ــام »مریضخان ــه ن ــا ســالها ب بیمارســتان ت
ــب  ــدر ط ــات پ ــاس زحم ــه پ ــال ۱3۱9 ب ــي در س ــه دولت مریضخان
ــر می باشــد  ــه ذک ــام داد. الزم ب ــر ن ــه بیمارســتان ســینا تغیی ــران ب ای
ــن بیمارســتان مشــغول  ــر نلیــگان در ســال ۱29۸ در ای گــزارش دکت
بــه کار شــد رو بخونیــد : در ســال ۱29۸، اداره بیمارســتان مذکــور بــه 
ــه  ــا ب ــی از آنه ــه یک ــد، ک ــذار ش ــی واگ ــک انگلیس ــد پزش ــده چن عه
ــام »نلیــگان« بیمارســتان را در گزارشــی از نظــر ســاختمانی کهنــه،  ن
غیرمناســب و بــدون جریــان هــوای کافــی، بــدون روشــنایی کافــی و 
ــد. او از عــدم وجــود  ــد توصیــف می نمای ــا وضــع بهداشــتی بســیار ب ب
ــود  ــدم وج ــف، ع ــای مختل ــازی بخش ه ــدم جداس ــی، ع ــایل کاف وس
رختشــویخانه، خرابــی حمــام، نبــود محــل نگهــداری اجســاد و ... گایه 
ــه  ــن بیمارســتان ن ــد اســت پرســتاران ای ــن او معتق ــد. همچنی می کن
ــه بشــود  ــم نیســتند ک ــد، بلکــه در وضعــی ه ــا آموزشــی ندیده ان تنه
ایــن کار را انجــام داد و تــازه بیمارســتان مقــروض هــم هســت. امــروزه 
ــه  ــه ای اســت ک ــازمان یافت ــز س ــه ای، مرک ــام حرف ــتان در نظ بیمارس
ــت و در  ــت اس ــل مراقب ــه مح ــت بلک ــت نیس ــل اقام ــط مح ــر فق دیگ
ــروه شــغلی پزشــکی، کار  ــه گ ــی از جمل ــای شــغلی متفاوت آن گروه ه
می نماینــد. بیمارســتان ها امــروزه دارای تنــوع زیــادی در عرصــه 
خدمــات بهداشــت و درمــان می باشــند و شــامل بیمارســتان های 
ــن، بیمارســتان بیماری هــای  ــای مزم ــی، بیمارســتان بیماری ه عموم
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روانــی، بیمارســتان بیماری هــای واگیــر، بیمارســتان های زنــان و 
ــه  ــذاري عظیمــی ک ــه ســرمایه گ ــا توجــه ب ــان و ... می باشــند. ب زایم
ــورت  ــتان ص ــر بیمارس ــکي ه ــات پزش ــزات و ملزوم ــش تجهی در بخ
ــت  ــت نگهداش ــق جه ــتم دقی ــک سیس ــود ی ــت وج ــرد، اهمی می گی
اصولــی و برنامــه ریــزي دقیــق در ایــن خصــوص مــي توانــد عــاوه بــر 
کاهــش هزینه هــا، عمــر مفیــد سیســتم را نیــز افزایــش دهــد. تجربــه 
نشــان مــي دهــد بــه دلیــل عــدم دقــت و توجــه بــه نگهــداري صحیــح 
ــه از  ــل از اینک ــتگاه ها قب ــتم، دس ــع سیس ــه موق ــرات ب ــدم تعمی و ع
ــد مســتهلک شــده و از  ــن برون ــان از بی ــد ش ــر مفی ــام عم ــق اتم طری
ــراي جایگزینــي  رده خــارج مــي شــوند و هزینه هــاي ســنگیني کــه ب
ــش  ــزون دان ــرفت هاي روزاف ــد. پیش ــد ش ــرف خواه ــا ص زودرس آنه
ــي و  ــاختار فرهنگ ــي و س ــیوه زندگ ــر ش ــکي، تغیی ــوژي پزش و تکنول
ــردم و  ــکي م ــاي پزش ــا، نیازه ــوي بیماري ه ــر الگ ــي، تغیی اجتماع
