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ــط  ــس توسـ ــعه ایکـ ــف اشـ ــا    ،کشـ ــان بـ ــتگن و همزمـ ــراد رونـ ــم کنـ ویلهلـ

Musculoskeletal آغاز Radiology بطوریکه اولین رادیـوگرافی از انسـان ،   . بود

رونـتگن  . بعمل آمد  1895دسامبر  22، همسر رونتگن ، در  Berthaاز دست خانم 

بـه   X-Rayگزارشی از تحقیقات اولیه خود و اولین تصویر  1896دراولین روز سال 

ژانویـه در   13در . دانشگاه هاي اروپا فرستاد که باعث شور و هیجان خاصـی شـد   

  . یــک نمــایش اختصاصــی و غیــر رســمی دســتاورد خــود را بــه نمــایش گذاشــت

درسـالن   1896ژانویـه   23بعداز اصرارهاي زیاد از طرف دانشگاه ها، رونـتگن ، در  

 1895نـوامبر   18درهمـان سـاختمانی کـه در     Wurzburgسخنرانی انستیتو فیزیک 

اشعه ایکس راکشف کرده بود درمورد کشف خود سخنرانی کرده از دست پرفسـور  

عث شد پرفسـور، رونـتگن را   ، رادیوگرافی کرد که با von Kollikenآناتومی آقاي 

مورد تمجید و ستایش قرار بدهد و پیشــنهاد کــرد کـه پــدیــده جدیـد را اشـعه     

بــنابراین توسط تصویربرداري از دست با استفاده از اشـعه ایکـس،   . رونتگن بنامند

 Musculoskeletaرشته تخصصی پزشـکی رادیولـوژي و زیـر رشـته تخصصـی      

Radiology ندهمزمان بوجود آمد .  

آشکار شـد و   "درپزشکی سریعا Xبعد ازچندین هفته ازواقعه ، اهمیت کاربرد اشعه 

چـاپ   1896ژانویـه  30، 101در صـفحه   Nationاولین گزارش درمورد آن درمجله 

ازلوله کروکس که دیواره آن شیشه اي بود، تولید  Xاولین اشعه . نیویورك منتشر شد

غیـر   "گر چه نتایج شگفت انگیز بود ولی تقریباا. می شد که این لوله ها آند نداشتند

درعرض چندین هفته محققان زیادي براي بهبـود تکنیـک هـا    . رضایت بخش بودند

وتصاویر حاصل از استخوان ، تالش و کوشش کردندکه درطول ماههاي آخـر سـال   

 Sil Habertاولـی طراحـی تیـوب توسـط     . دو تکنولوژي مهم بوجـود آمـد   1896

Jackson  یک صفحۀ پالتینیوم را درمرکز لوله کروکس با کاتد خمیده ، قرار بود که

فوکـوس مـی    Targetکه اشعه هاي کاتد یک رابر روي یک نقطه کوچک در . دارد

مورد پذیرش همگان قرار گرفت که ازایـن تیـوب تصـاویر شـفاف      "کرد که سریعا

سال فروختـه  رادیوگرافی حاصل می شد از این نوع تیوب ها در بازار لندن درهمان 

بــا ســعی  Thomas A.Edison. دومــی ، اســکرین هــاي فلوروســنت بــود. شــد

  .بخشید گسترش تکنولوژي اسکرین ، اعتبار زیادي به ان در
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تنگسـتات کلسـیم را پیشـنهاد     "او هزاران کریستال رامورد آزمایش قرار داد و نهایتا

اسـکرین مـی شـد     نمود البته بعلت دانه دانه بودن تصاویر که سبب غیر یکنـواختی 

البته دراین زمان افراد زیـادي بصـورت مسـتقل    . مورد پذیرش قرار نگرفت  "سریعا

براي مثال فردي که دراثر شلیک توپ مجروح . روي صفحات اسکرین کارمی کردند

دقیقـه و تصـویر بـا     20و زمـان اکسـپوژر     شده است، بااستفاده از تیوب کـروکس 

رادیوگرافی ها در دادسـتانی نیویـورك   . ( است استفاده از اسکرین رادیوگرافی شده

  )آرشیو شده است 

یک فیلد دامنه دار در سطح بین المللی براي  Xدرماههاي اول بعد از کشف اشعه 

علت آن این بود که دستگاههاي .تهیه تصاویر دست بوسیله اشعه ایکس بوجود آمد

به تهیه تصویر از سایر آن زمان فقط می توانستند از دست تصویر تهیه نمایند وقادر 

خیلی از افراد قدرتمند و صاحب مقام آرزو داشتند ازدستشان . قسمتهاي بدن نبودند

تصاویردیگري از اشیاء کوچک ، موجوداتی مثل ماهی .داشته باشند X-Rayتصویر 

البته دراین زمان هنوز تصاویر نرمال و غیر نرمال .دوزیستان و پرندگان تهیه شد  ،ها

هردو ارگان نظامی و غیر نظامی براي  Xبعد از کشف اشعه . ه بودندشناخته نشد

همکاري می کردند بعنوان مثال بخش درمان  Musculoskeletalدرمان مجرحان 

دو دستگاه به همراه هیئت مربوطه به بخش ارتش  1896ارتش انگلیس درسال 

 .سودان در آفریقا، اعزام کرد -مصري 

ازدستگاههاي رادیولوژي  1897یونان در سال  -صلیب سرخ جهانی درجنگ ترکیه  

دستگاه رادیولوژي در بیمارستان هاي عمومی و  17از  1898و در سال . استفاده کرد

اسپانیا، استفاده شد که در بدو شروع جنگ  -کشتی بیمارستانی ، درجنگ بین آمریکا

سیده بـود جنـگ باعـث شـد تـا تـالش و       جهانی رادیولوژي هنوز به بلوغ کامل نر

ــث     ــز باع ــد و نی ــل آی ــت رادیولوژیســت بعم ــراي تربی ــی ب ــاي فراوان کوشــش ه

مــنجر به  "اســتانداردشدن ، قابل دسترس بودن و ایمنی تجهیزات شد و نهــایــتا

. گسترش تکنولوژي فلوروســکوپی شــد
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دیوگرافی از کل بــدن مــوفــق به تهیــه یک کلیشـه را ton ،Mo، 1897دراواخر 

دقیقه بود کـه چنـدین مرحلـه     30کل زمان تهیه فیلم )  Whole Skeleton (-شد 

جهت خنک شدن تیوپ قطع می شد که دراین رادیـوگرافی از تیـوب فوکـوس دار    

درسال   Eastmankodakکارمند  Arthur Wolfram Fuchsآقـاي .  استفاده شد

- Wholeین موفق به تهــیه تــصویر بوسیله بکار بردن فیلتر و اسکر 1930 body 

درحالیکـه  . اسـتفاده کـرد  =  ma 100و  Kvp75ثانیه شد ولی از 1-2درمدت زمان 

- Wholeاولین تصویر  body      بوسـیله   1970توسـط مـواد رادیواکــتیو در ســـال

Michael B.D Cooke  وErrin Daplam   با اسـتفاده ازTechnetium- 99m -

Pertechnetate من بررسی یک مریض که دچار رومـاتــوئــید آرتـریت بـود ض

موفق بـه تهیـه تصـویر از کـل      1986درسال  Raymond Damadian.بوجود آمد 

  . بـود   Thicknet  ،5mmدقیقـه و بـا    4.2شـد کـه کـل زمـان      MRI بدن بوسـیله 

که همراه با تجربیات مجذوب کننده و کـاربردي   Xبعد از ماههاي اولیه کشف اشعه 

. شدند  Xبود بعضی ار کاربران متوجه تغییرات در پوست به سبب کاربرد زیاد اشعه 

این تغییرات پوسـتی، دردسـت بوجـود آمـد چـون پـرتــوکاران اولــیه ازدســـت         

بعنــوان وسیله اي براي بخــش میــزان قــدرت نــفوذپــذیري تیــوب استفــاده 

را از دسـت دادنـد کـه یکـی از آنهـا      چنــدین نفــر دراوایل جان خـود  . می کردند

Mihran Krikor kassabian   ــا بــود کــه وي یکــی از پیشــــکسوتان از فیالدلفی

ــین شــه   ــوان اول ــود کــه از وي بعن ـــمند ب ـــقق دانشـ ــردي محـ ــوژي و ف ید رادیول

.رادیـولوژي اسم برده شده است

چـاپ   1896نوشته شـده اســت در ســال    X-Ray اولین کتابی که درآن راجع به 

و تکنیــک هـاي اولیــه آن زمــان بحث X-Rayشد ه است که دربــاره اســـاس 

. شــده اســـت و نــیز داراي چنــدین تصویر از دســت و پــاي انســان اسـت  

بوجـود آمــد کـه مـــی      1900-1910سومین سري انتشارات در فاصـله زمانـــی  

ـــفت ـــوان گـ ــاي  تـ ــین کتابه ــتفاده  textاول ــراي اس ــی باشـــندکه ب ــوژي م رادیول

. کــار می کردنــد ، منتــشر شــد X-Rayپــزشـکانــی که با 

  تاریخچه کوتاهی از اولین دستگاه رادیولوژي  
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پروفسور حسابی پدر علم فیزیک و مهندسی نوین ایران، براي آنکه بتواننـد، پدیـده   

را بـا دسـت یافتـه هـاي       خود تدریس نمایند، و آنانهاي نوین را ، به دانشجویان 

ایکس را در آزمایشگاه دانشسراي عالی   جدید جهانی، آشنا کنند، اولین دستگاه پرتو

راه انـدازي  . هــ ش  1309، بـا ابعـاد بسـیار کوچـک، در سـال      )دارالمعلمین وقت(

.نمودند

امـر مطالعـه،   به گفته دکتر سید محمد حسابی ، ایشـان حـدود یـک سـال فقـط بـه       

پژوهش، طراحی و محاسبه این دستگاه پرداختند، و در این زمینه، از پروفسور ژانـه،  

پلـی تکنیـک   (پروفسور میشل، یعنی اساتیدشان در اکـول سـوپریور دو الکتریسـیته    

، و نیـز از راهنمـایی هـاي    )فرانسه، که مدرسه مهندسی برق ایشان در پـاریس بـود  

، راهنمایی مهمی را دریافت کردند، )ر دانشگاه سوربناستاد ایشان د(پروفسور فابري

و حتی آنها هر یک چند قطعه از وسایل مورد نیاز ساخت دستگاه رادیولـوژي را، از  

  .دانشگاه هاي خود براي استاد هدیه فرستادند

ــوبین هــایی کــه در ســاخت     ــدن ب ــراي پیچی ــه ب ــد ک ــی آورن ــه خــاطر م ایشــان ب

ماههـا    با ولتاژ باالي این دستگاه به کار می رفـت ترانسفورماتورها براي تولید برق 

آن روز تهران و با کمترین امکانات و تجهیزات اقدام به سـاخت    در تنها تراشکاري

  .این سیم پیچ ها نمودند

) کـاربردي (آقاي دکتر حسابی تصمیم به ساخت یک دستگاه رادیولوژي بیمارسـتانی 

بـه همـین منظـور برادرشـان را بـراي       .در کشور در ابعاد غیر آزمایشـگاهی گرفتنـد  

دانشـگاه  (گذراندن یک دوره تخصصی رادیولوژي به مـدت یـک سـال بـه فرانسـه      

  .فرستادند) پاریس

متر بود  4متر و عرض آن تقریباً  45بیمارستان گوهرشاد که طول آن تقریباً  زیرزمین

ر نظر براي انجام پروژه ساخت اولین دستگاه رادیولوژي کاربردي بیمارستانی د

  .گرفته شد
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جرقه هایی که بین مقره هاي به کار رفته در این زیرزمین جهش میکرد به طول 

سانتیمتر و با صداي بسیار زیاد بود که به واسطه وجود ولتاژ باال بین سیم  70تقریبی 

اًت نمیکرد وارد این زیرزمین ها می جهید که از شدت نور و صداي آنها کسی جر

  ).1(شود

  : ن هاي علمی در توسعه علمی نقش انجم - 3

نیز تحوالت  و )آموزشی و پژوهشی( نیازهاي علمی تحوالت جامعه ایرانی و

اکنون  آنچه .است  کرده اثر  کم گذاري را هاي سنتی سیاست کارایی مدل، جهانی

تعیین و  بررسی، هاي علمی در انجمن  ویژه است مشارکت نهادهاي مدنی به نیاز

نتیجه و ثمره  .است )فناوريو   پژوهشی آموزشی،( علمیهاي  ارزیابی سیاست

دادن به   شکل در و   درسطح جامعه هاي درون انجمنی می تواند ها و تحلیل بحث

رسمی و شکل دادن به حوزه عمومی در  هاي از دیدگاه  اي مستقل هاي حرفه بحث

پایانی قرن هاي  دهه .اي داشته باشد هاي علمی نقش تعیین کننده عرصه سیاست

 این چرخش در حوزه.است  بوده علمیهاي  حوزه  در بیستم شاهد تحولی معنادار

آموزش و توزیع دانش رخ داد و به  وحوزه ساختارها و نهادهاي سنتی تولید علم

ین حوزه ا تدریج نهادهاي مدنی به عنوان مکمل و گاه رقیب ساختارهاي سنتی در

.موجودیت پیدا کردند

دانشگاه ( ها وتشکلها سازماناز پژوهشگران،  اي م را شامل مجموعهعل اگر نهاد 

امکانات و منابع و  و) کارگاه هاوگردهمایی ها( ها و تجمع)ها،انجمن هاي علمی

توانیم نتیجه بگیریم که عنصر یا مفهوم بنیادي در این  می هنجارها وروابط بدانیم،

فکري است که بین اعضاي این  اجتماع علمی و روابط و تعامل هاي  مفهوم نظام،

ع اجتما از سویی در ساختار جوامع امروزي سه بخش رسمی، .گیرد اجتماع شکل می

توان از همه متمایز  و بخش مدنی را می) بخش غیر رسمی(هاي قومی و خانوادگی  

در فرایند تحول جوامع، نقش بخش هاي مدنی مانند انجمن هاي .کرد

در مقایسه  ها و سندیکاها، اتحادیهسیاسی مستقل، احزاب علمی،شوراهاي اجتماعی،

به طوري که می توان  ؛است  هاي رسمی و قومی رو به گسترش و تقویت با بخش
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تواند  جامعه مدنی را عامل و شاخص اصلی توسعه جامعه امروز معرفی کرد که می

همان گونه که فرهنگ هدایت گر .هاي رسمی و مردمی را پر کند شکاف میان بخش

هاي علمی  در جامعه مدنی هم انجمن، است  هاي حیات اجتماعی یگر حوزهد

   .گر سایر نهادهاي مدنی اند هدایت

هاي علمی  راه تحول و تعالی رشته ایران نخبگان علمی بیش از سایر نخبگان، در

 در  آمدن اجتماعی در گرد لئدر جهت ایفاي نقش موثرتر در مواجهه با مسا را خود

  .اند و نهادهاي مستقل از نهادهاي رسمی یافته ها قالب انجمن

نگاه سیستمی بر سیاست گذاري  از  نوعی، انقالب از بعد  چه و قبل  همواره چه

هاي  انجمن  جمله از  درآن جایگاهی براي نهادهاي غیررسمی که رسمی غالب بوده

  .  است نداشته  علمی و اجتماع علمی وجود

الگوهاي گوناگونی براي سیاست گذاري هاي علمی با توجه به انواع نظام هاي 

کشورهاي  از  از این منظر کشور ما ویژگی آن گروه. اجتماعی وجود دارد –سیاسی 

هاي علمی  انجمن  در حال توسعه را دارد که در آنها نهادهاي غیر دولتی از جمله

  ).2( اند نقشی در فرایند سیاست گذاري نداشته

ازاصلی  هارایکی) NGO(بانهادهاي غیر وابسته به دولت،  همکاري مردم، حقیقیم

به . کند هاي توسعه در جوامع نوین امروزي توصیف می ترین عوامل و شاخص

 هاي رو به رشد مشارکت مدنی و پیدایش نهادهاي مدنی نظیر انجمن روند او  نوشته

هاي صنفی  سیاسی مستقل اتحادیه هاي احزاب و سازمان شوراهاي اجتماعی، علمی، 

وکیف مشارکت مدنی  له کمأهاي زیست محیطی در جوامع توسعه یافته،مس و تشکل

  ).3(است  مطرح کرده را  ایران مردم در

به بررسی نظام سیاست گذاري علمی در ایران در  فراستخواه تحقیقی دیگر،در 

پردازد و بحث  زمینه می نهادهاي مختلف در این  هاي پس از انقالب و جایگاه سال

انجمن هاي علمی در قانون جدید وزارت علوم مصوب مرداد  را با تشریح جایگاه

گیرد که نه تنها  محقق  نتیجه می. و قانون برنامه چهارم توسعه ادامه می دهد 1383
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هاي علمی را در فرایند سیاست گذاري  قوانین موجود به نحو شفاف جایگاه انجمن

بلکه در بهترین حالت نهادهاي رسمی در جایگاه نظارت کننده و  ،اند روشن نکرده

ل نظري سیاست گذاري ئبه مساوي . انجمن هاي علمی قرار دارند  ارزیابی کننده

پردازد و با ذکر چهار مدل  علمی و نیز مرورمدل هاي رایج در این زمینه می

ت بخش را افزایشی،آشفته و سرانجام الگوي جستجوي رضای –عقالنی،پلکانی 

می باشد طرحی  1980در دهه  این مدل که مبتکر آن جان فورستر. توضیح می دهد

، است بهینه سازي و اقناع صورت گرفته ،که در آن تلفیقی میان عقالنیت ارائه داد

ثرترین الگوي یک ؤعبارت دیگر دراین مدل اقناع واجماع ذینفعان بهترین و م به

).4( است سیاست گذاري توصیف شده

  ریزي راهبردي و مدل بکارگرفته شده در تدوین برنامههاي برنامه تعاریف واژه -4

هاي تخصصی برنامه ریزي راهبردي تعاریف واژه

چشم انداز(Vision)  :هاي یک سازمان استترسیمی روشن از آرمان.  

ماموریت یا رسالت سازمان(Mission)  : نشان دهنده فلسفه وجودي یا نوع کسب و کاري

هاي کند و شامل اهداف، وظائف، ویژگی ممتاز و ارزش است که سازمان در آن فعالیت می

  .باشد حاکم بر سازمان می

 ها به آن پایبند هستنداصولی که سازمان:  هاارزش.  

 راهبرد یا استراتژي)Strategy ( : راه رسیدن به هدف یا رسالت، راهبرد یا استراتژي

  .شود نامیده می

راهبردي برنامه ریزي)Strategic planning (  : فرآیند بررسی موقعیت فعلی و مسیر

آینده سازمان یا جامعه، تنظیم اهداف، تدوین و اجرا یک استراتژي براي تحقق آن اهداف، 

  .ها استاندازه گیري نتایج و سنجش میزان اثر بخشی آن استراتژي

ذي نفعان(Stakeholders)  :از سازمان در حیطه  افرادیکه در داخل و یا خارج

ها و وظائف یک سازمان قرار داشته بر عملکرد آن در دست یابی به اهدافش اثر مسئولیت

  .گیرند هاي سازمان قرار میگذارند و متقابالً تحت تاثیر نتایج مثبت یا منفی فعالیتمی
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نقاط قوت- S (Strengths)  : مجموعه توانمندیها و منابع داخلی که سازمان را در

  .کنند هت نیل به اهداف آن یاري میج

نقاط ضعف W- (Weaknesses)  :هاي درون سازمان که مانع از  محدودیتها و کاستی

  .شوند تحقق اهداف می

 فرصتها- O)Opportunities(  : مجموعه عواملی که در خارج از محیط سازمان قرار

شدن سازمان در رسیدن به تواند باعث توانمندتر گیري از آنها میدارند و شناخت و بهره

  .اهداف خویش گردد

 تهدیدها-(Threats) T  : آن دسته از عوامل بازدارنده که در خارج از سازمان به عنوان

  .گردند مانع و سد در راه رسیدن به اهداف سازمان شناسایی می

استراتژي هايSO  : راهبردهایی که با استفاده از نقاط قوت و در جهت بهره گیري از

  .گردد فرصتها به منظور پیشبرد اهداف سازمان تدوین می

استراتژي هايST : راهبردهایی که منجر به کنترل تهدیدها و یا تبدیل آنها به فرصت

  .شود می

هاي  استراتژيWO  :پردازد ها به رفع کمبودها میراهبردهایی که با بهره گیري از فرصت.  

