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فروش کارخانههای آماده
بهرهبرداری
با ما تماس بگیرید:

02165611247
02165612447
02165612448
شرکت نیامش فروشنده کارخانههای آماده بهرهبرداری
جهت سرمایهگذاران محترم برای تولید تجهیزات پزشکی
یکبارمصرف میباشد.

استراتژی محتوا ،اولین گام بازاریابی محتوایی
(بخش دوم)
این متن توسط آقای استاد محمد مهاجر متخصص در
استراتژی محتوا برای فصلنامه نیامش تهیه شده است.

مراحل تدوین استراتژی محتوا
هدفگذاری :چرا قصد دارید محتوا تولید کنید؟ هدف شما از بازاریابی
محتوایی چیست؟ پیش از شروع برنامهریزی برای استراتژی محتوا الزم
است که اهداف خود را بهخوبی بشناسید تا بعدا ً بتوانید درباره دیگر
جزییات استراتژی محتوا بهراحتی تصمیم بگیرید.

مصاحبه با دپارتمانهای کسبوکار برای شناسایی زوایای مختلف
محصوالت بسیار مفید است .از بخش ارتباط با مشتریان نیز نباید غافل
شد زیرا سرنخهای مفیدی از مشکالت و چالشهای مشتریان خواهید
یافت .آیا الزم است به بررسی وبالگ رقبا نیز اشارهکنم؟؟؟

تعیین پرسونای مخاطبان :یکی از پیشنیازهای اصلی تدوین استراتژی
بازاریابی موفق ،شناسایی دقیق افرادی است که مخاطب محتوای شما
خواهند بود (پرسونای مشتریان) .این مرحله برای کسبوکارهای تازهوارد
به دنیای بازاریابی محتوایی و یا ناآشنا به بازاریابی بسیار بااهمیت است.
شناخت دقیق پرسونای مخاطبان به شما این اجازه را میدهد تا محتوایی

فرمتهای محتوا :بعدازاینکه درباره اهداف ،مخاطبان هدف و موضوعات
محتوا تصمیم گرفتید ،وقت این است که فرمتهای محتوایی را انتخاب
کنید .هرکدام از انواع محتوا ویژگیهای خاصی دارد که آنها را از یکدیگر
متمایز میکنند .پستهای وبالگ ،کتابهای الکترونیکی ،اینفوگرافیک،
ویدئو ،پادکست و رسانههای اجتماعی تعدادی از مهمترین انواع محتوا
هستند .فراموش نکنید که هرکدام از این فرمتها برای نوع خاصی از
کسبوکار ،اهداف و مخاطبان مناسب هستند و لزومی ندارد که از همه
آنها استفاده کنید .ازآنجاییکه منابع محدود هستند ،باید بهترین و
اثربخشترین نوع محتوا را انتخاب کنید .درباره فرمتهای مختلف محتوا
و ویژگیهای هرکدام در یک مقاله جدا صحبت خواهیم کرد.

مرتبط و باارزش تولید کنید تا مخاطبها به مشتری تبدیل شوند .در
مراحل پیشرفتهتر بازاریابی محتوایی اهداف شما نیز احتماالً تغییر خواهد
کرد .ممکن است بخواهید گروه جدیدی از افراد را بهعنوان مخاطب
انتخاب کنید و یا بازار هدف فعلی خود را گسترش دهید .اما به هر صورت
فراموش نکنید که بازنگری ساالنه پرسونای مخاطبان امری اساسی در
رشد بازار هدف شما خواهد بود.

ارزیابی محتوا :احتماالً شما نیز مانند اغلب افراد ،بازاریابی محتوایی را
با پستهای وبالگ آغاز کردهاید .اما اگر میخواهید کار خود را گسترش
داده و بر روی دیگر انواع محتوا سرمایهگذاری کنید ،باید درباره آنها
تحقیق کنید تا بفهمید مناسبترین نوع محتوا برای شما چیست .برای
مثال اگر در یک سال گذشته بهطور هفتگی در حال تولید پست وبالگ
هستید ،شاید بد نباشد که خالصه تمام این مقاالت را در یک کتاب
الکترونیکی ( )eBookجامع گردآوری کنید تا راه جدید برای ارائه
محتوا به مخاطبان خود داشته باشید .همچنین با ارزیابی نتایج بازاریابی
محتوایی خود در سال گذشته ،میتوانید راهها و اهداف جدیدی برای سال
آینده خود تعریف کنید.

موضوعات مرتبط تقویم محتوا ،بهترین دوست بازاریابی
محتوایی
ایده یابی :در این مرحله باید به یکی از اساسیترین سؤالها درباره
بازاریابی محتوایی پاسخ دهید؛ محتواهای شما چه موضوعاتی خواهند
داشت؟ مطمئناً بدون دانستن پاسخ این پرسش نمیتوانید بازاریابی
محتوایی را آغاز کنید .یکی از راههای مناسب برای ایده یابی،
جلسات طوفان فکری ( )Brainstormingاست .همچنین

کالم آخر :استراتژی محتوا گام ابتدایی شما در بازاریابی محتوا است
که از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است .تدوین یک استراتژی محتوای
موفق به زمان ،تالش ،سازماندهی و خالقیت نیاز دارید؛ اما مطمئن باشید
نتیجه بهدستآمده ارزش تمام این زحمات را خواهد داشت.
www.mohammadmohajer.ir
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انتخاب سیستم مدیریت محتوا :شاید تا به اینجای تدوین استراتژی
محتوا به این مرحله چندان فکر نکرده باشید اما بههرحال برای مدیریت
محتوا نیاز به یک سیستم خواهید داشت .چند مرحله اساسی مدیریت
محتوا عبارتاند از تولید ،انتشار و آنالیز محتوا .در حال حاضر سیستمهای
مدیریت محتوای متنوعی وجود دارند که ورد پرس ( )WordPressو
جومال ( )Joomlaاز معروفترین آنها هستند.

انتشار و مدیریت محتوا :تا به اینجا در حال برنامهریزی و آمادهسازی
بازاریابی محتوایی بودیم اما کمکم وقت این است که وارد مرحله عملیاتی
شویم .تقویم محتوا در انتشار محتواهای متناسب و متنوع کمک شایانی
به شما خواهد کرد .همچنین اگر قصد فعالیت در رسانههای اجتماعی
رادارید باید یک تقویم محتوای مختص آن نیز تهیه کنید .بهاحتمالزیاد
بسیاری از موضوعاتی که انتخاب کردهاید محتواهای همیشه سبزی
( )Evergreenهستند که تا مدتها اعتباردارند .اما در کنار این مقاالت
باید به موضوعات روز و ترندهای جاری نیز توجه کنید .اینگونه مقاالت
باعث میشوند ترافیک ورودی به سایت شما در آن بازه افزایش چشمگیری
داشته باشد .کسبوکارهای زیادی از مراسمهای مهمی مانند عید نوروز
یا شب یلدا استفاده میکنند ،اما نیازی نیست شما خود را تنها به همین
مناسبتها محدود کنید .مناسبتهای کوچکتر نیز فرصت مناسبی برای
اجرای کمپینهای بازاریابی محتوایی و تولید محتواهای مناسبتی هستند.

5

برند شدن ،راز مدیران و کارآفرینان افسانهای
این متن توسط آقای استاد مسعود عباسی مقدم مدرس و مشاور
برند سازی و فروش برای فصلنامه نیامش تهیه شده است

مقدمه :مدیران اولین گروهی بودند که به دنبال برند سازی شخصی خود بودهاند.
آنها خیلی زود به این نتیجه رسیدند که اگر برند سازی برای سازمان ،کاال و
خدمات مفید است ،میتواند برای شخص آنها هم مؤثر باشد .از دیگر سو ،امروزه با
توجه به بیثباتی مشاغل ردهباال ،برند سازی شخصی به مدیران کمک میکند برای
خود اعتباری شخصی ایجاد کنند که قابلانتقال به موقعیتهای شغلی دیگر باشد.

ممتاز و یا حتی مشتریان عادی یا شرکای تجاری ،هیچکسی زنگ نمیزند تا با
شرکت الف صحبت کند ،بلکه آنها تماس میگیرند تا با شما یا مدیران شما صحبت
کنند .اگر بخواهیم راحتتر صحبت کنیم ،علت انتخاب یک اسم برای سازمان این
است که مردم فکر کنند شما مجموعهای بزرگتر از خودتان هستید ..حال سؤال این
است که وقتی کسی میتواند یک انسان قابلاعتماد را برای حل مسائل خود انتخاب
کند ،چرا باید سراغ مجموعهای برود که ماهیت شرکتی دارد؟

برند سازی شخصی مدیران چیست؟ امروزه برند شخصی مدیران است که
کسبوکارها را رونق میبخشد و بهعنوان سالحی قدرتمند برای دیده شدن ،تمایز
و پیروزی در بازار رقابتی عمل میکند .برند شخصی مدیران ،وکیل تاماالختیار
مدیران است؛ بهعبارتدیگر بهجای شما ،این برند شما است که بازاریابی میکند،
برند شما است که در ذهن مشتری میماند و حتی زمانی که در سفر هستید ،برند
شما بهجای شما کار میکند و ایدههای جدید و شرکای جدید را به سمت خود
جذب میکند .مدیران میتوانند از برند شخصی برای پیدا کردن اعتبار یا ارتقای
کسبوکار خود بهره ببرند.

مدیریت کارکنان از طریق برند سازی شخصی :در دنیای اجتماعی امروز که
نفوذ شخصی افراد بیش از همیشه نقش مؤثر دارد ،مدیران باید به قدرت برند
سازی شخصی پی ببرند .اکنون عصر مدیریت از طریق نفوذ است و نفوذ یک انتخاب
شخصی است .مدیران هنوز هم باید تصمیمات سختی بگیرند که ممکن است
خوشایند هیچکس نباشد ،اما اگر بخواهند از نفوذ خود استفاده کنند ،باید شخصیت
خود را نشان دهند .برند سازی شخصی مدیران میتواند به سازمانها کمک کند که
برندهای تجاری قوی ایجاد کند.

برند سازی شخصی کارآفرینان :در طول تاریخ کسبوکار ،هیچوقت بهاندازه
امروز ساختن یک برند شخصی برای کارآفرینان مهم نبوده است .درصورتیکه
برای کسبوکار خود برنامه برند سازی دارید ،داشتن استراتژی برند سازی شخصی
میتواند به شهرت و موفقیت دوچندان شرکت شما کمک کند .شما نباید بین
برند سازی شرکت یا شخصی خود یکی را انتخاب کنید ،بلکه میتوانید هر دو
را باهم پیش ببرید .امروزه کارآفرینان موفق همگی برندهای شخصی قدرتمندی
دارند که برای افزایش دیده شدن و جذب مشتری برای شرکتهای خود از آن
استفاده میکنند.

جمعبندی :ساخت برند شخصی برای مدیران ،نهتنها ارزشمندترین سرمایه هر
سازمان محسوب میشود ،بلکه تنها سرمایهای است که هیچ رقیبی نمیتواند
کپیبرداری کند .درمجموع میتوان گفت مواردی نظیر ایجاد اعتبار و رهبری فکری،
رشد شبکه ارتباطی ،جذب فرصتهای جدید ،افزایش فروش و سود و رسیدن هرچه
سریعتر به اهداف در کسبوکار از مهمترین مزایای داشتن برند شخصی مدیران
است .برای ساخت یک برند شخصی قدرتمند ،مدیران باید از طریق آموزش ،مشاوره،
پژوهش ،مطالعات و تجربیات ،صالحیتها و تواناییهایی خود را ارتقا دهند تا بتواند
به نحو شایستهای ،به ایفای نقش پرمسئولیت و درعینحال تخصصی مدیریت بپردازد.

چرا برند سازی شخصی برای مدیران و کارآفرینان الزامی است؟ فرض
کنید شما سازمانی به نام الف را مدیریت میکنید ،مطمئن باشید از میان مشتریان

www.Moqaddam.com

شرکت نیامش

مشاور سرمایه گذاری،
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با ما تماس بگیرید
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چهار اهرم افزایش کارایی و موفقیت
متن زیر توسط آقای دکتر اکبر عباسی مربی و مشاور توسعه فردی و تعالی سازمانی؛
مدیرمسئول انتشارات پیک مشاور برای فصلنامه نیامش تهیه شده است.

موفقیت چیست؟ روزی دریکی از سمینارهایم وقتی خودم را معرفی میکردم
گفتم که اولین شغل مدیریتی که داشتم در سن  23سالگی بود که مسئولیت یک
گروه  45نف ِر در حوزه اجرایی مخابرات را به عهدم گرفتم .یکی از حاضرین پرسید
به کجا وصل بودهام که در سن  23سالگی این پست را به من محول کردهاند! پاسخ
این سؤال جالب بود ،چراکه من مسئولیتی را پذیرفته بودم که دیگران از پذیرش آن
مسئولیت امتناع میکردند؛ این راز موفقیت من درگرفتن یک پست بهظاهر باال در
جوانی بود و از منظر بیرونی این ماجرا موفقیت بهحساب میآمد .موفقیت ازنظر هر
فرد تعریف ویژهای دارد؛ یکی آن را در ثروت میبیند ،دیگری آن را در داشتن ارتباط
مناسب با دیگران و کسانی هم هستند که موفقیت را در داشتن خانوادهای شاد و یا
شغلی خاص .اگر عرصههای موفقیت رو به زندگی ،کار و کسب ،معنویت ،رشد فردی،
سالمتی ،ارتباطات و مواردی از این قبیل در نظر بگیریم ،قطعاً داشتن بهرهوری و
کارایی میتواند سرعت دستیابی به موفقیت را افزایش دهد .برای دستیابی به کارایی
بهتر سادهترین راه ،رجوع به خود و عادتهایی است که داریم و در این مقاله به چهار
رکن اساسی اثرگذار در کارایی بهعنوان اهرمهایی برای افزایش کارایی میپردازم.
اهرمهای اثرگذاری که در هر شخصی بهصورت اختصاصی قابلبررسی است و به ما
بهترین خود باشیم .برای داشتن یک
کمک میکند تا احساسی عالی داشته باشیم و
ِ
زندگی سالم و پربار یا به عبارتی کارآمد ،باید بر این چهار حوزه مسلط باشیم و
مراقبت ویژهای از هرکدام از اینها داشته باشیم و پیشنهاد میکنم هر یک از اهرمها
را بهعنوان عاملی اثرگذار قلمداد و در آن زمینه عادتهایی کلیدی برای خود ایجاد
کنیم.

اهرم سوم؛ تحرک :انسان از بدو خلقت همواره داری تحرک کافی بوده و امروزه
تکنولوژی موجب شده است که تحرک ،به کمترین میزان خود در طول تاریخ بشر
برسد و این بهنوبه خود آسیب بسیار جدی بر عملکرد ما دارد .سبک زندگی امروزی
ما را به سمتی برده است که تعدادی از ما ورزش را بهعنوان نوعی تحرکت در برنامه
زندگی خودداریم اما بدن فرق این ورزش و تحرکی که روزانه الزم دارد با بهخوبی
متوجه میشود؛ یعنی تحرک فقط ورزش نیست .درک این نکته حائز اهمیت است؛
بعضی از ما هفتهای دو یا سه روز را به ساعتی ورزش اختصاص میدهیم و بقیه
را کمتحرک باقی میمانیم و تصور میکنیم که بهاندازه کافی تحرک داشتهایم.
تحرک باعث تقویت اتصاالت سلولهای عصبی شده و ترشح انتقالدهندههای
عصبی مثبت (ازجمله دوپامین ،سروتونین و )...کمک میکند تا ما در مواجه با
چالشها و تطبیق با آنها عملکرد بهتری داشته باشیم .بدن نیاز به سه نوع حرکت
دارد :حرکات ریز مث ً
ال یک حرکت کوچک کششی موقع باز کردن ایمیل یا استفاده
از پله بهجای آسانسور؛ البته بعضیاوقات ،تغییر وضعیت نشستن حدود هر 15
دقیقه و // ،...حرکات کوچک مث ً
ال نیم ساعت پیادهروی سبک 10 ،دقیقه انجام
حرکات کششی و هوازی و // ...و حرکات بزرگ مانند دویدن ،فوتبال ،والیبال و. ...
اهرم چهارم؛ ذهن آگاهی (مایندفولنس) :شاید با این آزمایش مواجه شده
باشید .بعد از خواندن این پاراگراف چشمان خودتان را ببندید و  30ثانیه به
ال به هیچچیز فکر نکنید .لطفاً اگر قب ً
هیچچیز فکر نکنید؛ اص ً
ال این آزمایش را انجام
ندادهاید چشمانتان را ببندید و به چیزی فکر نکنید .سی ثانیه تمام شد اما حدس
میزنم نتوانستهاید به چیزی فکر نکنید چراکه افکار ما بدون اینکه کنترلی روی
آنها داشته باشیم ،سرازیر میشوند و تقریباً هیچ کاری از دستمان برنمیآید .با
تمرین تکنیکهایی مانند مراقبه ،میتوانیم یاد بگیریم بر ذهنمان تسلط نسبی پیدا
کنیم .ذهن آگاهی به روایتی توجه به شیوهای خاص است؛ توجه هدفمند ،بودن در
لحظه و بدون قضاوت یا به عبارتی فکر کردن در مورد فکرمان .و نتیجه ذهن آگاهی
این است که میتوانیم بهجای اینکه در افکار و احساساتِ
ذهن متفکرمان فروبرویم،
ِ
بیشتر با ذهن مشاهدهکننده خود باشیم و در یککالم ذهن آگاهی زندگی در اینجا
و اکنون است و رهایی از دام احساسات و افکار .برای تقویت ذهن آگاهی میتوان
کارها را آگاهانه انجام داد؛ مث ً
ال موقع مسواک زدن تمرکز کامل خود را روی مسواک
زدن قرار دهیم ،بااراده به هر حرکتی که مسواک روی دندانها و لثه ما دارد تمرکز
کنیم ،موقع خوردن صبحانه به تکتک کارهایی که انجام میدهیم فکر کنیم،
برداشتن چاقو ،تکه کردن پنیر ،گذاشتن پنیر روی نان ،جویدن لقمه و ،...با دقت و
بااراده .تسلط بر این چهار اهرم موجب افزایش بهرهوری و بهبود عملکرد ما در هر
زمینهای میگردد؛ لطفاً از این اهرمها استفاده کنید.
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اهرم اول؛ خواب :یکی از عادتهای کلیدی که میتواند زندگی و بهرهوری را
بهشدت تحت تأثیر قرار دهد خواب است؛ بله خواب .خواب یک امر ضروری در
حیات انسان است که کاهش آن باعث به هم ریختن فعالیتهای عصبی ،شیمیایی
و الکتریکی مغز میشود و آثار مخربی بر حوزههای مختلف زندگی دارد؛ روحیه،
عملکرد ،بهرهوری ،ارتباطات و حتی زمینههایی مانند سیستم گوارش ،عملکرد قلب
و عروق و حتی سیستم ایمنی .تحقیقی در دانشگاه پنسیلوانیا انجامشده که در آن
افراد را در چهار گروه مورد آزمایش قراردادند :گروه اول را مجبور کردند که سه روز
متوالی نخواند // ،گروه دوم به مدت دو هفته هر شب فقط چهار ساعت خوابیدند// ،
گروه سوم به مدت دو هفته هر شب شش ساعت خوابیدند  //گروه چهارم به مدت
دو هفته هر شب هشت ساعت خوابیدند .و جالب این بود که دسته چهارم عملکرد
کام ً
ال مناسبی از خودشان نشان دادند اما گروه سوم و دوم بهاندازه گروه اول کاهش
شدید عملکرد را نشان داده و بهرهوری بهشدت در آنها افت کرد و تعداد خطاهایی
که در انجام کار روزانه داشتند بهشدت افزایش پیدا کرد .این تحقیق نشان داد که
کم خوابیدن مداوم با چند شب نخوابیدن چندان تفاوتی ندارد و در کاهش و افت
عملکرد بهشدت اثرگذار است .هفت و نیم تا نه ساعت خواب شبانه (به عبارتی خواب
مداوم) برای داشتن عملکردی مناسب از نیازهای کلیدی انسانهاست و این خود
متأثر از سیکل عملکردی مغز است به این معنی که عملکرد مغز انسان در طول زمان
ثابت نمیماند بلکه دارای دورهای  90دقیقه تا دوساعته است که هر فرد میتواند این
دوره را در خود شناسایی و کارهای خود را بر اساس آن تنظیم نماید تا به حداکثر
بهرهوری جسمی و ذهنی خود دست پیدا کند .تسلط بر سیکل کارایی مغز به ما این
امکان را میدهد که بتوانیم کارهای سنگین خود را به قطعات  90دقیقه تا دو ساعت
تقسیم کنیم و با استراحتی ده تا پانزدهدقیقهای بین دو سیکل کارایی مغز ،بهترین
عملکرد و کارایی را تجربه کنیم؛ البته این بازه زمانی برای هر فرد مقداری
خاصی است که به تجربه و بهصورت انفرادی مشخص میشود.

اهرم دوم؛ تغذیه :تغذیه مناسب و سالم عملکرد عالی میشود .غذای سالم به ما
کمک میکند در طول روز هوشیار ،پرانرژی و دارای عملکرد باال باشید .و مخاطب
عزیز این مجله بهخوبی میداند که غذای سالم چیست اما من هم اشارهای به
آن دارم .رژیم غذایی سالم این مشخصهها را دارد :مواد مغذی الزم را به بدن
میدهد ،کالری زیادی ندارد و حاوی مواد ناسالم مانند چربیهای ترانس و مواد
شیمیایی مضر نیست .خالصه اینکه غذای سالم غذایی است که نسبت مواد مغذی
به کالریاش مناسب است و فاقد مواد مضر است؛ سبزیها ،میوههای رنگارنگ،
آجیل ،پروتئین و از همه مهمتر آب و البته یک سری تکنیکها :استفاده از بشقاب
کوچک ،قرار دادن قاشق و چنگال روی بشقاب ،در حین جویدن لقمه ،استفاده
از میان وعدههای سالم و مغذی ،دور از دسترس قرار دادن تنقالت ،افزودن تعداد
وعدههای غذایی ،و...
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خالقیت و نوآوری ،ایده پردازی ،خالقیت و
طراحی یک مسیر و ثبت اختراع
این متن توسط سرکار خانم زهرا قضاوی مخترع ،عضو رسمی فدراسیون بینالمللی
مخترعین ( ،)IFIAبرندهی مدال طالی چالش  ،solve mitبرندهی مدال نقره از
مسابقات جهانی اختراعات ترکیه ( ،)ISIFدانشجوی کارشناسی مهندسی پزشکی
(گرایش بیوالکتریک) برای فصلنامه نیامش تهیه شده است.