ــور  ــات مذک ــه خدم ــت ارای ــده اس ــبب ش ــت س ــتابان جمعی ــد ش رش
بــا مشــکات و موانــع جدیــدي روبــرو شــود، کــه حــل ایــن مشــکات 
ــر اســت. ضــرورت  ــت امکانپذی ــم مدیری ــا کمــک گرفتــن اصــول عل ب
ــات موجــود در  ــع و امکان ــت اصــل بهــره وري در اســتفاده از مناب رعای
دســتیابي بــه اهــداف ســازماني و تــاش در جهــت افزایــش آنهــا، بــر 
کســي پوشــیده نیســت. امــا  موضــوع بهــره وري از منابــع کــم و ارزیابي 
دقیــق آن بــراي اســتفاده مطلــوب از منابــع، در راســتاي تامیــن، حفــظ 
ــدان  ــت دوچن ــامت اهمی ــش س ــان ها در بخ ــامت انس ــاي س و ارتق
ــاي  ــراد بســیاري، در دســتان نظام ه ــي و ســامت اف ــد. زندگ ــي یاب م
ــک  ــر ی ــي خط ــان ب ــرار دارد. از زایم ــان )ســامت( ق بهداشــت و درم
نــوزاد ســالم گرفتــه تــا مراقبــت همــراه بااحتــرام از یــک فــرد ســالمند، 
ــه  ــبت ب ــداوم نس ــي و م ــئولیتي حیات ــان مس ــت و درم ــش بهداش بخ
ــتان،  ــامت، بیمارس ــش س ــان دارد. در بخ ــراد در کل دوره زندگیش اف
ــه دهنــده خدمــات بهداشــتي  ــه عنــوان یکــي از نهادهــاي مهــم ارائ ب
درمانــي و آموزشــي کشــور بــه شــمار مــي رود کــه بــا تســهیات خاص 
ــه،  ــراد بیمــار جامع ــي اف خــود در بازگشــت ســامت جســماني و روان
آمــوزش نیروهــاي متخصــص بخــش بهداشــت درمــان، پژوهش هــاي 
پزشــکي و نهایتــا ارتقــاي ســطح ســامت جامعــه نقــش اساســي ایفــا 
ــي،  ــک جهان ــه وســیع بان ــر براســاس مطالع ــد. از ســوي دیگ ــي کن م
بیــن ۵۰ تــا ۸۰ درصــد منابــع بخــش ســامت در کشــورهاي در حــال 
ــه  ــن اســتفاده بهین ــه بیمارســتان ها اختصــاص دارد. بنابرای توســعه، ب
ــران و مســئوالن  ــون توجــه مدی ــع آنهــا بایســتي کان و صحیــح از مناب
بیمارســتاني قــرار گیــرد. استانداردســازي ســاخت و ســازهاي 
ــتانداردهاي  ــا اس ــق ب ــدون منطب ــه م ــودن برنام ــتاني و داراب بیمارس
ــي از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت. ایــن مشــکل همچنیــن  جهان
ــه طــور  ــي خــورد. ب ــه چشــم م ــن ســازه ها ب در حــوزه نگهداشــت ای
ــرداري بیمارســتانها  ــره ب ــي در طراحــي، ســاخت، نگهداشــت و به کل
در کشــور، وزارت بهداشــت بــه عنــوان سیاســتگذار بایــد داراي 
اســتراتژي قابــل قبــول در ایــن عرصــه باشــد.  بســیاري از بیمارســتانها 
ــراي  ــی ب ــد برنامه های ــتند. بای ــف هس ــازي داراي ضع ــر مقاومس از نظ
جلوگیــري از فرســودگي ســریع بیمارســتانها در پیــش گرفتــه شــود. 
ــاخته  ــر س ــال اخی ــد س ــه در چن ــتانهایي ک ــادي از بیمارس ــداد زی تع
ــا  ــدود 3۰ ت ــه ح ــوده ک ــتانهایي ب ــیاق بیمارس ــبک و س ــه س ــده ب ش
ــاري  ــا معم ــه در دنی ــت. درحالیک ــده اس ــاخته ش ــش س ــال پی ۴۰ س