استراتژي هايWT  :کردن نقاط ضعف و  بقاء خویش و کمینه تدابیري که سازمان براي

  .برد تهدیدها به کار می

 در روش تدوین برنامه ممکن است روش هاي : مدل انتخابی براي تدوین برنامه

نه اما در مجموع اکثر برنامه ها از رویکرد. مختلفی به مرحله اجرا گذارده شود

مرحله اي تحلیل محیط ، تحلیل ذینفعان
1

،تحلیل محیطی 
2

،ترسیم چشم انداز 
3
 

                                                          
١ Stakeholders  Analysis  

٢ Scan Environment 

  

٣ Vision  
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،تبیین ماموریت
4

،تعیین اهداف و ارزشها  
5

، تحلیل عوامل داخلی و خارجی  
6
 

،تعیین موقعیت
7

، ترسیم استراتژي ها و تعیین اهداف عینی 
8

و طراحی پروژه ها   

انه فوق به شرح زیر براي تشریح نحوه برنامه ریزي موارد نه گ .استفاده کرده اند

  ).5(تبیین می شود

چشم انداز

ماموریت 

و هدف هاي کالن

اهداف استراتژیک

چشم انداز

ماموریت و

هدف هاي کالن 

مسائل

استراتژیک 

سازمانتحلیل 

و 

تعیین موقعیت

استراتژیک

ماتریس هاي 

تدوین استراتژي

اهداف عینی

برنامه ریزي

عملیاتی

بودجه ریزي

پایش و ارزشیابی

عوامل دروني

عوامل بروني

تحلیل اسناد باالدست

تحلیل صنعت 

آینده پژوهی

اسکن محیط برون 

و تحلیل بازار

تحلیل ذینفعان و

مشتریان 
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1385امامی، 

  )1385امامی ، (الگوي برنامه استراتژیک ) : 1(نمودار شماره 

پروژه به مرحله  70اینک به تشریح مدل و الگوب برنامه ریزي استراتژیک که در حداقل 

  : اجرا گذارده شده است می پردازیم 

  تشریح مدل 

                                                          
٤ Mission Statement  

٥ Goal and Value

٦ SWOT  

٧ Strategic Position  

٨ Objective  
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  : اولین مرحله 

پژوهی، تحلیل صنعت، تحلیل اسناد باال دست، اسکن محیط و شامل آینده : پیمایش محیطی 

  تحلیل ذینفعان

آینده پژوهی

اي که پیش روي ماست، بیش از هر زمان دیگري در طول تاریخ بشریت، سرشار از  آینده

فرصتهاي جذاب و باورنکردنی است؛ اما براي کشف این فرصتها و یافتن جسارت الزم 

مدیرانی . گسترده و همه جانبه نگر هستیم "دیدمان"نیازمند یک براي نزدیک شدن به آنها 

سازمانهاي امروز  "رهبري"که قادر به خلق چنین دیدمانی باشند، شایسته ارتقا به جایگاه 

.هستند

از آینده شناسی  "مهمترین هدف" _بنیانگذار و رهبر انجمن آینده جهان _ادوارد کورنیش

درك کنیم که با تداوم روندهاي امروز، در آینده : ردرا می توان به این صورت خالصه ک

چه روي خواهد داد و تصمیم بگیریم که ایا چنین آینده اي براي ما مطلوب است یا نه؟ و 

  .اگر نیست، بکوشیم تا آن را تغییر دهیم

در واقع شناخت روندهاي آینده به ما کمک می کند تا فرصتهاي پیش روي خود و جامعه 

. م و براي بهره برداري از آنها تصمیم هاي سازنده اي بگیریممان را بشناسی

  Drivers Analysis تجزیه و تحلیل پیشران هاروش 

در کتاب خود پنجاه روندي را که آینده را تحت شعاع سترون و اون دیویس. ماروین جی

  :خود قرار خواهد داد را بشرح زیر بیان میکنند

روز گسترش یافته و جدیدترین پیشرفتها در زمینه فنّاوري مرزهاي دانش و فنّاوري روز به 

در قسمت تحلیل روند ها .....  و .هاي برتر جایگزین آخرین پیشرفتهاي فنّاوري می شوند

  .به مسائل مطرح شده اشاره می گردد

  مرحله دوم 
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)scanning(رصد کردن 

در حیطه هاي ) مثال بازار سالمت( در روش هاي رصد کردن، تحلیلی از وضعیت بازار 

  : مختلفی صورت می گیرد

  بررسی اسناد مربوط به رقبا . 1

  :بررسی اسناد باال دست.2

بطور مثال اسناد .اسناد باال دست براي سازمان هاي پایین دست بسیار کلیدي می باشد

  : نجمن رادیولوژي بشرح زیر می باشدبررسی شده در سند استراتژیک ا

سند چشم انداز کشور◦

سیاست هاي کلی برنامه پنجم توسعه کشور◦

قانون برنامه چهارم توسعه کشور◦

قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت بهداشت◦

سند ملی توسعه پژوهش و فناوري◦

ي بهینه از نخبگان تمهید شرایط حفظ و استفاده) ویژه(سند فرابخشی ◦

د ملی توسعه علمی کشورسن◦

طرح نقشه جامع علمی کشور◦

اسناد کشور هاي منطقه◦

اهداف هزاره سوم◦

  : کلیديشاخص هاي بررسی .3
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اول شاخص هاي تخصصی صنعتی که در آن 

براي سرآمدي و تحلیل شکاف بین 

  : شامل  )  مثل انجمن رادیولوژي

شاخص هاي ، شاخص هاي درمانی

شاخص هاي ،  شاخص هاي بهره وري

در بر اساس . شاخص هاي مدل سرآمدي براي استفاده در کلیه سازمان ها معتبر می باشد

یاز مربوط به توانمند ساز ها و 

شامل تحلیل شاخص هاي 

حوزه کاري در ابعاد بین المللی بطور مثال ، اهداف هزاره سوم ، شاخص هاي بین المللی 

                                                          
9 European Foundation of Quality Management 

انجمن رادیولوژي ایران

اول شاخص هاي تخصصی صنعتی که در آن . این شاخص ها به دو گونه ترسیم می شود

قرار داریم و دوم شاخص هاي کلیدي 
9EFQM   براي سرآمدي و تحلیل شکاف بین

  .وضعیت موجود و مدل سرآمدي

مثل انجمن رادیولوژي(شاخص هاي تخصصی  یک انجمن تخصصی علمی

شاخص هاي درمانی، هاي پژوهشیشاخص ،  شاخص هاي آموزشی

شاخص هاي بهره وري، شاخص هاي عملکردي،)دستیاري

  ..کارآمدي و 

  : EFQMشاخص هاي 

شاخص هاي مدل سرآمدي براي استفاده در کلیه سازمان ها معتبر می باشد

یاز مربوط به توانمند ساز ها و امت 500در این شکل . شکل زیر  تقسیم بندي شده است

  .امتیاز مربوط به نتایج می باشد

  

EFQMمدل سرآمدي یا 

شامل تحلیل شاخص هاي برخی از شاخص ها در سطوح مختلف در حوزه سالمت، 

حوزه کاري در ابعاد بین المللی بطور مثال ، اهداف هزاره سوم ، شاخص هاي بین المللی 

                  
European Foundation of Quality Management 
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این شاخص ها به دو گونه ترسیم می شود

قرار داریم و دوم شاخص هاي کلیدي 

وضعیت موجود و مدل سرآمدي

شاخص هاي تخصصی  یک انجمن تخصصی علمی

شاخص هاي آموزشی

دستیاري(دانشجویی

کارآمدي و 

شاخص هاي 

شاخص هاي مدل سرآمدي براي استفاده در کلیه سازمان ها معتبر می باشد

شکل زیر  تقسیم بندي شده است

امتیاز مربوط به نتایج می باشد 500

مدل سرآمدي یا 

برخی از شاخص ها در سطوح مختلف در حوزه سالمت، 

حوزه کاري در ابعاد بین المللی بطور مثال ، اهداف هزاره سوم ، شاخص هاي بین المللی 



انجمن رادیولوژي ایرانبرنامه استراتژیک 

١٧

و  QALYو    DALY ،HALE، یا مرگ و میر کودکان ، "امید به زندگی  "از جمله 

و یا آسیاي میانه   EMROویا در حوزه تحقیقات میزان تولید علمی در جهان و منطقه ...

  ...و غربی و

  تحلیل ذینفعان و مشتریان:  مرحله سوم

 به که ذینفع و ذي الحق يها گروه از کی هر يها خواسته و تیرضا، همانطور که گذشت

 قرار توجه مورد هستند، یمنافع و حقوق يدارا سازمان ای صنعت عملکرد به نسبت ینوع

بسیار  سازمان در حقوق صاحبان و نفعیذ يها هوگر تیرضا بررسی بیترت نیبد. ردیگ یم

 ای سازمان عملکرد شاخص بعنوان  ها گروه نیا تیرضا زانیم که ينحو به است، مهم

  .دیآمی  حساب به صنعت یاثربخش

  ذینفعان چه کسانی هستند؟

  .این سند به آن اشاره شده است   ....انتظاراتشان چیست؟ در صفحه  

  بیانیه رسالت و چشم انداز:  مرحله چهارم

راهبردي الزم است تا کمیته  تدوین بیانیه رسالت و چشم اندازمرحله سوم کاري براي 

در متن بیانیه ماموریت وچشم انداز چند . اقدام به تدوین ماموریت حوزه کاري خود  کنند

ماموریتها یا کسب و . بخش بصورت شاخص می بایست مورد توجه قرارگرفته شود 

کارهاي اصلی حوزه که در برگیرنده وظایف کالن می باشد این بخش نشان می دهد که 

تا بتواند به نیازها و انتظارات مشتریان و ذي نفعان و حوزه  چه کارهایی باید انجام دهد 

  :چشم انداز . گروه هاي هدف  پاسخ دهد

چشم انداز تصویر آینده مطلوب یک سازمان می باشد و داراي ویژگیهاي زیر می 

  : باشد

ها ها و آرمانبیانگر ارزش

سادگی، گویایی، کوتاهی  

آفرین اشتیاق –غرورآفرین 

زا و چالشی کلمات هیجان
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قدرت انگیزش قوي  

  اي  غیرکلیشه

  .جامع ، تحول گرا ، آینده نگر و پویا باشد 

  .داراي افق زمانی معین است 

  .تصویر مطلوب از اهداف ممکن باشد 

  .قابل دستیابی در زمان مورد نظر و کمیت پذیر باشد

تهدیدات با برآیند آثار از مؤلفه هاي قوت و فرصت از یکطرف و رافع نقاط ضعف و 

  .هاي تعیین شده باشد توجه به استراتژي

  ماموریت 

بیانیه ماموریت سازمان که به موجب آن هم سازمان را از سازمان دیگر متمایز می کند هم  

.  بیان کننده علت وجودي سازمان می باشد بسیار مهم است

  اجزاي تشکیل دهنده ماموریت سازمان 

  اجزاي تشکیل دهنده ماموریت سازمان شامل موارد زیر می باشد 

  مشتریان که کارکنان سازمان و سازمان در برابر آن مسئول می باشد -1

محصوالت یا خدمات و کاالئی که در سازمان تولید می شود -2

بازار ها که محل عرضه کاالو خدمات می باشد -3

اطالعات ، آموزش و استفاده از تکنولوژي  فن آوري شامل فعالیتهائی که سازمان در زمینه-4

هاي جدید می نماید 

توجه به بقاء رشد و سود آوري که عمر سازمانها طوالنی و سودآوري نیز با  افزایش روبرو -5

باشد 

فلسفه -6

ویژگیهاي ممتاز -7

توجه به تصور مردم -8

توجه به کارکنان -9

  تحلیل عوامل داخلی و خارجی : مرحله پنجم 
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در این . حساسترین بخش تدوین برنامه می باشد تحلیل عوامل داخلی و خارجی، 

حوزه اي  تجزیه و تحلیل عوامل موثر درون و برونخصوص کمیته هاي تخصصی به 

ادامه کار با تهیه جداول ارزشیابی عوامل درونی در .اقدام می کنند 
10

و عوامل برونی  
11

از  

.رار گیرنددو بعد عوامل مورد تجزیه و تحلیل ق
12
   

.الگوهاي متنوعی در این خصوص وجود دارد که در اینجا به دو الگو اشاره می شود

  تحلیل عوامل خارجی

ارزیابی محیط کسب و کار با استفاده از الگوي
13PEST analysis  ویاSTEEP,V14

  

  تحلیل عوامل داخلی

چرا که شناخت . نقش تعیین کننده دارد SWOTعوامل داخلی یک سازمان در تحلیل 

توانمندي ها و در عین حال ضعف ها می تواند براي سازمان را براي دستیابی به اهداف 

در تحلیل عوامل داخلی نیز الگوهاي مختلفی بکار گرفته می شود از . خود رهنمون کند

 5Mجمله الگوي 
15

مکنزي Sو همچنین الگوي هفت
16
 

                                                          
10 Internal Forces Evaluation(IFE)  

11 External Forces Evaluation (EFE)

12 SWOT

13 POLICY - ECONOMIC- SOCIAL- TECHNOLOGY

14 SOCIAL- TECHNOLOGY- Environmental- Economical- Political- Values

15 Metod- machine-mony-manpower-

16 Style--Strategy- System- structure- staff- skill-Shared value
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موقعیت استراتژیک تعیین :مرحله ششم 

در این مرحله ، موقعیت حوزه می باید در مختصات زیر درج شود تا وضعیت حوزه در 

حوزه مشخص  "موقعیت استراتژیک "به تعبیر دیگر . چارچوب نمودار مشخص گردد

در محور ) محیطی(و نمره عوامل برونی  WSنمره نهایی عوامل درونی در محور . شود 

TO اگرحاصل نمره هر دو عامل . ترسیم شود تا وضعیت عمومی حوزه مشخص گردد

باشد در  5/2و اگر کمتر از .می باشد  SOوضعیت حوزه  در منطقه . باشد  5/2باالتر از 

.قرار می گیرد  WTو یا ST  ،WOیکی از مناطق 

 GEدر بعضی از برنامه از مدل نه خانه اي 
17

تفاده ساتژیک انیز براي ترسیم موقعیت استر 

  . به عمل می آید

برونی  -ترسیم موقعیت درونی 

O

1 2 3 4

T

4

3

2

1

S

W
  

  طرح مسائل استراتژیک : مرحله هفتم 

                                                                                                                                                                                          
-

General Electric١٧ ١٧ 
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در این . پس از طرح مسائل داخلی و خارجی، نوبت به طرح مسائل استرایک می رسد

طه احصاء می شود تا زمینه براي طرح ومرحله عمده ترین موضوعات پیرامون صنعت مرب

  .فراهم شوداستراتژي ها 

تدوین فرآیند برنامه ریزي به ، در این مرحله از تدوین اهداف استراتژیک: مرحله هشتم 

  .پرداخته می شودسازمان  اهداف استراتژیک

نظریه پردازن علم مدیریت، استراتژي را چگونگی تخصیص مطلوب منابع کمیاب،جهت 

زمینه هاي فعالیت در   کنندهاستراتژي تعیین . رسیدن به اهداف اقتصادي تعریف کرده اند

محیطی پیچیده و پویا و ابزاري است که به عنصر انسانی در یک نظام سازمانی حیات 

   .دارد بخشیده و افراد را به حرکت وا می

  تدوین اهداف ساالنه یا اهداف عینی:  مرحله نهم

می بایست به پس از تدوین استراتژي ها ، فرایند مدیریت استراتژیک پایان نمی یابد بلکه 

در غیر  این صورت برنامه . افکار و اندیشه هاي استراتژیک جامعه عمل پوشانید

استراتژیک نیز همچون سایر انواع برنامه ها پس از چندي به بوته فراموشی سپرده خواهد 

یا اهداف عینی تدوین اهداف ساالنه. شد 
18

اینکه . از اهمیت زیادي برخوردار است  

در پرتو تدوین اهداف عملیاتی و عینی مناسب . تژیک محقق می شود چگونه اهداف استرا

از طرفی تدوین اهداف . می باشد که می تواند در راستاي اهداف کلی سازمان قرار گیرد 

عینی مبناي تخصیص منابع را مشخص می کند و به صورت یک ساز و کار براي ارزیابی 

ی اهداف عینی این است که اوالً عمده ترین ویژگ. عملکرد مدیریت محسوب می شود 

ارتباط با اهداف بلند مدت داشته باشد ، ثانیاً در چارچوب زمان مشخص تعیین شود ، ثالثاً 

صراحت داشته باشد و از ابهام و کلی نگري پرهیز کند ، رابعاً قابلیت اندازه گیري داشته 

کار روند برنامه ریزي در این بخش از .باشد و درعین حال سازگار با اهداف دیگر باشد 

                                                          
18 Objectives
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و حوزه ها آماده می شوند تا اقدام به تدوین برنامه عملیاتی . استراتژیک به پایان می رسد 

   .کنند

   تدوین برنامه عملیاتی:  مرحله دهم

براي اجراي این برنامه الزم است تا گروه هاي کاري از پایین ترین سطح تا باالترین سطح 

اجرایی برنامه ها  با . اگر این اتفاق رخ دهد . در مراحل اجراي کار مداخله داشته باشند 

  . ضمانت  همراه خواهد بود 

  

  

  

  

  

بخش دوم

تحلیل پیش ران ها و فناوري: الف 

  (Stakeholders Analysis)ذینفعانتحلیل : ب 
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اسناد باال دست: ج 

  :تحلیل پیش ران ها وروند ها: الف 

غلبه روزافزون  فن آوري بر اقتصاد و جامعه

نقش فزاینده تحقیق و توسعه در حوزه اقتصاد

افزایش سرعت سفرهاي زمینی، هوایی و دریایی

 جدید اکتشافها و کاربردهاافزایش آهنگ دگرگونیهاي فن آوري با ظهور نسل

ظهور پیشرفتهاي سریع در عرصه پزشکی

رشد لگاریتمی و جهانی اینترنت

گسترش آموزش و پرورش در سطح جامعه
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تخصصی شدن روزافزون فعالیتهاي صنعتـی و سایر مشاغل

خدمات، پرشتاب ترین بخش اقتصاد جهانی

تبدیل زمان به ارزشمندترین کاال درسراسر دنیا

 روزافزون شرکتهاي کوچک کارآفرینگسترش

کاهش سطوح مدیریت در سازمانهاي بزرگ

مصرف کنندگان به گونه فزاینده اي از شرکتها می خواهند که پاسخگو باشند

شفافیت روزافزون در فعالیت موسسه ها و پاسخگویی هر چه بیشتر در مقابل خطاها

،کوچکها کوچکتر می مانند، و آنهایی که در میانه  توزیع دو وجهی در سازمانها، بزرگها بزرگتر می شوند

.قرار دارند، در یکدیگر ادغام می شوند

دو برابر شدن جمعیت جهان در چهل سال آینده

افزایش طول عمر در کشورهاي توسعه یافته

افزایش جمعیت سالخوردگان در سراسر جهان

 آوري اطالعاتشکل گیري جامعه جهانی دانش بنیان بر اثر رشد روزافزون فن

پذیرش روزافزون تنوع فرهنگی و ایجاد یک جامعه جهانی یکپارچه

یکپارچه تر شدن اقتصاد جهان

توجه بیشتر به مسائل زیست محیطی در سراسر جهان

تشدید مشکالت اجتماعی و زیست محیطی با تداوم شهرگرایی
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  (Stakeholders Analysis)تحلیل ذینفعان: ب 

  

  

  

  

  : شناسایی ذینفعان
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  تحلیل ذینفعان انجمن: 2-1جدول شماره 

ف
ی
د
ر

 

 نام یا سازمان
(Organization OR Name) 

نقش در 
اجنمن

(Role on Iranian 
Society of 

Radiology ) 

Stakeholders Analysis
 

ت
ی
مه
ا

 
(Im

po
rt

an
ce

)
 

ت
ا
ر
ا
ظ
ت
ن
ا

ی 
خل

دا
  

ی
ولت

د
ی  

ص
صو

خ
  

ی
ج

ار
خ

  

  قدرت

(power)
سطح عالقه

(Level of 
Interest)  

سطح نفوذ

(Level of 
Influence)  

          3  1  3  3    وزیر  1
          3  1  3  3    معاونین وزیر  2
          2  1  2  3    مدیران کل  3
          2  2  2  3    مشاوران  4
          3  1  3  3    روساي دانشگاهها  5
      2  2  2  3        سازمان تامین اجتماعی  6
      2  1  2  3        سازمان بیمه خدمات درمانی   7
      3  3  3  3      نهاد ریاست جمهوري  8
    2  1  2  1        )تجهیزات پزشکی(شرکتها و صنایع   9

        2  2  2  3    انجمن هاي تخصصی  پزشکی  10
      3  2  3  3      نظام پزشکی   11
      2  2  2  3      سازمان پزشکی قانونی  12
          2  1  3  3  مراکز تحقیقاتی  13
          2  2  2  2  مراکز مشاوره ایی و آموزشی  14
      3  1  3  3      موسسه استاندارد  15
    who        3  3  3  3 و سازمانهاي بین المللی  16
          3  2  3  3  دانشگاههاي علوم پزشکی   17
      3  2  3  3        صدا و سیما  18
      2  2  2  3        روزنامه ها  19
      1  1  1  2        ناشرین   20
          3  2  3  3    معاونین دانشگاهها  21
          2  2  2  3    مدیران بیمارستانها  22
          1  2  2  3    مدیران شبکه هاي بهداشتی و درمانی  23
          1  2  2  3    مدیران مراکز بهداشتی و درمانی   24
          1  2  1  3    کارکنان بهداشتی  25
          2  3  3  3    محققین  26
      1  2  2  2        دانشجویان  27
          3  2  3  3    نمایندگان مجلس   28

  
    2  2  3  3        خارجیانجمن هاي تخصصی   29
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انجمن تحلیل ذینفعان حقوقی بر پایه میزان قدرت و عالقه مندي به: 2-2جدول شماره 

    

، نهاد ریاست جمهوري ، نظام پزشکی  

،موسسه استاندارد، دانشگاههاي علوم 

معاونین   نمایندگان مجلس وپزشکی ، 

  دانشگاهها

انجمن هاي  محققین ، صدا و سیما،  

  تخصصی

    معاونین وزیر وزیر،

، WHOمدیران کل، سازمانهاي بین المللی 

، ، مشاوران، مراکز تحقیقاتی  مراکز مشاوره 

  اي و آموزشی

سازمان تامین اجتماعی،سازمان خدمات 

درمانی ، سازمان پزشکی قانونی ، مدیران 

  بیمارستانها، روزنامه هاو 

تولید و (شرکتها و صنایع

پخش تجهیزات پزشکی 

(...  