خالقیت تعریف ایده :ایده یک طرح ذهنی است که درواقع بهعنوان یک پاسخ و
راهحل در مقابل یک مشکل یا مسئله یا یک نیاز مطرح میشود.
ایده پردازی در ثابت حل مشکالت موجود :همهی افراد بدون شک در طول
زندگی خود با یک سری مشکالت یا کمبودهای کوچک یا بزرگی مواجه میشوند
که این مشکالت و فقدانها باعث جرقهای در ذهن آنها میشود .برای مثال :ایدهی
کاله نابینایان ،درزمانی به ذهن مخترع این طرح رسید که مشکالت و آسیب هر
فراوان نابینایان در تشخیص موانع بر سر راهشان مشابه کرد و این باعث شد اختراعی
نهچندان مشکل اما بسیار کاربردی پدید آورد .پس اگر با دقت و بادید یک فرد خالق
و ایده پرداز دنیای به اطرافمان بنگریم شاید در روز با ایدههای متفاوتی مواجه شویم،
اما نکتهی مهمتر از ایده پردازی اعتبار سنجی یک ایده است درست است در گام
اول بدون قضاوت و سنجش و آزادانه باید ایدههای خود مطرح کنیم اما پسازآن
برای ادامه دادن مسیر باید ایدهها مکان و اعتبار سنجی شوند و آن ایدهای که واقعاً
میتواند مفید باشد و قابلیت تبدیلشدن از ایدهی خام به یک محصول را دارد را
در پیش گرفت.
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مسیر تبدیل یک ایدهی خام به یک محصول :اولین گام که انتخاب درست
یک ایده بود که بررسی کردیم .گام دوم بسط دادن ایده میباشد یعنی تا حدی که
ممکن است باید آن ایده را با استفاده از خالقیت و تجربه و مشاهده و اطالعات خود
گسترش دهیم تا به یک ایدهی ناب و  High-techتبدیل شود که بتواند در قالب
یک محصول اما چندین مشکل را برطرف کند و چندین کارایی داشته باشد( .توجه
کنید این موضوع همیشه و برای همهی ایدهها صادق نیست و گاها ایدههایی وجود
دارند که در اصل ویژگی منحصربهفرد آنها و نکتهی قابلتوجه آنها ساده بودن در
عین کارایی باالی آنهاست) گام سوم :مطالعهی بسیار در باب مسئله و زمینهی ایده
و تفکر ماست که باید مقالهها و کتابهای مختلف به زبانهای مختلف که اعتبار
باالیی دارند و جدید هستند را حتی المکان مطالعه کرده و یادداشتبرداری کنیم و
بر اساس یکی از تجربهی شخصی خودم و سایر افراد در این حیطه مهمترین منابع
تحقیق و توسعهی ایده منابع انسانی مطلع هستند .یعنی صحبت با افرادی که در آن
زمینه و حیطه سالهاست در حال کسب تجربه و علم هستند .گام چهارم :نوشتن هر
آنچه حاصل تحقیق و پژوهش در باب بسط و گسترش دادن ایده بوده است و مرتب
کردن مطالب .گام پنجم :تنظیم یک مقاله برای اقدام به ثبت اختراع آن محصول
میباشد (توجه کنید اصوالً این مرحله همراه با ساخت محصول میباشد اما گاها
افرادی هستند که ابتدا برای آسوده بودن خیال خودشان از حفظ امنیت اطالعات
محصولشان ابتدا آن را ثبت و سپس اقدام به تولید محصول میکنند ).اما ازنظر من
خود ساخت محصول میتواند از طریق تجربهای که به شخص میدهد اطالعاتی را در
اختیار فرد قرار دهد که با خواندن هیچ مقاله یا کتابی به این حد و اینطور به دست
نمیآیند .که مقالهی ثبت اختراع باید شامل اظهارنامه ،توصیف نامه و ادعانامه باشد
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که هرکدام بهنوبهی خود بسیار حساس و حائز اهمیت میباشند و چگونگی تدوین
آنها و توضیح مفصلی دارند.

تعریف اختراع Invention:اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار
فرآیند یا فراوردهای خاص را ارائه میکند و مشکلی را در یک حرفه ،فن ،فناوری
صنعت و مانند آنها حل میکنند( .تعریف مطابق ماده یک قانون ثبت اختراعات
ایران) اختراع باید نوآورانه -کاربردی و جدید باشد.
اظهارنامه ثبت اختراع باید شامل موارد:
-۱اسم ،شماره ملی ،نشانی ،کد پستی تابعیت و سمت متقاضی را به دست میآیند.
-۲عنوان اختراع بهنحویکه اختراع ادعایی را مشخص کند و دارای کلماتی مثل بهتر
و ..نباید باشد و ترجیحاً بین  ۳تا  ۱۰کلمه باشد.
-۳تعداد صفحات توصیف نامه ،ادعاها ،خالصه توصیف اختراع و نقشهها
-۴تعیین طبق اختراع بر اساس طبقهبندی بینالمللی اختراعات
-۵تعیین ضمایم.
توصیف نامه اختراع :در توصیف نامه عنوان اختراع با دقت آورده و سپس به توضیح
جنبهی فنی و تکنولوژی دستگاه خود میپردازید و کامل و جامع بعد فنی دستگاه
یا طرح را افشا میکنید در این مرحله ممکن است از یک سری نقشهها و نمودارها
استفاده کنید که با شمارهگذاری صفحات و توضیحات آنها میتوانید مطالب را برای
خواننده آسانتر کنید .در این قسمت باید جنبهی فنی و قطعات دستگاه و کاربرد هر
قطعه و چگونگی ارتباط آنها باهم بهطور کامل و بدون شبهه توضیح داده شود به
صورتی که هر کس بتواند چگونگی کارکرد اختراع را متوجه شود .اگر آزمونوخطایی
انجامشده است در این قسمت باید همراه با نتیجه توضیح داده شود.
ادعانامه اختراع :بر طبق مادهی  ۱۱قانون ثبت اختراعات بایستی ویژگیهای فنی
قابل حمایت ،نکته یا نکات نوآورانه مربوط به اختراع موردنظر وجود دارد را با جمالت
قابلاثبات بیان کنید .توجه داشته باشید ادعانامه اختراع یک محصول شامل تشریح
و توضیح جدید بودن  optionهای طرح و نوآورانه بودن آن است و مزایای اختراع
را در این قسمت بیان نمیشود.
مزایای ثبت اختراع:
-۱ایجاد موقعیت رقابتی قوی در بازار
-۲بازگشت سرمایه و تحصیل سود
-۳تحصیل درآمد از طریق قراردادهای  licenseو واگذاری
-۴دستیابی به فناوری از طریق  licenseهای متقابل
معایب ثبت اختراع:
-۱افشای کامل اختراع
-۲زمان طوالنی ثبت اختراع
-۳هزینه باالی ثبت اختراع
-۴پرداخت هزینه حق شارژ

معرفی کتابهای دکتر محمدجعفر حسینی شیرازی

طب سنتی ایرانی ،طب گیاهی؛
جلد اول
محمدجعفر حسینیشیرازی

qrco.de/bcNgYX

طب سنتی ایرانی ،طب گیاهی؛
جلد دوم
محمدجعفر حسینیشیرازی

qrco.de/bcNgYB

طب سنتی ایرانی ،طب گیاهی؛
جلد سوم

qrco.de/bcNgXr
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محمدجعفر حسینیشیرازی
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یکصد درس برای تقویت حافظه و
یادگیری بهتر

کارآفرینی در مهندسی پزشکی
محمدجعفر حسینیشیرازی

محمدجعفر حسینیشیرازی

qrco.de/bcNgWi
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qrco.de/bcNgVK
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آینده پژوهی در
مهندسی پزشکی

اقتصاد تجهیزات پزشکی

محمدجعفر حسینیشیرازی

محمدجعفر حسینیشیرازی
qrco.de/bcNgTf

qrco.de/bcNgUi

ساختار پمپهای دندهای مذاب
پلیمری جهت ایجاد فشار در
دستگاههای اکسترودر پالستیک

ایمنی استریل با گاز اتیلن اکساید
محمدجعفر حسینیشیرازی

محمدجعفر حسینیشیرازی

qrco.de/bcNgYr

qrco.de/bcNgZE

دست نوشتههای یک کارآفرین
با رویکرد کارآفرینی در صنعت
سالمت

شماره 23

طراحی و تجهیزات آزمایشگاه
کنترل کیفیت تولیدی در صنعت
تولید تجهیزات پزشکی
محمدجعفر حسینیشیرازی

محمدجعفر حسینیشیرازی

qrco.de/bcNgVl

11
qrco.de/bcNgWB

نقش مهم واقعیت افزوده و مجازی در صنعت سالمت
مطلب زیر توسط سرکار خانم غزاله شعبانی سرخنی کارشناس ارشد مهندسی
پزشکی بیمارستان امام رضا ع آمل ،مجری تکنولوژیهای واقعیت افزوده و مجازی
در صنعت سالمت کشور -فعال رسانه برای فصلنامه نیامش تهیهشده است.

با پیشرفت علم و ظهور تکنولوژیهای مختلف ،مسیر زندگی انسان هیجانانگیزتر

دنیای واقعی روی تصاویر دوربینها رایج گردید .در حال حاضر صنایع بسیاری

شد و با ورود تکنولوژیهای واقعیت افزوده و مجازی مسیر پیشرفت صنعت

عالقهمند به بهکارگیری امکانات  ARبرای به اشتراکگذاری دانش ،آموزش،

سالمت در سراشیبی صعودی قرارگرفته است .بهراحتی میتوان گفت انقالبی

مدیریت اطالعات و سازماندهی جلسات دور هستند .اکنون این فناوری

در صنعت سالمت و مراقبتهای بهداشتی رخداده است .این فناوریها با

درحالتوسعه در حوزه پزشکی ،درمان بیماریهای روانشناسی (وحشت،

ایجاد تجربه متفاوتی از مسیر گذشته ،نوید آیندهای هوشمند را برای انسانها

اضطراب ،اختالالت عصبی و ،)...عملهای جراحی ،آموزش دانشجویان و ...سایر

میدهند .در ادامه بیشتر با این دو تکنولوژی (واقعیت افزوده و مجازی) آشنا

حوزههای مختلف است .با توجه به اینکه استفاده و تنظیم فناوری واقعیت افزوده

میشوید VR .مخفف  Virtual Realityاست که به معنی واقعیت مجازی

و مجازی در هر حوزهی پزشکی نیازمند تخصص گرایی و استفاده از پایگاه داده

است .همونطور که از نامش مشخص است ،به این معناست که واقعیتی که دیده
میشود کام ً
ال مجازی است .به بیان بهتر هر آنچه در نمایشگر دیده میشود،

تخصصی و صرف هزینه میباشد ،اولویتبندی کاربردهای این فناوریها در
جهت تخصیص منابع حائز اهمیت است؛ از همین رو بر اساس نتایج پژوهش

مجازی و ساختهی کامپیوتر است ولی در واقعیت افزوده فقط بخشی که به

پیشرو مشخص گردید که مهمترین کاربرد فناوریهای واقعیت افزوده و مجازی

دنیای واقعی اضافه میشود ،مجازی و ساختهی کامپیوتر است .همانطور که

در پزشکی حوزهی آموزش میباشد .استفاده از نرمافزارهای شبیهسازی واقعیت

اشارهشده واقعیت افزوده و واقعیت مجازی ،هر دو مبتنی بر تصاویر ایجادشده

مجازی ابزاری مناسب در جهت آموزش و یادگیری دانشجویان پزشکی و

توسط کامپیوتر میباشند .بااینحال وجه تمایز این دو در این است که در

پرستاران محسوب میشود .در رتبه دوم کاربردهای فناوریهای واقعیت افزوده

واقعیت مجازی ( )VRکلیه عناصر درک شده توسط کاربر ،ساختهشده توسط

و مجازی بهکارگیری این فناوریها در حوزهی جراحی قرار دارد .با توجه به

کامپیوتر هستند .اما در واقعیت افزوده ( )ARبخشی از اطالعاتی را که کاربر درک

یافتههای پژوهشگران در عملهای مختلف جراحی مانند فک و صورت ،مغز،

میکند ،در دنیای واقعی وجود دارند و بخشی توسط کامپیوتر ساختهشدهاند.

کبد و چشمپزشکی از این فناوریها استفادهشده است.

با اینکه واقعیت مجازی ( )VRنیازمند تجهیزات خاص خود میباشد ،از واقعیت

قابلیتهای بهکارگیری فناوریهای واقعیت افزوده و مجازی مانند مفهومسازی

افزوده ( )ARمیتوان با ابزارهای سادهتری مانند اپلیکیشنها و نرمافزارهای

سهبعدی ،شبیهسازی رویهها و فرایندهای جراحی و امکان جهتیابی موجب

قابلنصب بر روی تب لتها و گوشیهای هوشمند استفاده نمود که قابلیت

اهمیت کاربرد این فناوریها در حوزه آموزش پزشکی و عملهای جراحیشده

افزودن امکانات واقعیت افزوده رادارند .با نصب این نرمافزارها ،تصاویر توسط

است .فناوری واقعیت افزوده با قرار دادن تصاویر قبل و بعد از عمل جراحی

دوربین گوشی هوشمند و سایر سنسورها (مانند میکروفون GPS ،و )...بهعنوان

بر روی یک زمینه جراحی زنده ،جراح را به تجسم ساختارهای حیاتی که

ورودی دنیای واقعی به نرمافزار واقعیت افزوده داده میشود ،سپس پردازش

بادید مستقیم قابلرؤیت نیستند قادر میسازد .استفاده از ساختارهای آناتومی

تصویر انجامشده و متناسب با آن ،اطالعات دیجیتالی که میتواند تصاویر ،صدا

سهبعدی نسبت به تصاویر مسطح سنتی در آموزش دانشجویان بسیار مؤثرتر

و ...باشد قابلاستفاده میباشد .عالوه بر آن امکان مشاهده محتوای واقعیت

است نتیجهی مطالعات محققان اشاره به تأثیر این فناوریها در کالبدشناسی

افزوده از طریق هدستهای  ARمانند  HoloLensنیز وجود دارد .انسان توسط

داشت .همچنین به کاربرد نرمافزارهای واقعیت مجازی در آموزش دندانپزشکی

حواس خود دنیای اطرافش را درک میکند .ترکیب همزمان دنیای واقعی و

اشاره کردند ،و به استفاده از نرمافزارهای مرتبط با واقعیت مجازی و افزوده در

تصاویر مجازی مفهوم واقعیت افزوده را شکل میدهد .کاربردهای واقعیت افزوده

عملهای جراحی پرداختهشده است.

و واقعیت مجازی بسیار گسترده است .نخستین تالشها برای دستیابی به
فناوری واقعیت افزوده در دهههای  50و  60میالدی آغاز شد .مورتون هیلینگ
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را میتوان پدر واقعیت افزوده دانست .او در سال  1962میالدی اولین ایده این
فناوری را باهدف اطالعرسانی به افراد در شرایط خاص مطرح کرد .نخستین
نمایشگر واقعیت افزوده یک ابزار پوشیدنی بود که روی سر قرار میگرفت و فرد
میتوانست تصاویر گرافیکی ایجادشده توسط رایانه را تجربه کند .این مسیر تا
دهه  90میالدی بهتدریج درحالتوسعه و پیشرفت بود.
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ازنظر خبرگان پژوهش ،اولویت سوم کاربردهای فناوریهای واقعیت افزوده و
مجازی در طراحی بازیهای سالم با توجه به فراگیر بودن آنهاست .با توجه به
گسترش استفاده از ابزارها و تجهیزات الکترونیکی مانند گوشیهای هوشمند و
تبلتها ،بازیسازی ابزاری پرکاربرد جهت تعامل با سایر افراد محسوب میشود.
عالوه بر جنبهی سرگرمی بازیهای دیجیتالی جنبهی یادگیری این دسته از
ابزارها حائز اهمیت است همچنین به طراحی بازی با استفاده از واقعیت افزوده
برای کودکان دبستانی اشاره میشود .تشخیص بیماری و کنترل رفتار بیمار

در این زمان یکی از محققان شرکت بوئینگ برای نخستین بار واژه واقعیت

اولویت بعدی کاربردهای فناوری واقعیت مجازی و افزوده در حوزهی پزشکی

افزوده را مطرح کرد .کاربردهای متنوع واقعیت افزوده در سال  1997در

محسوب میشود .در حوزهی روانشناسی و تحلیل ذهن بیمار استفاده

حوزههای پزشکی ،ساخت و تولید ،فعالیتهای مکانیکی و همچنین حوزه

از نرمافزارهای واقعیت مجازی کمک زیادی به عملکرد شناختی

سرگرمی موردتوجه قرار گرفت و پسازآن استفاده از ترکیب تصاویر گرافیکی و

افراد میکند .همچنین استفاده از هدست های پیشرفته واقعیت

مجازی در کنترل و مدیریت درد بیماران تأثیر دارد .در همین راستا پژوهشگران

با توجه به وجود تحریمهای اقتصادی در خصوص دسترسی به

به کاربرد فناوری واقعیت مجازی برای غلبه بر فوبیای دندانپزشکی پرداختند

برخی از فناوریهای خارجی ،سرمایهگذاری و حمایت از طرحهای

و در مطالعهی خود به کاربرد واقعیت مجازی در کنترل درد بیماریهای قلبی

پژوهشی و استارت آپهای این حوزه ،راهکار مناسبی برای توسعهی

اذعان داشتند .درنهایت مطابق نظر خبرگان پژوهش داروسازی آخرین کاربرد

فناوریهای واقعیت افزوده و مجازی محسوب میشود .واقعیت افزوده یکی

فناوری واقعیت مجازی و افزوده در حوزهی پزشکی میباشد .نرمافزارهای

از امیدوارکنندهترین فناوریهای سالمت دیجیتال در حال حاضر است و این

واقعیت مجازی در تشخیص ترکیبات داروها و چیدمان داروهای یک داروخانه

پتانسیل را دارد که مراقبتهای بهداشتی و داروهای روزمره را بهطور کامل

کاربرد دارد .این نتیجه هم راست با مطالعات آنها در خصوص کاربردهای

برای پزشکان و بیماران تغییر دهد .آموزش در عصر امروز ،نیازمند روشهای

این فناوریها در حوزهی فارماکولوژی است .ازجمله محدودیتهای این پژوهش،

نوین است ،که بتواند در زمان کمتر و با عمق بیشتری مطالب را به فراگیر تعلیم

استفاده از روش قطعی در رتبهبندی کاربردهاست که میتوان از رویکردهای

دهد .در عرصهی پزشکی نیز آموزش عملی و کارا میتواند فرصتهای آموزشی

فازی و خاکستری جهت دسترسی به اطالعاتی نزدیکتر به واقعیت استفاده

جدید و مؤثری را ایجاد کند .امید است که با توجه به پاندمی کورونا با استفاده

کرد .همچنین استفاده از روش مرور سیستماتیک یا روش فراترکیب جامعه

از این فناوریها هم درزمینهی آموزش دانشجویان پزشکی و مهندسی پزشکی

مطالعاتی بیشتری را در برمیگیرد .اما در این پژوهشها ،مشخص گردید که

و هم درزمینهی مراقبتهای بهداشتی بیماران در ایام قرنطینه کورونا و بقیه

آموزش دانشگاهی و جراحیهای پزشکی مهمترین کاربردهای فناوری واقعیت

بیماریهای تحت نظر موجب به حداقلترین رسیدن آسیب به جامعه باشیم

مجازی و افزوده در حوزهی پزشکی هستند.

که خوشبختانه در این چند سال اخیر شرکتهای بومی مناسبی درزمینهی

از همین رو پیشنهاد میگردد که مدیران دانشگاههای علوم

تکنولوژیهای واقعیت افزوده و مجازی آغاز به کارکردهاند.

پزشکی عالوه بر سرمایهگذاری در تجهیز کالسهای درس با
این فناوریها ،امکان تعامل بیشتر با شرکتهای دانشبنیان
فعال در طراحی نرمافزارهای واقعیت افزوده را داشته باشند.
استفادهی همزمان از سیستمهای نمایشگر واقعیت افزوده و
مجازی با تکنیکهای تصویربرداری قدیمی موجب کاهش
خطرات و بهبود ایمنی در عملهای جراحی میشود .استفاده از
بازیهای مجازی مبتنی بر این فناوریها عالوه بر جنبه آموزشی،
در تشخیص حالتهای ذهنی افراد و وضعیت بیماران نیز نقش
مؤثری دارد .از همین رو جهت تسهیل بهکارگیری این فناوریها،
اتحاد استراتژیک بین شرکتهای طراح نرمافزار و دانشگاههای
علوم پزشکی موجب غنیتر شدن طراحی نرمافزارهای واقعیت
مجازی و بومی کردن نرمافزارهای خارجی میشود .همچنین

فرازونشیب
زندگی همیشه فراز و نشیب دارد و تو هستی که میتوانی از بدی
خوبی بسازی و از خوبی بدی! پس مواظب افکارت باش.

دکتر محمدجعفر حسینی شیرازی

ی
شب اتریک و بیم موج و گردابی چنین اه ل
ح
کجا دانند حال ما سبکباران سا لاه
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نگ
هب می سجاده ر ین کن گرت پیر مغان گوید
هک سالک بیخبر نبود ز راه و رسم منزلاه
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مصاحبه
مصاحبه زیر با آقای دکتر مجتبی پیرزاد کارشناس ارشد بازاریابی و برند و
مدرس دانشگاه تهیهشده است.