پایــدار و نحــوه اســتفاده حداکثــري از انــرژي از بحثهــاي مهــم در ایــن 
ــه  ــا اصــا ب ــوع ســاخت و ســازها اســت. برخــي بیمارســتانها در اروپ ن
ــود  ــرژي مصرفیشــان را خ ــرق شــهري متصــل نیســتند و ان شــبکه ب
تولیــد مــي کننــد. اکثــر بیمارســتانها در ایــران بــا شــیوه غیــر علمــی و 
بــدون بررســی ســاخته مــي شــود. بــا اســتدالل کاهــش هزینــه، یــک 
ــن  ــه ای ــي شــود درحالیک ــي م ــف کپ ــتان در شــهرهاي مختل بیمارس
برخــاف شــیوه هاي علمــي اســت. آب و هــوا و شــرایط جغرافیایــي در 
نحــوه طراحــي و ســاخت و نیز نــوع مصالح بهــکار رفتــه در بیمارســتان 
ــهر)جنوب  ــه در بوش ــتاني را ک ــوان بیمارس ــن نمیت ــر دارد. بنابرای تأثی
ــاخت  ــور( س ــمال کش ــا در نوشهر)ش ــود عین ــاخته میش ــور( س کش
ــودن از  ــود. دورب ــي ش ــه م ــکار گرفت ــي ب ــیوه خیل ــن ش ــه ای درحالیک
تکنولوژیهــاي روز، عــدم ریســک بــراي انجــام و پیــاده ســازي روشــها 
ــبب  ــازها س ــاخت و س ــت در س ــود خاقی ــد و کمب ــاي جدی و کاره
ــچ  ــا هی ــم ب ــبیه به ــتان ها ش ــادي از بیمارس ــداد زی ــت تع ــده اس ش
ــتاني  ــاري بیمارس ــوند. معم ــاخته ش ــی س ــی خاص ــرفتی و ویژگ پیش
بایــد متناســب بــا افــرادي کــه در ایــن فضــا در گــردش هســتند اعــم 
از بیمــار، همراهــان بیمــار و پرســنل بیمارســتان ســاخته شــود چــرا 
ــتند و  ــبي نیس ــت مناس ــي در وضعی ــر روح ــرده از نظ ــراد نامب ــه اف ک
ــرگ  ــاهد م ــي ش ــاري و حت ــی از  بیم ــار های روان ــر فش ــت تأثی تح
هســتند. بــه همیــن دلیــل اکثــر بیمارســتانهایي کــه در دنیــا ســاخته 
ــا  ــا ب ــي آنه ــگ و هارمون ــب رن ــح، ترکی ــگ، مصال ــور، رن ــه ن میشــود ب
طراحــي و فضــاي داخلــي بیمارســتان اهمیــت زیــادي داده مــي شــود 
ــد در  ــکي میتوان ــات پزش ــي و تحقیق ــاي علم ــاس یافته ه ــون براس چ
فراینــد درمــان و کاهــش مــدت اقامــت و تســریع در ترخیــص بیمــار از 
بیمارســتان نقــش بســیار مهمــي ایفــا کنــد. بــه عنــوان مثــال بخــش 
ــرای کــودکان  ــا ایجــاد بخشــی کــه حــس امنیــت را ب ای کــودکان ، ب
ــان را تســریع می بخشــد، در بخشــهاي دیگــر  ــد درم ــد رون ایجــاد کن
ــن  ــه ذه ــم ک ــکار بری ــي ب ــي خاقیت های ــد در طراحــي داخل ــز بای نی
بیمــار را از بیماریــش منحــرف کنیــم چــرا کــه بــا تأثیــر بــر روحیــه بــه 
ــی کــه  ــد. در آخــر در صورت ــي مــي کن ــود کمــک فراوان ــان و بهب درم
ــا  ــزی ب ــه ری ــدی برنام ــه و بودجــه بن ــق مطالع ــه تحقی پروســه مطالع
ــدود  ــری ح ــتان ها عم ــود، بیمارس ــام ش ــختگیرانه ای انج ــن س قوانی
صــد تــا ۱۵۰ ســال طبــق پژوهش هــا خواهنــد داشــت ، در کشــور مــا 
ــد از آن  ــته و بع ــال داش ــا ۴۰ س ــر از 3۰ ت ــدی کمت ــر مفی ــا عم تقریب
بــه علــت عــدم رســیدگی شــروع بــه فرســودگی می کننــد و راندمــان 
ــا 6۰ درصــدی مواجــه می شــود ، بســیاری  ــا آفتــی ۴۰ ت ــزات ب تجهی
ــد و  ــتاندارد ها می باش ــت اس ــدم رعای ــت ع ــه عل ــکات ب ــن مش ازای
ــت  ــه عل ــود ب ــل ش ــال تحوی ــه س ــر از س ــد کمت ــه بای ــی ک پروژه های
ــده  ــول انجامی ــه ط ــم ب ــال ه ــا ۱۵س ــاخت ت ــن س ــرات در حی تغیی
اســت بســیار دیــده شــده بــه علــت کاربردهــای تبلیغاتــی یــک پــروژه 
ــراي انجــام  ــاره ب ــده بعــد از افتتــاح دوب ــن مرتبــه افتتــاح گردی چندی
ــوم  ــدت نامعل ــه م ــص ب ــردن نقای ــرف ک ــي و برط ــاي تعمیرات کاره
ــتانهاي  ــي از بیمارس ــد باالی ــر درص ــال حاض ــود. در ح ــي ش ــته م بس
ــف  ــتراتژي تعری ــت و اس ــود مدیری ــه کمب ــتند ک ــوده هس کشورفرس
ــي  ــل اصل ــراي طراحــي، ســاخت و نگهداشــت، عام ــي، ب شــده و علم