مدیران شبکه هاي بهداشتی و درمانی، 

  مدیران مراکز بهداشتی و درمانی

  ناشرین  دانشجویان، کارکنان بهداشتی

High

Power

High
InterestLow



انجمن رادیولوژي ایرانبرنامه استراتژیک 

٢٨

  

تحلیل ذینفعان حقوقی بر پایه میزان نفوذ و اهمیت: 2-3جدول شماره 

  

  

  

  

  

  

  

معاونین وزیر، معاونین وزیر ، روساي دانشگاهها، 

، نهاد ریاست جمهوري، نظام پزشکی، مراکز  دانشگاهها

سازمان  تحقیقاتی، ، نمایندگان مجلس، صدا و سیماو 

،موسسه استاندارد، محققین،WHOهاي بین المللی 

،مدیران بیمارستانها،  ، مدیران کل

مدیران شبکه هاي بهداشتی و 

درمانی، مدیران مراکز بهداشتی و 

ي درمانی، روزنامه ها، انجمن ها

ی، مشاوران ،سازمان تخصص

پزشکی قانونی، سازمان تامین 

  اجتماعی ، سازمان خدات درمانی

  کارکنان بهداشتی

دانشجویان ، ناشرین و انتشاراتی   

، مراکز ) کتب و نشریات(ها 

مشاوراي و آموزشی

  

( شرکتها و صنایع 

تولید و پخش 

......) تجهیزات پزشکی 

  ،ناشرین

      

High

Importance

Influence
High

Low
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  اسناد باال دست: ج 

  چشم انداز بیست ساله .١

  : ساله  20در افق 

ایران کشوري است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادي ، علمی و فناوري در سطح 

منطقه با هویت اسالمی و انقالبی الهام بخش در جهان اسالم و با تعادل سازنده و 

  . موثر در روابط بین الملل 

  .شدشروع  1384سال این جشم انداز از 

  : چشم انداز داراي ویژگی هاي زیر است 

  آینده نگري، ارزش گرایی، واقع گرایی و جامعه نگري         

ساله باید آرمانهاي کالن جامعه در خصوص  20براي نیل به اهداف چشم انداز 

کفایی ، محیط  استقالل، توسعه اجتماعی ، توسعه سیاسی ، توسعه اقتصادي و خود

زیست و حفاظت از منابع طبیعی، آزادي و توسعه انسانی و رشد مورد توجه خاص 

  .قرار بگیرد 

رهبر معظم انقالب در ابعاد مختلف چشم انداز رهنمودهایی را تبیین کردند که 

توجه به آنها حائز اهمیت بسیاري است از جمله آن که در زمینه علمی ، نهضت نرم 

از سوي دیگر در بسیج ملی همگانی به . علم را توصیه کرده اند  افزاري و تولید

سوي ایران آینده ، نهادهاي مردمی ، نهادهاي دولتی ، مجلس شوراي اسالمی و 

  .نهادهاي رهبري به همکاري و مشارکت همه جانبه توصیه شده اند 

  : نیز به این صورت برشمرده شده است  1404ویژگی هاي فرد ایرانی سال 

ل ، مسئولیت پذیر ، ایثارگر ، مومن ، رضایتمند ، برخوردار از وجدان کاري ، فعا

انضباط روحیه تعاون و سازگاري اجتماعی ، متعهد به نظام اسالمی و شکوفایی 
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جایگاه منطقه اي ایران در این چشم انداز باید . ایران و متفتخر به ایرانی بودن 

  :بصورت ذیل باشد 

علمی و فناوري در سطح منطقه اي آسیاي  –ول اقتصادي دست یافته به جایگاه ا

با تأکید به ) شامل آسیاي میانه، قفقاز ، خاورمیانه و کشورهاي همسایه(جنوب غربی 

رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي ، ارتقاء نسبی سطح . جنبش نرم افزاري و تولید علم

  ).6(مد سرانه و رسیدن به اشتغال کاملدرآ

 : م و پنجم قانون برنامه چهار

:سیاستهاي کلی برنامه چهارم توسعه جمهوري اسالمی ایران 

  :امور فرهنگی، علمی و فناوري

اعتال و عمق و گسترش دادن معرفت و بصیرت دینی بر پایه قرآن و مکتب اهل  - 1

  ).ع( بیت

  .استوار کردن ارزشهاي انقالب اسالمی در اندیشه و عمل          -

  .تقویت فضایل اخالقی و ایمان، روحیه ایثار و امید به آینده          -

  .ریزي براي بهبود رفتارهاي فردي و اجتماعی برنامه          -

و ) ره(زنده و نمایان نگاهداشتن اندیشه دینی و سیاسی حضرت امام خمینی  - 2

برجسته کردن نقش آن به عنوان یک معیار اساسی در تمام سیاستگذاریها و 

    .ریزیها برنامه

تقویت وجدان کاري و انضباط اجتماعی و روحیه کار و ابتکار، کارآفرینی،  - 3

  .درستکاري و قناعت و اهتمام به ارتقاي کیفیت تولید

افزایش تولید و صادرات کاال و  فرهنگ سازي براي استفاده از تولیدات داخلی،          -

   .خدمات



انجمن رادیولوژي ایرانبرنامه استراتژیک 

٣١

  .انداز ستیابی به اهداف مورد نظر در افق چشمایجاد انگیزه و عزم ملی براي د - 4

بر اسالم و انقالب اسالمی و نظام جمهوري  تقویت وحدت و هویت ملی مبتنی  - 5

اسالمی و  - اسالمی و آگاهی کافی درباره تاریخ ایران، فرهنگ، تمدن و هنر ایرانی

  .اهتمام جدي به زبان فارسی

هاي دشمنان علیه انقالب  و توطئه تعمیق روحیه دشمن شناسی و شناخت ترفندها - 6

گري استکبار  اسالمی و منافع ملی، ترویج روحیه ظلم ستیزي و مخالفت با سلطه

  .جهانی

سالم سازي فضاي فرهنگی، رشد آگاهیها و فضایل اخالقی و اهتمام به امر به  - 7

  .معروف و نهی از منکر

  .انداز ر افق چشمرسانی مناسب براي تحقق ویژگیهاي مورد نظر د اطالع -     

  .مقابله با تهاجم فرهنگی - 8

هاي ملی در جهت تبیین اهداف و دستاوردهاي ایران  گسترش فعالیت رسانه          -

    .اسالمی براي جهانیان

سازماندهی و بسیج امکانات و ظرفیتهاي کشور در جهت افزایش سهم کشور در       -9

  .تولیدات علمی جهان

  .افزاري و ترویج پژوهش تقویت نهضت نرم          -

کسب فناوري، به ویژه فناوریهاي نو شامل ریز فناوري و فناوریهاي زیستی،      -

  .اي اطالعات و ارتباطات، زیست محیطی، هوافضا و هسته

اي،  آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه: اصالح نظام آموزشی کشور شامل  -10

آن براي تأمین منابع انسانی مورد نیاز در جهت تحقق عالی و کارآمد کردن  آموزش

  .انداز اهداف چشم
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تالش در جهت تبیین و استحکام مبانی مردم ساالري دینی و نهادینه کردن   -11

  .آزادیهاي مشروع از طریق آموزش، آگاهی بخشی و قانونمند کردن آن

قوانین و مقررات پشتیبان نظام علم و فناوري•

فناوري اطالعات، فناوري هسته اي، (در برنامه چهارم توسعه  اولویت هاي مندرج–

؛)نانوفناوري، بیوفناوري، هوافضا، محیط زیست

دولت موظف است، به منظور برپاسازي نظام جامع پژوهش و فناوري، اقدامهاي 

  :ذیل را به انجام رساند

ه سازي نظام ملّی نوآوري، بر اساس برنامه جامع توسع طراحی و پیاده  :الف

  .فناوري و گسترش صنایع نوین

، )تا پایان سال اول برنامه چهارم(ساماندهی نظام پژوهش و فناوري کشور   :ب

از طریق تعیین اولویتها، هدفمند کردن اعتبارات، اصالح ساختاري واحدهاي 

  :پژوهشی در قالب ماموریتهاي ذیل

  .تربیت نیروي انسانی روزآمد در فرایند پژوهش و فناوري  -   

  .توسعه مرزهاي دانش  -   

  .تبدیل ایده به محصوالت و روشهاي جدید  -  

  .صنعتی تدوین و تولید دانش فنی و انجام تحقیقات نیمه  -   

  .انتقال و جذب فناوري  -   

  .پژوهش به منظور افزایش توان رقابتی بخشهاي تولیدي و خدماتی کشور  -   

  .انجام پژوهشهاي کاربردي درخصوص حل مشکالت کشور  -   

هاي  ایجاد شبکه: هاي مدیریت بخش پژوهش، از جمله نوسازي شیوه  :ج

هاي اجرایی، با مأموریت  واحدهاي پژوهش و فناوري همگن، به عنوان دستگاه

هاي  توزیع هدفدار و بهینه اعتبارات تحقیقاتی و نظارت و پایش فعالیتها در زمینه

  .علمی مربوطه، با تکیه بر شاخصهاي جهانی

المللی در عرصه پژوهشی و فناوري، از طریق  هاي مؤثر بین توسعه همکاري: د

  .سازي قوانین و مقررات مربوطه اصالح و ساده
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موضوع [گذاري دولت در امر پژوهش و فناوري  افزایش یکنواخت سرمایه: هـ

تولید ناخالص %) 2(، به میزان حداقل دو درصد ”ب“مأموریتهاي مندرج در بند 

درآمد %) 1(هاي اجرایی و یک درصد  مومی دستگاهداخلی، از محل اعتبارات ع

و مؤسسات ) هاي بانکی به استثناي سود سپرده(عملیاتی شرکتهاي دولتی، بانکها 

دهی  انتفاعی وابسته به دولت و بخش غیردولتی، تا پایان برنامه چهارم، و سمت

  .محور گرا و تقاضا هاي فوق در جهت پژوهشهاي مأموریت گذاري سرمایه

   43ماده 

دولت موظف است نظر به اهمیت نقش دانش و فناوري و مهارت ، به عنوان اصلی 

  : ترین عوامل ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد نوین اقدام هاي زیر را بعمل آورد 

نوسازي و بازسازي سیاستها و راهبردهاي پژوهشی ، فناوري و آموزشی  -الف

ی و آموزشی کشور به تقاضاي بمنظور توانایی پاسخگویی مراکز علمی ، پژوهش

اجتماعی ، فرهنگی و صنعتی و کارکردن در فضاي رقابت فزاینده عرصه جهانی طی 

  سال اول برنامه چهارم

بویژه فناوري با سطوح (تهیه برنامه هاي جامع توسعه علمی و فناوري کشور  - ب

  رمدر بخشهاي مختلف طی سال اول برنامه چها) عالی علوم و فناوري روزجهانی 

پیش بینی تمهیدات الزم بمنظور بهره برداري حداکثر از ظرفیت هاي ملی و  -ج

منطقه اي حوزه هاي فناوري اطالعات ، فناوري زیستی و ریزفناوري ، زیست 

  .محیطی ، هوا فضاها و هسته اي 

بازنگري در ساختار و نوسازي و فرآیندهاي تحقیقات و آموزش علوم انسانی و  -د

ی و فرهنگ بمنظور توسعه کیفی و حرفه اي شدن پژوهش در مطالعات اجتماع

حوزه مذکور و ایجاد توانایی نظریه پردازي در حوزه هاي اجتماعی در سطح جهانی 

و پاسخ گویی به نیازهاي تصمیم سازي در دستگاههاي اجرایی کشور طی سال اول 

پاسازي عنوان می شود دولت موظف است به منظور بر 46برنامه چهارم در ماده 

  :نظام جامعه پژوهش و فناوري اقدام هاي ذیل را به انجام رساند 



انجمن رادیولوژي ایرانبرنامه استراتژیک 

٣٤

طراحی و پیاده سازي نظام ملی نوآوري بر اساس برنامه جامع توسعه فناوري  –الف 

  و گسترش صنایع نوین 

) تا پایان سال اول برنامه چهارم ( سامان دهی نظام پژوهش و فناوري کشور  –ب 

، هدفمند کردن اعتبارات ، اصالح ساختاري واحدهاي  از طریق تعیین اولویتها

  :پژوهشی در قالب مأموریت هاي ذیل 

  تربیت نیروي انسانی روزآمد در فرآیند پژوهش و فناوري 

توسعه مرزهاي دانش

تبدیل ایده به محصوالت و روشهاي جدید 

تدوین و تولید دانش فنی و انجام تحقیقات نیمه صنعتی 

فناوريانتقال و جذب 

پژوهش به منظور افزایش توان رقابتی بخشهاي مختلف تولیدي و خدماتی کشور 

انجام پژوهشهاي کاربردي براي حل مشکالت کشور 

نوسازي شیوه هاي مدیریت بخش پژوهش از جمله ایجاد شبکه هاي واحدهاي  -ج

ار پژوهش و فناوري همگن  به عنوان دستگاه هاي اجرایی با ماموریت توزیع هدفد

و بهینه اعتبارات تحقیقاتی و نظارت وپایش فعالیتها  در زمینه هاي علمی مربوطه با 

  تکیه بر شاخصهاي جهانی 

توسعه همکاري هاي موثر بین المللی در عرصه پژوهش و فناوري از طریق  -د

  اصالح وساده سازي قوانین و مقررات مربوطه

  ژوهش و فناوري افزایش یکنواخت  سرمایه گذاري دولت در امر پ - ه

؛)برنامه چهارم 45بند د ماده (هاي کاربردي تقاضا محور حمایت از پژوهش 
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بینی اعتبار در  از طریق پیش) داراي متقاضی(حمایت از کلیه پژوهشهاي سفارشی •

هاي آن را،  از هزینه%) 40(بودجه سنواتی، مشروط به اینکه حداقل چهل درصد 

.کارفرما تأمین و تعهد کرده باشد

؛)برنامه چهارم 49ماده (قوانین حمایت از دانشگاه ها  

 ،سازي و تربیت نیروي انسانی متخصص و متعهد دولت موظف است، براي زمینه

افزاري، با هدف توسعه  خالق و کارآفرین، منطبق با نیازهاي نهضت نرم ،مدار دانش

و ساختار  برنامه چهارم اقدامات ذیل را در ماموریتها کمی و کیفی از ابتداي

ها و مؤسسات آموزش عالی براي پاسخگویی به نیازهاي بخشهاي مختلف  دانشگاه

  :رساندبکشور به انجام 

ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستانهاي  دانشگاه  :الف

هاي علوم،  تخصصی که داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالی و وزارتخانه

ري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی تحقیقات و فناو

ها و مقررات اداري، مالی، استخدامی و  نامه باشند، صرفاً بر اساس آیین ربط می ذي

تشکیالتی خاص، مصوب هیئتهاي امناي مربوط که به تأیید وزراي علوم، تحقیقات 

بدون الزام به  رسد، و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد می

رعایت قانون محاسبات عمومی، قانون استخدام کشوري و سایر قوانین و مقررات 

ها و  نامه عمومی اداري و مالی و استخدامی اداره خواهند شد و تا زمانی که آیین

مقررات مورد نیاز به تصویب هیئت امناء نرسیده است طبق مقررات سابق عمل 

از محل بودجه عمومی دولت، بر اساس قیمت تمام اي  اعتبارات هزینه. خواهد شد

اي، تملک  اعتبارات هزینه. یابد هاي اجرایی یاد شده اختصاص می شده به دستگاه

اي و اختصاصی این مؤسسات کمک تلقی شده و پس از پرداخت  هاي سرمایه دارایی

ی، هاي آموزش عالی بخش دولت سهم دولت در هزینه. گردد به هزینه قطعی منظور می

بر مبناي هزینه سرانه تعیین و نسبت آن به بودجه عمومی دولت، بر اساس رشد 

پوشش جمعیت دانشجویی، در مقایسه با عدد مشابه در برنامه سوم توسعه اقتصادي، 

  .یابد اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران، افزایش می
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ها و مؤسسات  دانشگاههرگونه اصالح ساختار مالی، اداري، استخدامی و تشکیالتی   :ب

آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستانهاي تخصصی منحصراً 

  .مشمول مفاد این ماده می باشند

ها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی دولتی و  ارزیابی مستمر دانشگاه  :ج

هاي علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و  خصوصی توسط وزارتخانه

گذاري  زشکی با همکاري انجمنهاي علمی و مداخله بر اساس آن و سرمایهآموزش پ

در علوم منتخب و تکیه بر ایجاد قطبهاي علمی، براساس مزیتهاي نسبی و نیازهاي 

  .آتی کشور

هاي دانشگاهی، بر مبناي نیازهاي اجتماعی، بازار کار و تحوالت  بازنگري در رشته  :د

  .اي با تأکید بر علوم انسانی رشته علمی، در راستاي توسعه علوم میان

گذاري و مدیریت امور مربوط به استعدادهاي  ایجاد تولیت واحد در سیاست: هـ

برداري بهینه از امکانات مادي و معنوي موجود در این زمینه،  درخشان و نیز بهره

هاي علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،  وزارتخانه

تأسیس باشگاه غیر دولتی و صیانت از استعدادهاي درخشان کشور  مجازند از

  .حمایت نمایند

  50ماده : بند ز 

اند  هاي علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف وزارتخانه

هاي  هاي مادر و مهم دولتی کشور در زمینه به منظور ارتقاي توانمندي دانشگاه

اي تهیه و  المللی برنامه ویژه هاي معتبر بین مقایسه با دانشگاهآموزشی و پژوهشی در 

  .حداکثر تا پایان سال اول برنامه به تصویب هیئت وزیران برسانند

  قوانین و مقررات پشتیبان سالمت در برنامه چهارم•

  ارتقاي سالمت و بهبود کیفیت زندگی

  85ماده
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الیحه حفظ , انوندولت موظف است، ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این ق

و ارتقاي سالمت آحاد جامعه و کاهش مخاطرات تهدید کننده سالمتی را مشتمل بر 

  :نکات ذیل تهیه و جهت تصویب به مجلس شوراي اسالمی ارائه کند

خیز  کاهش حوادث حمل و نقل، از طریق شناسایی نقاط و محورهاي حادثه - 

تا %) 50(ه میزان پنجاه درصد ها و راههاي مواصالتی و کاهش نقاط مذکور ب جاده

  .پایان برنامه چهارم

  .تأکید بر رعایت اصول ایمنی و مقررات راهنمایی و رانندگی - 

ساماندهی و تکمیل شبکه فوریتهاي پزشکی پیش بیمارستانی و بیمارستانی  - 

کشور و کاهش مرگ و میر ناشی از حوادث حمل و نقل به میزان پنجاه درصد 

  .امه چهارمتا پایان برن%) 50(

ارتقاي طرح ایمنی وسایط نقلیه موتوري و اعمال استانداردهاي مهندسی  - 

  .انسانی و ایمنی الزم

, آب, هاي هوا آالینده, کاهش مخاطرات تهدید کننده سالمتی در محیط کار - 

و تعریف مصادیق، میزان و نحوه تعیین و , محصوالت کشاورزي و دامی, خاك

  .ی و چگونگی مصرف منابع حاصلهوصول عوارض و جرایم جبران

  87ماده 

سازي  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است، به منظور زمینه

براي حضور مؤثر در بازارهاي جهانی و تبدیل جمهوري اسالمی ایران به مرکز رفع 

نیازهاي سالمت و پزشکی منطقه، در چارچوب سیاستهاي راهبردي تجاري، 

ها، عرضه و بازاریابی خدمات سالمت  خصوص معرفی تواناییتسهیالت الزم را در 

هاي پزشکی و دارویی ارائه  و آموزش پزشکی و تولیدات، تجهیزات و فرآورده

نحوي که مقدار ارز حاصل از صادرات خدمات و تولیدات مزبور معادل  نماید، به

مصارف ارزي بخش بهداشت و درمان، در پایان سال پایانی %) 30(سی درصد 

  .برنامه چهارم باشد



انجمن رادیولوژي ایرانبرنامه استراتژیک 

٣٨

  88ماده

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است، به منظور ارتقاي مستمر 

وري و استفاده  کیفیت خدمات سالمت و تعالی عملکرد خدمات بالینی، افزایش بهره

  :درمانی کشور، اقدامهاي ذیل را انجام دهدو بهینه از امکانات بهداشتی 

ارزشیابی استانداردها و شاخصهاي بهبود کیفیت خدمات و اصالح تدوین، نظارت و   :الف

  بندي بیمارستانها، بر اساس الگوي ارتقاي عملکرد بالینی رتبه

مدار نمودن واحدهاي بهداشتی، درمانی، از طریق اصالح فرایندها و ساختار  مشتري  :ب

کرد، از جمله اصالح نظام حسابداري، پرداخت مبتنی بر عمل(مدیریت اقتصادي 

  )ریزي عملیاتی بودجه

هاي علوم پزشکی، به صورت هیئت امنایی و  اداره بیمارستانهاي پیشنهادي دانشگاه  :ج

کارگیري نیروي انسانی و اداري  یا شرکتی و تفویض اختیارات مدیریت، جذب و به

  هاي مصوب مالی به آنها در چارچوب تعرفه - 

و غیر آموزشی و اعمال شاخصهاي  تفکیک بیمارستانها، از نظر تختهاي آموزشی  :د

  اعتباري و نیروي انسانی بر اساس آن

  طراحی و استقرار نظام جامع اطالعات سالمت شهروندان ایرانی  :هـ

  89ماده

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است، به منظور دسترسی 

نیازها در  عادالنه مردم به خدمات بهداشتی، درمانی و منطقی نمودن آن متناسب با

نقاط مختلف کشور، نظام ارائۀ حداقل استاندارد خدمات بهداشتی، درمانی کشور را 

ایجاد، توسعه و تجهیز با تغییر در . بندي خدمات طراحی نماید مبتنی بر سطح

ظرفیتهاي پزشکی و درمانی کشور و همچنین اختصاص نیروي انسانی جهت ارائۀ 

احداث، . مانی کشور انجام خواهد شدبندي خدمات در خدمات، مطابق با سطح

) 160(هاي موضوع ماده  ایجاد و توسعه واحدهاي بهداشتی و درمانی توسط دستگاه

این قانون و نیروهاي مسلح، صرفا،ً با تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