در حال حاضر چه رویکردهای جدیدی نسبت به برنامههای
وفاداری در سازمانهای نوین وجود دارد؟ و این سازمانها چه
اقدامات جدیدی را در برنامه وفاداری خود لحاظ میکنند؟

مفهوم وفاداری در مشتری و ایجاد مشتریان وفادار در چارچوب کسبوکار بهصورت
ایجاد تعهد در مشتری برای انجام معامله با سازمان خاص و خرید کاالها و خدمات
بهطور مکرر توصیه میشود .اگر بخواهیم وفاداری را بهعنوان یکی از شاخصهای
کنترل و مدیریت برشماریم ،تعریف و دستهبندی انواع ممکن تعامل با مشتریان
که به آنها وفادار گفته میشود ،حیاتی بوده و مبنایی را جهت تأمین نیازهای
مشتریان فراهم میآورد .برخی از تعاریف موجود عبارتاند از پرداختن به مقوله
وفاداری و مطالعه وفاداری به نام و نشان (مارک) و وفاداری مشتریان توسط افراد
زیادی بسط و گسترش دادهشده است .در این میان وفاداری ،ذهنیت مثبتی را در
اذهان شنونده ایجاد میکند؛ چون هرکسی از یک دوست خوب ،همسر و یا همکار
خوب توقع دارد که به او وفادار بماند .در اغلب موارد وفاداری از روابطی سرچشمه
میگیرد که طرفین رابطه هردو برنده باشند .بههرحال وفاداری عبارت است از
وجود یک نوع نگرش مثبت به یک موجود (مارک ،خدمت ،مغازه یا فروشنده)
و رفتار حمایتگرانه از آن .همانطور که مشاهده میشود در تعریف وفاداری دو
رویکرد نگرشی و رفتاری دیده میشود .اگر بخواهیم تعریف وفاداری مشتری را
بهصورت گستردهتری نشان دهیم به این صورت است که وفاداری با سه عنصر
همراه است؛ عنصر رفتاری مشتری که همان تکرار عمل خرید است .عنصر نگرشی
مشتری که همان تعهد و اطمینان مشتری است و در پایان عنصر در دسترس
بودن گزینههای زیاد برای انتخاب و انجام عمل خرید بسیار حائز اهمیت است.
صاحبنظران دانش بازاریابی مزایای زیادی را برای وفاداری برشمردهاند که برخی
از بارزترین آنها عبارتاند از کاهش هزینههای جذب مشتریان جدید ،کاهش
حساسیت مشتریان به تغییرات و قیمتها ،منافع حاصل از ارزش طول عمر مشتری
( ،)CROSS - SELLING and UP-SELLINGعملکرد مثبت از طریق افزایش
قدرت پیشبینی و افزایش موانع برای ورود رقبای جدید.

شماره 23

ازنظر شما مزایا و منافعی که در اثر بلوغ مشتریان در
شرکتها و در بلندمدت حــاصل میشود دارای چه
اجزای مختلفی است؟
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یکی از اجزا ،هزینههای جذب است؛ این هزینهها شامل قیمتی است که شرکت
دربار اول برای جذب هر مشتری متحمل میشود .این قیمت شامل هزینههای
تبلیغات مستقیم ،کمیسیون فروش ،نیروهای فروش ،ترفیعات و ...است که
مستقیماً برای جذب این مشتریان پرداخت میشود؛ این هزینه در سال اول
نمیتواند توسط درآمدهای حاصله تسویه شود .اجزای دیگر سود پایه است که به
مابعد تفاوت درآمدهای حاصل از فروش نهایی شرکت و هزینههای شرکت در سال
دوم مربوط میشود .رشد درآمد نیز از اجزای دیگر است؛ سود واقعی در حقیقت

ازآنجا شروع میشود که مشتری خریدهایی به مقدار و انواع بیشتر انجام میدهد و
ارزشهای حاصل از وفاداری خود را نشان میدهد .از طرفی شرکتها و مشتریان
هردو باید با افزایش تجربه یاد میگیرند که چطور عملکرد مؤثرتری داشته باشند
و صرفهجوئیهای اقتصادی در خصوص سرعت و زمان و ...صورت میگیرد .در این
میان افزایش قدرت پیشبینی شرکتها از طریق مشتریان وفادار و کاهش ریسک
مشتریان برای بازگشت مجدد برای خرید ،در کل به بهبود نرخ بازگشت سرمایه
شرکت و افزایش سود عملیاتی شرکتها منجر میشود .ذکر این نکته نیز بسیار
حائز اهمیت است که مشتریان وفادار اغلب تمایل به پرداخت دارند و برای استفاده
از کوپنهای تخفیف و دیگر ابزارهای ترفیعی عالقه اندکی از خود نشان میدهند؛
در حقیقت آنها به قیمتها حساس نیستند.
شما برای توسعه کارکرد باشگاه مشتریان سازمانهای
نوین چه راهکارهایی را توصیه میکنید؟
راهکار سازمانهای نوین در توسعه کارکردهای باشگاه مشتریان موارد مختلفی
است .وفادار سازی اولین راهکار است که به ایجاد و افزایش تعامل دوطرفه با
مشتریان بهویژه در محیط واقعی ،افزایش درگیری ذهنی مشتری با باشگاه و
برند ،افزایش رضایت مشتریان به دلیل دریافت ارزش جدید ،شناسایی و رفع
ایرادات محصوالت و خدمات ،مدیریت ارتباط با مشتریان اشاره دارد .از طرفی
جذب مشتریان جدید نیز بسیار حائز اهمیت است که شامل ایجاد کنجکاوی و
افزایش جذابیتهای خرید با بهرهگیری از تبلیغات دهانبهدهان ،ایجاد پروموشن
های خرید میشود .یکی دیگر از راهکارها تمرکز بر برندینگ و تبلیغات است؛ به
این معنا که ایجاد تعهد عاطفی مشتری با برند ،ایجاد تمایز و خلق ارزش جدید
برای مشتری ،افزایش اعتماد مشتریان بهبود تداعیات برند ،افزایش اثربخشی
فعالیتهای بازاریابی ،کاهش هزینههای باالی تبلیغات ،اثربخشی تبلیغات از طریق
ارسال هدفمند پیامهای تبلیغاتی ،اطالعرسانی ،فرهنگسازی و آموزش ،تبلیغات
و معرفی سریع محصوالت و خدمات جدید ،کاهش دوبارهکاریهای تبلیغاتی،
کاهش اتکا به رسانههای خارج از سازمان ،لذتبخش کردن تجربه مشتری تحقق
پیدا کند .از طرفی تحقیقات بازاریابی نیز بسیار حائز اهمیت است که به استخراج
آمار عملکردی (سبک زندگی) مصرفکننده ،شناسایی الگوی روانشناختی
مصرفکننده ،انجام نظرسنجیهای مستمر کوتاه از همه مشتریان ،شناسایی نقاط
ضعف و مشکالت محصوالت فعلی ،شناسایی نیازهای نهفته مشتریان و تقاضای
پاسخ داده نشده ،دریافت ایدههای جدید در خصوص محصوالت و خدمات،
سنجش رضایت ،وفاداری و انتظارات مشتریان شناسایی  KSFفروش ،ممیزی
فرآیند بازاریابی ،ارزیابی ارزش برند و ارزش محصول از دیدگاه مصرفکننده
اشاره دارد .وفادار سازی پرسنل ،شبکه توزیع و همکاران تجاری ،کاهش وابستگی
به شبکه توزیع و ایجاد زمینه فروش مستقیم به مصرفکننده نهایی ،شناخت
فرصتهای جدید تجاری ،حفظ سهم بازار و فروش به مشتریان فعلی ،افزایش
فروش فعلی از طریق ایجاد پروموشن های فروش ،افزایش مشتریان جدید،
افزایش دفعات فروش ،کاهش فشارهای ناشی از شوک بازار و رفتارهای
بازاریابی رقبا ،افزایش نقدینگی شرکت نیز باعث افزایش فروش
کسبوکار میشود.

ازنظر شما باشگاه مشتریان کسبوکارهای ایرانی
چه نقاط ضعفی دارند؟

ازنظر بنده یکی از معضالت بزرگ در این نوع تفکر ،کپیبرداری سریع از آنهاست
که متأسفانه شاهد آن هستیم؛ با توجه به این موضوع پیشنهاد میشود هر یک از
کسبوکارها متناسب با نوع فعالیت خود اقدام به راهاندازی باشگاه مشتریان کنند.
ازنظر شما برندهای ارائهدهنده محصوالت  FMCGچه برنامههای
وفاداری را میتوانند اتخاذ کنند؟ و راهاندازی باشگاه مشتریان
تا چه اندازه به این برندها میتواند کمک کند؟

استفاده از برنامه وفاداری و ثبت اطالعات مشتریان منجر به ایجاد گروهی از
مشتریان خواهد شد که در یک بانک اطالعاتی استقراریافته و میتوان برای آنها
برنامهریزی مدون انجام داد .اینجاست که باشگاه مشتریان شکل خواهد گرفت.
اصوالً ایجاد باشگاه به مفهوم گردآمدن گروهی از افراد در یک تشکل منسجم
است .باشگاه مشتریان برای تأمین نیازها و ایجاد منافع بیشتر مشتریان شکل
میگیرد .گردآمدن مشتریان در یک تشکل میتواند ارزش مشتریان را بیشتر نموده
و حس وفاداری آنها را به مجموعهها بیشتر کند .معموالً باشگاههای مشتریان
باید هدفمند باشند و برنامههای منظم و پیوستهای برای آنها تعریف شود .مسلماً
افرادی که از یک مجموعه خاص خرید کردهاند اولین وجه اشتراکشان مشتری بودن
آنهاست اما باید بتوان پس از جمعآوری اطالعات آنها ،از سالیق ،عالقهمندی
و درخواستهای آنها اطالع یافت و بدین شکل اهداف مجموعههای تجاری را
با استفاده از این اطالعات گسترش داد .تولیدات ،خدمات و سایر فعالیتهای
هر مجموعه تجاری باید با استفاده از اطالعاتی که از این بخش به دست میاید،

توسعهیافته و در راستای آن گام بردارد تا موفق باشد .شاید فلسفه ایجاد باشگاه
مشتریان تنها موارد فوق نباشد اما مهمترین هدف آن ایجاد ارتباط دوسویه با
مشتریان است .مسلماً راضی بودن اعضای باشگاه مشتریان وابسته به عملکرد
آن است؛ بنابراین همیشه باید باشگاه مشتریانی که شکل میگیرد با استفاده از
اطالعات جمعآوریشده آینده را ترسیم کند و از نقطه نظرات اعضاء بهره ببرد.
باشگاه مشتریان پس از شکلگیری باید تفاوتی بین افرادی که عضو این باشگاه
هستند و دیگر مشتریان قائل شود؛ بنابراین توجه داشته باشیم که هر فردی که
از مجموعه ما خرید میکند لزوماً نباید عضو باشگاه شود .حضور داوطلبانه و ایجاد
حداقلهای شرایط عضویت ،یکی از مهمترین سیاستهای اجرای باشگاه مشتریان
است؛ چون داشتن اعضای فراوان نشانگر موفق بودن باشگاه نیست بلکه باید
اعضای باشگاه ،فعال آگاه و از اینکه عضو باشگاه مشتریان هستند خرسند باشند.
البته پس از مدتی میتوان اعضا باشگاه را نیز به دستههای مختلف تفکیک کرد
تا برای اعضای فعالتر خدمات بهتری فراهم کرد .باشگاه مشتریان همزمان با
بزرگتر شدن باید دستهبندی قابل قبولی بین اعضا ایجاد کرده و خدمات را برای
هر دسته تعریف نماید .ایجاد گروه مشتریان خیلی مهم ( )VIPمیتواند پس از
شکلگیری اولیه باشگاه مشتریان و بررسی رفتار مشتریان ،انجام پذیرد .در خیلی
از باشگاهها از همان ابتدا ،مشتریان را به دستههای مختلفی تفکیک میکنند
و برنامه و خدمات خاصی برای هر گروه از آنها دارند .این تفکیک معموالً به
میزان خرید مشتری و جایگاه او برمیگردد .ایجاد اشتراک اولیه ،نقرهای ،طالئی و
پالتینیوم بر اساس همین نگاه شکل میگیرد .مسلماً تفکیک مشتریان میتواند با
نگاههای متفاوتی بسته به هر تجارت پایهگذاری شود.

شماره 23
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شهر پزشکی چین
متنهای زیر توسط آقای دکتر محمدجعفر حسینی شیرازی
کارآفرین حوزه سالمت و سازنده یکصد کارخانه تولید تجهیزات
پزشکی برای فصلنامه نیامش تهیه شده است.

سالها پیش وقتی به شهر تایژو در کشور چین سفر کردم میدانستم
که سرعت پیشرفت این شهر بسیار باالست .امروز پیشرفتهای شهر
تایژو یکی پس از دیگری نشان میدهد که مسئولین این شهر بدون
دادن شعار فقط به پیشرفت فکر کردهاند .وجود «شهر پزشکی چین»
در این شهر یکی از نشانههای پیشرفت میباشد .این شهر با حدود پنج
میلیون نفر جمعیت توانسته یک پارک با تکنولوژی پیشرفته دارویی و
پزشکی در سطح ملی را بسازد و برای تکمیل آن تمام تالشش را انجام
میدهد .مسئولین شهر تایژو که به تحقیق و توسعه ،تولید ،نمایشگاه،
تجارت اهمیت فراوان میدهند توانستهاند زیربناهایی در جهت توسعه
انواع واکسن ،داروهای زیستی ،نهادههای شیمیایی جدید ،دستگاهها و
ابزارهای پیشرفته پزشکی ،توجه به توسعه داروهای سنتی چینی را ایجاد
نمایند .و صد افسوس که قبل از ایجاد «شهر پزشکی چین» سالهاست
در ایران از طریق نامه و جلسات مختلف به ریس جمهور و مسئولین
مختلف کشور این پیشنهاد را دادم و هیچ شخصی با سالها مذاکره قدم
عملیاتی برنداشت .و امروز بار دیگر با قاطعیت میگویم که کشور نیازمند
تالش من وتوست!

شماره 23

بازنگری در زندگی
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شاید بهتر باشد در زندگی روزمره خود بازنگری کنیم .و بهتر در مورد خودمان بی
اندیشیم .اگر از من بپرسی باید بگوییم اصولی در جهان هستی وجود دارد که انسان
باید در هرلحظه از زندگی بدان توجه کامل داشته باشد .یکی از این اصول کنجکاو
بودن است البته کنجکاو بودن با فضولی در کار مردم متفاوت است .اینکه ما در لحظه
زندگی کنیم هم بسیار مؤثر است .بقول یکی از دوستان «انسانهای نگران در آینده
و انسانهای افسرده درگذشته نباشیم» پس باید در حال زندگی کنیم و از این حال
لذت ببریم .در یک فیلم سینمایی میدیدم که یک دختر نوجوان برای لذت از زندگی
روی یک سنگ بزرگ میروفت و با پایبرهنه سعی میکرد با تمام وجود با زمینی که
خداوند به زیبایی آفریده ارتباط برقرار کند و حس خوبی از طبیعت کسب کند .بد
نیست ما هم گاهگاهی حواسمان را به خودمان بدهیم! مطلب دیگر اینکه « بنیآدم
اعضای یکدیگرند ،که در آفرینش ز یک گوهرند» پس بهتر نیست بیشتر بر مردم
شفقت کنیم البته نیاز نیست آنها درک کنند و یا توقعی در ذهنت برای این محبت
ایجاد کنی .بلکه مانند درخت باش و آرامش را هدیه کن! خیلی وقتها برای کسب
آرامش بهتر است سکوت کنیم و فقط بشنویم و نسبت به صداهای دورمان احساس
خوب نشان دهیم .گاهی پیش میآیند که نسبت به گذشته حسرت میخوریم چرا؟
ما که نمیتوانیم گذشته را درست کنیم پس بهتر نیست حسرت از گذشته را از
ذهنمان پاککنیم؟ کسی را قضاوت نکنید و برای خودتان زندگی کنید و افکارمان را
به قضاوت مشکالت رفتاری دیگران نسپاریم چراکه این افکار ما را اذیت میکند .مانند
بچهها باشید و کسی را قضاوت نکنیم .درواقع هر وقت چیزی را عمومیت میدهید
یعنی به بیراهه رفتهاید .و قضاوت بیجا کردهاید( .مث ً
ال همه فالن کسها اینطوریاند).
میدانید دوستان ما هیچکس را نمیتوانیم تغییر دهیم پس به خودمان زحمت ندهیم!
بله واقعیت این است که توجه شما ثروت شماست .پس به افراد منفی اهمیت ندهید
و سعی کنید ارتباط را با آنها کمتر کنید و توجه درونی به فرد منفی نداشته باشید.
حاال که مطالب باال را خوانید مطمئن باشید با عمل به آن آرامتر خواهید بود .پس از
همیناالن آغاز کنید.

چش
هب باغ و چشمه حیوان چرا این م نگشایی
ص
چرا بی گاهنای از ما چو تو رد ا ل از مایی

مهارتآموزی و ارزشآفرینی در مهندسی پزشکی
مطلب زیر توسط آقای محمدرضا عبداللهی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی  /مؤلف،
مدرس و مشاور درزمینهی تولید ،توسعه ،استاندارد محصوالت و زمینههای نوین حوزه
مهندسی پزشکی و سرکار خانم فاطمه سادات میراحمدیان کارشناسی ارشد مهندسی
پزشکی  /مدیر کنترل کیفی شرکت دانشبنیان درزمینهی تجهیزات آزمایشگاهی برای
فصلنامه نیامش تهیهشده است.

رشته مهندسی پزشکی رشتهای با عمق علمی باال و با محوریت شاخههای علمی
و کاربردی متعددی شکلگرفته است ،و با توجه به فعالیتهای تجاری و نوآورانهی
مراجع و اندیشمندان حوزههای مدیریت کسبوکار و نمونههایی که از ثمربخشی
مؤسسات تجهیزات پزشکی با درآمد باال در زمینههای کالن مانند بیمارستان و
شرکتها دیدهشده است ،میتوان اینطور استنباط کرد که این رشته همواره
پتانسیل و ظرفیت رشد و توسعه را در زمینههای تجاری و علمی دارد ،بهخصوص که
در مطالعات بازار شرکتهای این حوزه مانند  ،3shapeاشترومن و زیمر دیدهشده
که غالب فعالیتها در زمینههای تحقیق و توسعه منجر به ارتقای سطح محصوالت
و کسبوکار در حوزههای خاص درمانی مربوطه صورت میگیرد.
با اینحال متأسفانه علیرغم موارد اشارهشده ،در کشور ما تفکر متفاوتی بهخصوص
در میان دانشجویان و دانشآموختگان و حتی فعاالن وجود دارد ،و آن این است که
تصور میشود رشتهای تحت عنوان رشته مهندسی پزشکی زیرمجموعه چند رشته
دیگر و یا صرفاً موقعیتی است برای کمک به رویههای درمانی است ،البته تصورات
دیگری نیز وجود دارد و آن محدود شدن رشته ما به حوزه صرفاً تجهیزات پزشکی
است و درواقع نقش و تفکری است که از رشته در اذهان دانشجویان متعددی صورت
میگیرد .البته زمینه ذکرشده در جایگاه خود بسیار باارزش و حیاتی است و ما همه
شاهد اهمیت این زمینه و نیز متخصصان این زمینه در دوران کورونا بودیم و هستیم
و البته برای زحمتکشان این حوزه هیچچیزی آنقدر ارزشمند نیست که جهت
سپاسگزاری ارائه شود و میزان ارزش فعالیتهای این عزیزان غیرقابلتعیین است،
این مورد را اشاره کردیم زیرا هدف این مقاله ارائه یک پیشنهاد برای دانشجویان
و فعاالن رشته است و ما بهعنوان مؤلفان هیچ زمینهای از مهندسی پزشکی را
کمارزش یا قدیمی نمیدانیم.
خواننده عزیز این مقاله ،توجه داشته باشید که ما در رشته مهندسی پزشکی برای
مهندسی فرایندهای درمانی و ارائه ارزش جهت توسعه دقت و مدیریت ریسکهای
طرحهای درمان پرورش مییابیم و درواقع آمدهایم طبابت را مهندسی کنیم ،اگر
تعریف ذکرشده درست پیادهسازی شود سطح رشته ما بسیار فراتر خواهد بود و قطعاً
این سطح باال اثر خود را نیز در پیشرفت صنعت مهندسی پزشکی نشان خواهد داد.
در حقیقت اگر بخواهیم یک تشریح بصری از تعریف مذکور داشته باشیم شکل زیر
میتواند گویای نقش حقیقی ما باشد:

ببینید بزرگواران ،داشتن علم و مهارت در گنجینه ذهن خوب است اما نمایش این
مهارت جایی فوقالعاده ست که شما آن را عملی ساخته و در رزومه خود داشته
باشید .هر ارزشی که بر اساس مهارتها و دانستههای کسبشده حاصل از دورهها
و مطالعات و یا تجربیات بیافرینید شمارا یک پله باالتر میبرد ،و این پلهها در
درازمدت شمارا به اوج میرسانند ،بارها دیدهشده است که فردی با چند مهارت و
ایجاد چند ارزش به ازای آن مهارتها به فردی با صرفاً مهارتهای بیشتر ترجیح
دادهشده است ،این ارزشها میتوانند شامل تألیف کتاب ،مقاله ،ثبت اختراع،
حضور در جشنوارههای علمی و دانشجویی با یک مبحث و رقابت ،سمپوزیومهای
علمی مبتنی بر فراخوانهای بررسی آثار مهندسی پزشکی و نیز نمونه پروژههای
صورت گرفته باشد ،جه جمعبندی شمارا به فعالیت و پویایی در این رشته و
ایجاد وجه تمایزهای قابلتأمل در رزومه پیشنهاد میکنیم ،کار عالی محدود
است اما برای فردی با مهارتها و به ازای این مهارتها باقابلیتهای مختلف
همیشه فرصتی وجود دارد ،درواقع نه فراگیری مهارت بهتنهایی کافی است و نه
ارزشآفرینی بدون مهارت و هیچکدام نیز بدون تجربه و مشاوره صحیح کاملتر
نمیشوند .پس به ازای هر مهارت و علم کسبشده ،ارزشی در رزومه خود داشته
باشید و آگاه باشید که اولین قدم همیشه سخت است و شاید نتایج آن خوب
نباشد ،اولین کتاب شما قطعاً با کتب بعدی شما متفاوت است و سطح پروژههای
شما بهمرورزمان و ممارست پیشرفت میکند.
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حال سؤال این است که چطور باید این تعریف پیادهسازی شود ،به جهت پاسخ
به این سؤال باید شرایط یک معیار کمی با نرخ باال را ارزیابی کرد که در این
حوزه شامل دانشجویان مهندسی پزشکی میشود ،بهخصوص درترم های
سه و چهار به بعد غالب دانشجویان بر اساس توصیههای عمومی سعی
برگذراندن دورههایی میکنند تا مهارت موردنیاز را برای بازار کار یا

اپالی کسب کنند ،این پویایی خیلی خوب است درصورتیکه هدفمندانه نیز انجام
شود اثر آن بارها بیشتر از زمانی است که انتخاب دانشجویان برای کسب مهارت
بر اساس میل بازار فراگیری دانش به یک مبحث خاص باشد ،برای مثال یکی از
بزرگترین زمینههای موردعالقه در مهندسی پزشکی تجهیزات پزشکی است و
البته یادگیری حداقل یک زمینه تخصصی در این مبحث توصیه میشود بااینحال
پیشنهاد میشود که عالوه بر این ،هر دانشجو با توجه به نیاز بازار و عالقه خود
حداقل یک نرمافزار کاربردی و حداقل یک دوره مناسب برای زمینههای فنی-
تجاری مانند استانداردها را فرابگیرند چراکه با یک مهارت و با بازار کار رشته
مهندسی پزشکی که ازنظر فرصتهای شغلی حقیقتاً محدود است نمیتوان انتظار
موفقیت داشت اما همینجا یک سؤال مطرح میشود و آن این است که برای بازار
و اپالی و بهخصوص برای شغل آیا کسب مهارت کافی است؟
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خطرپذیری
(ریسک)
تقویت
تفکر خالق /درگیری
با چالشها و تغییرات  /گوش
دادن به ایدهها  /یادگیری از
موفقیتها و شکستها  /تشویق
خطرپذیری برای رسیدن به
هدف

مشتر 
یگرا
یی

ارزشها
و
فرهنگسازمانی
نیامش

کیفیت
یادگیری،
توسعه و بهبود
مستمر ،نوآوری /کارهای
درست را درست انجام دادن
 /دستیابی به باالترین
استاندارد و کیفیت

نظم و انضب
اط

توجه
به جزئیات  /تعهد
کردن و اجرا کردن /محیط
کار ایمن و تمیز و با آراستگی/
آراستگی شخصی

شركت نيامش
• طراحي ،ساخت و راهاندازی كارخانجات توليد تجهيزات پزشكي یکبارمصرف تخصص ماست
• ايجاد كارخانه توليد تجهيزات پزشكي با رعايت استانداردهای صنعت پزشکی
• با صرف كمترين هزينه آخرين تكنولوژي توليد را در اختيار شما قرار میدهیم.
• ما سرمایههای شما در بهترين جهت هدايت میکنیم تا به سود مطمئن دستیابید.
• سرمایهگذاری مطمئن باارزش افزوده باال ،توليد باکیفیت ،بازده تضمینشده ،بازار فروش جهاني
• از ابتدا تا انتهاي پروژه در كنار شما هستيم.
• آموزش مستمر پرسنل شما

با سه دهه تجربه و كارشناسان خبره در كنار شما هستيم.
طراحي ،ساخت و راهاندازی سیستم واحد استريل با گاز اتيلن اكسايد از يك مترمکعب تا سي متر
شما هم میتوانید با سرمایهگذاری مناسب و کسب درآمد باال یک کارآفرین باشید باشد و صاحب يك كارخانه
توليد تجهيزات پزشكي شويد.