ــي رود. ــمار م ــه ش آن ب
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درتولیدتجهیزاتپزشکی

مطلــب زیــر بــر گرفتــه از »کتــاب اقتصــاد تجهیــزات پزشــکی« 
نوشــته آقــای دکتــر محمــد جعفــر حســینی شــیرازی اســت.

بــا توجــه بــه آمــار ارائه شــده از طــرف مرکــز پژوهش هــای مجلــس شــورای 
ــود  ــک خ ــای کوچ ــود بنگاه ه ــه وج ــه ب ــا توج ــران ب ــور ای ــامی، کش اس
ــاغلین  ــن ش ــد. ای ــاد کن ــن بخــش ایج ــغل در ای ــون ش توانســته ۱۵.۴ میلی
ــن در  ــتند ای ــکار هس ــغول ب ــر مش ــی ۴ نف ــب ۱ ال ــا ترکی ــی ب در بنگاه های
ــر  ــی 9 نف ــا ۵ ال ــی ب ــز در بنگاه های ــر نی ــون نف ــه 2.۱ میلی ــت ک ــی اس حال
ــن ۱۰  ــای بی ــر در بنگاه ه ــون نف ــن ۱.2 میلی در حــال کار هســتند و همچنی
الــی ۱9 نفــر مشــغول بــکار هســتند. بنگاه هــای 2۰ الــی ۴9 نفــر 6۰۰ هــزار 
ــر  ــون نف ــه ۱9.3 میلی ــب درحالی ک ــن ترتی ــر را تحــت پوشــش دارند. بدی نف
ــا ۴.6  ــد تنه ــت دارن ــران فعالی ــور ای ــر در کش ــاه نف ــر پنج ــای زی در بنگاه ه
ــار  ــن آم ــد. ای ــت دارن ــر فعالی ــاه نف ــاالی پنج ــای ب ــر در بنگاه ه ــون نف میلی
ــت  ــر اس ــاه نف ــر پنج ــای زی ــغل در بنگاه ه ــاد ش ــت ایج ــان دهنده اهمی نش

ــدان توجــه نمــوده اســت. ــر ب ــت کمت کــه دول

ــاغل در  ــر ش ــاه نف ــر پنج ــت زی ــا ظرفی ــی ب ــت از بنگاه های ــعه و حمای توس
ــران کمــک  ــط کســب وکار در کشــور ای ــت محی ــه وضعی ــد ب کشــور می توان
ــفانه  ــران متأس ــی، کشــور ای ــار بین الملل ــق آم ــون طب ــه هم اکن ــد. چراک کن
در رتبــه 99 از ۱۴۰ کشــور جهــان ازنظــر شــاخص رقابت پذیــری جهانــی در 
محیــط کســب وکار قــرار دارد. جالــب اســت بدانیــد کــه ایجــاد شــرکت های 
ــوان  ــاغل به عن ــر ش ــر ۵۰ نف ــن زی ــا میانگی ــکی ب ــزات پزش ــد تجهی تولی
ــد  ــه هرچن ــوند. البت ــوب می ش ــش محس ــن بخ ــبی در ای ــل های مناس اش
ــر،  ــال های اخی ــب وکار در س ــه کس ــاخص های مؤلف ــاعدترین ش ــه نامس ک
ــوالت،  ــه و محص ــواد اولی ــت م ــرات قیم ــودن و تغیی ــی ب غیرقابل پیش بین
ــی سیاســت ها و قوانیــن و  ــی از بانک هــا، بی ثبات ــع مال دشــواری تأمیــن مناب
ــوان  ــا بااین حــال می ت ــر کســب وکار تعریف شــده اســت، ام ــررات ناظــر ب مق
جایــگاه مناســبی بــرای ایجــاد واحدهــای تولیــد تجهیــزات پزشــکی متصــور 
ــازار  ــاز مســتمر ب ــزات پزشــکی نی ــد تجهی ــای تولی ــه از مزیت ه شــد، چراک
بــه محصــول در هــر شــرایط، تضمیــن خریــد داخلــی بجهــت نیــاز کشــور، 
نزدیکــی بــه بــازار مصــرف، امــکان تولیــد بــا تنــوع بــاال، اســتفاده از کمتریــن 
امکانــات و بــه دســت آوردن بیشــترین بــازده، کســب دانــش فنــی در 
داخــل کشــور، ایجــاد آرامــش و امنیــت جامعــه، کســب موقعیــت و پرســتیژ 
اجتماعــی، صــادرات بــه کشــورهای همســایه، چابکــی در تولیــد قطعــات در 
ــدون  ــه در داخــل کشــور ب ــات کارخان ــروز نمــودن امکان فضــای کوچــک، ب
ــه  ــت ب ــدار و درنهای ــتغال پای ــه اش ــش خارجــی، کمــک ب ــه ورود دان ــاز ب نی
ــه  ــه چنانک ــود. البت ــاره نم ــوان اش ــر می ت ــود باالت ــه س ــتیابی ب ــکان دس ام
ــران باوجــود مزیت هــای  ــدان اشــاره شــد، موقعیــت اســتراتژیک کشــور ای ب
ــد  ــه خری ــایگان ب ــاال همس ــای ب ــل و تقاض ــی، حمل ونق ــی، ترانزیت جغرافیای
کاال از کشــور ایــران و بــا برخــورداری از 2۴ مــرز جــاده ای بین المللــی، 
ــن  ــزرگ و همچنی ــک و ب ــاری کوچ ــدر تج ــش از ۱۱ بن ــی و بی ــرز ریل ۵ م