  .پذیر خواهد بود پزشکی و تصویب هیئت وزیران امکان
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، طبق مقررات H.S.Eط کار در خصوص واحدهاي سالمت و ایمنی محی

  .ربط عمل خواهد شد اختصاصی ذي

گذاري  این ماده شامل خدمات بهداشتی درمانی که از طریق سرمایه مفاد - تبصره

  .باشد  نمی ،گردد و اداره بخش خصوصی انجام می

  90ماده

به منظور ارتقاي عدالت توزیعی در دسترسی عادالنه مردم به خدمات بهداشتی و 

هاي  پذیر از هزینه درآمد و آسیب در جهت کاهش سهم خانوارهاي کمدرمانی و 

توزیع منابع و امکانات بهداشتی و درمانی باید به نحوي , بهداشتی و درمانی آنها

ارتقا  %)90(نود درصد  به »شاخص مشارکت عادالنه مالی مردم«صورت گیرد که 

افزایش نیابد و %) 30( هاي سالمت حداکثر از سی درصد سهم مردم از هزینه و یابد

قابل تحمل سالمت به یک درصد  هاي غیر پذیر از هزینه میزان خانوارهاي آسیب

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است، با . کاهش یابد%) 1(

نامه چگونگی متعادل نمودن  ریزي کشور، آیین مشارکت سازمان مدیریت و برنامه

و درمان براي تحقق اهداف مذکور را، ظرف  سهم مردم در تأمین منابع بهداشت

مدت شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه و براي تصویب به هیئت وزیران ارائه 

  .نماید

  91ماده

به منظور افزایش اثربخشی نظام ارائه خدمات سالمت در کشور و تقویت و 

  :اقدامهاي ذیل انجام خواهد شد, توسعه نظام بیمه خدمات درمانی

لیه شرکتهاي بیمه تجاري و غیر تجاري صرفاً با رعایت قوانین و مقررات شوراي ک  :الف

  .باشند عالی بیمه خدمات درمانی مجاز به ارائه خدمات بیمه پایه و مکمل می

تا پایان برنامه چهارم، شوراي عالی بیمه خدمات درمانی تمهیدات الزم، جهت   :ب

  .و نظام ارجاع را فراهم نماید استقرار بیمه سالمت با محوریت پزشک خانواده

خدمات بیمه پایه , مندي از خدمات بهداشتی درمانی به منظور تعمیم عدالت در بهره  :ج

  .شود درمانی روستاییان عشایري، معادل مناطق شهري تعریف و اجرا می
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نامه براي پوشش حوادث و  موظف به دارا بودن بیمه, کلیه اتباع خارجی مقیم کشور  :د

  .باشند اي احتمالی در مدت اقامت در ایران میه بیماري

هاي سنواتی در طول برنامه چهارم  هاي خدمات درمانی در بودجه تأمین اعتبار بیمه  :هـ

  .رسد بر اساس سرانه واقعی خواهد بود که ساالنه به تصویب هیئت دولت می

ظرف  نامه اجرایی این ماده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آیین  :و

  .مدت سه ماه از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید

   97ماده 

دولت مکلف است به منظور پیشگیري و کاهش اسیبهاي اجتماعی نسبت به تهیه 

با تاکید بر پیشگیري از اعتیاد به مواد » طرح جامع کنترل کاهش اسیبهاي اجتماعی«

:ام نمایدمخدر مشتمل بر محورهاي ذیل اقد

اصالح برنامه هاي درسی : پیشگیري اولیه از بروز اسیبهاي اجتماعی از طریق  -د

.دوره اموزشی عمومی و پیش بینی اموزشهاي اجتماعی و ارتقاي مهارتهاي زندگی

خدمات رسانی به موقع به افراد در معرض اسیبهاي اجتماعی با مشارکت   - ه

  .سازمانهاي غیر دولتی

ارتقاي  –دولت مکلف است به منظور حفظ و ارتقاي سرمایه اجتماعی   -  98ماده 

رضایتمندي عمومی و گسترش نهادهاي مدنی طی سال اول برنامه چهارم اقدامهاي 

:ذیل را انجام دهد

  .تهیه سازو کارهاي سنجش و ارزیابی سرمایه اجتماعی کشور -الف

علل و عوامل تاثیر گذار ارائه گزارش ساالنه سرمایه اجتماعی کشور و احصاي  -ب

  آنبر 

تصویب ساز و کارهاي اجرایی الزم جهت افزایش سرمایه اجتماعی اعم از  -ج

  .قانون گرایی و وجدان فردي و اجتماعی –وفاق اجتماعی  –اعتماد عمومی 
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ارزیابی رضایتمندي عمومی به صورت ساالنه و انتشار تغییرات ان در اثر  - د

عملکرد عمومی حاکمیت

وین و تصویب طرح جامع توانمند سازي  و حمایت از حقوق زنان در ابعاد تد - ه

  اجتماعی و اقتصادي و اجراي ان درمراجع ذیربط  -حقوقی

تدوین طرح جامع مشارکت و نظارت مردم سازمانها نهادهاي غیر دولتی و  -و

شوراهاي اسالمی در توسعه پایدار کشور و فراهم کردن امکان گسترش کمی و 

  .هادهاي مدنی با اعمال سیاست هاي تشویقیکیفی ن

  :   24ماده 

شود وجوهی را در ازاي  به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می

صدور و تمدید و اصالح مجوز ورود و ساخت دارو، مواد خوراکی، آشامیدنی، 

ر پروانه بندي آنها و تجهیزات پزشکی و صدو آرایشی و بهداشتی مواد اولیه و بسته

براي مسؤولین فنی آنها، صدور و تمدید پروانه مطب، پروانه مؤسسات پزشکی و 

مسؤولین فنی آنها اعم از بیمارستان، درمانگاه، آزمایشگاه، رادیولوژي، داروخانه و 

هاي دایم و موقت پزشکی،  پروانه صدورمؤسسات وابسته به حرف پزشکی، 

هاي  کارخانه اصالح و تمدید پروانه صدور و، دندانپزشکی و مامایی داروسازي

و تجهیزات و ملزومات پزشکی و  داروسازي، مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی

دندانپزشکی و آزمایشگاه، اجراي آزمایشات مربوط به آزمایشگاههاي تشخیص طبی 

ها و مواد آزمایشگاهی و دارویی، خوراکی، آشامیدنی،  و حق آزمایش فرآورده

ها و ملزومات  و بیولوژیک و کنترل کیفی انواع تجهیزات و دستگاهبهداشتی آرایشی 

هاي بیولوژیک ساخت داخل، استاندارد نمودن  پزشکی و دندانپزشکی و فرآورده

ها و صدور پروانه تأسیس بیمارستان و مراکز بهداشتی و درمانی و معاینات  نقشه

هایی که به پیشنهاد  شوراي عالی پزشکی و معاینه مشموالن وظیفه بر مبناي تعرفه

ریزي  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه

رسد از آنها دریافت و به حساب درآمدهاي  کشور به تصویب هیئت وزیران می

).7...(و  اختصاصی قوانین بودجه سنواتی واریز نماید
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فرهنگى  سیاستهاى کلى برنامه پنجم توسعه اقتصادى، اجتماعى و

   جمهورى اسالمى ایران

  

  ـ امور فرهنگى 

ـ تکمیل و اجراى طرح مهندسى فرهنگى کشور و تهیه پیوست فرهنگى براى 1

  . هاى مهم طرح

و ) ره(زنده و نمایان نگه داشتن اندیشه دینى و سیاسى حضرت امام خمینى ـ 2

ها و  برجسته کردن نقش آن به عنوان یک معیار اساسى در تمام سیاست گذارى

  . ها برنامه ریزى

تقویت قانونگرایى، انضباط اجتماعى، وجدان کارى، خودباورى، روحیه کار  ـ 3

جمعى، ابتکار، درستکارى، قناعت، پرهیز از اسراف و اهتمام به ارتقاء کیفیت در 

  . تولید

  . ـ مقابله با جریانات انحرافى در حوزه دین و زدودن خرافات و موهومات4

هاى اطالعاتى و ارتباطى براى تحقق اهداف فرهنگى  ینه از فناورىـ استفاده به5

  . نظام

ـ ایجاد درك مشترك از چشم انداز بیست ساله و تقویت باور و عزم ملى براى 6

  . تحقق آن

  ـ امور علمى و فناورى 

  : ـ تحول در نظام آموزش عالى و پژوهش در موارد زیر7

درصد تولید ناخالص داخلى تا پایان  3ـ افزایش بودجه تحقیق و پژوهش به 7ـ 1

هاى  برنامه پنجم و افزایش ورود دانش آموختگان دوره کارشناسى به دوره

  . درصد 20تحصیالت تکمیلى به 

  . ـ دستیابى به جایگاه دوم علمى و فناورى در منطقه و تثبیت آن در برنامه پنجم7ـ 2

صنعت و بخشهاى مربوط  ـ ارتباط مؤثر بین دانشگاهها و مراکز پژوهشى با7ـ 3

  . جامعه

  . ـ توانمندسازى بخش غیردولتى براى مشارکت در تولید علم و فناورى7ـ 4

  . هاى پیشرفته مورد نیاز ـ دستیابى به فناورى7ـ 5
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ـ تحول در نظام آموزش و پرورش با هدف ارتقاء کیفى آن بر اساس نیازها و 8

یت و نیز افزایش سالمت روحى اولویتهاى کشور در سه حوزه دانش، مهارت و ترب

  . آموزان و جسمى دانش

ـ گسترش حمایتهاى هدفمند مادى و معنوى از نخبگان و نوآوران علمى و 10

ارتقاء منزلت اجتماعى، ارتقاء سطح علمى و مهارتى، رفع دغدغه : فناورى از طریق

 ها، کمک به تجارى سازى خطرپذیرى مالى در مراحل پژوهشى و آزمایشى نوآورى

  . دستاوردهاى آنان

  . ـ تکمیل و اجراى نقشه جامع علمى کشور11

  

هاى  هاى سالمت و کاهش سهم مردم از هزینه ـ توسعه کمى و کیفى بیمه19 

  . تا پایان برنامه پنجم% 30سالمت به 

  ـ امور اقتصادى 

  : رشد مناسب اقتصادى با تأکید بر) الف

نرخ رشد سالیانه % 8زان حداقل ـ تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادى به می21

  : با تولید ناخالص داخلى 

سرمایه گذارى با  -ـ توسعه سرمایه گذارى از طریق کاهش شکاف پس انداز 21ـ 1

درصد و جذب  40انداز به تولید ناخالص داخلى حداقل در سطح  حفظ نسبت پس

  . هاى خارجى منابع و سرمایه

  . صادى به یک سوم در پایان برنامهورى در رشد اقت ـ ارتقاء سهم بهره21ـ 2

ـ بهبود فضاى کسب و کار کشور با تأکید بر ثبات محیط اقتصاد کالن، فراهم 21ـ 3

هاى ارتباطى، اطالعاتى، حقوقى، علمى و فناورى مورد نیاز،  آوردن زیرساخت

هاى کالن اقتصادى، ارائه مستمر آمار و اطالعات به صورت  کاهش خطرپذیرى

  . ه جامعهشفاف و منظم ب

قانون اساسى والزامات مربوط به هر یک از  44هاى کلى اصل ـ تحقق سیاست25

  : بندها با تأکیدبر

  . گیرى بازارهاى رقابتى ـ حمایت از شکل25ـ1

سیاست گذارى، (ـ ایجاد ساختارهاى مناسب براى ایفاى وظایف حاکمیتى25ـ2
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  ). هدایت و نظارت

نهاد (هاى غیرمتشکل  ت تبدیل فعالیتهاى تشویقى در جه ـ تنظیم سیاست25ـ3

  . هاى واحدهاى حقوقى به فعالیت) خانوار

  . ـ ایجاد بازار رقابتى براى ارائه خدمات بیمه درمانى25ـ4

ـ تأکید بر راهبرد توسعه صادرات به ویژه در بخش خدمات با فناورى باال به 29

ر تجارت خدمات نحوى که کسرى تراز بازرگانى بدون نفت کاهش یافته و توازن د

  . ایجاد گردد

ـ گسترش همه جانبه همکارى با کشورهاى منطقه جنوب غربى آسیا در تجارت، 30

  . گذارى و فناورى سرمایه

آموزش، بهداشت و اشتغال به طورى : اى ـ ارتقاء و هماهنگى میان اهداف توسعه31

سعه انسانى که در پایان برنامه پنجم، شاخص توسعه انسانى به سطح کشورهاى با تو

  . باال برسد

  . ـ تبدیل نظام بودجه ریزى کشور به بودجه ریزى عملیاتى32

هاى سالیانه با سند  ساله و بودجه ـ برقرارى ارتباط کمى و کیفى میان برنامه پنج33

  . انداز با رعایت شفافیت و قابلیت نظارت چشم

  : گسترش عدالت اجتماعى با) ب

هاى سیاسى، اجتماعى، اقتصادى و  در عرصهـ تقویت حضور و مشارکت مردم 36

  . فرهنگى

ـ اعتالى شأن، موقعیت، اقتدار و نقش جمهورى اسالمى ایران در منطقه و نظام 39

  : منظور تحکیم امنیت ملى و پیشبرد منافع ملى با تأکید بر الملل به بین

رهاى المللى با اولویت کشو اى و بین هاى دوجانبه، منطقه ـ تقویت همکارى39ـ 1

  . همسایه

  . ـ تقویت روابط سازنده با کشورهاى غیرمتخاصم39ـ 2

  ).8(گیرى از روابط براى افزایش توان ملى ـ بهره39ـ 3
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  : وضعیت تولید علم درایران

سند علمى در سال  120تعداد اسناد علمى ایرانیان داخل در مجالت بین المللى از 

  .رسیده است 2009در سال  13000به  )میالدى 1970( 1349

طبق گزارش وزارت علوم تحقیقات و فن آوري، ایران از نظر تولید علم بر اساس 

ISI19نمایه 
مقاله و  6750داراي  2006مقاله، در سال  5582داراي  2005، در سال 

 13000به  2009این آمار در سال . مقاله بوده است  9061داراي  2007در سال

ایران مقام دوم تولید علم را بعد از ترکیه در منطقه خاورمیانه  "ضمنا. ست رسیده ا

  .   دارا می باشد

به منظور مشخص ساختن سهم و وضعیت هر یک از کشورهاي جهان در زمینه 

مختلفی از نظر   "المللی معیارهاي بین"ها و  توسعه علمی و فناوري، شاخص

ها عمدتاً  این روش. رها وجود داردمحاسبه میزان تولیدات علم و فناوري کشو

  :عبارتند از

o تعداد حق امتیاز اختراعات به ازاي هر یک میلیون نفر جمعیت  

o سهم صادرات تکنولوژي پیشرفته ازGDP   

o تعداد مقاالت چاپ شده درISI )المللی ثبت مقاالت  فهرست موسسه بین

  ) علمی

o"شده  به مقاالت چاپ "ارجاعات"یعنی میزان  "ضریب اثرگذاري  

oالمللی مثل جایزه نوبل میزان کسب جوایز بین .  

دهنده  هاي دیگر نشان و شاخص "توسعه فناوري"دهنده میزان  دو شاخص اول نشان

  .است "توسعه علمی"میزان 

هاي کمی میزان نشر مقاله را  اگر فقط شاخص "توسعه علمی"وضعیت ایران از نظر 

زیـرا تعـداد   . به مراتـب بهتـر اسـت    "توسعه تکنولوژیک"در نظر بگیریم  نسبت به 

                                                          
١٩ »Institute for Scientific Information «"ISI"  
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 2008سند بوده است که تا سـال   5582، 2005المللی ایران در سال  اسناد علمی بین

  .  برابر شده است 2این میزان، بیش از 

 "،جمعـا  ISIدر  8/5/2009تـا تـاریخ    1998طابق اسناد علمی نمایه شده از سـال  م

آن مقاله % 6/74سند علمی از ایران در دوره تاریخی فوق ثبت شده است که  42790

درصـد از کـل اسـناد     05/0باشد و تنها  آن خالصه جلسات و مانند آن می% 5/12و 

  . ستعلمی ایران به ثبت اختراع اختصاص داده شده ا

آوري پیشرفته و تعداد اسناد علمی ارائـه شـده    مقایسه درآمد حاصله از صادرات فن

دو کشور ایران و مالزي نشانگر این مطلب است که با وجودي که تعداد اسناد علمی 

برابر کشـور مـالزي مـی باشـد،  امـا سـهم حاصـله از         9/2ارائه شده از سوي ایران 

  .برابر کمتر از مالزي است 6/1036صادرات تکنولوژي پیشرفته ایران 

از آنجا که تعداد رجوع به اسناد علمی و ارائـه آن بـه عنـوان منبـع علمـی یکـی از       

باشد، بررسی و مقایسـه مقـدار مراجعـات بـه      هاي اهمیت علمی این اسناد می نشانه

تواند بیـانگر بخشـی از کیفیـت اسـناد و مقـاالت       اسناد علمی کشورهاي همسان می

تعداد رجوع به اسناد علمـی  "در ذیل . المللی باشد هاي بین شده در نمایهعلمی ارائه 

تـا سـال    1996ل و فنی برخی از کشورهاي عضو سازمان کنفـرانس اسـالمی از سـا   

  :گردد  منتشر شده، ارائه میوزارت خانه که توسط   "2005

  درصد 94لبنان ◦

  درصد 92ترکیه ◦

  درصد 62عربستان ◦

  درصد 60مصر ◦

  درصد 59اردن ◦

  درصد 53ایران ◦

  درصد 52اندونزي ◦

  درصد 51مالزي ◦

هاي مختلـف و   از دیگر معیارهایی که با آن مقدار کاربردي بودن علم تولیدي کشور

نماینـد، بررسـی درآمـد حاصـله از صـادرات       ارتباط آن با صـنعت  را ارزیـابی مـی   

هاي پیشـرفته برخـی    درآمد حاصل از صادرات تکنولوژي. تکنولوژي پیشرفته است
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به شـرح زیـر ارائـه شـده       2004هاي عضو سازمان کنفرانس اسالمی در سال  کشور

  :است

  میلیون دالر 868/52مالزي ◦

  میلیون دالر 809/5اندونزي ◦

  میلیون دالر 178/4ترکیه ◦

  میلون دالر 147اردن ◦

  میلیون دالر 122عربستان ◦

  میلیون دالر 51ایران ◦

  میلیون دالر 17لبنان ◦

  میلیون دالر 15مصر ◦

سـازي   میزگرد ارتباط پیشـرفت علمـی جامعـه و نمایـه    «طبق آمارهاي ارائه شده در 

در  ISIدرصد مقاالت علمی چاپ شده محققان ایرانی در  2تنها » المللی مقاالت بین

  )9(.  داخل کشور قابل استفاده است

حوزه شیمى، مهندسى، پزشکى بالینى و  4درصد کل اسناد علمى ایران مربوط به 65

از سایر در پزشکى، فارماکولوژى، نورولوژى، و کاردیولوژى  .بوده است فیزیک

درصد اسناد علمى پزشکى ایران در مجالت ضریب  54 .رشته ها فعال تر بوده است

  .تأثیر پائین تر از ضریب تأثیر متوسط جهانى چاپ شده اند

در رشته رادیولوژي وضعیت انتشار مقاالت به صورت زیر مورد تحلیل قرار گرفته 

در پایگاه  2009نسبت کل مقاالت ایران به کل مقاالت منتشر شده در سال . است

%  85سهم کشور ترکیه  در این پایگاه  . درصد می باشد%   Pubmed 19علمی 

نسبت مقاالت ایران در . باشد می% 35سهم امریکا در این پایگاه  .درصد می باشد

درصد در منطقه می  34.6سهم ترکیه . درصد می باشد 6/7شم اندازي  چمنطقه 

.باشد

در پایگاه علمی  2009در سال ایران در رشته رادیولوژي وضعیت انتشار مقاالت 

Scopus 29   %درصد می %  38سهم کشور ترکیه  در این پایگاه  . درصد می باشد
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نسبت مقاالت ایران در منطقه  می باشد% 49/1ریکا در این پایگاه سهم ام .باشد