براي مشاوره سرمایهگذاری در توليد تجهيزات پزشکي با ما همراه شويد.
با بيش از سه دهه تجربه درزمینهی ايجاد کارخانجات توليد تجهيزات پزشکي
همواره بزرگترین افتخار ما رضايت کامل مشتريان و کارفرمايان بوده است .کارفرماياني که شامل بزرگترین و
موفقترین توليدکنندگان تجهيزات پزشکي هستند و همچنان از خدمات و همراهي ما برخوردارند.
گواه اين ادعا نشانها گواهینامهها و جوايز متعدد خارجي و داخلي است که بهپاس خدمات صادقانه و باکیفیت
نصيب شرکت نيامش است.

تلفن65612448 65612447 65611247 :
همراه09120400196 :
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گوش
دادن و پاسخ دادن
به مشتری  /ارتباط شفاف
دوسویه  /تسهیل کار و تحول
بهموقع  /ارائه محصول و
خدمت رقابتی

ویروس کورونا و معضالت دانشجویان
مطلب زیر توسط خانم مهندس فرشته زارع مؤسس مجموعه تلما ،پژوهشگر و دانشجوی
کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک برای فصلنامه نیامش تهیه شده است.

بیش از یک سال و اندی است که ویروسی منحوس که حتی چشمهای بشر از
مشاهده آن ناتوان است ،نظم جهان را دگرگون کرده و مردم جهان را درگیر چالشها
و گرفتاریهای بسیاری کرده است .یکی از چالشهایی که اکثر همسنوسالهای
من را آزردهخاطر کرده ،تعطیلی مدارس و دانشگاهها و مجازی شدن کالسهاست
که موجب به وجود آمدن متد جدید و بحثبرانگیزی برای تحصیل دانشآموزان
و دانشجویان شده است .در همین باب در صفحهی اینستاگرام خودم مسئلهای
را بهصورت پرسش و پاسخ میان دانشجویان عزیز دنبال کننده مطرح کردم که
چالشها ،معایب و نظراتشان را بدانم ،تا به یک جمعبندی کلی از این موضوع
برسم و با یاری یکدیگر چارهای بی اندیشیم و معایب این متد جدید را به حداقل
و کیفیت را به حداکثر برسانیم .ازجمله مهمترین مسائلی که اکثر دانشجویان به
آن اتفاقنظر داشتند ،کاسته شدن از کیفیت آموزش به روش مجازی و کاهش
درک مسئله و دروس توسط دانشجویان بود ،که این مسئله بار علمی دانشجویان
را کاهش داده و موجب ایجاد مشکل در ترمهای آتی میشود .از دیگر مسائل مهم

مجازی شدن کالسها ،امکان تقلب در آزمونها بود که با توجه به تالش عدهی
کثیری از دانشجویان برای آزمونها و امتحانات باعث ضایع شدن حق این دانشجویان
میشود .از معایب دیگر که به آن اشارهشده عدم پذیرش بیمارستانها و مراکز
آموزشی برای دروس کارورزی ،آزمایشگاهی و عملی به دلیل شرایط نامساعد کورونا
است که بااینوجود دانشجویان از تجربه حضور در کارورزی و انجام کار عملی ناکام
مانده و یادگیری در این زمینه صورت نمیگیرد .چهبسا تعدادی از دانشگاهها با
همکاری شرکتهای آموزشی اقدام به برگزاری کالسهای کارورزی کردهاند ،اما
آنهم بهصورت مجازی است که بازهم تجربه حضور در آن معنایی ندارد .در آخر
یکی از مهمترین چالشهای پیش روی دانشجویان درباره دروس ریاضی محور است،
ازجمله حل تمرین ،حضور در کالس و امتحانات دانشجویان و اساتید گرامی را با
مشکل مواجه کرده است .باشد که بازگو کردن مشکالت دانشجویان و حتی اساتید
محترم موجب هماندیشی و همکاری با دانشجویان ،اساتید و مسئولین مربوطه شده
تا بتوانیم این مشکالت را به حداقل برسانیم ،به امید آن روز.

دیجیتال مارکتینگ در تجهیزات پزشکی
متن زیر توسط آقای ایمان اسالمیت دانشجوی مهندسی پزشکی
دانشگاه آزاد کرمان برای فصلنامه نیامش تهیه شده است.
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شما هم به آن دسته از افرادی تعلق داشته باشید که با شنیدن اصطالح مارکتینگ
تجهیزات پزشکی از خودتان پرسیدهاید که آیا امکان این هست درزمینهی تجهیزات
پزشکی نیز بازاریابی انجام داد؟ آیا این کار بازدهی الزم را در پی خواهد داشت؟
همانگونه که در جریان هستید ،امروزه اینترنت به نخستین بستری تبدیلشده
است که افراد جویای محصوالت و خدمات گوناگون به آن مراجعه میکنند .شاید
برایتان جالب باشد بدانید که بر اساس نتایج آماری بهدستآمده در دنیا بیش از 8
میلیارد تلفن همراه هوشمند فعال وجود دارد و این بدان معناست که کلیه این افراد
به اینترنت دسترسی دارند .جالبتر اینکه بیش از  40میلیون نفر از هموطنانمان
در اینستاگرام و شبکههای مجازی فعالیت دارند .تمام این موارد دستبهدست هم
دادهاند که کسبوکارهای گوناگون بهمنظور موفقیت درفروش کاالها و خدمات
خود به استفاده از تکنولوژیهای پرطرفدار دنیا و اینترنت روی بیاورند .این موضوع
زمینهساز مارکتینگ تجهیزات پزشکی شده و مهندسین پزشکی را بر آن داشته
است که در این فضای پرهیاهو به معرفی خدمات خود بپردازند و بدین ترتیب
رونقی قابلتوجه به کار خود ببخشند .دیجیتال مارکتینگ مجموعهای از فعالیتها
درزمینهی بازاریابی است که با استفاده از اینترنت انجام میشود .در ادامه به چند
ابزار در حوزه دیجیتال مارکتینگ در مهندسی پزشکی اشاره میکنیم .1.طراحی
سایت تجهیزات پزشکی و خدمات حوزه سالمت و درمان :یک وبسایت میتواند
کاتالوگ معرفی شما بهصورت کامل باشد و بهوسیله آن مخاطبانتان را از
خدمات خودآگاه سازید .وبسایتها حالت رسمیتر و معتبرتری نسبت
به سایر رسانهها دارند و این موضوع اعتماد مخاطب را سریعتر جلب

میکند .2.سئو و بهینهسازی سایت تجهیزات پزشکی :به مجموعه اقداماتی گفته
میشود که وبسایت شمارا در نتایج حاصل از جستوجوی یک عبارت در موتورهای
جستوجو در صفحه اول نمایش میدهد .از طریق سئو میتوان جایگاه وبسایت
را ارتقاء بخشید و به صفحه اول موتورهای جستوجوگر رسید .3.بازاریابی محتوا:
در بازاریابی محتوا در حوزه تجهیزات پزشکی سعی کنید محتواهای تولیدشده به
سؤاالت احتمالی افراد عالقهمند یا پزشکان و مراکز درمانی پاسخ روشنی بدهید.
ازجمله محتواهای ارزشمند در حوزه مهندسی پزشکی میتوان به تولید ویدیوهای
آموزشی حول محور تجهیزات پزشکی ،اصول کارکرد آنها و فواید و مضرات استفاده
از آنها برای پزشکان و مسئولین مراکز درمانی و افراد عالقهمند به این حوزه نام
برد ،ضمناً بیان اینکه خالقیت و نوآوری در تولید محتوا منجر به ارتقاء کیفیت
محتوای تولیدشده میشود خالی از لطف نیست .4.شبکههای اجتماعی :ابزاری
فوقالعاده مفید در ارتقاء کسبوکارهای حوزه سالمت هستند .این شبکهها باید
مکانی برای تعامل مهندسین پزشکی و پزشکان و مراکز درمانی و بیماران باشند
در غیر این صورت ارزش خاصی ندارند .دیجیتال مارکتینگ تجهیزات پزشکی در
دوران شیوع کورونا و مشکالت اقتصادی ناشی از آن :راهبردهای بازاریابی دیجیتال
در مهندسی پزشکی در دوره رکود اقتصادی و شرایط عادی جامعه تفاوتهایی در
شیوه اجرا دارند .همانطور که میدانید سبک زندگی مردم در دوران شیوع ویروس
کورونا تغییر پیداکرده است و تقریباً در تمامی خانوادهها ،به بهانههای مختلف
اینترنت و دستگاههای هوشمند ورود پیداکرده است .در چنین شرایطی کسبوکار
شما نیز باید حضور پررنگ و جدی در فضای دیجیتال داشته باشد.
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چگونه ایدههای ماندگار خلق کنیم؟

شاید شما هم به این موضوع زیاد فکر کردید
که چگونه ایدههای ماندگار خلق کنیم؟ واقعاً
چرا بعضی از ایدهها باقی میمانند و بقیه از بین
میروند؟
اگر شما مدیرعامل و یا حتی خانم خانهدار
هستید ،ایدههایی دارید که باید با
دیگران درمیان بگذارید .مث ً
ال
شاید محصولی جدید برای
ارائه به بازار دارید .طرحی
دارید که میخواهید به
رئیستان بفروشید .و
یا ارزشهایی را به
فرزندانتان منتقل
کنید .ولی تغییر
طرز تفکر دیگران
بسیار مشکل است.

آیا شما هم دارای ایدههای نو هستید؟

آیا دوست دارید ایدههایتان تجاریسازی شود؟

ما به شما کمک میکنیم تا ایدههایتان را تجاریسازی کنید.

با ما از طریق ایمیل زیر در ارتباط باشید.

info@niamsh.com

سیستم استریل تجهیزات پزشکی و البسه بیمارستانی بهصورت
پرتابل قابلحمل و جابجایی با ظرفیتهای مختلف
سیستم استریل یک و نیم مترمکعبی

⬅

سیستم یک و نیم مترمکعب با ظرفیت حدود
دوازده کارتن در هر شیفت

sh.c
om

⬅
⬅ میزان گاز مصرفی جهت استریل یک و نیم
ظرفیت تعداد  ۳۶کارتن در هر شبانهروز

مترمکعب برابر یک کیلوگرم به ازای دوازده کارتن

⬅

هزینه گاز جهت هر کارتن در این سیستم
حدود دو هزار تومان است.

⬅
⬅ مدتزمان تحویل دستگاه سهماهه
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شرایط فروش اقساط پنجماهه بدون بهره
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www
.niam

تلفن:

65612448 - 65612447 - 65611248 - 65611247

اشخاصي كه صرب ميكنند تا اوضاع و شرايط عايل از راه برسد،
هرگز كاري را به اجنام منیرسانند.

مارک فیشر

آیندهی بازار تجهیزات پزشکی در دستان کیست؟
متن زیر توسط سرکار خانم مهندس فائزه مردای نسب کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی،
متخصص تجهیزات پزشکی بیمارستانی برای فصلنامه نیامش تهیهشده است.

هر فردی وقتی بخواهد در رابطه با موضوعی سخن بگوید به سراغ تاریخچهی
آن میرود اما در دنیای امروز گرچه تاریخچهی مهندسی و تجهیزات پزشکی
از ارزش بسیاری برخوردار است اما تکنولوژیهای پزشکی نوین بسیار
موردتوجه قرار دارند و میتوانند آیندهی اقتصادی بازار تجهیزات پزشکی را
پیشبینی کنند .در این مطلب به محصوالت پزشکی پنج استارت آپ برتر
سال  2021در حوزهی تجهیزات پزشکی میپردازم.

1

2

دست و بازیهای رباتیک و مصنوعی محصول دومین استارت آپ موفق
تجهیزات پزشکی است .جایگزین مناسب برای افراد قطع عضو شده یا دارای
ضعف عضالنی و ناتوانی عصبی درحرکت دستان و بازوهای خوددارند .این
مینی رباتها با استفاده از سیستم عصبی مغز انسان حرکت و به فرد اجازه
میدهند فعالیت معمول خود را از سر بگیرد.

3

درمان عفونتها و زخمها ازجمله مهمترین دستاوردهای پزشکی
در طول قرنها بوده است حال با ظهور دستگاهی با حداقل تهاجم

4

درد ،همراه همیشگی بشر بوده است و مسکنها پرفروشترین داروهای
همهی زمانها .حال تصور کنید محصوالتی به بازار ارائه شوند که با تحریک
الکتریکی عصب در نقاط مختلف بدن ،درد مزمن و اختالالت التهابی را درمان
کند .اولین محصول استارت آپ تجهیزات پزشکی دستگاهی است که از طریق
نصب الکترود روی الله گوش و هدف قرار دادن عصب مرکزی درد را در نقاط
مختلف بدن متوقف میکند.

5

ایمپلنتهای رودهای برای درمان عفونتهای داخلی بدن دست آورد
بزرگ یکی از استارت آپ های حوزه تجهیزات پزشکی است که در جهت
بهبود سریع بافت پس از جراحی و جلوگیری از عفونت و جراحیهای مکرر
کاربرد گستردهای دارد.
امید است با آگاهی دادن به مهندسان پزشک ایرانی در خصوص تحوالت و
اختراعات نوین دنیا در باب تجهیزات پزشکی ،چشمانداز ورود و ایجاد استارت
آپ های داخلی ایجاد شود و تولید محصوالت داخلی کاربردی در این حوزه
مشاهده گردد.
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قدرتمندترین استارت آپ در حوزهی تولید تجهیزات مکانیکی پوشیدنی
رویداده است .اکسواسکلتون (اسکلتهای بیرونی) که برای تسهیل حرکت
در افراد دارای معلولیت و آسیب نخاعی استفاده میشود و تحول بزرگی
در تجهیزات توانبخشی ایجاد کرده است و بهزودی سهم بزرگی در بازار
تجهیزات پزشکی خواهد داشت

که برای جلوگیری از عفونت در بافت بدن پس از ایمپلنت بکار میرود این
قسمت از درمان نیز در حیطهی کاری مهندسان پزشک قرار خواهد گرفت.
شگفتآور است وقتی میتوان الکترودهایی برای جلوگیری از رشد میکروبها
طراحی و بکار برد و تعداد زیادی از بیماران را از درد و رنج و هزینهای گزاف
درمان عفونت نجات داد.
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باشگاه مشتریان
مطلب زیر توسط آقای دکتر مجتبی پیرزاد کارشناس ارشد بازاریابی و برند و مدرس
دانشگاه برای فصلنامه نیامش تهیهشده است.

ابتدا الزم است توضیح کوتاهی در خصوص باشگاه مشتریان و مختصات آن

مستقیم ،کمیسیون فروش ،نیروهای فروش ،ترفیعات و ...است که مستقیماً

نکاتی ذکر شود .در این بخش پاسخ دو سؤال نخست ذکر میشود مبنی بر

برای جذب این مشتریان پرداخت میشود این هزینه در سال اول نمیتواند

اینکه :در حال حاضر چه رویکردهای جدیدی نسبت به برنامههای وفاداری

توسط درآمدهای حاصله تسویه گردد.

در سازمانهای نوین وجود دارد و چه اقداماتی برای خود لحاظ مینمایند و

 - 2سود پایه :به مابعد تفاوت درآمدهای حاصل از فروش نهایی شرکت و

نکته بعدی آنکه در حال حاضر چه رویکردهایی نسبت به باشگاههای مشتریان

هزینههای شرکت در سال دوم مربوط میشود.

وجود دارد؟ مفهوم وفاداری در مشتری و ایجاد مشتریان وفادار در چارچوب

 - 3رشد درآمد :سود واقعی در حقیقت ازآنجا شروع میشود که مشتری

کسبوکار بهصورت ایجاد تعهد در مشتری برای انجام معامله با سازمان خاص

خریدهایی به مقدار و انواع بیشتر انجام میدهد و ارزشهای حاصل از وفاداری

و خرید کاالها و خدمات بهطور مکرر توصیف میشود .اگر بخواهیم وفاداری را

خود را نشان میدهد.

بهعنوان یکی از شاخصهای کنترل و مدیریت برشماریم تعریف و دستهبندی

 - 4صرفهجویی :شرکتها و مشتریان هردو با افزایش تجربه یاد میگیرند که

انواع ممکن تعامل با مشتریان که به آنها وفاداری گفته میشود حیاتی بوده

چطور عملکرد مؤثرتری داشته باشند و صرفهجوئیهای اقتصادی در خصوص

و مبنایی را جهت تأمین نیازهای مشتریان فراهم میآورد .برخی از تعاریف

سرعت و زمان و ...صورت میگیرد.

موجود عبارتاند از :پرداختن به مقوله وفاداری و مطالعه وفاداری به نام و

 - 5مراجعات :افزایش قدرت پیشبینی شرکتها از طریق مشتریان وفادار

نشان (مارک) و وفاداری مشتریان توسط افراد زیادی بسط و گسترش داده

و کاهش ریسک مشتریان برای بازگشت مجدد برای خرید ،در کل به بهبود

شد .وفاداری ،ذهنیت مثبتی را در اذهان شنونده ایجاد میکند .هرکسی از

نرخ بازگشت سرمایه شرکت و افزایش سود عملیاتی شرکتها منجر میگردد.

یک دوست خوب ،همسر و یا همکار خوب توقع دارد که به او وفادار بماند.

 - 6صرف قیمت :مشتریان وفادار اغلب تمایل به پرداخت دارند و برای استفاده

در اغلب موارد وفاداری از روابطی سرچشمه میگیرد که طرفین رابطه هردو

از کوپنهای تخفیف و دیگر ابزارهای ترفیعی عالقه اندکی از خود نشان

برنده باشند .بههرحال وفاداری عبارت است از :وجود یک نوع نگرش مثبت

میدهند در حقیقت آنها به قیمتها حساس نیستند.

حمایتگران از آن
به یک موجود (مارک ،خدمت ،مغازه یا فروشنده) و رفتار
ِ

همانطور که مشاهده میشود در تعریف وفاداری دو رویکرد دیده میشود:
رویکرد نگرشی ،رویکرد رفتاری .اگر بخواهیم تعریف وفاداری مشتری را
بهصورت گستردهتری نشان دهیم به این صورت است که وفاداری با سه عنصر
زیر همراه است .عنصر رفتاری مشتری که همان تکرار عمل خرید است .عنصر
نگرشی مشتری که همان تعهد و اطمینان مشتری است .عنصر در دسترس
بودن گزینههای زیاد برای انتخاب و انجام عمل خرید.