قرارگیــری کشــور ایــران در مســیر کریدورهــای ترانزیتــی بین المللــی، 
پتانســیل هایی بســیار خوبــی در جهــت توســعه تجــارت تجهیــزات پزشــکی 

ــت. ــه اس در منطق

ــا  ــاوری ب ــم و فن ــوزه عل ــود در ح ــی خ ــیل های عال ــا پتانس ــران ب ــور ای کش
رتبــه اول منطقــه و شــانزدهم جهانــی برحســب مقــاالت و مــدارک علمــی و 
رتبــه تولیــدات زیســت فناوری در رتبــه ۱3 جهــان و اول منطقــه و پنجمیــن 
کشــور صاحــب تکنولــوژی نانــو آمادگــی الزم بــرای تشــکیل قطــب 

ــه را دارد. ــکی در منطق ــزات پزش تجهی

ــات انجام شــده از طــرف مرکــز پژوهش هــای مجلــس شــورای  طبــق مطالع
اســامی راهکارهــای در جهــت اصــاح وضعیــت اقتصــادی کشــور در نظــر 

ــت: ــر اس ــرار زی ــا به ق ــدادی از آن ه ــه تع ــت ک ــده اس گرفته ش

ــار و  ــع انحص ــت رف ــفافیت در جه ــاد ش ــور، ایج ــی کش ــام بانک ــاح نظ  اص
ــی،  ــام مالیات ــاح نظ ــب وکار، اص ــه کس ــی ب ــوز ده ــام مج ــهیل در نظ تس
ــت  ــی حمای ــای اصل ــن اولویت ه ــی و تعیی ــعه صنعت ــت توس ــن سیاس تدوی
ــاماندهی  ــم، س ــا تحری ــه ب ــاختار مواجه ــا و س ــد، بازطراحــی برنامه ه از تولی
تقویــت  و  عمومــی  دارایی هــای  ســاماندهی  عمومــی،  بدهی هــای 
ــردم،  ــی م ــای اساس ــن نیازه ــادی و تأمی ــد اقتص ــح، رش ــی صحی درآمدزای
ــوان  ــازده و ت ــش ب ــور، افزای ــزی کش ــد بودجه ری ــاختار و فرآین ــاح س اص
ــای  ــردازش داده ه ــادل پ ــد، تب ــام تولی ــاح نظ ــت، اص ــرمایه گذاری دول س
ــردازش  ــادل و پ ــد تب ــتای تولی ــامانه های در راس ــور و س ــادی در کش اقتص
ــش آن در  ــش نق ــرمایه و افزای ــازار س ــاح ب ــور، اص ــاد کش ــای اقتص داده ه
تأمیــن مالــی بنگاه هــای اقتصــادی، تقویــت دیپلماســی اقتصــادی در جهــت 
ــت واردات  ــاق و مدیری ــرل قاچ ــور، کنت ــعه ای کش ــداف توس ــت از اه حمای
ــری  ــام تصمیم گی ــاح نظ ــی، اص ــرکت های دولت ــرد ش ــا عملک ــور، ارتق کش

اقتصــادی
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مطلــب زیــر توســط خانــم مهنــدس مــژگان کریمــی 
ــدرس  ــص و م ــکی متخص ــی پزش ــد مهندس ــناس ارش کارش
ــت. ــده اس ــه ش ــش تهی ــه نیام ــرای فصلنام ــی ب ــوزه زیبای ح