  .درصد در منطقه می باشد 20سهم ترکیه . درصد می باشد 15جشم اندازي  

  تعداد کل مقاالت مربوط به رشته:      2-4جدول شماره   

  سال  تعداد  پایگاه علمی  موضوع  ردیف

1  Radiology"[Mesh] OR "Nuclear 
Medicine"[Mesh] OR "Radiation 
Oncology"[Mesh] OR "Radiology, 

Interventional"[Mesh]  

Pubmed  ١٠٤٩

  

2009  

  

  تعداد مقاالت ایرانی مربوط به رشته:      2-5جدول شماره   

  سال  تعداد  پایگاه علمی  موضوع  ردیف

2  
"Radiology"[Mesh] OR "Nuclear 

Medicine"[Mesh] OR "Radiation
Oncology"[Mesh] OR "Radiology, 
Interventional"[Mesh] AND Iran 

[affiliation]  

Pubmed  

٢

  

2009  

  

 تعداد مقاالت مربوط به رشته در ترکیه:      2-6جدول شماره 

  سال  تعداد  پایگاه علمی  موضوع  ردیف

3  
"Radiology"[Mesh] OR "Nuclear 
Medicine"[Mesh] OR "Radiation 
Oncology"[Mesh] OR "Radiology, 
Interventional"[Mesh] AND Turkey
[affiliation]

Pubmed  

٩

  

2009  

 تعداد مقاالت کشورهاي منطقه چشم اندازي:     2-7جدول شماره   

  سال  تعداد  پایگاه علمی  موضوع  ردیف

4  
"Radiology"[Mesh] OR "Nuclear 
Medicine"[Mesh] OR "Radiation 
Oncology"[Mesh] OR "Radiology, 
Interventional"[Mesh] AND 
(Azerbaijan OR Afghanistan OR Jordan 
OR Armenia OR Uzbekistan OR United 

Pubmed  

26

2009  
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Arabic Emirates OR Bahrain OR 
Pakistan OR Tajikistan OR 
Turkmenistan OR Turkey OR Syria OR 
Palestine OR Kyrgyzstan OR 
Kazakhstan OR Qatar OR Kuwait OR 
Georgia OR Iraq OR Oman OR Saudi 
Arabia OR Lebanon OR Egypt OR 
Yemen)

 

 USAتعداد مقاالت مربوط به رشته در کشور:      2-8جدول شماره  

  سال  تعداد  پایگاه علمی  موضوع  ردیف

5  ("Radiology"[Mesh] OR "Nuclear 
Medicine"[Mesh] OR "Radiation 
Oncology"[Mesh] OR "Radiology, 
Interventional"[Mesh]) AND 
usa[Affiliation]

Pubmed  

٣٧٣

  

2009  

  

 Scopusدر    2009تعداد کل مقاالت مربوط به رشته در سال :      2-9جدول شماره   

  سال  تعداد  پایگاه علمی  موضوع  ردیف

1  ALL(radiology) AND LIMIT-TO(YEAR,
"2009")

Scopus  ٨٢٥٢٠

  

2009  

  

  

 تعداد مقاالت ایرانی مربوط به رشته:      2- 10جدول شماره  

  سال  تعداد  پایگاه علمی  موضوع  ردیف

2  ALL(radiology) AND (ALL(affiliation,
"Iran")) AND LIMIT-TO(YEAR, "2009")

Scopus  ٢٤٤

  

2009  

 تعداد مقاالت مربوط به رشته در ترکیه:      2- 11جدول شماره  

  سال  تعداد  پایگاه علمی  موضوع  ردیف
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3  ALL(radiology) AND (ALL(affiliation,
"Turkey")) AND LIMIT-TO(YEAR,
"2009")

Scopus  ٣١٧

  

2009  

 منطقه چشم اندازي مربوط به رشتهتعداد مقاالت کشورهاي :        2- 12جدول شماره  

  سال  تعداد  پایگاه علمی  موضوع  ردیف

4  ALL(radiology) AND (ALL(affiliation,
"Azerbaijan" OR "Afghanistan" OR
"Jordan" OR "Armenia" OR
"Uzbekistan" OR "United Arabic 
Emirates" OR "Bahrain" OR "Pakistan"
OR "Tajikistan" OR "Turkmenistan" OR
"Turkey" OR "Syria" OR "Palestine" OR
"Kyrgyzstan" OR "Kazakhstan" OR
"Qatar" OR "Kuwait" OR "Georgia" OR
"Iraq" OR "Oman" OR "Saudi Arabia"
OR "Lebanon" OR "Egypt" OR
"Yemen")) AND LIMIT-TO(YEAR,
"2009")

Scopus  

١٥٢٦

  

2009  

 USAتعداد مقاالت مربوط به رشته در کشور:       2- 13جدول شماره  

  سال  تعداد  پایگاه علمی  موضوع  ردیف

1  ALL(radiology) AND (ALL(affiliation,
"usa")) AND LIMIT-TO(YEAR, "2009")

Scopus  ١٢٣١

  

2009  
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(Vision)چشم انداز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1404در افق از انجمن رادیولوژي چشم اند

  : تبدیل شدن به 

منطقهدر سطح  رادیولوژياطالع رسانی و تحقیق در حوزه  آموزش، قطب مشاوره،
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ماموریتبیانیه 

حیطه فعالیت در جهتایران به عنوان یک انجمن غیر انتفاعی در  رادیولوژيانجمن 

رادیولوژي
20

 اطالع رسانی و تحقیق تاسیس گردیده آموزش، مشاوره،در زمینه هاي 

همه  وکشور  سالمت مرز به نظام بدون حد ودر این حوزه خدمات انجمن . است

وزارت بهداشت، مراکز تحقیقاتی، بیمارستانها و مراکز زیر نظامهاي آن مشتمل بر 

و مردم در حوزه  پزشکی آموزشی درمانی، انجمن هاي علمی و تخصصی پزشکی

در راستاي این .با باالترین کیفیت ارائه می گردد و منطقه ايملی جغرافیایی 

به مسایل صنفی اعضاء انجمن به عنوان کانون توجه به حساب می توجه ماموریت 

  . آید

  دانش رادیولوژي در تمام سطوح  گسترش، پیشبرد و ارتقاي◦

آموزشی و حوزه هاي ، نظام سالمت همکاري با دستگاههاي اجرایی◦

ایجاد  وتسهیل گري با هدف  مراکز تحقیقاتیپژوهشی به ویژه دانشگاهها و 

  هم افزایی

علمی، آموزشی و تحقیقاتی کارا و اثر شبکه اي از ارتباطات دستیابی به ◦

  منطقه به خصوص انجمن رادیولوژي اروپاکشور و  در سراسر بخش

از طریق توجه به  خدمات رادیولوژيفراهم سازي رهبري در عرصه ◦

هاي  و تالش براي ایجاد زمینه تجهیزات تصویر بردارينوآورانه  هايکاربرد

جلوگیري از ورود بی رویه دستگاه  این حیطه و مناسب براي تولید دانش در

  .ازجمله اهداف بلند مدت ما به شمار می رودهاي مربوط 

را به  زش هاي زیرار خود  ن است تا در راستاي دستیابی به هدفتالش ما بر آ

   : عنوان سرلوحه کارمان قرار دهیم

مبتنی بر در انجمن ... تبلیغات، جلسات، سمینارها و تمامی تالش، برنامه ریزي ها،

اطالع رسانی بدون حد و مرز و به روز       .اصل جامعه نگري و جامع نگري می باشد

و خدمات مرتبط با حوزه هاي علمی و پژوهشی، گنگره دانش رادیولوژي در زمینه 

                                                          
رادیوبیولوژي و  ،پزشکی هسته اي،آنژیو گرافی، CT Scan ،MRI ،Ultrasound؛آناتومی، رادیولوژي-2

  کاربرد لیزر در پزشکی،رادیوتراپی،حفاظت



انجمن رادیولوژي ایرانبرنامه استراتژیک 

٥٣

ارائه خدمات تحقیقاتی و مشاوره اي بر اساس جدیدترین دستاوردهاي ...ها و 

ایجاد محیط مناسب براي مشارکت سازمان یافته تمام ، رادیولوژيجهانی در حوزه 

رد اساتید و دانش پژوهان دلسوز، بنحوي که هر کس هر چه در توان دا ذینفعان،

محوریت بخشی به قوانین و . داي اهداف متعالی انجمن مشارکت کنبتواند در راست

مقررات و ایجاد زمینه هاي پایدار مبتنی بر قانون براي حمایت از خدمات علمی، 

پذیر  برخوردار از سرمایه انسانی متعهد، دلسوز و مسئولیت ، فرهنگی و توسعه اي

  .فکرياهتمام به رعایت مالکیت معنوي و و

دستیابی به اهداف و ارزش هاي یاد شده با عزم و اهتمام همه جانبه آحاد انجمن 

.امکان پذیر می باشد
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حتلیل روند 
 ها
 

 
 

 

  :تحلیل روندها و تاثیر آن بر رشته هاي علوم پزشکی

  

تاثیر گذار بر عرصه سالمت  تکنولوژي عوامل:      3-1جدول شماره  

)تهدیدها(تاثیر روند  )فرصت ها(تاثیر روند  شرح روند کد روند

افزایش هزینه نظام سالمت 

-استفاده از فناوري ناشی از 

هاي نوین و پیشرفته

هاي نوین و استفاده از فناوري

مانند ریزفناوري، (پیشرفته 

فناوري زیستی، ژنومیکس، 

...)پروتئومیکس و 

هاي پیشرفت در استفاده از فناوري . 1

مانند ریزفناوري، فناوري (نوین و پیشرفته 

در ...) زیستی، ژنومیکس، پروتئومیکس و 

روند هاي تشخیص و درمان یک عرصه

TE1



انجمن رادیولوژي ایرانبرنامه استراتژیک 

٥٥

-صحت تشخیصروند افزایش 

حوزه در ها ها و درمان

رادیولوژي

ارائه کیفیت بهتر در راستاي 

هاي نوینفناوري توسعه 

افزایش رضایت بیماران در 

دسترسی به تکنولوژي هاي 

نوین

ي این روند صحت ادامه. فزاینده خواهد بود

دهد و ها را افزایش میها و درمانتشخیص

-شده میبه افزایش کیفیت خدمات ارایه

شده از کیفیت بهتر خدمات ارایه. انجامد

مندي بیشتر سوي نظام سالمت، رضایت

از سوي دیگر  .مردم را در پی خواهد داشت

از این  افزایش هزینه نظام سالمت ناشی

  .روند را نیز باید مورد توجه قرار داد

  

..)ادامه(تاثیر گذار بر عرصه سالمت تکنولوژي عوامل:      3-2جدول شماره   

)تهدیدها(تاثیر روند  )فرصت ها(تاثیر روند  شرح روند کد روند

خرید و انتقال دانش و 

 فناوري از دیگر کشورها

موجب وابستگی کشور به 

.خارج می شود

خرید و انتقال دانش و 

 فناوري از دیگر کشورها

هاي زینهموجب کاهش ه

 تولید داخلی

هاي آینده خرید در سال. 2

و انتقال دانش و فناوري از 

دیگر کشورها به جاي تولید 

آن در داخل کشور تسهیل 

-این امر هزینه. خواهد شد

 هاي تولید داخلی را کم

خواهد کرد اما از سوي 

TE2



انجمن رادیولوژي ایرانبرنامه استراتژیک 

٥٦

دیگر، ممکن است موجب 

افزایش وابستگی کشور به 

  .خارج شود

  



انجمن رادیولوژي ایرانبرنامه استراتژیک 

٥٧

..)ادامه(تاثیر گذار بر عرصه سالمت  تکنولوژيعوامل :      3-3جدول شماره   

)تهدیدها(تاثیر روند  )فرصت ها(تاثیر روند  شرح روند کد روند

نبود سواد اطالعاتی موجب 

مقابل فناوري مقاومت در 

.هاي نوین می شود

فناوري هاي نوین آموزشی 

موجب تغییر نظام آموزشی 

می گردد

هاي نوین آموزشی، فناوري

کیفیت  ارتقاءموجب 

آموزش نیروي انسانی در 

.شودنظام سالمت کشور می

هاي ها و فناوريپیشرفت روش. 3

آموزشی و یادگیري در کشور نیز یکی از 

هاي آینده خواهد روندهاي مهم در سال

این روند بر نظام آموزش سالمت نیز . بود

استفاده از . سزایی خواهد داشتتاثیر به

هاي نوین آموزشی، ها و فناوريروش

کیفیت آموزش نیروي انسانی در نظام 

این امر به . دهدسالمت کشور را ارتقا می

- ي خود کیفیت فرایندهاي تصمیمنوبه

و کیفیت  ي نظام سالمتگیري در بدنه

ي خدمات این نظام را بهبود خواهد ارایه

  .بخشید
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انجمن رادیولوژي ایرانبرنامه استراتژیک 

٥٨

..)ادامه(تاثیر گذار بر عرصه سالمت  تکنولوژيعوامل :      3-4جدول شماره   

)تهدیدها(تاثیر روند  )فرصت ها(تاثیر روند  شرح روند کد روند

فرایندهاي تشخیصی یا 

درمانی کشور از طریق 

موجب فراگیري  ماشین

مهارت هایی می شود که 

برخی تمایل به یادگیري 

.ندارند

هاي فناوريتوسعه 

ارتباطات و اطالعات در 

نظام سالمت مانند پزشکی 

موجب تغییر  از راه دور،

.نوع خدمات می گردد

هاي فناوريتوسعه 

ارتباطات و اطالعات در 

موجب  نظام سالمت

افزایش سطح دسترسی 

سالمت مردم به خدمات 

می شود

هاي فناوريتوسعه 

ارتباطات و اطالعات در 

موجب تعییر  نظام سالمت

.نوع آموزش می شود

هاي فناوريتوسعه 

ارتباطات و اطالعات در 

موجب ایجاد  نظام سالمت

مهارت هاي جدید می 

.شود

هاي گسترش روز افزون فناوري. 4

ارتباطات و اطالعات در نظام سالمت مانند 

هاي هوشمند، راه دور، مراقبتپزشکی از 

ها در فرایندهاي تولید و استفاده از روبات

ي خدمات نیز از جمله روندهاي ارایه

هاي آینده خواهد تاثیرگذار فناوري در سال

این امر از یک سو دقت و کیفیت . بود

خدمات را باال خواهد برد و از سوي دیگر، 

هاي نیروي انسانی را تغییر نوع تخصص

اگر در آینده برخی از . داد خواهد

فرایندهاي تشخیصی یا درمانی کشور از 

طریق ماشین به انجام رسد، نوع آموزش 

نیروي انسانی نیز بر این اساس تغییر 

خواهد کرد و افراد در آینده نیازمند 

ي خدمات هاي جدیدي براي ارایهتوانایی

  .سالمت خواهند بود
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انجمن رادیولوژي ایرانبرنامه استراتژیک 

٥٩

..)ادامه(تاثیر گذار بر عرصه سالمت  تکنولوژيعوامل :      3-5جدول شماره   

)تهدیدها(تاثیر روند  )فرصت ها(تاثیر روند  شرح روند کد روند

قوانین حاکم بر رشد 

تکنولوژي جلوتر از تطبیق 

نیروي انسانی با آن می 

.شود

پیشرفت دانش طراحی 

نوین موجب  هايفناوري

توسعه تجهیزات تصویر 

.برداري می شود

کوتاه شدن فرایند تبدیل 

ایده به محصول

هاي پیشرفت دانش طراحی فناوري. 5

مانند (هاي اولیه ساخت سریع نمونه

بعدي هاي سهسازي سریع، چاپنمونه

ي هرچه بیشتر منجر به توسعه...) و 

تجهیزات پزشکی و کوتاه شدن زمان و 

هاي تبدیل ایده به محصول هزینه

  . خواهد شد

TE5

..)ادامه(تاثیر گذار بر عرصه سالمت  تکنولوژيعوامل :     3-6جدول شماره    

)تهدیدها(تاثیر روند  )فرصت ها(تاثیر روند  شرح روند کد روند

-استانداردهاي بینرعایت 

المللی در حیطه رادیولوژي 

وري موجب افزایش بهره

. می شود

وري با رعایت افزایش بهره. 6

المللی و کاهش استانداردهاي بین

هاي استفاده از فناوري در کشور هزینه

هاي نظام سالمت موجب کاهش هزینه

  .خواهد شد
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انجمن رادیولوژي ایرانبرنامه استراتژیک 

٦٠

..)ادامه(تتاثیر گذار بر عرصه سالم تکنولوژيعوامل :       3-7جدول شماره  

)تهدیدها(تاثیر روند  )هافرصت (تاثیر روند  شرح روند کد روند

توسعه علم بر اساس شوهد 

موجب کاهش خطاهاي 

تشخیصی در خدمات 

.رادیولوژیست ها می شود

روند افزایش توجه به علوم مبتنی . 7

ي سالمت موجب بر شواهد در حوزه

کاهش درصد خطاهاي تشخیصی و 

. درمانی در نظام سالمت خواهد شد

این امر کیفیت بیشتر خدمات و در 

مندي بیشتر مردم را در نتیجه، رضایت

. پی خواهد داشت
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انجمن رادیولوژي ایرانبرنامه استراتژیک 

٦١

تاثیر گذار بر عرصه سالمت اجتماعی  عوامل:       3-8جدول شماره  

)تهدیدها(تاثیر روند  )فرصت ها(تاثیر روند  شرح روند کد روند

گذر صنعتی موجب تغییر 

رفتار و روابط اجتماعی 

.می شود

به پیر شدن جمعیت منجر 

افزایش شاخص نسبت 

سرباري و کاهش نیروي 

.کار فعال خواهد شد

تغییر گذر صنعتی موجب 

شودها میالگوي بار بیماري

افزایش میانگین سنی 

موجب آمادگی جمعیت 

بیشتر براي ارائه  خدمات 

.رادیولوژي می شود

صنعتی شدن سبک زندگی ایرانیان در . 1

-لم، کمموضوعاتی از جمله عادات غذایی ناسا

تحرکی، افزایش استرس و کاهش روابط 

این امر با . کنداجتماعی حقیقی نمود پیدا می

ي ایرانی از فضاي سنتی توجه به گذار جامعه

به فضاي مدرن و تغییر در نظام ارزشی افراد، 

خوش تغییرات سبک زندگی ایرانیان را دست

از سوي دیگر، کشور با . زیادي خواهد کرد

رو انگین سنی جمعیت روبهروند افزایش می

روند افزایش شاخص امید به زندگی در . است

روند ي این کالنکنار کاهش نرخ باروري ادامه

صنعتی (روند این دو کالن. کندرا تسهیل می

در کنار هم منجر ) شدن و پیر شدن جمعیت

شود که آثار و ها میبه تغییر الگوي بار بیماري

ت کشور خواهد پیامدهاي مهمی بر نظام سالم

عالوه، پیر شدن جمعیت منجر به به. داشت

افزایش شاخص نسبت سرباري و کاهش 

به این ترتیب با . نیروي کار فعال خواهد شد

کاهش نیروي کار فعال، آموزش و تولید منابع 

خوش انسانی براي نظام سالمت نیز دست

تغییرات بسیار زیادي خواهد شد که این 

... عناوین درسی و  تغییرات در نوع آموزش،

  .کنندنمود پیدا می
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انجمن رادیولوژي ایرانبرنامه استراتژیک 

٦٢

..)ادامه(تاثیر گذار بر عرصه سالمت اجتماعی  عوامل:       3-9جدول شماره  

)تهدیدها(تاثیر روند  )فرصت ها(تاثیر روند  شرح روند کد روند

افزایش سطح تحصیالت و 

سواد و آگاهی موجب 

افزایش انتظارات و مطالبات 

دهندگان مردم از خدمت 

.حوزه سالمت می شود

نرخ شکایات از نظام 

.  سالمت افزایش می یابد

افزایش سطح تحصیالت و 

سواد و آگاهی در جامعه

افزایش دسترسی به منابع 

اطالعاتی و ارتباطات آسان 

فرامرزي مانند استفاده از 

اینترنت و ماهواره

افزایش سطح تحصیالت و سواد و .  2

از روندهاي مهم آگاهی در جامعه یکی 

این . هاي آینده خواهد بودکشور در سال

امر از یک سو به دلیل افزایش دسترسی به 

منابع اطالعاتی و ارتباطات آسان فرامرزي 

مانند استفاده از اینترنت و ماهواره و از 

سوي دیگر، به دلیل افزایش اهمیت آموزش 

این امر . افتدها اتفاق میدر میان خانواده

افراد از نظام سالمت را تغییر  انتظارات

-انتظارات و مطالبات افزایش. خواهد داد

ي مردم خود را به شکل افزایش نرخ یافته

شکایات از نظام سالمت، تقاضا براي 

گویی بیشتر این نظام به نیازهاي پاسخ

سالمتی و غیرسالمتی گیرندگان خدمات، 

خدمات با کیفیت و درخواست براي توزیع 

  .دمات نشان خواهد دادي خعادالنه
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انجمن رادیولوژي ایرانبرنامه استراتژیک 