واقعی ،افزایش درگیری ذهنی مشتری با باشگاه و برند ،افزایش رضایت
مشتریان به دلیل دریافت ارزش جدید ،شناسایی و رفع ایرادات محصوالت و
خدمات ،مدیریت ارتباط با مشتریان
ب) جذب مشتریان جدید :ایجاد کنجکاوی و افزایش جذابیتهای خرید با
بهرهگیری از تبلیغات دهانبهدهان ،ایجاد پروموشن های خرید

صاحبنظران دانش بازاریابی مزایای زیادی را برای وفاداری برشمردهاند که
برخی از بارزترین آنها عبارتاند از:

خلق ارزش جدید برای مشتری ،افزایش اعتماد مشتریان بهبود تداعیات برند،

 - ۲کاهش حساسیت مشتریان به تغییرات و قیمتها؛
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الف) وفادار سازی :ایجاد و افزایش تعامل دوطرفه با مشتریان بهویژه در محیط

ج) برندینگ و تبلیغات :ایجاد تعهد عاطفی مشتری با برند ،ایجاد تمایز و

 - ۱کاهش هزینههای جذب مشتریان جدید؛
 - ۳منافع حاصل از ارزش طول عمر مشتری
(CROSS - SELLING and UP-SELLING؛
 - ۴عملکرد مثبت از طریق افزایش قدرت پیشبینی؛
 - ۵افزایش موانع برای ورود رقبای جدید.
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راهکار سازمانهای نوین در توسعه کارکردهای باشگاه مشتریان:

افزایش اثربخشی فعالیتهای بازاریابی ،کاهش هزینههای باالی تبلیغات،
اثربخشی تبلیغات از طریق ارسال هدفمند پیامهای تبلیغاتی ،اطالعرسانی،
فرهنگسازی و آموزش ،تبلیغات و معرفی سریع محصوالت و خدمات جدید،
کاهش دوبارهکاریهای تبلیغاتی ،کاهش اتکا به رسانههای خارج از سازمان،
لذتبخش کردن تجربه مشتری
د) تحقیقات بازاریابی :استخراج آمار عملکردی (سبک زندگی) مصرفکننده،
شناسایی الگوی روانشناختی مصرفکننده ،انجام نظرسنجیهای مستمر

اما با تمام اینها مزایا و منافعی که در اثر بلوغ مشتریان در شرکتها و در

کوتاه از همه مشتریان ،شناسایی نقاط ضعف و مشکالت محصوالت فعلی،

بلندمدت حــاصل میشود دارای اجزای زیر است:

شناسایی نیازهای نهفته مشتریان و تقاضای پاسخ داده نشده ،دریافت

 - ۱هزینههای جذب :این هزینهها شامل قیمتی است که شرکت دربار اول

ایدههای جدید در خصوص محصوالت و خدمات ،سنجش رضایت،

برای جذب هر مشتری متحمل میشود .این قیمت شامل هزینههای تبلیغات

وفاداری و انتظارات مشتریان شناسایی  KSFفروش ،ممیزی

فرآیند بازاریابی ،ارزیابی ارزش برند و ارزش محصول از دیدگاه مصرفکننده
هـ)افزایش سود کسبوکار :وفادار سازی کارکنان ،شبکه توزیع و همکاران
تجاری ،کاهش وابستگی به شبکه توزیع و ایجاد زمینه فروش مستقیم به
مصرفکننده نهایی ،شناخت فرصتهای جدید تجاری ،حفظ سهم بازار و
فروش به مشتریان فعلی ،افزایش فروش فعلی از طریق ایجاد پروموشن های
فروش ،افزایش مشتریان جدید ،افزایش دفعات فروش ،کاهش فشارهای ناشی
از شوک بازار و رفتارهای بازاریابی رقبا ،افزایش نقدینگی شرکت و) ایجاد یک
کسبوکار مستقل سودآور
در پاسخ به این سؤال که باشگاه مشتریان در ایران چه نقطهضعفی دارند
باد ذکر کرد :یکی از معضالت بزرگ در این نوع تفکر کپیبرداری سریع از
آنهاست ..و در پاسخ به دو سؤال آخر میتوان گفت :استفاده از برنامه وفاداری
و ثبت اطالعات مشتریان منجر به ایجاد گروهی از مشتریان خواهد شد که در
یک بانک اطالعاتی استقراریافته و میتوان برای آنها برنامهریزی مدون انجام
داد .اینجاست که باشگاه مشتریان شکل خواهد گرفت .اصوالً ایجاد باشگاه به
مفهوم گردآمدن گروهی از افراد در یک تشکل منسجم است .باشگاه مشتریان
برای تأمین نیازها و ایجاد منافع بیشتر مشتریان شکل میگیرد .گردآمدن
مشتریان در یک تشکل میتواند ارزش مشتریان را بیشتر نموده و حس
وفاداری آنها را به مجموعهها بیشتر کند .معموالً باشگاههای مشتریان باید
هدفمند باشند و برنامههای منظم و پیوستهای برای آنها تعریف شود.
مسلماً افرادی که از یک مجموعه خاص خرید کردهاند اولین وجه اشتراکشان
مشتری بودن آنهاست ،ولی باید بتوان پس از جمعآوری اطالعات آنها ،از

تا موفق باشد .شاید فلسفه ایجاد باشگاه مشتریان تنها
موارد فوق نباشد ولی مهمترین هدف آن ایجاد ارتباط دوسویه
با مشتریان است .مسلماً راضی بودن اعضای باشگاه مشتریان وابسته
به عملکرد آن است.
بنابراین همیشه باید باشگاه مشتریانی که شکل میگیرد با استفاده از اطالعات
جمعآوریشده آینده را ترسیم کند و از نقطه نظرات اعضاء بهره ببرد .باشگاه
مشتریان پس از شکلگیری باید تفاوتی بین افرادی که عضو این باشگاه
هستند و دیگر مشتریان قائل شود .بنابراین توجه داشته باشیم که هر فردی
که از مجموعه ما خرید میکند لزوماً نباید عضو باشگاه شود .حضور داوطلبانه
و ایجاد حداقلهای شرایط عضویت ،یکی از مهمترین سیاستهای اجرای
باشگاه مشتریان است .زیرا داشتن اعضای فراوان نشانگر موفق بودن باشگاه
نیست .بلکه باید اعضای باشگاه ،فعال -آگاه و از اینکه عضو باشگاه مشتریان
هستند خرسند باشند .البته پس از مدتی میتوان اعضا باشگاه را نیز به
دستههای مختلف تفکیک کرد تا برای اعضای فعالتر خدمات بهتری فراهم
کرد .باشگاه مشتریان همزمان با بزرگتر شدن باید دستهبندی قابل قبولی
بین اعضا ایجاد کرده و خدمات را برای هر دسته تعریف نماید .ایجاد گروه
مشتریان خیلی مهم ( )vipمیتواند پس از شکلگیری اولیه باشگاه مشتریان
و بررسی رفتار مشتریان ،انجام پذیرد .در خیلی از باشگاهها از همان ابتدا،
مشتریان را به دستههای مختلفی تفکیک میکنند و برنامه و خدمات خاصی
برای هر گروه از آنها دارند .این تفکیک معموالً به میزان خرید مشتری
و جایگاه او برمیگردد .ایجاد اشتراک اولیه ،نقرهای ،طالئی و پالتینیوم بر
اساس همین نگاه شکل میگیرد .مسلماً تفکیک مشتریان میتواند با نگاههای
متفاوتی بسته به هر تجارت پایهگذاری شود.

سالیق ،عالقهمندی و درخواستهای آنها اطالع یافت و بدین شکل اهداف
مجموعههای تجاری را با استفاده از این اطالعات گسترش داد .تولیدات،
خدمات و سایر فعالیتهای هر مجموعه تجاری باید با استفاده از اطالعاتی
که از این بخش به دست میاید ،توسعهیافته و در راستای آن گام بردارد
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تیپ رفتاری شما در مدل دیسک

مدل رفتارشناسی  DISCو کاربرد آن در کسبوکار
مطلب زیر توس آقای دکتر داریوش سنقری؛ روانشناس صنعتی سازمانی و
مشاور منابع انسانی برای فصلنامه نیامش تهیهشده است.

مقدمه
یکی از سادهترین مدلهای شناسایی سبکهای رفتاری در کسبوکار و مدیریت،
مدل رفتارشناسی دیسک ( )DISCمیباشد .در این مدل شما نیازی به دانستن
مباحث روانشناسی پیشرفته ندارید و با یادگیری این مدل میتوانید مدلهای
رفتاری گوناگون همکاران و مشتریان خود را شناسایی کرده و بر اساس این
الگو رفتار متناسب متقابل را اجرا نمایید .در سلسله مقاالتی به بررسی مدلهای

این چهار محور اصلی هستند .ترکیب این چهار محور ،چهار گروه دیگر نیز ایجاد
کرده است این چهار گروه شامل:
•Di, iD
•iS, Si
• SCیا CS
• CDیا DC

هشتگانه دیسک و نحوه شناسایی و تعامل بهینه با الگوهای مختلف خواهیم
پرداخت.

هشت تیپ شخصیتی در دیسک :درمجموع هشت گروه از مدلهای رفتاری را در
مدل دیسک میتوان تفکیک کرد که در شکل زیر مشاهده میکنید:

آغاز دیسک
تاریخچه این الگو به زمان بقراط و طبایع چهارگانه بلغمی ،صفر وی ،دموی و

است.

سودایی برمیگردد .در دهه معاصر در سال  1928آقای دکترمارتسون ابداعکننده
دستگاه دروغسنج یا پلی گراف اولین فردی بود که پایهگذار مدل رفتارشناسی

این افراد مشاهده میکنیم.

در الگوی جدید معرفیشده توسط کمپانی وایلی (ناشر معروف سری کتابهای
 )Dummiesهشت مدل اصلی در  DISC Profileلحاظ میگردد .این شرکت
از سال  2012امتیاز آزمون و مدل دیسک را خریداری به انحصار خویش درآورده
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نیرومند ،حالت مستقیم و غالب ،و با شعار معروف «کارنشد نداره» قابل توصیف
ب) در الگوی رفتاری  Diیا  iDصفتهایی مانند پویا ،پرماجرا ،فعال و سریع را در

دیسک بودند.

است .جالب است بدانید خارج از کشور به دلیل انحصاری بودن این مدل استفاده

ج) الگوی رفتاری  iویژگی تعاملی وبدن و تأثیرگذاری را با استفاده از صفتهایی
مانند اجتماعی ،سرزنده و پرحرف و شاد بروز میدهند
د) الگوی رفتاری  iSیا  Siصفتهایی مانند با اعتمادبهنفس بودن ،بانشاط و
مراقبت ،یک حالت صمیمی و قابلقبول اجتماعی قابل تشخصی هستند.

از آزمون دیسک در سایت اصلی هزینهای به مبلغ  170دالر دارد! درحالیکه در

ه) الگوی رفتاری  Sبا استفاده از صفتهایی مانند مالحظهکار ،صبور و خونسرد،

ایران این هزینه به نسبت قیمت اصلی رایگان محسوب میگردد! این مدل چهار

سازگار و ازنظر اخالقی باثبات قابل توصیف است.

محور اصلی دارد که به ترتیب در کنار هم قرارگرفتهاند کلمه  DISCرا تشکیل
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الف) الگوی رفتاری  Dبا استفاده از صفتهایی مانند اقتدارگرا ،بااراده قوی و

دادهاند:

• تسلط ()Dominance

• نفوذ و تأثیرگذاری ()Influence
• ثبات ()Steadiness

• وظیفهشناسی ()Conscientiousness

و) الگوی رفتاری  SCیا  CSباصفتهایی مانند دقیق ،نرمگفتار و خود کنترلگر،
تمایل به احتیاط در انجام کار و سرعت متوسط در اجرای کارها مشاهده
میشود
ز) الگوی رفتاری  Cبا استفاده از صفتهایی از قبیل تحلیلی،

منطقی و غیر عاطفی ،فردگرا ،وظیفهشناسی در افراد قابلتشخیص است.
ح) الگوی رفتاری  CDیا  DCبا استفاده از صفتهایی مانند محتاط ،منظم و
انتقادگر ،مرموز و سؤالبرانگیز ،بدبین در افراد مشاهده میشود.

تقسیمبندی الگوهای دیسک ازنظر تسلط یا
مغلوب شدن بر محیط اطراف
در الگوی دیسک ،تیپهای رفتاری که در بخش باالیی دایره قرار دارند
یعنی تیپهای رفتاری  iو  Dو  iD/Diقدرت «تسلط بر محیط اطراف خود»
رادارند و احساس میکنند توانائی کنترل همه پارامترها را در زندگی شخصی
و شغلی خوددارند .این گروه در تعریف برونگرایی مدل  DISCقرار میگیرند.
همچنین تیپهای که در پایین دایره قرار دارند یعنی تیپهای  Sو C
و « CS/SCمغلوب محیط اطراف خود» بوده و احساس میکنند عوامل
بیرونی بر آنها غلبه داشته و امکان تغییر را در محیط اطراف کمتر دارند .این
گروه در تعریف درونگرایی مدل  DISCقرار میگیرند (دقت داشته باشید که
این مدل برونگرایی و درونگرایی با مفاهیم همنام در مدل معروف MBTI
کام ً
ال متفاوت است) .تیپهای میانی یعنی تیپهایی که از ترکیب DC/
 CDو  Si/iSمیباشند ،در این میان گروه میانی یا طبقهبندی Ambivert
تقسیمبندی میگردند یعنی گاهی بر محیط اطراف مسلط بوده و گاهی هم
احساس ضعف و ناتوانی در برابر عوامل بیرونی دارند.

سیاسی و ورزشی گرفته و به نمایش میگذارد احتمال زیادی
میدهید که مدل رفتاری این فرد مدل  Dیا مدلهای تلفیقی مانند
 iD, Diهست.

2

کاربرد در استخدام نیروها :یکی دیگر از کاربردهای مدل دیسک
استفاده از این الگو برای شناخت افراد و بهکارگیری آنها بر اساس مدل
رفتاری آنهاست .مثل افرادی که دارای ویژگی رفتاری  iSیا  Siدارند احتماالً
مشاورین بسیار موفقی خواهند بود و میتوانند بهعنوان مشاور تحصیلی یا
مشاور شغلی و یا مشاور روانشناسی عملکرد موفقی داشته باشند درحالیکه
این افراد در کار فروش و بازاریابی به قدرتمندی افراد با تیپ رفتاری  iDو یا
 Diنیستند و نمیتوانند موفقیتهای این افراد را در کار فروش کسب نمایند.

3

کاربرد در مباحث روابط عاطفی :یکی دیگر از کاربردهای الگوی دیسک
شناخت زوجین از یکدیگر و رسیدن به این نقطه که ما انسانها با یکدیگر
متفاوت هستیم و قرار نیست همه شبیه هم رفتار کنیم بلکه باید مکمل
رفتاری هم عمل کنیم .مث ً
ال یک زوج که هر دو تیپ رفتاری  Sرادارند،
احتماالً زندگی آرام و کم استرسی را درکنارهم خواهند داشت و چندان به
دنبال ماجراجوئی و ریسک اقتصادی سنگین نیستند و میتوانند با یکدیگر
به تفاهم باالیی دست یابند.
درحالیکه زوجی که هر دو تیپ رفتاری  Dدارند احتماالً چالشهای زیادی
باهم خواهند داشت و درهرصورت مشخصاً یکی از زوجین در بیشتر موافق
سختگیران خود کوتاه آمده تا مشکالت عدیدهای صورت نگیرد.
باید از موضع
ِ

تقسیمبندی الگوهای دیسک ازنظر مردمگرایی یا
وظایف محور بودن
در الگوی دیسک تیپهای رفتاری که در سمت راست دایره قرار دارند یعنی
تیپهای رفتاری  iو  Sو  iS/Siافراد «مردمگرا» هستند یعنی مسئله اصلی
آنها رابطه با انسانها است و کار و وظائف شغلی در درجه دوم اهمیت
قرار دارد این افراد عاطفیتر از افراد سمت چپ دایره میباشند .در الگوی
دیسک تیپهای رفتاری که در سمت چپ دایره قرار دارند ن
یع� تیپهای
رفتاری  Dو  Cو  CD/DCافراد «وظیفه محور» یا «کار محور» هستند ،که
دغدغه اصلی آنها انجام صحیح کار و شغل و وظیفهشان میباشد و چندان
اهمیت زیادی برای افراد یا انسانها قائل نمیشوند .این افراد «منطقیتر»
از افراد سمت راست دایره میباشند .تیپهای میانی یعنی تیپهایی که
از ترکیب  Di/iDو  SC/CSهستند ،در گروه میانی یا طبقهبندی مرکزی
تقسیمبندی میگردند ،یعنی درعینحال که ارتباطات اجتماعی و انسانها
برای آنها اهمیت دارد اما وظیفه و کار هم برای آنها دارای اهمیت زیادی
میباشد و بهنوعی تعادل بهتری نسبت به گروههای سمت راست و چپ دایره
برقرار میکنند.

کاربرد در بازاریابی و فروش :یکی از سادهترین و کاربردیترین مدلهای

شناخت رفتار افراد استفاده از مدل دیسک در شناسایی مشتریان شما
میباشد .مث ً
ال اگر شما به محل کار یکی از مشتریان خود مراجعه نمایید
و بر روی دیوارهای اتاق مدیرعامل آن سازمان مشاهده کنید که تعداد
زیادی گواهینامه بینالمللی) انواع مختلف  )Certifacateوجود
دارد و بعالوه تعدادی عکس که ایشان با افراد سرشناس

در این مقاله که قسمت اول از سری مقاالت دیسک بود به معرفی و آشنایی
اولیه با این مدل و تیپهای شخصیتی پرداختیم .به یاد داشته باشید ،همه
ما ترکیبی از الگوهای هشتگانه فوق هستیم ،یعنی نباید نگاه مطلق به این
ویژگیهای رفتاری داشته باشیم اما میتوان گفت معموالً بیشتر ما در شرایط
شغلی به یک یا دو مدل رفتاری بهصورت ناخودآگاه تمایل بیشتری داریم
درحالیکه ممکن است در زندگی شخصی و روابط عاطفی دقیقاً معادل همان
تیپ رفتاری شغلی و گاهی  180درجه مخالف آن در روابط عاطفی وزندگی
شخصی داشته باشیم .در مقاالت بعدی با این مدل جذاب رفتارشناسی
بیشتر آشنا خواهیم شد.
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انواع کاربردهای مدل دیسک در کسبوکار

جمعبندی
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فعالیتهای نیامش
تجزیهوتحلیل و آنالیز بازار

در ابتدای طرح و ایده آنالیز بازار هدف و جایگاه اصلی محصول میباشد این
اطالعات از قبیل فرصتهای فروش قیمت فروش به میزان تقاضا ،رقبا و درواقع
قابلیت بازار محصول موردنظر را نشان میدهد .شرکت ما تمام اطالعات را
جمعآوری کرده و پس از ارزیابی نهایی ،در صورت مناسب بودن طرح را به
شما توصیه مینماید .شرکت نیامش با بررسی در بازارهای داخلی و خارجی
با استفاده از بانک اطالعاتی در کلیه کشورها و میزان سرمایهگذاری و فرهنگ
آن منطقه ،نیروی انسانی متخصص و کارشناس و سطح
دستمزد امکان دسترسی به منابع اولیه و تکنولوژی
موردنیاز ،ایدههای خام را تجزیهوتحلیل کرده و درر اختیار
سرمایهگذار قرار میدهد تحلیلها در فواصل معین با توجه
به ریسکهای محیطی و منطقهای از قبیل تورم ،تحریم یا
هر فورس ماژوری موردبازنگری قرار میگیرد.
طرح کسب کار و سرمایهگذاری

تعدادی از مشتریان فرصت سرمایهگذاری از طریق وام
توسط بانکهای مختلف رادارند برای چنین سازمانی ارائه
پیشفاکتور و نرخ بازگشت سرمایه آماده و تحویل میشود.
بر این اساس تهیه طرح کسب کار کارشناسان نیامش کلیه
پارامترها و عوامل و ریسکهای موجود را شناسایی و به
صوت پروتکل جهت ارائه به بانکها یا شرکای احتمالی در
اختیار قرار میدهند در صورت لزوم نسبت به راهنمایی و
کمک در مکاتبات و مالقات همراه خواهد بود.
طرح توجیهی اقتصادی و شناخت بازار

شرکت توانایی تهیه اطالعات اقتصادی بهروز و زمان
مستهلک شدن سرمایه محصول را در بازار هدف را از
طریق مشاور یا خود را دارد( .همکاری مشترک واحد
بازاریابی و طرح و توسعه) در این طرح جزئیات الزم جهت
اجرای پروژه را آماده و واحد طرح و توسعه در اختیار قرار
خواهد داد .اصول طرح توجیهی که میتواند به انتخاب
مشتری در اختیار قرار گیرد شامل:
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مطالعات بازار :معرفی محصول ،مهمترین مزیت رقابتی،
ویژگیهای محصول ،قوانین و مقررات ،تحلیل مالحظات
اجرایی پروژه (اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی) ،بررسی دانش فنی پروژه،
برسی میزان عرضه و تقاضا
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مطالعات فنی و مالی :هدف از اجرای طرح و سایر عملیات ،مراحل مختلف تولید،
شرایط تهیه مواد ،مسائل زیستمحیطی

مالی و سرمایهگذاری :زمین ،لوازم و تأسیسات و ساختمان ،هزینه نیروی
انسانی ،نحوه سرمایهگذاری ،سود و زیانها ،ارزشافزوده خالص ،نسبتها (افزوده
خالص بر فروش) ،نرخ بازده سرمایه
طراحی اولیه

کارشناسان واحد طراحی و توسعه ما دارای تخصص الزم در طراحی محصول
کارخانه هر پروژه رادارند که کنترل پروژه بهمنظور تأمین بهموقع منابع زمان و
اجرا آن بهصورت نظاممند انجام میشود .طراحی میتواند شامل طراحی کامل

کارخانه /تولید /جانمایی/مواد اولیه /قطعات /تجهیزات و دستگاهها /بستهبندی/
استریل باشد .طرح اولیه که منجر به عقد قرارداد با نیامش شده در اختیار
واحد نقشهکشی قرار میگیرد .طراحان با استفاده از  Auto cadو 3D MAX
نسبت به تهیه نقشههای اجرایی بهصورت مفهومی  conceptاز layout
ماشینآالت محاسبات سایز کانال ،دریچه ،سایز لولهها ،مصارف piping،بر
اساس استانداردها  DIN 13053و  EN1886و  VD-6022جهت اتاق تمیز
و سالنهای تولی اقدام مینماید .در مرحله طراحی فاز جزییات الزم تمام
مستندات تدوین (فشار ،کالس سالنها ،محاسبات و )...آماده و به مرحله بعدی
ارسال میشود.
دانش فنی و تکنولوژی ساخت