بــا نــام خداونــد حکیــم کــه هرچــه داریــم از لطــف و کرم اوســت. 
ــان مهندســی و پزشــکی  ــل ارتباطــی می مهندســی پزشــکی پ
ــکی  ــه پزش ــع جامع ــت. در واق ــی اس ــم حیات ــک عل ــوده و ی ب
ــه  ــان ب ــم و تخصصش ــوزه و عل ــن ح ــن ای ــک متخصصی ــه کم ب
ــه علــت  ــرای بیمــاران می پردازند.ب بحــث تشــخیص و درمــان ب
ــرد سیســتم های مهندســی در حــوزه  ــزون کارب گســترش روزاف
ــی  ــن مهندس ــرورش متخصصی ــکی.تربیت و پ ــامت و پزش س
پزشــکی آشــنا بــر تجهیــزات پزشــکی امــری ضروریســت. علــی 
رغــم اینکــه مهندســی پزشــکی یکــی از تــازه تریــن رشــته هایی 
اســت کــه قــدم بــه عرصــه دنیــای تکنولــوژی گذاشــته 
ــن  ــدان ای ــن رشــته و عاقمن ــان ای ــارغ التحصی اســت.تعداد ف
ــت  ــش اس ــه افزای ــان رو ب ــم چن ــوده و ه ــه ب ــل توج ــوزه قاب ح
.ولــی بــه دلیــل نقصــان موجــود در سیســتم آموزشــی و تئــوری 
محــور بــودن آمــوزش و فاصلــه عمیــق بیــن صنعــت و دانشــگاه 
ــا جمــع کثیــری از فــارغ التحصیــان مهندســی پزشــکی کــه  ب
ــم و  ــده ای ــرو ش ــد روب ــده ان ــتغال مان ــای بســته اش پشــت دره
ــفانه  ــارت! متاس ــتن مه ــز است:نداش ــک چی ــت آن ی ــا عل تنه
دانشــجویان پــس از اتمــام دوره آموزشــی آکادمیــک چهارســاله 
ــه آینــده شــغلی خــود نگــران  خــود ســردرگم بــوده و نســبت ب
و دلســرد می باشــد و حتــی بــازار کار رشــته خــود را نمــی 
شناســد .همیشــه در جلســات هــم اندیشــی و نشســت های 
تخصصــی کــه بــا بــزرگان و فعــاالن ایــن حــوزه داشــته ام .بحــث 
ــی و صحیــح مهندســین  ــروش اصول ــی تربیــت و پ مهــم و حیات
پزشــکی را مطــرح کــرده و بــه عنــوان عضــو کوچکــی از خانــواده 
مهندســی پزشــکی .دغدغــه مهــارت آمــوزی فــارغ التحصیــان 
مهندســی پزشــکی را داشــته ام.چــرا کــه معتقــدم دانشــجویان 
ســرمایه های آتــی ایــن حــوزه بــوده و بایــد متخصصینــی زبــده 
ــزرگان و  ــی ب ــالت تمام ــه و رس ــن وظیف ــم . و ای ــرورش دهی پ

ــد. ــامت می باش ــوزه س ــر ح ــت برت ــن صنع ــاالن ای فع

ســخنی بــا دانشــجویان: شــما بــرای آنکــه بتوانیــد بــه بــازار 
ــه  ــود ب ــل خ ــر دوره تحصی ــد از اواخ ــد بای ــدا کنی کار ورود پی
بررســی و مطالعــه بــازار کار رشــته خــود بپردازیــد .بــا مدیــران. 
فعــاالن و متخصصیــن هــر حــوزه ارتبــاط گرفتــه و بــه مشــورت 
ــدف و  ــک ه ــرده و ی ــدا ک ــود را پی ــدی خ ــا عاقمن ــد ت بپردازی
ــگاه شــغلی مشــخص را تعییــن کنیــد .ســپس در راســتای  جای
دســتیابی بــه آن هــدف یــک برنامــه منســجم و صحیــح را طــرح 

ــدا  ــازار کار ورود پی ــه ب ــد ب ــه بتوانی ــرای آنک ــما ب ــزی کنید.ش ری
کنیــد و نســبت بــه هــم ردیفــان خــود پیشــی گرفتــه و راه موفقیــت 
ــد و  ــی کنی ــمندانه زندگ ــد هوش ــد بای ــوار کنی ــود هم ــرای خ را ب
ــخت  ــای س ــار مهارت ه ــز در کن ــرم نی ــای ن ــت مهارت ه ــه تقوی ب
بپردازید.همچنیــن بدانیــد کــه ابتــدای یــک راه ســخت و پــر پیــچ و 
ــور باشــید . مهارت هــای  ــد تاشــگر،پیگیر و صب خــم هســتید و بای
ــا رشــته  ــط ب ــای تخصصــی و علمــی مرتب ــان مهارت ه ســخت هم
تحصیلــی تــان بــوده کــه از طریــق شــرکت در دوره هــای آموزشــی 
معتبــر و اصولــی .مطالعــه مقــاالت و کتــاب و گذرانــدن دوره 
ــه دســت  ــی و .... ب کارورزی در شــرکت ها.کارخانجات .مراکــز درمان
ــاط  ــوه ارتب ــره .نح ــول مذاک ــامل اص ــرم ش ــای ن ــد. مهارت ه می آی
ــان  ــن بیان.زب ــه نفس.ف ــاد ب ــوش هیجانی.اعتم ــری و تعامل.ه گی
بــدن .توانایــی ســخندانی و ســخنوری در جمع.روحیــه کار تیمــی و 
.... می باشــد کــه امــروز افــراد بــرای برتــر شــدن و کســب موفقیــت 
در شغلشــان ایــن مــوارد را آمــوزش دیــده و بــه کار می گیرنــد. و در 

ــل نشــوید: ــت از دو موضــوع مهــم غاف نهای

1-رزومــه نویســی : داشــتن یــک رزومــه بــا طراحــی اصولــی بــا 
ــی  ــات و الزامات ــان. از واجب ــغلی و تحصیلیت ــای ش ــر واقعیت ه ذک
ــاده  ــه جســتجوی شــغل آن را آم ــدام ب ــل از اق ــد قب ــه بای اســت ک

ــد. کنی

2-مصاحبــه شــغلی: بایــد اصــول و قواعــد انجــام مصاحبه شــغلی 
را بیاموزیــد چــرا کــه بایــد بتوانیــد خودتــان و توانایی هایتــان رو بــه 
بهتریــن شــکل ممکــن معرفــی کــرده و ارائــه دهیــد .ماننــد داشــتن 
ظاهــر رســمی و مرتــب، مدیریــت زمــان بــرای حضــور، رعایــت ادب 
و احتــرام ، کنتــرل لحــن و صــدا، پرهیــز از کــم گویــی و پرگویــی، 
شــنیدن کامــل صحبت هــای مدیــر منابــع انســانی، پرهیــز از 
بحــث دربــاره حقــوق و مزایــا در جلســه اول، درخواســت از مصاحبــه 

کننــده بــرای شــرح وظایــف جایــگاه شــغلی مــورد نظــر و ....