٦٣

..)ادامه(تاثیر گذار بر عرصه سالمت اجتماعی  عوامل:      3-10جدول شماره   

)تهدیدها(تاثیر روند  )فرصت ها(تاثیر روند  شرح روند کد روند

هاي افزایش ناهنجاري

اجتماعی مانند  اجتماعی

طالق، بزهکاري در 

نوجوانان، خشونت، مصرف 

کاهش سن مواد مخدر و 

مصرف آن

فرصت بیشتر براي ارائه 

خدمات سالمتی

هاي اجتماعی مانند افزایش ناهنجاري. 3

طالق، بزهکاري در نوجوانان، خشونت، 

مصرف مواد مخدر و کاهش سن 

این روند بر . شودمصرف آن می

ي سالمت اقدامات نظام سالمت درباره

اجتماعی تاثیر در خور توجهی خواهد 

  .داشت
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٦٤

 ..)ادامه(تاثیر گذار بر عرصه سالمتاجتماعی  عوامل:       3-11جدول شماره  

)تهدیدها(تاثیر روند  )فرصت ها(تاثیر روند  شرح روند کد روند

ي اجتماعی کاهش سرمایه

در جامعه منجر به کاهش 

-اعتماد و مشارکت در بخش

هاي مختلف نظام سالمت 

.کشور خواهد شد

نبود مشارکت به خصوص 

انجمن هاي علمی موجب 

جدا افتادن نظام سالمت از 

.خواهد شدمردم 

نبود توجه به همکاري 

فضاي انجمن ها موجب 

بدبینی و نارضایتی از 

خدمات در میان افراد 

. خواهد شد جامعه

ي اجتماعی در جامعه کاهش سرمایه.  4

-منجر به کاهش اعتماد و مشارکت در بخش

مختلف نظام سالمت کشور خواهد هاي 

این امر به جدا افتادن نظام سالمت از . شد

انجامد و فضاي بدبینی و نارضایتی مردم می

از خدمات را در میان افراد جامعه ایجاد 

  .خواهد کرد
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انجمن رادیولوژي ایرانبرنامه استراتژیک 

٦٥

..)ادامه(تاثیر گذار بر عرصه سالمت اجتماعی  عوامل:      3-12جدول شماره   

)تهدیدها(تاثیر روند  )فرصت ها(تاثیر روند  شرح روند کد روند

هاي نظام آموزشی در ضعف

ي کیفیت آموزش دو مقوله

و پاسخگویی به و مدیریت 

.تقاضا هاي موجود

میان ناسالم افزایش رقابت 

یابی دانشجویان براي دست

به مدارج باالتر

افزایش نرخ خروج نخبگان 

کشور

ي متخصصان کاهش انگیزه

کشور دروندر شاغل 

تقاضا براي تحصیالت 

تکمیلی در میان دانشجویان

افزایش تقاضا براي تحصیالت تکمیلی در . 5

میان دانشجویان یکی از روندهاي مهم در 

باید به این روند . هاي آینده خواهد بودسال

هاي نظام آموزشی افزایشی در کنار ضعف

ي کیفیت آموزش و کشور در دو مقوله

یت پذیرش نظام آموزش مدیریت و ظرف

از یک سو ضعف در کیفیت . عالی نگریست

آموزش و مدیریت این نظام موجب افزایش 

این که . شودنرخ خروج نخبگان کشور می

نیروهاي متخصص  تعداد امر موجب کاهش

ي متخصصان شاغل درون و کاهش انگیزه

از سوي دیگر، ضعف در . گرددکشور می

بت میان ظرفیت پذیرش موجب افزایش رقا

یابی به مدارج باالتر دانشجویان براي دست

علمی خواهد شد که این افزایش رقابت، 

-ساز بروز تخلفات و تقلب در آزمونزمینه

هاي پذیرش شده، سطح فساد در این 

عالوه، سوء مدیریت به. بردزمینه را باال می

این تقاضاي باال موجب کاهش امنیت شغلی 

شود نشجویانی میي آن دسته از داو انگیزه

. اندکه امکان ورود به سطوح باالتر را نیافته

-البته نباید روي دیگر این روند را که نشان

ي ظرفیت باالي دانشجویان براي دهنده

هاي بیشتر است از نظر دور کسب مهارت

  .داشت
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انجمن رادیولوژي ایرانبرنامه استراتژیک 

٦٦

..)ادامه(تاثیر گذار بر عرصه سالمت اجتماعی  عوامل:      3-13جدول شماره   

)تهدیدها(تاثیر روند  )فرصت ها(تاثیر روند  شرح روند کد روند

-مصرفروند رو به رشد 

گرایی در میان اقشار 

مختلف جامعه

از  لوکس خدماتارائه 

دهندگان طریق ارایه

و نبود نظارت اثر  خصوصی

بخش بر بخش خصوصی

افزایش تقاضا براي دریافت 

  خدمات لوکس سالمتی

گرایی در میان اقشار مصرفافزایش . 6

مختلف جامعه خود را به شکل یک روند 

مدگرایی نیز در . پیوسته نشان خواهد داد

کنار گرایش به استفاده از خدمات لوکس 

هاي زیبایی، لیزر سالمتی مانند جراحی

هاي غذایی درمانی و استفاده از رژیم

افزایش این . الغري افزایش خواهد یافت

ر در نوع خدمات موارد، موجب تغیی

هایی از جامعه سالمت مورد نیاز گروه

جا که از سوي دیگر، از آن. خواهد شد

دهندگان ي این خدمات از طریق ارایهعمده

شود، خصوصی براي مردم فراهم می

نظارت اثربخش بر چگونگی و کیفیت این 

-سزایی برخوردار میخدمات از اهمیت به

  .شود

  

S06



انجمن رادیولوژي ایرانبرنامه استراتژیک 

٦٧

 ..)ادامه(تاثیر گذار بر عرصه سالمتاجتماعی  عوامل:      3-14جدول شماره   

)تهدیدها(تاثیر روند  )فرصت ها(تاثیر روند  شرح روند کد روند

نشینی در شهر فزونی حاشیه

هاي بزرگ و دسترسی کم 

به خدمات سالمت

نشینی یکی از روندهاي مهم افزایش حاشیه. 7  

امر  این. رودشمار میي کشور بهدر آینده

رسانی دولتی به این موجب کاهش خدمات

در این نواحی دسترسی به . نواحی خواهد شد

ترین خدمات بهداشتی از جمله آب ايپایه

آشامیدنی سالم، بهداشت محیطی و امنیت در 

عالوه، از به. ترین سطح خود قرار داردپایین

اي، عمدتا جا که پیدایش این نواحی حاشیهآن

پذیرد، امکان ی صورت میبه شکل غیرقانون

احداث مراکز بهداشتی درمانی در این نواحی 

بسیار کم است و با توجه به جمعیت نسبی و 

تنوع نژادي باالي این مناطق در کنار سطح 

باالي جرم و بزهکاري و سطح پایین سواد و 

ي بهداشتی و سالمت آگاهی، نبود امکانات پایه

  .تاثیر بسیار جدي خواهد داشت

  

S07
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٦٨

تاثیر گذار بر عرصه سالمت محیطی  عوامل:       3-15جدول شماره  

)تهدیدها(تاثیر روند  )فرصت ها(تاثیر روند  شرح روند کد روند

محیطی زیست مخرب آثار

هاي پیشرفته مانند فناوري

ریزفناوري و فناوري 

زیستی موجب افزایش 

محیطی هاي زیستآالینده

.در آب و هوا خواهد شد

افزایش پسماندهاي خطرناك، مصرف . 1  

سموم آفات نباتی و مواد صنعتی در کنار 

محیطی آشکار شدن تدریجی آثار زیست

هاي پیشرفته مانند ریزفناوري و فناوري

هاي فناوري زیستی موجب افزایش آالینده

این . محیطی در آب و هوا خواهد شدزیست

ي ازون، دیدن الیهامر عوارضی مانند آسیب

هاي ناشی از م شدن زمین، افزایش بیماريگر

ها و تنوع زیستی و ها و کاهش گونهآلودگی

ي این روند ممکن است ادامه. شودژنتیکی می

  .ها در کشور را تغییر دهدالگوي بار بیماري

  

ENV1



انجمن رادیولوژي ایرانبرنامه استراتژیک 

٦٩

..)ادامه(تاثیر گذار بر عرصه سالمتمحیطی  عوامل:       3-16جدول شماره  

)تهدیدها(روند تاثیر  )فرصت ها(تاثیر روند  شرح روند کد روند

هاي عفونی بروز بیماري

-نوپدید و بازپدید در حوزه

به لحاظ  ي سالمت

یتغییرات بیولوژیک

ي روند گرم شدن زمین که در ادامه. 2  

درازمدت، موجب تغییرات بیولوژیک و 

- افزایش بالیاي طبیعی مانند سیل، خشک

این تغییرات . شودمی ...سالی، توفان و 

جهانی آب و هوا موجب کاهش شیوع 

هاي عفونی متداول و بروز بیماري

هاي عفونی نوپدید و بازپدید در بیماري

  .شودي سالمت افراد جامعه میحوزه

  

ENV2



انجمن رادیولوژي ایرانبرنامه استراتژیک 

٧٠

..)ادامه(تاثیر گذار بر عرصه سالمت محیطی  عوامل:      3-17جدول شماره 

)تهدیدها(تاثیر روند  )فرصت ها(تاثیر روند  شرح روند کد روند

ي اقبال به سمت توسعه

منابع انرژي نو و 

  تجدیدپذیر

  در حوزه سالمت 

رویه از منابع برداري بیي بهرهادامه. 3

طبیعی با توجه به محدود بودن این منابع 

- موجب حرکت به سمت زوال این منابع می

از سوي دیگر، این محدودیت منجر . گردد

ي منابع فزایش اقبال به سمت توسعهبه ا

انرژي نو و تجدیدپذیر خواهد شد و منابع 

ها سوق پیدا نظام سالمت نیز به این حوزه

  .خواهد کرد

  

ENV3

..)ادامه(تاثیر گذار بر عرصه سالمت محیطی  عوامل:      3-18جدول شماره  

)تهدیدها(تاثیر روند  )فرصت ها(تاثیر روند  شرح روند روندکد 

هاي سبز و توجه به فناوري

محیطی کاربرد مواد زیست

  پذیرتجزیه

دستیابی نظام سالمت کشور 

به بازارهاي جدید براي 

  محصوالت و خدمات

هاي سبز و افزایش توجه به فناوري. 4

پذیر محیطی تجزیهکاربرد مواد زیست

المللی منجر به اخذ استانداردهاي بین

افزایش اعتبار و محیطی و در نتیجه زیست

ي نظام سالمت کشور در جهان بهبود رتبه

این امر موجب دستیابی نظام . خواهد شد

سالمت کشور به بازارهاي جدید براي 

  .محصوالت و خدمات خود خواهد شد

  

ENV4



انجمن رادیولوژي ایرانبرنامه استراتژیک 

٧١

تاثیر گذار بر عرصه سالمت اقتصادي  عوامل:      2-19جدول شماره  

)تهدیدها(تاثیر روند  )فرصت ها(تاثیر روند  شرح روند کد روند

هاي بهداشتی افزایش هزینه

-درمانی و افزایش هزینه

.شودازجیب خانوار می

سازيي خصوصیتوسعه

ادامه تحریم اقتصادي و 

  اثرات آن

-ي خصوصیتحریم اقتصادي و توسعه. 1

ها منجر به سازي و هدفمندکردن یارانه

بینی، کاهش رشد اقتصادي غیرقابل پیش

خرید مردم، افزایش اختالف درآمد قدرت 

هاي باال و پایین جامعه، افزایش تورم دهک

هاي بهداشتی درمانی و و افزایش هزینه

درك . شودازجیب خانوار میافزایش هزینه

ها از اقتصاد خانواده و سفره افزایش خانواده

  .یابدمی

  

ECO1

..)ادامه(تاثیر گذار بر عرصه سالمت اقتصادي  عوامل:      3-20جدول شماره 

)تهدیدها(تاثیر روند  )فرصت ها(تاثیر روند  شرح روند کد روند

هاي گمرکی و کاهش تعرفه

  تاثیر بر صنعت داخلی

در صورت عدم وجود تحریم . 2

اقتصادي؛ جهانی شدن سبب کاهش 

هاي گمرکی و تاثیر بر صنعت تعرفه

داخلی، حمایت و حفاظت از حقوق 

گذاري خارجی، مالکیت معنوي، سرمایه

ي صادرات و واردات، افزایش توسعه

بازارهاي غیررسمی و قاچاق و افزایش 

ي بین کشورهاي غنی و فقیر و فاصله

  .گرددافزایش نرخ بیکاري می

  

ECO2
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٧٢

..)ادامه(تاثیر گذار بر عرصه سالمت اقتصادي  عوامل:      3-21جدول شماره   

تاثیر روند 

)تهدیدها(

)فرصت ها(تاثیر روند  شرح روند

کد روند

نگاه اقتصادي به تولید علم و فناوري 

هاي سبب فراگیر شدن فناوري

  .می شود نوظهور

  

نگاه اقتصادي به تولید علم و فناوري سبب . 3

هاي نوظهور در کشورها و فراگیر شدن فناوري

ي صادرات و افزایش اعتبارات به توسعه

هاي اقتصادي کوچک و تولیدکنندگان و بنگاه

متوسط، شکست تدریجی انحصار فناوري 

گردد و توجه هر چه بیشتر به پیشرفته می

مالکیت معنوي، تغییرات قانونی ثبت پتنت، 

افزایش سرعت تبدیل ایده به محصول قابل 

  . انتظار است

ECO3

..)ادامه(تاثیر گذار بر عرصه سالمت اقتصادي  عوامل:    3-22جدول شماره   

تاثیر روند 

)تهدیدها(

فرصت (تاثیر روند 

)ها

شرح روند

کد 

روند

افزایش بار 

اقتصادي و 

-بهداشتی بیماري

هاي غیرواگیر و 

هاي بیماري

نوظهور

افزایش گرایش به 

پوشش همگانی 

ي نظام خدمات پایه

سالمت و افزایش 

  پوشش جمعیتی بیمه

اي بخش سالمت ناشی از هاي بودجهمحدودیتافزایش . 4

هاي غیرواگیر و افزایش بار اقتصادي و بهداشتی بیماري

زیست، افزایش هاي نوظهور ناشی از تغییرات محیطبیماري

ي نظام سالمت و گرایش به پوشش همگانی خدمات پایه

افزایش پوشش جمعیتی بیمه، پرداخت به ازاي پیامدهاي 

-زایش تمایل جامعه به کنترل رفتار ارایهسالمت و عملکرد، اف

چنین تغییر هم. دهد کنندگان خدمت را تحت تاثیر قرار می

اي، تجاري اي به سرمایهنگرش جهانی به سالمت از هزینه

  تواند مورد انتظار باشددرمانی میي توریسمشدن طب و توسعه

ECO4
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٧٣

..)ادامه(تاثیر گذار بر عرصه سالمت اقتصادي  عوامل:     3-23جدول شماره    

)تهدیدها(تاثیر روند  )فرصت ها(تاثیر روند  شرح روند کد روند

افزایش رشد اقتصادي کشورهاي در حال . 5  

توسعه با افزایش مصرف  انرژي در جهان همراه 

بوده که به افزایش توجه به بار اقتصادي تخریب 

بهبود و ) در سطح ملی و جهانی(زیست محیط

هاي مالی با هدف ي یارانهسازوکارهاي ارایه

حفاظت منابع محیطی در جهان و تقویت 

گیري مکانیزم جبران خرید حمایت از شکل

.گرددهاي طبیعی ملی در جهان منجر میارزش

  

ECO5

تاثیر گذار بر عرصه سالمت سیاسی  عوامل:      3-24 جدول شماره

)تهدیدها(تاثیر روند  )فرصت ها(روند تاثیر  شرح روند کد روند

توجه سیاسی به علم و در 

 نتیجه دانش و فناوري سالمت

  .سبب توسعه نوآوري می شود

ي توجه سیاسی به علم و در نتیجه ادامه. 1

دانش و فناوري سالمت که منجر به حمایت از 

. گرددي یک از سوي دولت میهاي درجهنوآوري

هاي پژوهش و بر این اساس، برخی از هزینه

شکل مستقیم از طرف دولت تواند بهفناوري می

ي پژوهشی وزارت متبوع انجام شود و بودجه

تواند صرف حل مشکالت مردم و سالمت می

  .کشور گردد

  

PO1



انجمن رادیولوژي ایرانبرنامه استراتژیک 

٧٤

..)ادامه(تاثیر گذار بر عرصه سالمتسیاسی  عوامل:      3-25جدول شماره   

)تهدیدها(تاثیر روند  )ها فرصت(تاثیر روند  شرح روند کد روند

گرایی سیاسی و ادامه درون

هاي سیاسی به یافتن تنش

همراه سیاست زدگی می 

تواند تولیت وزارت خانه 

هاي مرتبط با سالمت را به 

عدم همکاري با هم سوق 

.دهد

گرایی سیاسی و ادامه یافتن تداوم درون. 2  

هاي سیاسی به همراه سیاست زدگی تنش

ت وزارت خانه هاي که می تواند تولی

مرتبط با سالمت را به عدم همکاري با هم 

در نتیجه مشکالت نظام . سوق دهد

سالمت فقط در حد اختیار و توان وزارت 

بهداشت قادر به پیگیري و حل شدن 

  .خواهد بود

  

PO2

..)ادامه(تاثیر گذار بر عرصه سالمتسیاسی  عوامل:      3-26جدول شماره   

)تهدیدها(تاثیر روند  )فرصت ها(تاثیر روند  شرح روند کد روند

هاي اقتصادي و تحریم

فناورانه و تبادالت اجتماعی 

ایران

مسائل توجه مسووالن به 

سیاسی بین المللی موجب 

موضوع توجه کمتر به 

شودسالمت می

هاي ستیزي قدرتي رویکرد ایرانادامه. 3  

جهانی منجر به افزایش و گسترش 

اقتصادي و فناورانه و تبادالت  هايتحریم

ي آن، شود که در نتیجهاجتماعی ایران می

توجه مسووالن به موضوعات روز سوق 

کند و موضوع سالمت از فهرست پیدا می

عالوه، به. شودهاي آنان خارج میاولویت

نظام سالمت کشور در بلندمدت امکان 

هاي پیشرفته و گیري از فناوريبهره

  .خواهد آوردمناسب را بدست 

  

PO3



انجمن رادیولوژي ایرانبرنامه استراتژیک 

٧٥

..)ادامه(تاثیر گذار بر عرصه سالمتسیاسی  عوامل:      3-27جدول شماره   

)تهدیدها(تاثیر روند  )فرصت ها(تاثیر روند  شرح روند کد روند

عدم وجود فلسفه و دیدگاه 

 ي سالمتمناسب درباره

شود مشکالت موجب می

 ي نظام سالمتپیچیده

.کماکان باقی بماند

ي روند عدم وجود فلسفه و دیدگاه ادامه .4  

ي سالمت و ابعاد مختلف آن در مناسب درباره

هاي سیاسی کشور موجب میان احزاب و تشکل

ي نظام سالمت، شود مشکالت پیچیدهمی

کماکان به شکل سابق باقی بمانند و عزم جدي 

ي ها در بدنهبراي درك و برطرف نمودن آن

  .یرداجرایی کشور شکل نگ/سیاسی

  

PO4

..)ادامه(تاثیر گذار بر عرصه سالمتسیاسی  عوامل:       3-28جدول شماره  

)تهدیدها(تاثیر روند  )فرصت ها(تاثیر روند  شرح روند کد روند

موضوع  44اصل اجراي 

به عنوان دیالوگ را سالمت 

 گذاربرتر بین نهادهاي سیاست

  .مطرح خواهد کرد

دولت براساس قوانین سازي ي روند کوچکادامه. 5

شود که موجب می 44مختلف و از جمله اصل 

-مداران توجه بیشتري را معطوف به داشتهسیاست

هاي خود مانند آموزش و سالمت داشته باشند که 

در نهایت منجر به مطرح شدن موضوع سالمت به 

گذار از عنوان دیالوگ برتر بین نهادهاي سیاست

ر بازیگران مجمع، مجلس، دولت و دیگ: جمله

-این توجه منجر به شکل. سیاسی ایران خواهد شد

- گیري پانلگیري تحقیقات در نظام سالمت، شکل

هاي بررسی مشکل و رقابت بین نهادها براي 

چنین هم. سبقت گرفتن در این زمینه خواهد شد

هاي صنعتی و اقتصادي وزارت تواند حوزهمی

ي مدیریت مستقیم این بهداشت را از حیطه

خانه خارج کرده و موجب دگرگونی مداوم در زارتو

ي نظام سالمت ي آیندهسالهطول زمان پانزده

  .کشور شود

PO5
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٧٦

  