این مطلب که شما در چه مرحلهای از تولید
میباشید در حالت رکود و نیمه تعطیل،
کمفروش به علت کیفیت پایین ماشینآالت
و تجهیزات با کارایی پایین یا نیاز برای ایجاد
کارخانه (کلید در دست) مهم نیست .این
شرکت به کمک کارشناسان دانش فنی تولید
محصول و ساخت آن شامل تکنولوژی کامل
ساخت/مواد اولیه/فرایندها  /کنترل کیفیت/
آزمایشگاه /خدمات تا ارسال محصول نهایی
را تدوین مینماید .با توجه به قرارداد معین
با نیامش ،بسته دانش فنی با جزئیات توسط
واحد طرح و توسعه به کمک واحد فنی
آماده میشود .این دانش فنی شامل روش
و دستورالعمل کار با ماشینآالت تکنولوژی
ساخت ،سیستم مدیریت کیفیت ،مواد اولیه
مصرفی و مشخصات آن ،چگونگی تأمین مواد
روش تست و آزمون آزمایشگاهی ،معیارهای
پذیرش محصول و آزمون آزمایشگاهی،
معیارهای پذیرش محصول و آزمونهای
برونسازمانی میباشد کلیه مراحل توسط
کارشناس پروژه نیامش کنترل و به تصویب
طرفین میرسد.
تولید

در این مرحله طراحی تولید و اجرای آن شامل طراحی تولید محصوالت /
ماشینآالت /اتاق تمییز/مواد اولیه/قطعات موردنیاز جهت تولید محصول فراهم
میشود .انتخاب محصول یا بر اساس یک نمونه از طرف مشتری است یا ایده
یک محصول جدید با فنآوری جدید میباشد که نیامش توانایی طراحی
محصول و تبدیل آن به نقشه اجرایی را دارد .طراحی ماشینآالت و دستگاههای
موردنیاز تولید نیز و تهیه نقشههای آن در واحد طراحی تهیه و به تولید ارسال
میشود فایل نقشهکشی با توجه به محصول بازنگری میشود تجهیزات تولید با
توجه به محصول قابلیت طراحی و تولید دارد بعضاً شامل :طراحی و تولید اتاق
تمیز ،طراحی و تولید هواساز هایژنیک ،طراحی و تولید سیستم استریل با اتیلن
اکساید با ظرفیتهای مختلف ،طراحی و تولید کارخانههای پرتابل ،طراحی
و تولید هواساز با سیستم سرمایش و گرمایش ،طراحی و تولید تجهیزات
خاص آزمایشگاهی ،طراحی و تولید دستگاههایی بستهبندی ،طراحی
و تولید اکسترودرهای پالستیک تولید لولههای پزشکی ،طراحی و
ساخت دستگاههای مونتاژ خاص

ساخت بنای کارخانه

برای هر محصول با توجه به نوع محصول/ریسک آن /کالس محصول طراحی خاصی
انجام میشود .نظارت و سرپرستی و کنترل مداوم برعملیات ساختمانی و تأسیسات
برقی و مکانیکی ،این اطمینان به مشتری داده میشود که طرح به طور دقیق در
حال اجراست (مراجعه و نظارت مداوم) .نیامش توانایی طراحی ،نظارت و ساخت
بنای کارخانجات را دارد .بعد از مراحل انتخاب زمین که با مشاورت انجام میشود.
نسبت به تهیه نقشه بنای ساختمان از قبیل ورودی به رختکن ،چایخوری اداری،
سالن تولید ،اتاق تمیز ،اتاق استریل و اتاقک جنسی اقدام مینماید .بر اساس کنترل
پروژه ساخت ،کارشناسان ما همواره در محل کارگاه حضور یافته و تطابق اجرای بنا
با نقشههای اجرایی کنترل میشود .دقت در ساخت اتاق تمیز (دیوار ،کف ،سقف،
تأسیسات) از ویژگیهای متمایز نیامش است.
بازرسی نهایی ساختوساز

مدیر پروژه نیامش طی هماهنگی جهت تحویل بندرها محل پروژه حضور پیدا
میکند .کلیه نقشهها  -استاندارد ها  -مشخصات فنی بنا را همراه داشته و با
بررسی وضعیت موجود تمامی اجزاء ساختمان (ورودی  -سالن تولید  -اتاق تمیز -
تأسیسات و انرژی و )...را مطابق نقشه کنترل مینماید با گزارش وضعیت نسبت به
رفع اشکال و تحویل نهایی اقدام میشود.
چیدمان ماشینآالت و تجهیزات

بر اساس طرح جانمایی  Lay outکلیه ماشینآالت تولید /مونتاژ/استریل و تجهیزات
ً
مکانیکی و الکتریکی و مسیرهای رفتوآمد خصوصا  clean roamبه کمک
نرمافزارهای طرایح ( auto cadو  3D MAXو )...بهمنظور استفاده بهینه از مواد
و زمان اجرا میشود( .بهینهسازی چیدمان)
کنترل کیفیت

نظر به اهمیت کیفیت در سازمان ما کلیه شیرآالت و تجهیزات مورداستفاده تحت
استانداردهای بینالملل ( )ISO-ENو ملی  ISIREکنترل میشود مراحل تست
نهایی دستگاهها قبل از ارسال با طرح کیفی بازرسی و پس از تأیید ارسال میگردد.
استانداردهای محیط بر اساس  GMPو محصول منطبق بر  USPانجام میشود.
بستهبندی و ارسال

کلیه دستگاهها بنا به نیاز با بستهبندی مناسب و کنترل قبل از ارسال ،تحویل
میشود.
نصب و راهاندازی

آموزش

آموزشها شامل سیستم مدیریت کیفیت ،طرز کار با دستگاه ،نحوه تعمیرات ،تولید
محصول و نحوه کنترل کیفیت ،بهصورت تئوری و عملی توسط کارشناسان ما در
محل کارخانه اجرا خواهد شد .آموزش شامل اپراتورها ،سرپرستان و مدیران
میباشد.
خدمات پس از فروش

نیامش همواره در کنار مشتری بودن است لذا عالوه بر گارانتی

گارانتی و سرویس در محل

کارخانه جات و ماشینآالت در مدت گارانتی
در صورت نیاز خدمات در محل دارند که
در کوتاهترین زمان با تهیه قطعات یدکی،
نسبت به تعمیر و اندازی اقدام خواهد نمود
و خدمات پس از فروش به مدت پنج سال
تعیینشده است.
سرویس ویژه

عالوه بر مشاوره جهت انتخاب نیروی
انسانی متخصص در کلیه سطوح و آموزش
آنان نیامش میتواند با اعزام میزان تجربه
و کاروان که مدیریت کارخانه را به مدت
معین بر عهده بگیرد تا با استفاده از تجارب
و دانش و مهارت خود حداکثر بهرهوری را
در سازمان ایجاد نماید .نیامش عالوه بر
مشاوره با آپشن های مختلف ،سرویسهای
ویژه به مشتریان ارائه میکند:
مصاحبه و انتخاب نیروهای ساده ،متخصص ،کارشناس ،مدیر جهت تولید و کنترلکیفیت
آموزش کلیه کارکنان از رده پایین تا مدیریت با توجه به مهارت و تخصص موردنیازبا اعزام مدیران باتجربه و کاربران که مدیریت کارخانه را به مدت معین بر عهدهبگیرد تا با استفاده از تجارب و دانش و مهارت خود ضمن راهاندازی ،حداکثر
بهرهوری را در سازمان ایجاد کند.
صحهگذاری اتاق تمیز ،پارتیکل سنجی موردی و سالیانه جهت مشتریان از دیگر
خدمات شرکت نیامش میباشد.
ارتباط جهانی نیامش

قبل از شروع هر پروژه و طرح جدید الزم است ارتباطات داخلی و خارجی معین
شود که بتوان از کمکهای دفتر نمایندگی محلی کشور هدف یا شهر موردنظر
/سفارتخانه/اتاق بازرگانی جهت بازاریابی/فروش/ایجاد استفاده کرد .عالوه بر
ارتباطات داخلی قوی سازمان با نهادهای دولتی و نظارتی از قبیل وزارت بهداشت
کریدور صادرات ،مجمع و اتحادیه صنفی تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی ،با
ارتباطات خارجی خود میتواند کمک شایانی در بازاریابی و ارتباط به مشتریان
نماید اتاقهای بازرگانی ،سفارتخانه ،بنیاد علمی ،واحدهای تولیدی مشابه در خارج
و نمایندگی محلی
گواهینامه و مجوزها

سازمان ما مشتریان خود را جهت دریافت گواهینامه الزم ایزو و سیای و پروانه
ساخت و تأییدیهها از ارگانهای مربوطه یاری خواهد کرد.
دستاوردهای علمی و تکنولوژیک

ضمن اینکه نیامش به یاری خداوند و به اعتماد چند دهه فعالیت صادقانه ،مستحق
دریافت جوایز و تندیسهای ملی و بینالمللی شده است آماده برند سازی و جهانی
نمودن فعالیتهای علمی و تجاری شماست.

شماره 23

پروژهها شامل نصب و راهاندازی میباشد که در قالب دستورالعمل کار و کتابچههای
آموزش توسط واحد طراحی و توسعه تهیه در اختیار مشتریان قرار میگیرد.

یک سال بعد از نصب و راهاندازی ،در صورت هرگونه نقص در شرایط
اضطراری در اسرع وقت تکنسین اعزام میشود .تأمین قطعات نیز
امکانپذیر است عالوه بر آن بازدید سالیانه از پروژه و کنترل تمامی موارد با
چکلیست ارزیابی صورت میگیرد گزارش دهی به مشتریان با تجزیهوتحلیل
علت و اقدام اصالحی موردنیاز در توانایی کارشناس خدمات پس از فروش است
همواره در کنار شماییم .آموزش کارکنان جدید و بازآموزی کارکنان قدیم سازمان
شما امکانپذیر است.
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رقابت امارات و عربستان در بخش سالمت
در درون شورای همکاری خلیجفارس
مطالب زیر توسط آقای دکتر محمدجعفر حسینی شیرازی کارآفرین برتر
حوزه سالمت برای فصلنامه نیامش تهیه شده است.

شماره 23

شورای همکاری خلیجفارس یا بهاختصار  GCCکه متشکل از شش کشور عضو
شامل عربستان سعودی ،بحرین ،امارات متحد عربی ،قطر ،عمان و کویت میباشد،
با اهداف مشترک سیاسی ،تجاری و اجتماعی از سال  1981باهدف یکپارچگی
اقتصادی و نظامی تشکیلشده است .در سالهای اخیر رقابتهای ژئواکونومیک
در درون شورای همکاری خلیجفارس بین کشورهای امارات متحده عربی و
عربستان سعودی هرروز در حال افزایش است و این قدرتنماییهای اقتصادی
میتواند آیندهای پرتالطم برای منطقه را رقم زد هرچند که این قدرتنماییها
در حوزه تکنولوژی هم واردشده و شکوفایی علمی در منطقه را رقم میزند .توجه
عربستان به صنعت توریسم و بخصوص توریسم مذهبی و برنامه جذب یکصد
میلیون توریست در سال تا سال  2030و ایجاد خط هوایی و حملونقل جدید
با سرمایهگذاری در حدود  150میلیارد دالر خود گواهی برای برنامههای پیشی
گیران این کشور است .یکی از حوزههای موردتوجه این دو کشور بخش سالمت
ِ
است .برنامهها و استراتژیهای کشاورزی مطرحشده از طرف امارات متحد عربی
در شورای همکاری برای گنجاندن راهحلهای نوآورانه برای تقویت امنیت غذایی
و پایداری در منطقه مواردی بوده است که همواره موردتوجه این کشور بوده
است .دراینبین کشور امارات متحد عربی برای تقویت نقش خود در منطقه در
دوران کورونا بیش از  2200تن تجهیزات پزشکی را به بین  135کشور جهان
ازجمله عراق ،اردن ،تونس ،یمن ،سوریه ،سودان ،اتیوپی ،سومالی ،فلسطین،
هند ،نپال ،بنگالدش ،مالی ،مالزی ،اندونزی ،جزایر قمر ،تایلند ،افغانستان ،نیجر،
نیجریه ،موزامبیک ،گینه استوایی ،رواندا ،موریتانی ،سنگال ،زیمباوه ،بوتسوانا،
دولت مستقل یک مجمعالجزایر کومور ،قبرس ،صربستان ،کاستاریکا ،جمهوری
دومینیکن ،چچن ،قزافستان ،اوکراین و چهارده کشور جزیرهای اقیانوس آرام ارائه
کرده است که بار دیگر همبستگی خود را با سایر کشورها در راستای چشمانداز
رهبری امارات متحد عربی نشان میدهد .این کشورها اکثرا ً کشورهای عربی
میباشند که از همپیمان نان این کشور بشمار میآیند .همچنین امارات متحده
عربی در ایجاد بیمارستانهای صحرایی مجهز برای مقابله با ویروسهای جدید در
اردن ،گینه-کوناکری ،سودان ،سیرالئون ،لبنان و اخیرا ً در موریتانی که هدف آن
محافظت بیشتر از افراد آسیبپذیر ،سالخوردگان و کسانی که از بیماریهای مزمن

28

رنج میبرند ،حمایت نموده است .پروژه ساخت دو بیمارستان مجهز چهل تختخوابی
در سومالی از نیز از پروژههای سال  2020امارت متحده عربی است .در راستای
نقش قدرت افزایی این کشور توانسته در سال  2015تا  2020حدود  120میلیارد
دالر کمک مالی به کشور لبنان انجام دهد .کمکهای مالی و تجهیزات پزشکی برای
«جزایر ُسقُطرا» و حمایت از بهرهبرداری بیمارستان در این منطقه از فعالیتهای اخیر
امارات متحده عربی است .البته طبق برنامههای ارائهشده تا سال  2025حجم بازار
تجهیزات پزشکی امارات متحده عربی از یک و نیم میلیارد دالر عبور خواهد نمود.
پیمانهای گسترده امارات متحده عربی در پنج سال اخیر با کشورهای ژاپن ،اتریش،
کره جنوبی و همچنین ایجاد واحدهای تولیدی و تجارت متقابل در حوزه سالمت
بسیار بااهمیت میباشد .البته باید توجه شود که کشور عربستان سعودی با اختصاص
ساالنه ده میلیارد دالر برای بخش سالمت از طریق وزارت بهداشت خود توانسته
بهصورت اساسی زیرساختهای کشور درزمینهی سالمت را ارتقا دهد .همچنین
وجود  26دانشگاه علوم پزشکی در عربستان سعودی که اکثرا ً دارای بیمارستانهای
اختصاصی هستند این برنامه را تقویت نموده است .کمکهای تجهیزات پزشکی به
کشورهای همپیمان عربستان سعودی در دوران اپیدمی کووید بسیار مشهود بوده
است ازجمله این کمکها میتوانیم به کمک ارسال یکمیلیون دوز واکسن برای
کشور مالزی و کمکهای تجهیزات پزشکی به همراه  190دستگاه تنفس مصنوعی
و ارسال یکمیلیون دوز واکسن دیگر به کشور تونس اشاره نمود .در هر شکل
قدرتنماییهای این دو کشور در منطقه همچنان ادامه دارد.

سامانه دکس
مطلب زیر توسط آقای دکتر عمادالدین حسینی تودشکی مشاور نهاد ریاست جمهوری در
حوزه فناوریهای نوین سالمت و پروژههای پیادهسازی دولت هوشمند در حوزه سالمت،
مشاور انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی و مدرس دانشگاه تهیه شده است.

سامانه دکس ،اولین و جامعترین سامانه یکپارچه سامانه بایگانی ،پردازش
و رایانش ابری کلیه اطالعات و نیازمندیهای پزشکی در کشور و پرونده
پزشکی بیماران با تکنیک پردازش ابری میباشد .به امید آنکه این سامانه،
کمکی برای تحمل و بهبود هر درد و بیماری هر هموطن ایرانی باشد و راهی
برای ارتقای نظام سالمت میهن اسالمیمان باشد .خوشبختانه مقام معظم
رهبری در مراسم تجلیل از نخبگان بنده را دعوت کردند و حمایت ایشان
قوت قلب من برای توسعه نرمافزار بود و معاونت علمی ریاست جمهوری نیز
ما و سایر شرکتهای دانشبنیان و مخترعین را همراهی کردند.
سه دسته کاربران سامانه جامع یکپارچه هوشمند دکس:
• بیماران (پرونده من)
• پزشکان
• مراکز پزشکی
برخی از قابلیتهای سامانه هوشمند دکس بهعنوان سامانه جامع و
یکپارچه پزشکی با تکنیک رایانش ابری:
 -1اتصال بهتمامی سامانههای پزشکی و امکان ثبت و ضبط کلیه مدارک
پزشکی :نرمافزار  DACSنرمافزاری میباشد که قابل اتصال بهتمامی HIS،
 RIS،LISهای موجود میباشد و از تمامی آنها بر مبنای کد ملی بیماران
اطالعات الزم را اخذ و در سرور خود ذخیره میکند و در هنگام نیاز به رؤیت
توسط پزشکان و بیماران به آنها ارائه میدهد .همچنین برای جلوگیری از
هزینههای گزاف استوریج و سیستم ذخیرهسازی برای رؤیت تصاویر پزشکی
 PACSاز تکنولوژی  Cloudیا رایانش ابری استفاده میکند .همچنین کلیه
نیازمندیهای پرونده الکترونیک سالمت یا  EHRرا پاسخ میدهد و یک
پرونده جامع الکترونیک برای بیمار تشکیل میدهد:
•EHR: Electronic Health Record
•HIS: Hospital information system
• سیستم جامع مدیریت بیماران و مدارک پزشکی درون هر بیمارستان
•RIS: Radiology information system

• سیستم جامع مدیریت بیماران و مدارک پزشکی درون هر مرکز
تصویربرداری
•LIS: Laboratory information system

• سیستم جامع مدیریت بیماران و مدارک پزشکی درون هر آزمایشگاه

•PACS: Picture archiving and communication system
• سیستم آرشیو تصاویر پزشکی

•DACS: Data archiving and communication system

-2پوشش تمامی سرفصلهای موردنیاز پزشکی در سامانه دکس -3فراگیری
نرمافزار شامل تمامی بخشهای پزشکی و پاراکلینیک ها (تصویربرداری،
آزمایشگاه و -4 )...امکان دادهکاوی و ساخت متغیرهای کالن تصمیمگیری
و داشبوردهای مدیریتی -5نمایش تمامی پروندههای بیمار در یک نگاه
-6قابلیتهای همیار سالمت :ثبت تمامی تستهای پزشکی توسط
بیماران و مراکز پزشکی و بررسی سیر تغییرات شامل :فشارخون،
قند خون دوره ماهانه خانمها -7امکان بررسی سیر تغییرات
تستهای پزشکی -8امکان افزودن  Noteو نسخه پزشک

اهداف طراحی سامانه دکس:
یک -کاهش هزینهها :حذف کاغذ و هزینههای پرینت ،حذف کلیشه (که
سالیانه رقم هنگفتی از کشور خارج و به جیب شرکتهای آمریکایی و اروپایی
رفته ،درحالیکه در کشور خودشان کلیشه منسوخشده) ،جلوگیری از تکرار
آزمایشها و تصویربرداریها (در سیستم نظام سالمت ما متأسفانه به علت
عدم ثبت سراسر مستندات ،باگم شدن یک آزمایش _که معموالً بیماران
مزمن پیر هستند و بیشتر محتمل هست _ آزمایشها تکرار میشود)
دو  -سهولت و کمک به تصمیمگیری پزشکان :با ایجاد امکانات نرمافزاری
( ،PACSنرمافزارهای  follow upبیمار و  Time Lineو بیمار در یک نگاه)
باعث ایجاد جذابیتهایی برای پزشکان شده
سه -همیار سالمت برای هر شهروند :ایجاد  alarmهای الزم ازنظر
غربالگریهای الزم متناسب با هر فرد ،ایجاد امکانات ارتقا سالمتی و
پیشگیری درزمینهی تغذیه و ...
چهار  -کاهش خطا در مراکز و بیمارستانها :بهواسطه حذف اپراتورهای
جواب دهی و ایجاد کیوسکهای جواب دهی
پنج  -امکان دسترسی به سوابق در اورژانسها( :بیماران با کاهش سطح
هوشیاری و عدم امکان ارائه دقیق شرححال که بعضاً بسیار حیاتی است)
مزایای استفاده از این سامانه بهصورت سراسر و توسط ارگان
حاکمیتی:
امکان کنترلها و ممیزیهای موردنیاز برای بیمهها ،امکان دستیابی سریع
به اطالعات آماری در هرلحظه ،سهولت تصمیمگیریهای کالن در خصوص
تأمین تجهیزات و دارو بر اساس نیازها ،بایگانی مدارک فارق از در نظرگیری
محل دریافت خدمت ،تحلیل سریعتر و راحتتر برای پزشکان ،تحلیلهای
اطالعات آزمایش و نمودارهای تغییرات زمانی هر تست ،جلوگیری از تعدد
اقدامات مشابه جهت کاهش هزینهها ،جلوگیری از چاپ مجدد کاغذ و
کلیشههای تصویربرداری ،دسترسی ساده و راحت در هر مکان و هر سیستم
با توجه به وب بیس بودن سیستم
اجرایی شدن پروژه دکس:
فاز اول :فراگیر شدن سامانه در میان بیماران ،انجام سیستم جواب دهی
آزمایشها و تصویربرداریها در این سامانه ،با توجه به کاهش قابلتوجه
هزینهها برای مراکز خصوصی ،قطعاً اقبال خوبی نسبت بهقرار دادن جوابها
در این سامانه خواهند داشت .از سوی دیگر دستیابی راحت به جواب و
بایگانی پیشرفته برای بیماران جذابیت قابلتوجهی خواهد داشت.
فاز دوم :اجرای بیمارستانی (پروژهای که سامسونگ سالهاست به دنبالش
هست و دستیابی کامل پیدا نکرده و ما مدعی عملیاتی شدن آن در کشور
هستیم) ثبت اوردر پزشک در سامانه (تبلت و یا کیوسک) ،مانیتور بیمار (هر
بیمار یک مانیتور ،شامل کلیه تغییر تحوالت از قبل بستری و حین بستری)
فاز سوم :اجرایی شدن پروژه از مجاری حاکمیتی
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• سامانه جامع یکپارچه برای بایگانی ،پردازش و رایانش ابری کلیه
اطالعات و نیازمندیهای پزشکی