ــر: حوزه هــای فعالیــت در رشــته مهندســی پزشــکی  ــخن آخ س
ــک رشــته مهندســی  ــوده و شــما در ی ــوع ب بســیار گســترده و متن
ــزات  ــرکت های واردات تجهی ــد و ش ــرده ای ــل ک ــد تحصی پردرآم
مدیــران  و  پزشــکی  تجهیــزات  تولیــد  پزشــکی.کارخانجات 
ــکی  ــی پزش ــن مهندس ــذب متخصصی ــال ج ــه دنب ــوزه ب ــن ح ای

ــو! ــکی ش ــدس پزش ــن و مهن ــدام ک ــس اق ــند .پ می باش
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can to improve medical device UX, or user 
experience, and reduce the risk of harming 
their user. Disposable medical devices can 
help.

Anytime device companies can incorporate 
disposable elements or create entirely 
disposable medical products, they are 
improving patient safety and reducing risk. 
The primary reason is that using disposable 
medical supplies and devices prevents cross 
contamination between patients. Reusable 
medical devices must be completely and 
thoroughly sterilized before they can be 
used again. In addition to expanding design 
considerations for sterilization, companies are 
subject to increased regulatory responsibilities. 
The FDA has strict sterilization process 
controls; devices must prove they adhere 
to in the submission process. The role of 
sterilization and disposable medical devices in 
preventing the spread of disease has increased 
in relevance during the COVID-19 pandemic.

Not being able to properly sterilize a medical 
device can have serious consequences. In 
2013, the Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC) alerted the FDA of a potential 
connection between duodenoscopes, 
devices that pass into the small intestine, and 
antibiotic-resistant infections, even though 
users reported following proper cleaning and 
disinfection or sterilization protocols outlined 
by the manufacturer. Incidences such as these 
have led companies to design disposable 

elements like covers for non-disposable 
medical instruments.

Another critical benefit of disposable medical 
devices is durability, especially when it comes 
to consumable devices. By their nature, 
some devices, or individual components of 
the device, wear out after a certain period 
– lights burn out, batteries die, drill bits and 
blades dull, sensors break, and wires fray. This 
is also where the importance of testing and 
labeling comes in. Medical device companies 
must test to identify the average number of 
uses a device or component can withstand 
while working effectively and label the device 
accordingly to indicate how many times it can 
be used within the indicated safety margin. At 
Sterling, we worked with a device that utilized 
a USB connection, and we helped facilitate 
tests to determine how many times it could be 
plugged and unplugged before its functionality 
diminished.

Disposable medical devices, or disposable 
components of devices, can help improve the 
health and safety of the patients we serve. 
That’s why, when we work with our clients on 
their medical device design, development, 
and regulatory submission, we look for 
opportunities where incorporating disposable 
elements makes the system safer. If any of our 
services can support your product, including 
our medical device prototype development, 
please contact us today.
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Sustainability is a frequent topic of 
conversation in today’s discourse, leading 
many consumers to prefer products that are 
reusable, made from renewable resources, 
and that reduce waste. Proponents argue it is 
good for the environment and has long-term 
cost benefits. But reusing products can be 
challenging, if not problematic, in the medical 
field, making disposable medical devices an 
important component of the medical device 
industry today.

According to the Food and Drug Administration 
(FDA), the governing entity in the United States 
that regulates medical devices, a single-use 
or disposable medical device is “intended for 
use on one patient during a single procedure. 
It is not intended to be reprocessed (cleaned, 
disinfected/sterilized) and used on another 
patient. The labeling may or may not identify 
the device as single use or disposable and does 
not include instructions for reprocessing.” 

The disposable medical supplies industry 
produces supplies you frequently see when 
you interact with a medical professional – 
bandages, hypodermic needles, exam gowns, 
gloves, catheters, surgical sponges, tongue 
depressors, syringes, pregnancy and drug 
tests, and face masks. Consumable medical 
devices are like disposable devices in that they 
also ultimately should be disposed of but can 
be used more than once or for a length of time. 
These include devices like elastic bandage 
wraps, pacemakers, and drill bits and blades 
for surgical instruments.