  

  

چهارمبخش 

تحلیل عوامل داخلی : الف 

  تحلیل عوامل خارجی : ب 

مسائل استراتژیک : ج 



انجمن رادیولوژي ایرانبرنامه استراتژیک 

٧٧

:تحلیل عوامل داخلی در حوزه هاي  

آموزشی و پژوهشی

 انجمنارتباطات

حقوق صنفی اعضاء  

منابع وامکانات انجمن

  

:تحلیل عوامل داخلی در حوزه هاي  

تکنولوژي  

اجتماعی  

اقتصادي  

سیاسی  

                          



انجمن رادیولوژي ایرانبرنامه استراتژیک 

٧٨

آموزشی و پژوهشی –تحلیل عوامل داخلی :       4- 1جدول شماره  

موضوعحوزهردیف
امهیت

١-١٠

ضریب

امهیت

رتبه

١-٤
امتیاز

١

ی
ش
ه
و
ژ
پ
 
و
 
ی
ش
ز
و
م
آ

کنگره ، سمینار، سمپوزیوم و برگزاري 

کارگاه آموزشی

90.2530.75

برگزاري کالس هاي کمک آموزشی ٢

براي رزیدنت ها

90.252.80.70

 Iranian (IJR)انتشار مجله وزین ٣

Journal of Radiology به زبان  

انگلیسی

100.283.50.97

لوح فشرده چند رسانه  تکثیر و انتشارات٤

اي آموزشی

80.2230.67

3613.0753.08مجع٥

٦
ن
م
جن
ا
 
ت
ا
ط
ا
ب
ت
ر
ا

90.1882.90.544ارتباط علمی با سایر انجمن ها

100.2082.70.563ارتباط علمی با انجمن هاي علمی دنیا٧

٨
100.2082.20.458ارتباط با وزارت بهداشت

٩
100.20830.625انجمن ارتباط با اعضاء

١٠
90.1882.80.525ارتباط با دستیاران

4812.722.72مجع



انجمن رادیولوژي ایرانبرنامه استراتژیک 

٧٩

حقوق صنفی اعضاء –تحلیل عوامل داخلی :      4- 2جدول شماره  

موضوعحوزهردیف
امهیت

١-١٠

ضریب

امهیت

رتبه

١-٤
امتیاز

١١

ء
ضا

ع
 ا
ی

نف
ص

ق 
و
حق

جلوگیري از دخالت غیر رادیولوژیست 

ها در اموري چون سونوگرافی

100.10830.323

همکاري با سازمان نظام پزشکی در ١٢

جهت تدوین و تعیین تعرفه هاي 

خدمات تصویربرداري

90.0972.80.271

مشورتی با معاونت هاي  اتجلس١٣

سالمت و آموزشی وزارت بهداشت

80.0862.90.249

هاي همکاري با تعاونی رادیولوژیست ١٤

ایران در جهت تامین نیازهاي تجهیزات 

مصرفی رادیولوژي با قیمت مناسب

90.09730.290

همکاري با دهها شرکت تولید کننده و ١٥

وارد کننده تجهیزات پزشکی ویژه 

رادیولوژي

80.08630.258

همکاري نزدیک با وزارت بهداشت ١٦

درمان و آموزش پزشکی در جهت 

آیین نامه موسسات و تدوین و تصویب 

مراکز تصویربرداري کشور

70.0752.80.211



انجمن رادیولوژي ایرانبرنامه استراتژیک 

٨٠

حقوق صنفی اعضاء –تحلیل عوامل داخلی :      4- 3جدول شماره   

  

موضوعحوزهردیف
امهیت

١-١٠

ضریب

امهیت

رتبه

١-٤
امتیاز

١٧

ء
ضا

ع
 ا
ی

نف
ص

ق 
و
حق

همکاري و مشاوره با وزارت رفـاه و  

گر در تبیین برخی سازمان هاي بیمه 

  خدمات جدید تصویربرداري

80.0862.80.241

انجمن "همکاري نزدیک و قوي با ١٨

در جهت ارتقاء  "علوم پرتونگاري

کیفی و کمی تکنولوژیست هاي 

رادیولوژي

80.0862.90.249

عدم وجود یک تشکیالت اداري در ١٩

وزارت بهداشت براي امور 

رادیولوژي کشور

80.08620.172

سرمایه گذاري تجهیزات و ٢٠

ساختمانی به رشته رادیولوژي

90.0972.80.271

سهم بسیار بزرگی از سرمایه درمانی ٢١

تشخیصی کشور را نیز این رشته  –

به خود اختصاص میدهد

90.0972.90.281

931.0002.812.809مجع

  



انجمن رادیولوژي ایرانبرنامه استراتژیک 

٨١

منابع وامکانات اجنمن –تحلیل عوامل داخلی :       4- 4جدول شماره  

موضوعحوزهردیف
امهیت

١-١٠

ضریب

امهیت

رتبه

١-٤
امتیاز

٢٢

ن
م
جن
ا
 
ت
ا
ن
ا
ک
م
ا
و
 
ع
ب
ا
ن
م

90.09530.284منابع مالی انجمن

٢٣
100.1053.20.337نیروي انسانی انجمن

٢٤
80.08430.253تجهیزات و امکانات انجمن

٢٥
90.0952.30.218شبکه ارتباطی انجمن 

٢٦
90.0951.80.171وضعیت مدیریت اطالعات

٢٧
80.0841.60.135پایگاه اطالعاتی نیروي انسانی

٢٨
80.0841.80.152پایگاه اطالعاتی تجهیزات

٢٩
80.0841.70.143پایگاه اطالعاتی متخصصین داخلی

٣٠
80.0841.80.152متخصصین خارجیپایگاه اطالعاتی 

٣١
90.09520.189نظارت بر نحوه واردات تجهیزات

٣٢
مشارکت در سیاست گذاري هاي 

مرتبط با رشته

90.09520.189

951.0002.2002.200مجع

  

  

  

  



انجمن رادیولوژي ایرانبرنامه استراتژیک 

٨٢

منابع وامکانات اجنمن –تحلیل عوامل داخلی :      4- 5جدول شماره  

موضوعحوزهردیف
امهیت

١-١٠

ضریب

امهیت

رتبه

١-٤
امتیاز

٣٣

ن
م
جن
ا
 
ت
ا
ن
ا
ک
م
ا
و
 
ع
ب
ا
ن
م

70.0932.30.215وضعیت سیستم خدماتی

90.1202.20.264وقت گذاري اعضاي انجمن٣٤

80.1072.80.299وضعیت اطالع رسانی٣٥

وضعیت دست یابی به منابع به روز ٣٦

علمی

80.1072.70.288

90.12030.360انجمنجایگاه و موقعیت ٣٧

90.12020.240تعداد نرم افزارهاي فنآوري اطالعاتی٣٨

پتانسیل نیروي انسانی در ایجادارتباطات ٣٩

بین المللی

80.1072.20.235

90.1202.80.336در ارتباط با صنعت انجمنپتانسیل ٤٠

80.1072.30.245ارزیابی اثر بخشی خدمات٤١

7512.482.478
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٨٣

  عوامل خارجی 

  

تکنولوژي –ی خارجتحلیل عوامل :       4- 6جدول شماره  

موضوعحوزهردیف
امهیت

١-١٠

ضریب

امهیت

رتبه

١-٤
امتیاز

١

ی
ژ
و
ل
و
ن
ک
ت

90.0602.80.169هاي نوین و پیشرفتهاستفاده از فناوري

حوزه  ها درها و درمانصحت تشخیص٢

رادیولوژي

10

0.067
2.7

0.181

رضایت بیماران در دسترسی به ٣

تکنولوژي هاي نوین

10

0.067
2.8

0.188

-کیفیت بهتر در راستاي توسعه  فناوري٤

هاي نوین

9

0.060
2.8

0.169

خرید و انتقال دانش و فناوري از دیگر ٥

)هزینه اي(کشورها

8

0.054
2

0.107

90.0602.80.169آموزشی  و نوین فناوري هاي٦

کیفیت  و هاي نوین آموزشیفناوري٧

آموزش نیروي انسانی

9

0.060
3

0.181

90.06030.181هاي ارتباطات و اطالعاتتوسعه فناوري٨

  

  تکنولوژي –ی خارجتحلیل عوامل :      4- 7جدول شماره   
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٨٤

موضوعحوزهردیف
امهیت

١-١٠

ضریب

امهیت

رتبه

١-٤
امتیاز

٩

ی
ژ
و
ل
و
ن
ک
ت

هاي ارتباطات و اطالعات در فناوري

سطح دسترسی مردم ونظام سالمت 

90.06030.181

نظام  و هاي ارتباطات و اطالعاتفناوري١٠

آموزشی

90.0602.80.169

 و هاي ارتباطات و اطالعاتفناوري١١

مهارت

80.0542.70.145

و تصویر  هاي نوینفناوريدانش طراحی ١٢

برداري

90.06030.181

90.0602.80.169و نوآوري هاي نوینفناوري١٣

افزایش هزینه نظام سالمت ناشی از  ١٤

  هاي نوین و پیشرفتهاستفاده از فناوري

80.05430.161

و  خرید و انتقال دانش و فناوري١٥

وابستگی

90.06020.121

در مقابل  مقاومت ونبود سواد اطالعاتی ١٦

تغییر

80.05420.107

70.0472.20.103قوانین حاکم بر رشد تکنولوژي١٧

14912.671مجع

  

  

  



انجمن رادیولوژي ایرانبرنامه استراتژیک 

٨٥

  عوامل اجتماعی –ی خارجتحلیل عوامل :    4- 8جدول شماره  

موضوعحوزهردیف
امهیت

١-١٠

ضریب

امهیت

رتبه

١-٤
امتیاز

١

ی
ع
ا
م
ت
ج
ا

80.04420.088رفتار و روابط اجتماعیوگذر صنعتی 

70.03920.077و نیروي فعال پیر شدن جمعیت٢

70.0392.20.085هاالگوي بار بیماريوگذر صنعتی ٣

افزایش سطح تحصیالت و سواد و ٤

آگاهی

80.04430.133

انتظارات و مطالبات مردم و سواد و ٥

آگاهی

80.04420.088

نرخ انتظارات و مطالبات مردم و ٦

شکایات

80.04420.088

70.03920.077هاي اجتماعی اجتماعیناهنجاري٧

80.0441.50.066ي اجتماعی در جامعهکاهش سرمایه٨

90.05030.149انجمن هاي علمی مشارکت با٩

90.05020.099انجمن ها با توجه به همکاري١٠

80.04420.088و پاسخگویی هاي نظام آموزشیضعف١١

80.04420.088نرخ خروج نخبگان کشور١٢

  

  



انجمن رادیولوژي ایرانبرنامه استراتژیک 

٨٦

  

  

  عوامل اجتماعی –ی خارجتحلیل عوامل :     4- 9جدول شماره    

موضوعحوزهردیف
امهیت

١-١٠

ضریب

امهیت

رتبه

١-٤
امتیاز

١٣

ی
ع
ا
م
ت
ج
ا

شاغل در درون ي متخصصان انگیزه

کشور

80.04420.088

70.03920.077گراییمصرفروند رو به رشد ١٤

نبود نظارت اثر بخش بر بخش ١٥

خصوصی

70.0391.80.070

70.0391.70.066نشینی در شهر هاي بزرگفزونی حاشیه١٦

70.0391.80.070هاي پیشرفتهمحیطی فناوريآثار زیست١٧

هاي عفونی نوپدید و بروز بیماري١٨

بازپدید

80.04420.088

90.05030.149هداتوسعه علم بر اساس شو١٩

المللی در استانداردهاي بینرعایت ٢٠

حیطه رادیولوژي

90.05030.149

تقاضا براي تحصیالت تکمیلی در میان ٢١

  دانشجویان

80.04430.133

خدمات لوکس  تقاضا براي دریافت٢٢

  سالمتی

80.0442.70.119

80.0442.80.124  هاي سبزتوجه به فناوري٢٣



انجمن رادیولوژي ایرانبرنامه استراتژیک 

٨٧

1811.0002.2392.239  مجع

  

  

  

  عوامل اقتصادي –ی خارجتحلیل عوامل :       4- 10جدول شماره  

موضوعحوزهردیف
امهیت

١-١٠

ضریب

امهیت

رتبه

١-٤
امتیاز

٢٤

ی
د
ا
ص
ت
ق
ا

سالمت کشور به بازارهاي دستیابی نظام 

جدید براي محصوالت

80.09130.273

80.0911.70.155ادامه تحریم اقتصادي و اثرات آن٢٥

80.09130.273  سازيي خصوصیتوسعه٢٦

افزایش هزینه نظام سالمت ناشی از  ٢٧

هاي نویناستفاده از فناوري

80.09120.182

70.0801.70.135خانوارازجیب افزایش هزینه٢٨

هاي بار اقتصادي و بهداشتی بیماري٢٩

هاي نوظهورغیرواگیر و بیماري

80.0911.80.164

80.0911.80.164  هاي اقتصادي و تبادالت اجتماعی تحریم٣٠

هاي گمرکی و تاثیر بر صنعت تعرفه٣١

داخلی

80.0912.60.236

90.10230.307تولید علم و فناورينگاه اقتصادي به ٣٢

80.09130.273گرایش به پوشش همگانی خدمات٣٣
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4480.09130.273اجراي اصل ٣٤

881.0002.4182.418مجع

  

  

  

  عوامل سیاسی –ی خارجتحلیل عوامل :      4-11جدول شماره   

موضوعحوزهردیف
امهیت

١-١٠

ضریب

امهیت

رتبه

١-٤
امتیاز

٣٥

ی
س
ا
ی
س
 
ل
م
ا
و
ع

توجه سیاسی به علم و در نتیجه دانش و 

فناوري

100.1283.20.410

توجه مسووالن به مسائل سیاسی بین ٣٦

المللی

70.09020.179

-گرایی سیاسی و ادامه یافتن تنشدرون٣٧

هاي سیاسی

80.10320.205

ي فلسفه و دیدگاه مناسب درباره٣٨

سالمت

90.11520.231

100.1281.70.218نبود قوانین حمایتی از انجمن ها٣٩

90.11530.346حضور در انجمن هاي بین المللی٤٠

90.11530.346عضویت در انجمن اروپایی٤١

90.11530.346عضویت در انجمن آمریکایی٤٢

70.09020.179انتشار مقاالتوضعیت ٤٣
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1.0002.4332.433مجع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

٢.٤٤: عوامل خارجی    ٢.٦٦: عوامل داخلی 
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  :قوت ها 

  توان برگزاري کنگره ، سمینار، سمپوزیوم و کارگاه آموزشی.1

  آموزشی براي رزیدنت هابرگزاري کالس هاي کمک .2

  به زبان انگلیسی Iranian Journal of Radiology (IJR)انتشار مجله .3

  تکثیر و انتشارات لوح فشرده چند رسانه اي آموزشی.4

  ارتباط علمی با سایر انجمن هاي داخلی.5

  ارتباط علمی با انجمن هاي علمی دنیا.6

  ارتباط پیجیده اداري با وزارت بهداشت.7

  غیر رادیولوژیست ها در اموري چون سونوگرافیجلوگیري از دخالت .8

  جلسه مشورتی با معاونت هاي سالمت و آموزشی وزارت بهداشت.9

همکاري با تعاونی رادیولوژیست هاي ایران در جهت تامین نیازهاي تجهیزات مصرفی رادیولوژي با قیمت .10

  مناسب

  ویژه رادیولوژيهمکاري با دهها شرکت تولید کننده و وارد کننده تجهیزات پزشکی .11

در جهت ارتقاء کیفی و کمی تکنولوژیست هاي  "انجمن علوم پرتونگاري"همکاري نزدیک و قوي با .12

  رادیولوژي

  همکاري و مشاوره با وزارت رفاه و سازمان هاي بیمه گر در تبیین برخی خدمات جدید تصویربرداري.13
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٩١

  سرمایه گذاري تجهیزات و ساختمانی به رشته رادیولوژي.14

  تشخیصی کشور را نیز این رشته به خود اختصاص میدهد –سهم بسیار بزرگی از سرمایه درمانی .15

  منابع مالی انجمن.16

  نیروي انسانی انجمن.17

  تجهیزات و امکانات انجمن.18

  انجمن جایگاه و موقعیت ممتاز.19

در ارتباط با صنعت انجمنپتانسیل .20

  

  

  ضعف ها

  شبکه ارتباطی انجمن.1

  وضعیت مدیریت اطالعات.2

  اه اطالعاتی نیروي انسانیپایگ.3

  پایگاه اطالعاتی تجهیزات.4

  پایگاه اطالعاتی متخصصین داخلی.5

  پایگاه اطالعاتی متخصصین خارجی.6

  نظارت بر نحوه واردات تجهیزات.7

  مشارکت در سیاست گذاري هاي مرتبط با رشته.8

  وضعیت سیستم خدماتی.9

  وضعیت اطالع رسانی.10

  

  :  فرصت ها

  ...)مانند ریزفناوري، فناوري زیستی، ژنومیکس، پروتئومیکس و (پیشرفته هاي نوین و استفاده از فناوري.1

  ها در حوزه رادیولوژيها و درمانافزایش روند صحت تشخیص.2
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٩٢

  افزایش رضایت بیماران در دسترسی به تکنولوژي هاي نوین.3

  هاي نوینارائه کیفیت بهتر در راستاي توسعه  فناوري.4

  هاي تولید داخلییگر کشورها موجب کاهش هزینهخرید و انتقال دانش و فناوري از د.5

  .فناوري هاي نوین آموزشی موجب تغییر نظام آموزشی می گردد.6

  .شودهاي نوین آموزشی، موجب ارتقاء کیفیت آموزش نیروي انسانی در نظام سالمت کشور میفناوري.7

ور، موجب تغییر نوع خدمات هاي ارتباطات و اطالعات در نظام سالمت مانند پزشکی از راه دتوسعه فناوري.8

  .می گردد

هاي ارتباطات و اطالعات در نظام سالمت موجب افزایش سطح دسترسی مردم به خدمات توسعه فناوري.9

  .سالمت می شود

  .هاي ارتباطات و اطالعات در نظام سالمت موجب تعییر نوع آموزش می شودتوسعه فناوري.10

  .نظام سالمت موجب ایجاد مهارت هاي جدید می شودهاي ارتباطات و اطالعات در توسعه فناوري.11

  .هاي نوین موجب توسعه تجهیزات تصویر برداري می شودپیشرفت دانش طراحی فناوري.12

  هاي نوین موجب کوتاه شدن فرایند تبدیل ایده به محصول پیشرفت دانش طراحی فناوري.13

  .وري می شودبهرهالمللی در حیطه رادیولوژي موجب افزایش رعایت استانداردهاي بین.14

  .توسعه علم بر اساس شوهد موجب کاهش خطاهاي تشخیصی در خدمات رادیولوژیست ها می شود.15

  .افزایش میانگین سنی جمعیت موجب آمادگی بیشتر براي ارائه  خدمات رادیولوژي می شود.16

  افزایش سطح تحصیالت و سواد و آگاهی در جامعه.17

  اطات آسان فرامرزي مانند استفاده از اینترنت و ماهوارهافزایش دسترسی به منابع اطالعاتی و ارتب.18

  تقاضا براي تحصیالت تکمیلی در میان دانشجویان.19

  افزایش تقاضا براي دریافت خدمات لوکس سالمتی.20

  ي منابع انرژي نو و تجدیدپذیر در حوزه سالمتاقبال به سمت توسعه.21

  پذیرمحیطی تجزیههاي سبز و کاربرد مواد زیستتوجه به فناوري.22

  هاي سبزدستیابی نظام سالمت کشور به بازارهاي جدید براي محصوالت و خدمات به لحاظ توجه به فناوري.23

  ادامه تحریم اقتصادي و اثرات آن.24

  سازيي خصوصیتوسعه.25

  هاي گمرکی و تاثیر بر صنعت داخلیکاهش تعرفه.26
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  .ور می شودهاي نوظهنگاه اقتصادي به تولید علم و فناوري سبب فراگیر شدن فناوري.27

  ي نظام سالمت و افزایش پوشش جمعیتی بیمهافزایش گرایش به پوشش همگانی خدمات پایه.28

  .توجه سیاسی به علم و در نتیجه دانش و فناوري سالمت سبب توسعه نوآوري می شود.29

  .گذار مطرح خواهد کردموضوع سالمت را به عنوان دیالوگ برتر بین نهادهاي سیاست 44اجراي اصل .30

  در انجمن اروپایی عضویت.31

  اییعضویت در انجمن آمریک.32

  :تهدیدات 

  هاي نوین و پیشرفتهافزایش هزینه نظام سالمت ناشی از  استفاده از فناوري.1

  .خرید و انتقال دانش و فناوري از دیگر کشورها موجب وابستگی کشور به خارج می شود.2

  .ی شودنبود سواد اطالعاتی موجب مقاومت در مقابل فناوري هاي نوین م.3

فرایندهاي تشخیصی یا درمانی کشور از طریق ماشین موجب فراگیري مهارت هایی می شود که برخی تمایل .4