-9رتبهبندی مراکز پزشکی و پزشکان -10امکان ثبت داروها و آالرم دهی
آنالین -11امکان مشاوره آنالین پزشکی  -12امکان تهیه آمار دقیق از انواع
بیماریها در کشور  -13ثبت الکترونیکی اطالعات پزشکی ،مشاهده اینترنتی
جوابها و حذف خروجهای کاغذی مدارک پزشکی  -14دسترسی مراکز
درمانی به تمام اطالعات پزشکی بیماران و سیستم ارجاع آنالین -15امکان
احراز هویت پزشکان و بیماران
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برداشتی از کتاب:
«مقدمهای برمهندسی فک و صورت درمهندسی پزشکی»
این مطالب توسط خانم مینا نصراهلل زاده نویسنده و
کارشناس مهندسی پزشکی برای فصلنامه نیامش تهیه شده است.
مؤلفین کتاب:
مهندس محمدرضا عبداللهی ،مهندس دریاآقامالیی،
مهندس وصال نظرپور ،مهندس مینا نصراهلل زاده،
مهندس میثم اردالنفر ،مهندس نعیمه سلطانی نژاد،
مهندس حسام فتاحی ،مهندس یاسین ذیحیات کرمانی

طرح درمان و نقش تصویربرداری و ابزارهای جانبی در دندانپزشکی
و فک و صورت :مجموعه دندانپزشکی و فک و صورت به بخشی از
بدن گفته میشود که ازنظر آناتومیکی و تشریحی شامل المانهای
اساسی در ابعاد عملکردی و بالینی میشود .عضالت عملکردی،
شبکه اسکلتی و دندانی مجموعهای مهم از اجزا را میسازند که
تحت تأثیر عوامل پاتولوژیکی ،بیومکانیکی و فرآیندی ،مستعد برخی
بیماریها میشوند .بارزترین موارد طرح درمان فک و صورت که
فرایند مهندسی نقش خاصی در آن میتواند ایفا کند ،شامل موارد
زیر است:
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درک دندانپزشکی دیجیتال و فرآیند  :CAD / CAMاین امکان را
برای متخصصین دندانپزشکی فراهم میکند تا ترمیمهای پیچیده
را سریعتر ،با کارایی بیشتر و گاهی اوقات با دقت بیشتری انجام
دهند .هم در دندانپزشکی و هم در البراتوارها از تکنولوژی CAD/
 CAMبرای ساخت ترمیمهایی مانند تاج ،روکش ،بریج ،پروتزهای
دندانی و ترمیمهای با کاشت از سرامیک با مقاومت باال استفاده
میشود .استفاده از فناوری  CAD/CAMنهتنها برای متخصصان
دندانپزشکی بلکه برای بیماران نیز مزایایی دارد .با استفاده از
روشهای البراتواری سنتی ،دندانپزشک ،پروتز دندانی شمارا آماده
میکنند ،قالبگیری میکنند و نتیجه را به البراتوار میفرستند تا
ترمیم نهایی ایجاد شود .اما با استفاده از  CAD/CAMمتخصص
دندانپزشکی میتواند همه مراحل را طی یکبار مراجعه به پایان
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برساند .مقرونبهصرفه بودن فناوری  CAD/CAMچندین هزینه
برونسپاری را برای متخصص دندانپزشکی شما از بین میبرد و
زمان را نیز کاهش میدهد.
مروری بر تجهیزات بیوفیدبک دندانقروچه حاضر در بازار :این
تجهیزات غالباً برای مانیتور کردن دندانقروچه و یا جلوگیری از
شدت یافتن آن ساختهشدهاند .تقریباً تمام آنها از یک سنسور
الکترومایوگرافی برای آشکارسازی فعالیت عضالت استفاده میکنند.
و این کاربر روی عضله تمپورال یا جونده انجام میشود.
دستگاه اول :GRINDCARE V1 :درمان را از طریق شتابدهنده
انجام میدهد .با استفاده از باتری و  IMUتوانایی ایجاد سه فاز متغیر
را دارد .دارای سنسور در ناحیه چانه برای تشخیص حرکت فک است.
دستگاه با سیستمعامل کار میکند .فقط برای تشخیص حرکات فک
و دندانقروچه در زمان خواب است .به عقیده کارشناسان ،سیگنال
این دستگاه قدرت کافی برای اثر براکسیسم را ندارد.
دستگاه دوم :BRUXOFF :دستگاهی که تنها برای تشخیص به کار
میرود که شامل سنسورهای الکترومایوگرافی و سنسورهای ریت
قلبی است .در این دستگاه که به دور قفسه سینه بسته میشود و با
الکترودهایی که از هر طرف به عضالت جونده اتصال پیدا میکند مچ
میشود .و ثانیه به ثانیه در حال ردیابی و آشکارسازی سیگنالهاست.

معرفی پیجهای کاربردی مرتبط با مهندسی پزشکی

اطالعات تماس

نام صاحب پیج

آیدی پیج

نوع مطلب

تعداد فالوورها

آقای دکتر
محمد جعفر حسینی
شیرازی

mjhshirazi

آموزش توسعه
فردی ،خالقیت ،
کارآفرینی و اخبار
و مشاور
سرمایه گذاری

90780

آقای مهندس
سهیل رحمانی

_Soheil
_rahmani
bme

رشته ی مهندسی
پزشکی در نظام
سالمت

37272

آقای مهندس
سجاد کلهر

_medical
tech.ir

آموزش تخصصی
و فنی تجهیزات
زیبایی و لیزر

25441

گروه تمپا

tmpagroup

انعکاس اتفاقات
روز مهندسی
پزشکی ایران و
جهان

22314

09160969767
09391713267

خانم مهندس
افسانه نجفی

afsaneh.
najafi

مهندسی پزشکی
 -رسانه

13900

09120477334

آقای مهندس
صائب ماکویی

_med
_and_lab
magazine

صنفی و علمی در
حوزه مهندسی
پزشکی ،تجهیزات
پزشکی و
آزمایشگاهی

12107

02188631016
02188225803

آقای مهندس
عیسی حسینی

biomed_test

کنکور ارشد
بیومواد

1066

09389586014

آموزشگاه مهندسی
پزشکی ATP

atp_bme

آموزش عملی
تجهیزات پزشکی،
کارآموزی
تخصصی ،خدمات
آموزشی ،مشاوره

7837

آقای مهندس
مهندس صالحی

_deionizer
equipments

اکسین آب تجهیز
طراح و تولید
کننده دیونایزرهای
آزمایشگاهی و
نیمه صنعتی

6478

09123604026

۰۹۱۲۰۴۷۰۱۱۷

09129626199
09210339715
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09909050717
02166744785
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اطالعات تماس

نام صاحب پیج

آیدی پیج

نوع مطلب

تعداد فالوورها

آقای مهندس
پورقاسم

bme__news

اخبارمهندسی
پزشکی و ایده
های نو در جامعه
مهندسی پزشکی

6300

آقای مهندس
سيد مهدي شفيع اف

tajhiz_teb

آموزش تخصصي
تجهيزات
پزشكي ،معرفي
دستاوردهاي روز
مهندسی پزشکی

5300

09137283810

خانم مهندس
مهرناز دهقانی

Bme_zand

آموزشی،
مهندسی پزشکی

3563

09370987167

آقای مهندس
سعید عباسی

bme_ir

اطالع رسانی در
زمینه تجیهزات
پزشکی

3417

آقای مهندس
مجتبی خشامی

kheshamimojtaba

اخبار حوضه
سالمت ،معرفی
دوره های
آموزشی در حوضه
سالمت

3333

آقای مهندس
رسول عابدی

_biomechanics
encyclopedia

آموزش متمایز
روش های تحلیل
و کاربردهای
جذاب علم
بیومکانیک

2875

مجموعه تمپا
آکادمی

tmpaacademy

پلتفرم آموزشی
مهندسی پزشکی

2777

آقای مهندس
وکیلی

anhuma.co

محصوالت تولیدی
شرکت دانش
بنیان فراهوش
الکترومکانیک
آرسام

2549

خانم دکتر
میدیا خادمی

bio.medicad

آموزش کار با
نرم افزار های
طراحی در زمینه
تجهیزات پزشکی

2222

آقای دکتر
اسحاق عامری

ameri.bme

مدرس دانشگاه
و خالق دوره های
کارآفرینی

1744

آقای مهندس
رسول عابدی

_biomechanics
software

آموزش متایز
نرم افزارها
و کاربردهای
جذاب آن ها در
بیومکانیک

1701

۰۹۳۷۳۴۷۵۲۹۴

09120265244

09160969767
09391713267

07136364281
09173129414
09178378078

09109783584

اطالعات تماس

نام صاحب پیج

آیدی پیج

نوع مطلب

تعداد فالوورها

خانم مهندس
فرشته زارع

_fereshte
zare.bme

هرآنچه یک
دانشجو و فارغ
التحصیل مهندس
پزشکی موفق باید
بداند

1574

آقای مهندس
علی الهی منش و
خانم مهندس
مائده سادات خراسانی

bio._.bridge

دانشجویان
مهندسی پزشکی
و فیلد تخصصی
تصویر برداری
پزشکی

1508

خانم مهندس
تبسم شافعی

_bme_rasht
team

مطالب آموزشی،
کاربردی ،اختراعات،
فناوری و اطالع
رسانی به روز
مهندسی پزشکی

1500

آقای مهندس
رامین حسنی مالیری

Ramin.
bioengineer

آموزش تخصصی
دستگاههای
پزشکی و علم
مهندسی پزشکی

1300

خانم مهندس
سعیده بهرهمند

_saeede
bahremand1

اطالع رسانی و
اخبار  ،معرفی
دورههای آموزشی
و شرکتهای
تجهیزات پزشکی

1200

آقای مهندس
یاشار زارعی

_yasharzarei
bme

آموزش تعمیر
انواع تجهیزات
پزشکی و
دندانپزشکی

1100

09015211121

آقای مهندس
علیرضا ملکپور
جونقانی

aanamedic

آموزش تجهيزات
پزشکی
بیمارستانی

875

۰۹۱۳۹۸۶۵۱۵۸

خانم مهندس
فاطمه عربی
خانم مهندس
فاطمه صادقی فرد

_makoran
bme

آموزش مفاهیم
مهندسی پزشکی
به زبان ساده

800

09046238565

خانم مهندس
نورالهدی عنبری

nbri.no77

آموزشی

436

09390997295

آقای مهندس
سینا قاسمی

sina__bme

حوزه تجیهزات
پزشکی،
توان بخشی،
فیزیوتراپی ،
دندانپزشکی و
واردات

400

آقای دکتر
مهدی بنی عامری

_Atimed
Healthcare

تعمیرات،
آموزش ،معرفی
و اپراتورینگ
تجهیزات پزشکی

240

٠۹۱۷۷۸۳۳۲۷۴

09911883797

09119330249

09031178052

09024379012

09387273656

شماره 23

09030917878

33

دنیای پرکاربرد بیومکانیک (مکانیک زندگی)
بیومکانیک سیستم اسکلتی عضالنی
این مقاله توسط آقای استاد رسول عابدی ،دانشجو دکترای بیومکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر،
مؤلف یک کتاب و هفت مقاله درزمینهی بیومکانیک ،مدرس دورههای آموزش بیومکانیک محور
نرمافزار مطلب ،مدرس دانشگاه برای فصلنامه نیامش تهیهشده است.

بیومکانیک سیستم اسکلتی عضالنی یک دنیای بسیار بسیار گسترده است که

هر عضله در کدام قسمت است ،عملکرد عضله روی مفصل چگونه است و چه

با زمینههای مختلفی از قبیل ورزش ،ارتوپدی ،توانبخشی ،فیزیوتراپی و ...در

حرکاتی به آن اعمال میکند ،درجات آزادی و محدودیت حرکات هر مفصل

ارتباط میباشد .اصلیترین هدف بررسی بیومکانیکی یک سیستم اسکلتی عضالنی

چگونه است و ( ...شکل .)3

تخمین نیروها و فعالیتهای عضالنی ،و به تبع تخمین نیروها و تنشهای مفصلی
میباشد .از نمونه کاربردهای بیومکانیک اسکلتی عضالنی میتوان به این موارد
اشاره نمود (شکل  :)1استخراج یک الگوی حرکت حرفهای برای فعالیت عضالت
و سینماتیک مفاصل در بیومکانیک ورزش ،تخمین ریسک آسیبهای عضالنی
و مفصلی فعالیتهای مختلف در ارگونومی و بیومکانیک شغلی ،بررسی تأثیر
ابزارهای کمکی ارتوپدی و توانبخشی در بهبود سینماتیک و سینتیک سیستم
اسکلتی عضالنی و...

شکل  .3برخی از مهمترین پارامترهای موردبررسی در کینزیولوژی

3

فیزیک حرکت :روابط مختلف موجود در بحث فیزیک حرکات مختلف مثل

حرکت شتابدار ،حرکت پرتابه ،سقوط آزاد ،حرکات دورانی و جانب مرکز و  ...که
روابط فیزیکی مشخصی دارند (شکل .)4
شکل  .1برخی از مهمترین کاربردهای تحلیل بیومکانیکی سیستم اسکلتی عضالنی بدن

آگاهی و تسلط کافی بر یکسری مباحث و زمینههای تخصصی ،الزمهی تحلیل
بیومکانیک اسکلتی عضالنی هستند ،مهمترین این زمینهها شامل موارد ذیل
میباشند.

1

آنتروپومتری :علم اندازهگیری و محاسبات پارامترهای فیزیکی طول،

جرم ،مرکز جرم ،چگالی ،حجم ،ممان اینرسی ،شعاع ژیراسیون ،سطح مقطع و
پارامترهای مشابه برای اعضای مختلف بدن (شکل .)2

شکل  .3برخی از روابط سینماتیکی در فیزیک مکانیک حرکت اعضای بدن

شماره 23

4

دوربین و مارکر ،زاویهسنج ،شتاب سنج ،ژیروسکوپ ،سنسورهای اینرشیال و...
شکل  .2برخی پارامترهای اندام سنجی در علم آنتروپومتری

34

آنالیز حرکت :بررسی خود سیستمهای مربوط به آنالیز حرکت از قبیل:

2

کینزیولوژی :علمی مربوط به حرکتشناسی که الزمهی آن بررسی آناتومی

عملکردی سیستم اسکلتی عضالنی است ،و قسمت عمده آن مربوط به این موارد

میباشد که محل اتصال مبدأ یا ثابت ( )originو مقصد یا متحرک ()insertion

و روابط و محاسبات مربوط به آنها مانند :محاسبات سرعت و شتاب خطی و
زاویهای از رویدادههای مختصات موقعیت مارکرها و زوایای اعضا و مفاصل
بدن ،به همراه پردازش سیگنالهای حاصل از مشتقگیری یا انتگرالگیری
پارامترهای سینماتیکی مذکور (شکل .)4

شکل  .6مدلسازی عضله با المانهای مکانیکی مختلف (فنر ،دمپر ،المان انقباضی و  )...و
نمونه روابط مدل هیل برای عضله
شکل  .4سیستمهای مختلف آنالیز حرکت به همراه محاسبات آزمایشگاهی موقعیتها،
سرعتها و شتابهای خطی و زاویهای

5

مدلسازی :یا همان شبیهسازی سیستم اسکلتی عضالنی بدن بهصورت
المانهای فیزیکی با فرضیاتی مشخص که معموالً سادهسازی شدهاند و هر یک
محاسبات ریاضی مربوط به خود رادارند .در ادامه انواع مدلسازی بررسی میشود.
مدلسازی اسکلتی :در این روش که اغلب بهصورت مدلسازی عضوی-مفصلی
( )link-segmentمیباشد ،که اعضای بدن در مفاصل بهصورت لوالیی یا گوی
و کاسهای یا ترکیبی از اینها (بسته به دوبعدی یا سهبعدی بودن مدل) لینک
میشوند .در این حالت با داشتن سینماتیک اعضا و مفاصل و آنالیز دینامیک معکوس،
پارامترهای سینتیکی مانند نیروها و گشتاورهای برآیند مفصلی قابلمحاسبه
میباشند .معادالت تعادل نیرویی و گشتاوری اغلب به روشهای نیوتن-اویلر یا

مدلسازی اسکلتی عضالنی :اگر بخواهیم بهطور سفارشی برای هر شخص
مدلسازی اسکلتی عضالنی انجام دهیم ،میبایست در ابتدا تصویربرداری پزشکی
از شخص به روشی صورت بگیرد که هم هندسه بافتهای نرم (عضالت) و هم
هندسه بافت سخت (استخوانی) قابلاستخراج و بازسازی باشد (مانند  CTو .)MRI
بعد از بازسازی سهبعدی سیستم اسکلتی عضالنی از قطعات تصاویر پزشکی
دوبعدی ،برحسب اینکه حجم و سطح نواحی اتصال عضالت به چه میزان است،
با یک یا چند رشته یا فیبر عضالنی در مدل تخمین زده میشوند و به نمایش
درمیآیند که بهنوعی یک مدل عملکردی ( )functionalبه دست میآید .اینکه
هندسه بخض استخوانهای مدل چه میزان آناتومیکی یا عملکردی باشد بهدقت و
کاربرد مدلسازی بستگی دارد .حتی نحوهی تحلیل خود مدل میتواند بهصورت
دوبعدی (در یک صفحه آناتومیکی مثل ساجیتال) و یا سهبعدی (در سه صفحه
آناتومیکی) باشد (شکل .)7

الگرانژ در سیستم اسکلتی قابلبررسی هستند (شکل .)5

شکل  .5مدلسازی اسکلتی (دوبعدی و سهبعدی) با مشخص نمودن نیروها و گشتاورهای
برآیند مفصلی و بررسی آنها از طریق معادالت تعادل دینامیکی نیوتن-اویلر و یا دینامیک
الگرانژ

مدلسازی عضله :تأثیر عضله در سیستمهای اسکلتی عضالنی به شیوههای
مختلفی میتواند اعمال شود .تاکنون عضله با المانهای مکانیکی مختلف از قبیل
رشته نیرویی ،فنر (خطی یا غیرخطی) ،ترکیب فنر و دمپر ،ترکیب فنر و دمپر و المان
انقباضی (مدل هیل) و مدلهای پیچیدهتر (هاکسلی ،زهلک و  )...شبیهسازیشده
است .بهعنوان نمونه در مدل هیل ،یک المان انقباضی وجود دارد که نمایانگر بخش
فعال عضله است که با تعامل بین اکتین و میوزین نیروی فعال تولید میکند ،و دو
و فاشیا هستن که کشش غیرفعال تحمل میکنند .به عبارتی ،نیروی فعال عضله
ناشی از عصب دهی به آن و رخداد فرآیندهای شیمیایی بین اکتین و میوزین و

در کل روشهای مختلفی برای تخمین نیروهای عضالنی و مفصلی در
مدلسازیهای اسکلتی عضالنی وجود دارد ،روشهای از قبیل :سادهسازی تک
عضلهای ،بهینهسازی ،الکترومایوگرافی ،و روشهای ترکیبی پیچیدهتری که به
لطف خدا در مقاالت آینده به آنها پرداخته خواهد شد.
شماره 23

المان فنر سری و موازی وجود دارد که به ترتیب نمایانگر بافتهای همبند تاندون

شکل  .7مدلسازی اسکلتی عضالنی بهطور سفارشی پس از ساخت هندسه سهبعدی
مدل از روی تصاویر پزشکی دوبعدی

تبدیل آن به ایجاد نیروی مکانیکی ایجاد میشود و طول سارکومر حاوی اکتین و
میوزین در اثر انقباض کاهش مییابد ،حالآنکه نیروی غیرفعال ناشی از خاصیت
ارتجاعی (کشسانی) بافتهای همبند عضله درکشش میباشد .روابط محاسباتی
برای بخش فعال و غیرفعال مدل هیل وجود دارند که تأثیر تغییر طول،
سرعت انقباض و میزان فعالسازی فیبرهای عضله در آنها وجود
دارد (شکل .)6
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بازار سالمت شرق آفریقا
مطلب زیر توسط سرکار خانم دکتر دریا آقامالئی
برای فصلنامه نیامش تهیه شده است.

شرق آفریقا یکی از وسیعترین و بهترین زمینههای پیشرفت و اقتصاد است درواقع
همانطور که گفته میشود آفریقا قاره فرصتهاست .و رشد بسیار زیادی دارد
بااینکه در همین دوران کورونا هم رشد اقتصادی مثبتی داشته است .بااینهمه
حال در مقایسه با جنوب آفریقا زیرساختهای مراقبتی بهداشتی آن پیشرفته
نیست و اکثرا ً برای درمانهای ضروری و بیماریهای صعبالعالج به امارات و
مخصوصاً هند میروند .پس بنابراین توریسم پزشکی در این منطقه میتواند
بهخوبی پیشرفت کند .اکثر ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاهی از
کشورهای اطراف وارد میشود و فقط در تجهیزات مصرفی میتوان گفت که
خودکفا هستند و البته شایانذکر است که محصوالتشان مرغوبیت باالیی را ندارند
و فقط میتوان گفت کار راهانداز هستند .تمام تجهیزات واردشده تا زمانی که
مورد تأیید استانداردهای خاصشان قرار نگیرد اجازه بهرهوری داده نمیشود .در
این بازار تقاضا برای ملزومات و تجهیزات پزشکی بشدت باالست زیرا بسیاری
از بیمارستانها در حال ساخت یا نوسازی هستند .بهویژه در بخش خصوصی
تقاضا باال رفته و در حال آپدیت کردن تجهیزات بخصوص تجهیزات تشخیصی
هستند .ازآنجاییکه چند نوع سرطان خاص بهطور شایع در این مناطق وجود
دارد و چندین مرکز خصوصی و دولتی جهت تجهیز و ساخت مرکز تخصصی

درمان سرطان شروع به ساخت شده است .بیشتر خدمات ارائهشده درمانی توسط
بخش خصوصی میباشد و ک ً
ال درمان در بخش دولتی و غیرخصوصی یا دارای
خدمات باکیفیت پایین است و یا اص ً
ال حوزههای درمانی خاص را شامل نمیشود .زیر
بخشهای درحالتوسعه شامل تجهیزات تصویربرداری و تشخیصی شامل :ام آر آی،
آنؤیوگراافی ،آندوسکوپی ،بیوشیمی ،دستگاههای خون و ایمونولوؤی و دستگاههای
پرتودرمانی است .البته ناگفته نماند که حتی اگر این زیرساختها هم به نحو احسنت
آماده شود ،باز نیروی متخصص ندارند ،و ما در طراحیهای خود توجه ویژهای به
زیرساختهای تله مدیسین داریم .چون در غیر این صورت شاید تا حداقل یک
دهه آینده هم نتوانند خدمات تخصصی بالینی را ارائه دهند .تجهیزات و ملزومات
دندانپزشکی و دندان مصنوعی نیز بازار خوب و قابل رشدی دارد .و اما آنچه از قاره
فرصتها سهم ماست ،دقت و توجه به نیازهای درمانی است که باوجود کورونا تأثیر
مثبتی بر توجه و لزوم اهمیت بیشتر داشت .در پاندمی کورونا دولتها دریافتند که
با زیرساختهای ضعیف درمانی حتی حکومتشان به خطر میافتد لذا در حال حاضر
بشدت تمایل به نوسازی و تجهیز دارند .در حال حاضر بستر مناسبی جهت تولید
و صادرات تجهیزات به این کشورها آمادهشده که قطعاً با بازدهی مالی خیلی خوبی
همراه خواهد بود.