At Sterling, we work with medical device 
companies of all shapes and sizes – small and 
large, start-up and established – that develop 
and manufacture a wide array of devices. No 
matter how varied the companies are, across 
the board their biggest concern is keeping 
patients safe. When designing a medical 
device, companies want to do everything they 

What Are Disposable Medical Devices and  
Why Are They Important?
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In other words, you will try something new 
and succeed — or you will fail but learn a 
lesson, so you can try again with a greater 
chance of success.

Every successful person has scraped their 
way to the top with trial and error. Everyone 
has lost something valuable at one point or 
another. That loss does not define you. Pivot 
your perspective to believe that if you make 
a mistake, it›s not a failure; it›s a learning 
experience. The more you learn, the more 
you grow, and the easier it is to succeed on 
the next attempt. When you face each issue 
with a win-or-learn mindset, you have a 100% 
chance of a positive outcome.

I›m not a natural risk-taker. As a former Wall 
Street attorney, I was risk-averse, always 
preparing for the worst-case scenario and 
helping others avoid risk at all costs. When I 
took the leap into entrepreneurship, I needed 
to pivot my mindset. I invested the last of my 
savings into a startup business. It was scary! 
I consider it almost miraculous that I took 
such an enormous risk to open a unique, 
niche business. This was my first real lesson in 
a win-or-learn mindset, and it was a perfect 
example of what is possible when you let go 
of fear and are willing to take action.

The risk of playing it safe

Everyone thought I was crazy for leaving my 
safe and comfortable career. But I saw the 
opportunity to create a more aligned life of 
freedom. I swapped out my fears of failure 

for the vision of limitless possibilities with this 
new (but scary) opportunity to start my own 
business. Yes, it meant I could lose money and 
the safety net of my corporate job, but the 
reward of freedom and success was worth 
the risk. I knew I›d either win … or learn a 
tremendous lesson.

Now here I am, a decade later, still taking 
risks and slaying it in business. I continue 
to push myself out of my comfort zone to 
achieve higher levels of success. I realized 
that overanalyzing choices instead of taking 
action will kill your business (and your 
dreams) faster than anything else. The fact 
is that even a wrong decision will lead to 
learning and growth. This realization gives me 
the confidence to take decisive action again 
and again. With each new risk, I gain more 
experience, knowledge and wins.

If I had played it safe 10 years ago, I would still 
be stuck at a dead-end corporate job living 
a mediocre life. I wouldn›t be a best-selling 
author, own four businesses, have limitless 
income and be on a beach at 2:00 p.m. most 
days. I get to live life on my terms, work on 
my terms and create a legacy for myself and 
my family that is far more valuable than any 
cushy corporate salary.

That all happened because of my willingness 
to nurture my ability to check my ego at 
the door and realize that actual failure is 
remaining paralyzed by fear. Playing it safe 
will keep you from achieving all the amazing 
things you truly desire. By adopting a win-or-
learn attitude, you will be able to go after the 
opportunities that will catapult you towards 
success. It may be scary to take the big 
risks you need to find great success, but it›s 
even scarier to remain in your comfort zone 
without any forward motion.

The choice is yours. You can stand still for 
all eternity playing it safe. Or you can get 
out there and slay your way to freedom, 
alignment and growth.
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Business risks are a necessity, and the greatest 
roadblock to taking action is having a win-or-lose 
mindset. Try to shifting to a win-or-learn mindset 
instead.

Fear of failure is the number one thing holding 
most people back from making the moves 
necessary to change their lives. In business, most 
entrepreneurs are apprehensive about their next 
move. Their fear of failure immobilizes them as 
they overanalyze every angle or possible outcome. 
They become so paralyzed that they avoid making 
any moves. They actively choose the path of least 
resistance, avoiding the risk entirely.

Being risk-averse as a business owner comes at 
a great cost. While you wait it out in fear, your 
opportunity is passing you by. The cost of inaction 
is that you never evolve. You never learn the 
lessons necessary to create the success you desire. 

Entrepreneurs are afraid to fail by taking a risk; but 
the real failure is standing still. Inaction is failure. 
Mistakes are merely lessons.

From win-or-lose to win-or-learn

Business risks are a necessity. The greatest 
roadblock to taking action is having a win-or-lose 
mindset. When you focus on what you have to 
lose, the choices become more difficult. You are 
forecasting a 50% chance of failure rather than 
highlighting all the new opportunities you can 
potentially gain from taking the risk! Focusing on 
the negative creates fear and an inner dialogue 
that tells you the odds of failure are too high to 
be worth it. You are afraid to lose time, money or 
clients, and the sting of that potential loss makes 
you hesitate to move forward.

Try this instead: Approach every new endeavor 
with the mindset that you will either win-or-learn. 

Why Having a Win-or-Lose Mindset Will Kill Your 
Entrepreneurial Dreams

Business risks are a necessity, and the greatest roadblock to taking action is having a 
win-or-lose mindset. Try to shifting to a win-or-learn mindset instead.
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