  .به یادگیري ندارند

  .قوانین حاکم بر رشد تکنولوژي جلوتر از تطبیق نیروي انسانی با آن می شود.5

  .گذر صنعتی موجب تغییر رفتار و روابط اجتماعی می شود.6

  .به افزایش شاخص نسبت سرباري و کاهش نیروي کار فعال خواهد شد پیر شدن جمعیت منجر.7

  .شودها میگذر صنعتی موجب تغییر الگوي بار بیماري.8

افزایش سطح تحصیالت و سواد و آگاهی موجب افزایش انتظارات و مطالبات مردم از خدمت دهندگان حوزه .9

  .سالمت می شود

  .ایش نرخ شکایات از نظام سالمت افزایش می یابدافزایش سطح تحصیالت و سواد و آگاهی موجب افز.10

هاي اجتماعی اجتماعی مانند طالق، بزهکاري در نوجوانان، خشونت، مصرف مواد مخدر و افزایش ناهنجاري.11

  کاهش سن مصرف آن

هاي مختلف نظام سالمت ي اجتماعی در جامعه منجر به کاهش اعتماد و مشارکت در بخشکاهش سرمایه.12

  .کشور خواهد شد

  .نبود مشارکت به خصوص انجمن هاي علمی موجب جدا افتادن نظام سالمت از مردم خواهد شد.13

  .نبود توجه به همکاري انجمن ها موجب فضاي بدبینی و نارضایتی از خدمات در میان افراد جامعه خواهد شد.14
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  .موجودي کیفیت آموزش و مدیریت و پاسخگویی به تقاضا هاي هاي نظام آموزشی در دو مقولهضعف.15

  یابی به مدارج باالترافزایش رقابت ناسالم میان دانشجویان براي دست.16

  افزایش نرخ خروج نخبگان کشور.17

  ي متخصصان شاغل در درون کشورکاهش انگیزه.18

  گرایی در میان اقشار مختلف جامعهروند رو به رشد مصرف.19

  ش بر بخش خصوصیدهندگان خصوصی و نبود نظارت اثر بخارائه خدمات لوکس از طریق ارایه.20

  نشینی در شهر هاي بزرگ و دسترسی کم به خدمات سالمتفزونی حاشیه.21

هاي هاي پیشرفته مانند ریزفناوري و فناوري زیستی موجب افزایش آالیندهمحیطی فناوريآثار مخرب زیست.22

  .محیطی در آب و هوا خواهد شدزیست

  مت به لحاظ تغییرات بیولوژیکیي سالهاي عفونی نوپدید و بازپدید در حوزهبروز بیماري.23

  .شودازجیب خانوار میهاي بهداشتی درمانی و افزایش هزینهافزایش هزینه.24

  هاي نوظهورهاي غیرواگیر و بیماريافزایش بار اقتصادي و بهداشتی بیماري.25

  هاي اقتصادي و فناورانه و تبادالت اجتماعی ایرانتحریم.26

  .شودی موجب توجه کمتر به موضوع سالمت میتوجه مسووالن به مسائل سیاسی بین الملل.27

هاي سیاسی به همراه سیاست زدگی می تواند تولیت وزارت خانه هاي گرایی سیاسی و ادامه یافتن تنشدرون.28

  .مرتبط با سالمت را به عدم همکاري با هم سوق دهد

ظام سالمت کماکان ي نشود مشکالت پیچیدهي سالمت موجب میعدم وجود فلسفه و دیدگاه مناسب درباره.29

  .باقی بماند

  نبود قوانین حمایتی از انجمن ها.30

  حضور در انجمن هاي بین المللی.31

  جلوگیري از انتشار مقاالت.32
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  :مسائل اسرتاتژیک 

 

 :مسائل درونی

کمرنگ بودن محایت های قانونی از نقش و جایگاه اجنمن.١
)اجراییپژوهشی، انتشاراتی، آموزشی، (توانمندي اعضاء .2

میزان حضور و مشارکت اعضا در فعالیتها.3

میزان اشتغال هیئت مدیره به فعالیتهاي موظف و فعالیتهاي مرتبط با انجمن.4

ضعف در ساختار اجنمن.۵
ترکیب نامتجانس در ذینفعان اجنمن.۶

 :مسائل برونی

حضور حمققین در اجنمن های رادیولوژی اروپایی و آمریکا.١
مشارکت های برون مرزیانگیزه پایین ذینفعان در .٢
میزان همکاري و کمک سایر نهادها به انجمن.3

ضعف در سرمایه گذاری شرکت های تامین کننده جتهیزات .۴
موانع موجود در انتشار تولیدات علمی در منایه های .۵

معترب
حتریم اقتصادی و تاثیر آن در ورود تکنولوژی.۶
استفاده ناکافی از توامنند یهای خبش خصوصی.٧
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ودن خدمات نظام سالمت در حوزه رادیولوژی در ناکافی ب.٨
تامین مطالبات مردم

فقدان نظام مشارکت در برنامه ریزی های حوزه سالمت.٩
ورود تکنولوژی های واسطه ای در کشور در حوزه .١٠

جتهیزات تصویر برداری
نامهاهنگی های در مدیریت هزینه در حوزه سالمت .١١

)جتهیزات پزشکی(
ریهای و گذار تغییرات سریع سیمای بیما.١٢

اپیدمیولوژیک

 

  

  

پنچم بخش

  

مسائل استراتژیک و استراتژي هاي: ج 
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  :مسائل اسرتاتژیک 

 

 :مسائل درونی

کمرنگ بودن محایت های قانونی از نقش و جایگاه اجنمن.٧
)پژوهشی، انتشاراتی، آموزشی، اجرایی(توانمندي اعضاء .8

میزان حضور و مشارکت اعضا در فعالیتها.9

اشتغال هیئت مدیره به فعالیتهاي موظف و فعالیتهاي مرتبط با انجمنمیزان .10

ضعف در ساختار اجنمن.١١
ترکیب نامتجانس در ذینفعان اجنمن.12
روابط ضیف در ایفای نقش.13

 :مسائل برونی

حضور حمققین در اجنمن های رادیولوژی اروپایی و .١٣
آمریکا

انگیزه پایین ذینفعان در مشارکت های برون مرزی.١۴
کاري و کمک سایر نهادها به انجمنمیزان هم.15

ضعف در سرمایه گذاری شرکت های تامین کننده جتهیزات .١۶
موانع موجود در انتشار تولیدات علمی در منایه های .١٧

معترب
حتریم اقتصادی و تاثیر آن در ورود تکنولوژی.١٨
استفاده ناکافی از توامنند یهای خبش خصوصی.١٩
رادیولوژی ناکافی بودن خدمات نظام سالمت در حوزه .٢٠

در تامین مطالبات مردم
در برنامه ریزی های حوزه اجنمن ها مشارکت  نبود.٢١

سالمت
ورود تکنولوژی های واسطه ای در کشور در حوزه .٢٢

جتهیزات تصویر برداری
نامهاهنگی های در مدیریت هزینه در حوزه سالمت .٢٣

)جتهیزات پزشکی(
تغییرات سریع سیمای بیماریهای و گذار .٢۴

اپیدمیولوژیک
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  شاخص هاي معیار در معیارتحلیل :      5- 1جدول شماره   

  

سهولت 
برخور

د

امکان 
موفقی
ت

اثرخبش
ی راه 

حل

شدت 
مشک
ل

هزینه 
مقابل
ه

گسرت
ه 
تأث
یر

مجع 
معیا
ر

ضری
ب 
امهی
ت

سهولت 
برخور
د * /2 /1 /2 10 5 15.5 0.17

امکان 
موفقی
ت 5 * 5 /2 5 5 20.2 0.23

اثرخبش
ی راه 

حل 10 /2 * /2 10 /2 20.6 0.23

شدت 
مشکل 5 5 5 * /2 1 16.2 0.18

هزینه 
مقابل
ه /1 /2 /1 5 * /2 5.6 0.06

گسرته 
تأثري /2 /2 5 1 5 * 11.4 0.13

مجع 89.5 1.00
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  مسایل استراتژیکتحلیل :      5- 2جدول شماره   

تا  ١از (ل اسرتاتژیک و ضریب امهیت مربوطه یمسا
۵(

موضوع

سرمایه 
گذاری شرکت 
های تامین 

کننده 
جتهیزات

همکاري و کمک 

سایر نهادها به انجمن

انگیزه 
پایین 

ذینفعان 
در مشارکت 
های برون 

مرزی

حضور دراجنمن 
های 

رادیولوژی 
خارجی

وزن امهیت وزن امهیت وزن امهیت وزن امهیت ضریب 
امهیت

معیار

0.69 4 0.69 4 0.52 3 0.69 4 0.17
سهولت 
برخورد

1.13 5 0.90 4 0.90 4 0.68 3 0.23
امکان 
موفقیت

1.15 5 1.15 5 1.15 5 0.92 4 0.23
اثرخبشی 
راه حل

0.72 4 0.54 3 0.54 3 0.54 3 0.18 شدت مشکل

0.31 5 0.13 2 0.13 2 0.25 4 0.06
هزینه 
مقابله

0.64 5 0.51 4 0.64 5 0.25 2 0.13 گسرته تأثري
4.65 3.92 3.88 3.34 1.00 مجع
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  )ادامه(مسایل استراتژیک تحلیل :      5- 2جدول شماره   

  

تا  ١از (ل اسرتاتژیک و ضریب امهیت مربوطه یمسا
۵(

موضوع

ناکافی 
بودن خدمات 
نظام سالمت 

در حوزه 
رادیولوژی

اســــتفاده 
ناکــافی از 

یهای توامنند
خبش خصوصی

ــریم  حتــــ
اقتصادی و 

ــاثیر  آن ت
در ورود 
تکنولوژی

موانع موجود 
در انتشار 

تولیدات علمی

وزن امهیت وزن امهیت وزن امهیت وزن امهیت ضریب 
امهیت

معیار

0.87 5 0.87 5 0.87 5 0.69 4 0.17
سهولت 
برخورد

0.90 4 0.90 4 0.68 3 1.13 5 0.23
امکان 
موفقیت

0.92 4 1.15 5 0.92 4 0.92 4 0.23
اثرخبشی 
راه حل

0.72 4 0.54 3 0.91 5 0.91 5 0.18 شدت مشکل

0.19 3 0.19 3 0.25 4 0.19 3 0.06
هزینه 
مقابله

0.64 5 0.51 4 0.64 5 0.51 4 0.13 گسرته تأثري
4.24 4.16 4.26 4.34 1.00 مجع
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  )ادامه(مسایل استراتژیک تحلیل :      5- 2جدول شماره   

  

تا  ١از (امهیت مربوطه ل اسرتاتژیک و ضریب یمسا
۵(

موضوع

تغییرات سریع 
ســـــــیمای  
بیماریهـای و  
گــــــــذار  
اپیدمیولوژیک

ــاهنگی  نامهـ
ــای در  هـــ
ــدیریت  مـــ
ــه در  هزینـ

حوزه سالمت

ورود 
ــوژی  تکنول
های واسطه 
ای در 

کشور

نبود مشارکت 
اجنمن هـا در  
برنامه ریزی 
هــای حــوزه  

سالمت

وزن امهیت وزن امهیت وزن امهیت وزن امهیت ضریب 
امهیت

معیار

0.69 4 0.87 5 0.87 5 0.87 5 0.17
سهولت 
برخورد

1.13 5 0.90 4 0.90 4 0.90 4 0.23
امکان 
موفقیت

0.92 4 0.92 4 0.92 4 0.92 4 0.23
اثرخبشی 
راه حل

0.91 5 0.91 5 0.91 5 0.91 5 0.18 شدت مشکل

0.25 4 0.25 4 0.19 3 0.25 4 0.06
هزینه 
مقابله

0.51 4 0.64 5 0.64 5 0.64 5 0.13 گسرته تأثري
4.41 4.48 4.42 4.48 1.00 مجع
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  )ادامه(مسایل استراتژیک تحلیل :      5- 2جدول شماره   

تا  ١از (ل اسرتاتژیک و ضریب امهیت مربوطه یمسا
۵(

موضوع

ــتغال   ــزان اشـ میـ

هیئـــت مـــدیره و 

فعالیتهــاي مــرتبط 

با انجمن

 توانمنــدي اعضــاء

ــی، ( پژوهشــــــ

ــاراتی،  انتشـــــــ

)آموزشی، اجرایی

میزان حضـور و  

مشـارکت اعضــا  

در فعالیتها

محایــت هــای 
ــانونی از  ق
ــش و  نقــــ
ــاه  جایگـــ

اجنمن

وزن امهیت وزن امهیت وزن امهیت وزن امهیت ضریب 
امهیت

معیار

0.68 4 0.85 5 0.68 4 0.85 5 0.17
سهولت 
برخورد

0.92 4 1.15 5 0.92 4 0.92 4 0.23
امکان 
موفقیت

0.92 4 0.92 4 0.69 3 0.69 3 0.23
اثرخبشی 
راه حل

0.9 5 0.72 4 0.9 5 0.9 5 0.18 شدت مشکل

0.24 4 0.24 4 0.24 4 0.24 4 0.06
هزینه 
مقابله

0.52 4 0.65 5 0.65 5 0.65 5 0.13 گسرته تأثري
4.18 4.53 4.08 4.25 1.00 مجع

  

  



انجمن رادیولوژي ایرانبرنامه استراتژیک 
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  )ادامه(مسایل استراتژیک تحلیل :      5- 2جدول شماره   

تا  ١از (ل اسرتاتژیک و ضریب امهیت مربوطه یمسا
۵(

موضوع

روابط ضیف 
در ایفای 

نقش

ــب  ترکیــ
نامتجانس 

در 
ــان  ذینفع

اجنمن

ــعف در  ضـــ
ــاختار  ســـ

اجنمن

وزن امهیت وزن امهیت وزن امهیت ضریب 
امهیت

معیار

0.85 5 0.85 5 0.85 5 0.17
سهولت 
برخورد

0.92 4 1.15 5 1.15 5 0.23
امکان 
موفقیت

1.15 5 0.92 4 1.15 5 0.23
اثرخبشی راه 

حل
0.9 5 0.9 5 0.9 5 0.18 شدت مشکل

0.24 4 0.18 3 0.24 4 0.06
هزینه 
مقابله

0.65 5 0.65 5 0.65 5 0.13 گسرته تأثري
4.71 4.65 4.94 1.00 مجع
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)ادامه(مسایل استراتژیک تحلیل :      5- 2جدول شماره   

  موضوعات استراتژیک  اولویت

  

  امتیاز

4.94 ضعف در ساختار اجنمن  1
4.71  یف در ایفای نقشعروابط ض  2
4.65  ترکیب نامتجانس در ذینفعان اجنمن  3

4  
سرمایه گذاری شرکت های تامین کننده 

 جتهیزات
4.65  

4.53  )انتشاراتی، آموزشی، اجراییپژوهشی، (توانمندي اعضاء   5

6  
نبود مشارکت اجنمن ها در برنامه 

 ریزی های حوزه سالمت
4.48  

7  
نامهاهنگی های در مدیریت هزینه در 

 حوزه سالمت
4.48  

8  
ورود تکنولوژی های واسطه ای در 

 کشور
4.42  

9  
تغییرات سـریع سـیمای بیماریهـای و    

 گذار اپیدمیولوژیک
4.41  

10  
موجود در انتشار تولیدات موانع 
 علمی

4.34  

11  
حتریم اقتصادی و تاثیر آن در ورود 

 تکنولوژی
4.26  

12  
محایت های قانونی از نقش و جایگاه 

 اجنمن
4.25

13  
ناکافی بودن خدمات نظام سالمت در 

 حوزه رادیولوژی
4.24  

4.18 میزان اشتغال هیئت مدیره و فعالیتهاي مرتبط با انجمن  14

15  
استفاده ناکافی از توامننـدیهای خبـش   

 خصوصی
4.16  

4.8 میزان حضور و مشارکت اعضا در فعالیتها  16

  3.92 مهکاری و کمک سایر ادها به اجنمن  17

18  
انگیزه پایین ذینفعان در مشارکت 

 های برون مرزی
3.88  

  3.34 حضور دراجنمن های رادیولوژی خارجی  19
    



انجمن رادیولوژي ایرانبرنامه استراتژیک 

١٠٥

  

  

  

  

  استراتژي ها  

  

  

  

  

  

ـ تشکیل کمیته مشاوران عالی انجمن 1

  )بصورت مجازي ( ـ تشکیل مدرسه رادیولوژي  2

  ـ ظرفیت سازي با استفاده از منابع انسانی خارج از کشور3

  )در داخل و خارج از کشور( ـ بهره مندي از سرمایه ایرانی 4

  با انجمن هاي ایرانی و خارجی  joint Venturaـ انجام برنامه هاي مشترك   5

  ـ انجام پژوهش هاي مشترك با انجمن هاي داخلی و خارجی 6

  ـ توسعه فضاي آموزش مناسب 7

  ـ راه اندازي دوره هاي فلوشیپ رادیولوژي 8

  ـ توسعه زیر ساخت هاي فنی و تکنولوژي 9

  ـ مشارکت با بخش خصوصی در خصوص توسعه زیر ساخت ها 10

  بنیه نیروي انسانی انجمنـ تقویت 11

  ـ تخصصی کردن رشته رادیولوژي با گرایش هاي مختلف فیلد کاري 12



انجمن رادیولوژي ایرانبرنامه استراتژیک 

١٠٦

  

  

  

  

  الزامات دستیابی: 5-3جدول شماره 

الزامات اهداف استراتژیک

آموزشی

  الزامات

پژوهشی

 الزامات

نهادي 

الزاما

 ت

مالی

 الزامات

نیروي 

انسانی

 الزامات

همکاري

گروه بنديـ تشکیل کمیته مشاوران عالی انجمن 1

آموزشی

گروه بندي

پژوهشی

اصالح 

ساختار

داخلی- - 

بصورت   ـ تشکیل مدرسه رادیولوژي 2

مجازي

دسته بندي 

پژوهشی 

متناسب 

رشته

ساختار

دانشکده

350 

میلیارد 

ریال

نفر 15جذب 

تمام وقت

وزارت 

بهداشت

منابع ـ ظرفیت سازي با استفاده از 3

  انسانی خارج از کشور

ایجاد تسهیالت

داخلی

طرح 

مشترك

تسهیالت 

وزارت 

امور 

خارجه

24 

میلیارد

وزارتین - 

بهداشت و 

امور 

خارجه

در داخل ( ـ بهره مندي از سرمایه ایرانی 4

  )و خارج از کشور

ایجاد تسهیالت

داخلی

joint 
Ventura

تسهیالت 

وزارت 

امور 

خارجه

جذب 

سرمایه

وزارتین - 

بهداشت و 

امور 

خارجه

با انجمن ـ انجام برنامه هاي مشترك 5

  هاي ایرانی و خارجی 

آموزشی

کارگاه

کنگره

فلو شیپ

طرح هاي 

مشترك

تسهیالت 

وزارت 

امور 

خارجه

جذب 

سرمایه

بهره مندي از 

نیروهاي 

خارجی 

وزارتین 

بهداشت و 

امور 

خارجه

  

  

  



انجمن رادیولوژي ایرانبرنامه استراتژیک 
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  )ادامه( دستیابیالزامات : 5-3جدول شماره 

الزامات اهداف استراتژیک

آموزشی

  الزامات

پژوهشی

 الزامات

نهادي 

 الزامات

مالی

 الزامات

نیروي 

انسانی

 الزامات

همکاري

همکاري با پژوهشکدهساختمان  ـ توسعه فضاي آموزش مناسب 6

بخش خصوصی

50000 

میلیارد

شهرداري نفر 20

وزارت 

بهداشت

ـ راه اندازي دوره هاي فلوشیپ 7

  رادیولوژي 

کسب 

مجوز

همکاري - 

وزارت 

بهداشت

وزارت نفر 15میلیارد2

بهداشت

ـ توسعه زیر ساخت هاي فنی و 8

  تکنولوژي 

LAN
LMS
WAN

منابع 

الکترونیکی

همکاري 

وزارت 

بهداشت

مخابرات

همکاري نفر 2لیاردمی30

وزارت 

بهداشت

مخابرات

ـ مشارکت با بخش خصوصی در 9

  خصوص توسعه زیر ساخت ها 

تجهیزات 

رادیولوژي

همکاري - 

وزارت 

بهداشت

همکاري - بیع متقابل

وزارت 

بهداشت

ایجاد   ـ تقویت بنیه نیروي انسانی انجمن10

مهارت

کارگاه 

هاي 

مختلف 

پژوهشی

بهره گیري میلیارد 3- 

از نیروهاي 

خارجی

وزارتین 

بهداشت و 

امور 

خارجه

ـ تخصصی کردن رشته رادیولوژي با 11

  گرایش هاي مختلف فیلد کاري

تخصصی 

شدن رشته

تفکیک 

حیطه رشته 

ها

وزارتین 

بهداشت

دانشگاه ها

مدیران گروه 

هاي آموزش 

وجود - 

گرایش 

هاي 

مختلف در 

رشته

وزارتین 

بهداشت

دانشگاه ها

مدیران 

گروه هاي 

آموزش
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