شماره 23

طراحی پروژههای کلین روم
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طراحی در صنایع مختلف عموماً با طراحی مفهومی آغاز میشود که دربرگیرنده
نیازهای اولیه پروژه ،استانداردها ،جریانهای اولیه مواد و پرسنل ،دسترسیها،
اقلیم و غیره میباشد .در این مرحله نقشههای جریانهای (فلو) متعدد مانند مواد
اولیه ،ثانویه ،محصول ،جریان ورود و خروج پرسنل ،کالسبندی فضاها مطابق با
استانداردهای جیام پی ،فشار و رطوبت هر یک از فضاها و غیره تهیه میشوند.
در مرحله مفهومی برای هر یک از فضاها یک فرم اطالعات فضایی تهیه میگردد
که شامل کلیه اطالعات معماری ،مکانیکی و برقی آن فضاها است .در مرحله
بعدی طراحی فاز یک آغاز میگردد که این مرحله برای طراحی فاز دو یا اجرایی
پروژه موردنظر برنامهریزیهای اولیه صورت میپذیرد .در مرحله طراحی فاز یک
نقشههای اولیه معماری ،مکانیکی و برقی تهیه میشوند و به تأیید کارفرما پروژه
میرسند .در مرحله فاز دو نقشههای اجرایی دقیقاً بر اساس نیازهای پروژه و مطابق
استانداردها تهیه میشوند و نقشهها جهت اجرا به پیمانکار پروژه سپرده میشوند.
در جریان انجام طراحیها از نرمافزارهای مهندسی متعددی کمک گرفته میشود.
این نرمافزارها عمدتاً شامل نرمافزارهای مهندسی میباشند .شرکت نیامش با
استفاده از نیروهای کارآزموده درزمینهی اجرای اتاق تمیز توان انجام پروژههای
این صنعت را دارا میباشد .این نیروها در جریان پروژههای متوالی آموزشهای
اجرایی الزم را سپری کرده نمودهاند و این امر باعث افزایش راندمان و سرعت و
کیفیت نهایی پروژهها میگردد .در اجرای پروژههای اتاق تمیز مولفههای مختلف
و تأثیرگذاری وجود دارند که میتوانند در پایان پروژه رضایت کارفرما از انجام
پروژه را تضمین کنند .سرعت اجرا ،کیفیت مناسب و قیمت مناسب مهمترین
موارد اجرای پروژههای نیامش است .رعایت کیفیت مناسب و الزامات جیام پی
جزء الینفک پروژههای شرکت نیامش میباشد .ما به شما پیشنهاد میدهیم تا
پروژههای خود را بهصورت کلید در دست انجام بدهید ،که در این صورت شامل
طراحی ،ساخت ،نصب ،تأمین تجهیزات ،هواساز و سیستم کنترل و غیره بر اساس
الزامات و استانداردهای اتاق تمیز میباشد .از مزایای این روش آن است که سرعت
اجرای پروژه را افزایش میدهد و مسئولیت کامل پروژه به مجری واگذار میشود.

انجام کارهای بزرگ نیازمند دانستن و یادگیری است.
علم تجهیزات پزشکی هرروز با سرعت زیاد در حال
پیشرفت است و آگاهی از آخرین دستاوردها در این
زمینه نیازمند سفر  ،بازدید و مذاکرات رو دررومی باشد.
پس میباید دانشجوتر از دیروز بود چراکه بیشک اگر هر
چه بدانیم باز نیازمند دانایی هستیم.

اگر میخواهید آخرین تکنولوژی تجهیزات پزشکی را در
کارخانه خود داشته باشید ما در کنار شما هستیم.

www.medniamsh.com
info@niamsh.com

شرکت نیامش

سرمایه گذاری در صنعت سالمت و تجهیزات پزشکی

هدایت کامل پروژه شما ،به عهده شرکت «نیامش» میباشد.

شماره 23

شما هم میتوانید با سرمایهگذاری مناسب ضمن کسب درآمد باال ،از کارآفرینان
باشید .ما باور داریم اگر یک سرمایه گذار از همه جوانب سرمایهگذاری خودآگاه
باشد میتواند پیروز و موفق باشد .همانگونه که سرمایه گذاری نادرست موجب
نابودی سرمایه خواهد شد .شرکت «نو ایده اندیشان ماشینسازی حسینی» ،طراح،
سازنده کارخانجات تولید تجهیزات پزشکی یکبارمصرف ،آماده بهرهبرداری و
عرضهکننده کلیه ماشینآالت و خدمات در صنعت پزشکی میباشد.
کمپانی امروزی که بیانگر کیفیت باال در صنعت پزشکی پیشرفته در
همهی جهان است ،به نام «نیامش» نامگذاری شده است .از سال 1362
«آقای دکتر محمدجعفر حسینی شیرازی» مدیرعامل این شرکت تالش درزمینهی
به وجود آوردن و ساختن کارخانههای تجهیزات پزشکی را بر عهده دارد.
ایجاد کارخانههای آماده بهرهبرداری در زمینههای پزشکی ،در دستور کار این
کمپانی قرارگرفته و کارخانههای باارزش و بزرگی در لیست مشتریان این کمپانی
قرار دارند .شرکت» نیامش «به دلیل کیفیت باالی دستگاههای تولیدی خود
و داشتن استانداردهای گوناگون جهانی و جوایز بسیار ،و ارائه خدمات پس از
فروش ماندگار ،از یک نامداری جهانی در صنعت پزشکی برخوردار است .خدمات
ما پشتیبانی کامل از نخستین پایههای پروژه ،همراه با تجزیهوتحلیلهای الزم
برای جزئیات پروژه میباشد ِ پس از انتخاب طرح و تصمیمگیری کلی ،ساخت
ماشینآالت مربوط به تولید شروع و نقشههای ساختمانی کارخانه ارائه میگردد.
همانکه ساختوسازهای ساختمان و مراحل تولید ماشینآالت به پایان رسید،
مهندسین و متخصصین ما شروع به نصب ماشینآالت و راهاندازی خطوط تولید
خواهند نمود .خدمات پس از فروش این شرکت درزمینه فنی ِ پزشکی و مسائل
اقتصادی ،تا سالها پس از راهاندازی کارخانه با شما خواهند بود.
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Design for the end-user, not the doctor

“The customer is always right,” is an old-school adage that
still carries weight. But, you must know who your customer
is. Research, analysis and discovery revealed that our target
customer is the patient or individual, not the physician.
During the early design phases, we sought feedback from
doctors and patients and were surprised when we received
very different feedback from both parties. Doctors surveyed
showed resoundingly that design and brand were much less
important than functionality. Some suggested that we whitelabel our product.
Patients, however, expressed a clear interest in design and
branding. Doctors urged inclusion of extra functionalities,
but patients wanted facility and simplicity. At this phase, it
became evident that medical devices already in the market
were designed based on the preferences of practitioners and
healthcare organizations, not patients.
Purchasing power seemed to drive doctor-focused design.
But, large-batch product orders often resulted in dead-ends
or one-time orders for many device firms. This was because
patients — the end-users —ultimately did not utilize devices
that weren’t designed with their wants and needs in mind.
If your end-user does not want to use your product, you
are in trouble.
This discovery was a turning point for our team. We knew
we had to design for the end-user and gather data to prove-up
our approach. We made design decisions that some doctors
may not have agreed with; however, our data was irrefutable.
We found that certain bulk-sale closings could take a bit
more time, based on this consumer-focused strategy, but it
proved to be the best way to create a lasting business for our
firm.

It can be a challenge for a field expert who is
extremely close to the technical side of his or her
product to conceive and provide for a consumer’s
emotional decision-making process. Ultimately,
however, patients are people, and people are driven
by the aforementioned needs and wants, with a heavy
emphasis on the wants.
Most consumers think and make purchases like people, not
like patients.
Luxury brand Louis Vuitton has many target markets,
but a key segment focuses on established, professional,
corporate-career women who have a large amount of
disposable income. In contrast, the brand’s advertisements
and print campaigns often feature young, 20-something
models, photographed in whimsical settings that reflect an
adventurous, carefree, luxury lifestyle because the parent
company, LVMH, understands Marketing 101.
People want to align with brands that can help them
become who they wish to be. In the case of EllieGrid, our
consumer does not want to be reminded of illness or feeble
stages of life. Our consumers desire a lifestyle aesthetic
aligned with health, wellness and a fit quality of life.
By shifting focus to the consumer and human desire for
quality of life and wellness — instead of solely focusing
on technical bell-and-whistle features, we›ve successfully
created a groundswell of consumer demand that has helped
propel major, long-term institutional partnerships and repeat
purchase orders from global web and brick-and-mortar retail
giants, which has significantly expanded our product and
customer reach.
Be the brand that your target consumer aspires to associate
with and treat your consumers like the unique humans that
they are. People first, product second.

To bolster long-term and return sales relationships, design
for your end-user consumer, and provide bulk purchasers
with undisputable data.

3

Advertise to people, not patients

Oftentimes, medical-device companies are established by
technical-field experts: doctors, healthcare professionals
or engineers, who excel in medicine or engineering,
but may not have experience with product or
services marketing.
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In many ways, medical-device sales are no different from
general consumer product sales of, say, bullet blenders. For
some reason, however, some healthcare-device companies
don›t believe that the core marketing tenets apply.
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3 Keys to Launching a B2C Medical Device

Developing a B2C medical device comes with unique challenges.
Here are key processes that can help you with your launch.

1

Don’t create a medical device. Instead,
create a health accessory.

Abe Matamoros
CEO of EllieGrid

A couple of years ago, during a visit with my normally
vibrant grandpa, I entered his home to discover him curled
up in bed — nearly immobile — save for his feverish
shivering. Concerned and confused about his condition, I
quickly wrapped him in a warm blanket to help him stabilize.
The cause of my grandpa’s distressing state soon became
clear: He had not taken his prescribed medications for three
days. When I asked why he had skipped so many days of his
vital meds, he explained that the time-consuming process
of individually sorting each one of his medications into a
plastic, “days-of-the-week” pill organizer was the culprit.
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As I was working to find a better med-management
solution for my grandpa, my best friend — a full-of-vigor
college senior — had a fainting episode that, similarly, was
tied to medication management. After two of my favorite
people experienced major health scares due to medication
management, I knew I had to find a solution.
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Unfortunately, all we found were kitchen table “robots,”
gimmicks and dime-store contraptions that had landed
my loved ones in dangerous cycles of frustration and
mismanagement of med schedules. There had to be
something more efficient, friendlier and with a sleeker style.
It was at this point that we decided to take matters into
our own hands. We married design and great technology to
yield EllieGrid, a smart-pill organizer that makes medication
management easier and more enjoyable than ever.
The friend who inspired this product is now a company
co-founder, and during a recent strategy and review
session, we reflected on core processes that have proven
to be elemental to EllieGrid’s success. We realized that
there are three key steps that are particularly important for
companies launching a medical device for patient users.

When we first sought out medication-management tools,
we discovered a couple of devices that tried to solve a
major problem, but my friend and grandfather did not want
to use them. When I asked why, each said, “I am not that
sick.” Translation: “I don’t associate with these products or
services.”
Turns out, hundreds of others who struggled with
medication management felt the same way, per our market
surveys, focus groups and research. Those canvassed
responded with, “I am not that old” or “I am not that sick.”
Regardless of age or medical history — or quantities and
types of meds — responses rarely varied. For example,
a 75-year-old retiree managing heart and blood thinner
medications and a 22-year-old college student on a daily
thyroid and vitamin D regimen both logged a similar «not
that old/sick/don’t stigmatize me» response.
The medical device itself was considered stigmatizing.
Existing “pill sorters” were marketed as products for use by
elderly or very ill people, and for those in nursing homes or at
end-of-life stages. Understandably, no one wanted products
associated with these categories, including the elderly
consumers and respondents.
Although none of those canvassed wanted a “medical
device,” many were open to using a Fitbit or smart-watch
because those products weren’t viewed as medical devices,
but rather health accessories.
The heart-rate monitor existed long before Fitbit, but
Fitbit was one of the first heart-rate monitors that millions
of consumers purchased for daily use and wear. This was
because Fitbit converted the heart-rate monitor into a — you
guessed it — health accessory.
By striving to create the “Fitbit of medication management,”
our team designed a tool that people are eager to use.
Converting sales based on not only “needs,” but also “wants”
proved a turning point in our market discovery and productdevelopment phases.
Convert a “need” to a “want,” and develop market
demand around a desirable brand that fulfills both
core utility functions and design aesthetics.

problem in AI and healthcare. So, if SaMD validation testing is trained on biased data, it’s going to make incorrect assumptions
and perform poorly. That’s why it’s so important to ensure your usage paths are based on a large, representative sample of
patients and end-user scenarios. When the product is released, the real-world data from patients will train the AI to be more
accurate and improve over time. This quickly increases the maturity of your validation process. Patient use highlights brittle
areas of code that need more testing from a validation standpoint, but there are other sources of data for common SaMD
problems.

Conclusion
AI/ML are reshaping the healthcare industry, and SaMD is just one example of how that is happening. These technologies
have great potential, but that will only be realized if they deliver on their promises. As with any other software, risk-based
validation is the key to ensuring the product performs correctly without overwhelming the manufacturer. With the right
software development approach and by using AI/ML to find and fix defects, SaMD companies can ensure their products perform
accurately and continually improve themselves as they learn from more data.

Sensor and sensitivity:
the materials changing medical measurements
designed a novel face mask with sensors that are embedded
into the fabric, which can diagnose the wearer with Covid-19
in just 90 minutes. Designs for the disposable sensors are
based on freeze-dried cellular machinery that the research
team previously used when developing paper diagnostic
technologies for viruses like Ebola and Zika. They have now
demonstrated that the sensors can be incorporated into
fabrics, offering a potential new way to monitor healthcare
worker’s exposure to pathogens while on shift.

Professor Jonathan Coleman and his son, Oisin, with the G-putty and its
playtime relative. Credit: Trinity College Dublin

As the devices used to capture medical data become more
complex, sensors have become a prime area for innovation.
The challenge of providing quality healthcare while
complying with Covid-19 restrictions has lit a fire under
the remote monitoring and telehealth market. In turn, this
has led to an increase in research and development into
technologies that can gather readings on a person’s health
without a clinician ever needing to be in the same room.

Sensors in a facemask can diagnose Covid-19
Engineers at the Massachusetts Institute of
Technology (MIT) and Harvard University have

These components can be freeze-dried and remain stable
for months on end until they are activated by liquid. After
that, they can interact with their target DNA or RNA sequence
– for example, Covid-19 antigens – and change color if the
substance is detected. When embedded into a synthetic
fabric, the sensors are surrounded by a ring of silicone to
keep the samples from evaporating or diffusing away from
the sensor.
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Alongside developments in conventional sensing
technology, several research groups around the world have
been working to develop sensors with a twist. Whether
they’re fashioned from unconventional materials or freezedried into fabrics, the world of sensor technology has never
been stranger. Medical Device Network takes a look at some
of the most innovative novel sensing technologies currently
under development.

The sensors build upon a technology developed in 2014
by MIT professor of medical engineering James Collins. He
showed that proteins and nucleic acids create synthetic gene
networks which react to specific target molecules that could
be embedded into paper. These components were further
refined in 2017, into a CRISPR-based technology known as
SHERLOCK, which allows for the highly sensitive detection of
nucleic acids.

To produce the diagnostic face mask, researchers embedded
the freeze-dried SHERLOCK sensors into the inside of a paper
mask, so they can detect viral particles in the breath of an
infected wearer. The sensors are activated by the wearer
using a built-in reservoir of water which hydrates the freeze- 40
dried components once they are ready to perform the test.
To ensure their privacy, the results are only displayed on the
inside of the mask.

Validating Software as a Medical Device (SaMD)
Risk-based validation is critical for ensuring software performs correctly.

Software in the healthcare industry has come a long way
over the past 20 years. Medical device companies, like most
life sciences companies, were a bit hesitant to incorporate
software and automation into their processes. However,
software is now ubiquitous to varying degrees in every medical
device company. For years, insulin pumps and pacemakers
relied on physical devices with embedded software to run
properly. Now, users can control them via Bluetooth. Even
cochlear implants can connect to smartphones directly via
Bluetooth. Now we’ve reached the point where software is
the medical device. While that seemed like sci-fi 20 years
ago, advances in artificial intelligence (AI) have paved the
way for software as a medical device (SaMD).
Properly validating software is an important component
of ensuring compliance, patient safety, and product quality.
SaMD is no exception. It’s new enough that government
agencies are still determining how it should be regulated.
At the beginning of the year, the U.S. Food and Drug
Administration (FDA) released its “Artificial Intelligence/
Machine Learning (AI/ML)-Based Software as a Medical
Device (SaMD) Action Plan,” but it’s light on validation. By
looking at the agency’s attitude toward validation in general,
SaMD companies can effectively validate their software and
ensure continuous improvement.
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The Risk-Based Approach to Software as a
Medical Device
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FDA put out its last final guidance for computer software
validation (CSV) in 2002. For the past few years, FDA’s
Center for Devices and Radiological Health (CDRH) has
decided an update is in order and switched the conversation
to computer software assurance (CSA). CSA puts more
emphasis on critical thinking and proper risk assessment
and is meant to lessen the burden that traditional CSV
places on life sciences companies. While the final guidance
isn’t out yet, FDA has spoken enough about the concepts
involved to provide a clear picture of what it will include.
And, since CDRH regulates medical devices, their attitude
toward validation will likely carry over into SaMD.
Instead of validating all the functionality of a software,
medical device companies should focus on those areas
that present the biggest risk. From FDA’s viewpoint, the
riskiest components are those that could affect patient
safety or product quality. These have always been concerns
with software, but with SaMD it’s even more important to
know the software works as intended. One of the ways to
ensure that is by using a continuous integration/continuous

deployment (CI/CD) approach to software development. This
lets you fix brittle areas of your code faster and works better
when enhanced by AI.

CI/CD Development
The point of validation isn’t to prove that software works
perfectly. No software works perfectly. The point is to ensure
that the defects in the software won’t drastically change the
overall quality or compromise safety. Using AI, you can lay the
groundwork for CI/CD embedded validation by identifying
usage paths and automating them into your validation cycle.
These usage paths are based on how your end users, either
patients or doctors, use the SaMD—not on how you think it
should be used. You can determine these through tracking
customer use of the software. These customer usage patterns
can be optimized for catching those edge-case usage defects
before the software update is ever released. Knowing how
the SaMD is used is critical to fixing any defects in it before it
ever reaches the hands of patients.
Once you know about a defect, you can write code to fix
it. In the interest of ensuring the cure isn’t worse than the
disease, the fix needs to be tested before it’s deployed. And
it needs to be tested against all usage flows, not just the
ones directly related to the defect. After testing it in your
pipeline, if it doesn’t break anything else and does fix the
defect as expected, it can be deployed. That might seem
like an oversimplification, but the most complicated part of
the process is capturing every use case and factoring in all
patients involved. If this isn’t done correctly, your data can
introduce bias into the process, which invalidates the results.
To avoid bias, you need to look beyond the specific use case
of the defect and consider multiple scenarios that involve it.
Embedding testing for the deployment pipeline prevents bias
from being introduced to the validated data.
Bringing AI into CI/CD means the validation test algorithm
can automatically change the validation plan or suggest
areas that need more attention based on regression
and forecasted data. But bias is a well-known

Smart insulin pens gain ground in the insulin
delivery market

Medtronic has presented clinical data for its new
smart insulin pen with an integrated continuous
glucose monitor.
Medtronic presented promising clinical data for its
InPen, a smart insulin pen, at the virtual 81st annual
American Diabetes Association Scientific Sessions.
By integrating the InPen with a continuous glucose
monitor (CGM), patients with diabetes, especially
non-pumpers, can better control blood sugar
levels and reduce instances of hypoglycemia with
data-driven diabetes management.

According to GlobalData analysis, the insulin
delivery market, covering insulin pens and

Over the past few years, larger medical and
pharmaceutical companies have joined the
competition in the emerging smartpen markets.
Medtronic launched InPen last November soon after
the acquisition of its original maker, Companion
Medical. Currently, insulin manufacturers, including
Eli Lilly, Sanofi and Novo Nordisk, either have
created their own systems and products or have
partnered with startup companies in the space to
develop integrated smart insulin pen devices that are
comparable to their current products. Smart insulin
pens are expected to drive the insulin pen market to
more than $16bn by 2030.
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The InPen is a reusable smartpen system that tracks
active insulin while delivering short-acting insulin.
The insulin dose data are transferred wirelessly from
the device to a smartphone app that can also receive
data from a CGM. By comparing glycemic outcomes
for 1,736 individuals before and after using the InPen
for 90 days with a CGM, the study researchers found a
2.3% increase in Time in Range (TIR) for people whose
glucose management indicator (GMI) was more than
8% and a 5% increase in TIR for people whose GMI
was more than 9.5%. Participants did not experience
hypoglycemia during the study period. Additionally,
using InPen improved insulin dosing decisions for
those in the study. The participants had fewer total
doses per day with simultaneously improved glycemic
control. The latest real-world data by Medtronic is
expected to increase awareness of the device for both
patients and diabetes care providers.

pumps segments, was valued at $13.8bn in 2020.
While the insulin pens segment controls more than
65% of the market, the insulin pumps segment is
forecast to have a faster Compound Annual Growth
Rate (CAGR), 7.3% from 2021 to 2030, compared to
an insulin pens CAGR of 5.5% over the same period.
Hybrid closed-loop insulin delivery, or an “artificial
pancreas”, is considered a novel technology that is
greatly driving the insulin pumps market. The system
combines an insulin pump with a CGM and a computer
program to automatically deliver insulin throughout
the day using real-time CGM data. For people who
do not have access to, or desire to use, an insulin
pump, the emergence of new technologies provides
alternatives, such as smart insulin pens, caps and
attachments, to improve diabetic management with
massive data that can promote insulin adherence,
optimize insulin dosage and minimize medication
errors.
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