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  :چکیده

سالمت نداشتن بیماري نیست  بلکه "نقشه جامع سالمت و تعریف آن مبنی بر اینکه با توجه به اینکه یکی از اصول اساسی 

با . توجه همه نهادها و ارگانها را ملزوم می سازد  ،"اجتماعی و معنوي است  برخورداري از رفاه کامل جسمانی ، روانی ،

خه هاي این رشته و گرایش به توجه به رشد روز افزون علوم پزشکی بخصوص در زمینه طب کودکان و ایجاد زیر شا

بهداشتی لزوم توجه به رشته فوق تخصصی  سمت فوق تخصصی تر شدن این رشته جهت ارائه هر چه بهتر خدمات درمانی ،

  .قلب کودکان بیش از پیش احساس می شود 

شیر خواران و  یکی از شاخص هاي مهم سالمت در کشورها میزان مرگ و میر نوزادان و شاخص هاي سالمت در نوزادان ،

با اهمیت  دادن به رشته قلب کودکان که شایع ترین نقص مادرزادي در حین تولد است از نظر جنبه هاي . کودکان است 

  .توان در بهبود شاخص هاي ذکر شده قدم اساسی برداشت پژوهشی، تحقیقاتی  می درمانی، 

 عامل مهم 10 سال آینده یکی از 10 است در رشته قلب و عروق کودکان که عمدتاً به دنبال نقایص دوران جنینی

غربالگري و برنامه ریزي ملی براي  پیشگیري، کنترل و ارائه خدمات درمانی مدرن و آموزش جامعه در سطح کشور 

رسالت سامانه قلب کودکان  پیشگیري و درمان بیماران سرشتی و اکتسابی قلب کودکان و نوجوانان  و ارتقاء .خواهد بود

با توسعه مراکز پژوهشی و تربیت نیروهاي توانمند در این زمینه وبرقراري ارتباط با مراکز بین المللی  .کان استسالمت کود

با بهره گیري از خالقیت و نوآوري متخصصین این رشته ، هزینه هاي خدمات را کاهش دهند وبا ایجاد فضاهاي آموزشی 

للی ، آماده پذیرش دستیاران فوق تخصصی از خارج کشور خواهد و ارتقاء فرایند آموزش در حد استانداردهاي بین الم

 تدوین  و  ,"سالمت قلب کودکان "افزایش تعداد مراکز تحقیقات :شامل موارد زیر است در این راستا اقدامات الزم. بود

یه و فناوریهاي  تدوین نظام نوآوري در تحقیقات پا,اجراي پروژه توسعه  زیر ساختها و  مراکز تحقیقاتی  قلب کودکان

 تدوین نظام تعیین اولویتهاي پژوهشی در زمینه ,پژوهشی ، کتاب ، مجله–مقاله علمی ,مورد نیاز تخصص قلب کودکان  

 افزایش آگاهی عمومی از بیماریهاي قلب کودکان ,سالمت قلب در کودکان ، ارزشیابی  نتایج پژوهشهاي کاربردي

 . ی بیماریهاي قلب کودکانافزایش هزینه اثربخشی پروتکلهاي درمان.
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  مقدمه

 

فوق تخصص قلب کودکان شاخه اي از رشته اصلی کودکان است که در زمینه پیشگیري، تشخیص و درمان بیماریهاي 

این رشته در تشخیص زودرس . ر کودکان و نوجوانان و همچنین دانش قلب جنین فعالیت دارد مادرزادي قلبی ، اکتسابی د

بموقع و دقیق بیماریهاي قلبی میتواند از مرگ و میر و عوارض ناشی از بیماریها کاسته و طول عمر آنها را ، و درمان مناسب 

هاي  ها و برنامه یدا کردن راههایی است که روشبطور کلی هدف نهائی در طب پافزایش و وضعیت زندگی را بهبود بخشد 

پیشگیري را بهتر از درمان ، ارائه نماید و هدف کاردیولوژي کودکان باید کاهش ضایعات و نقایص مادرزادي بوده و 

  .اقدامات پیشگیرانه و با درمان به موقع و آموزش جامعه این وظیفه را ایفا نماید

توجه به همه علوم بخصوص علوم پزشکی و ، 1404مت احاد مردم در منطقه تا سال با توجه به هدف کسب جایگاه اول سال

زیر شاخه هاي آن ضروریست و رشته قلب کودکان می تواند در تحقق رسیدن به شاخص هاي مطلوب ذکر شده نقشه 

تربیت   قلب کودکان ،درمانی مستقل در زمینه جامعه علمی کشور نقش موثري داشته باشد لزوم توجه به مراکز تحقیقاتی ،

توجه به قرار گرفتن بیماریهاي مادرزادي قلب بطورکامل تحت پوشش  نیروهاي متخصص متعدد درامر آموزش و درمان ،

 .بیمه خدمات درمانی و گسترش  روابط با سایر زیر شاخه هاي علوم پزشکی و علوم مرتبط با این رشته ضروریست

 عامل مهم 10 سال آینده یکی از 10 دنبال نقایص دوران جنینی است در رشته قلب و عروق کودکان که عمدتاً به

غربالگري و برنامه ریزي ملی براي  پیشکیري، کنترل و ارائه خدمات درمانی مدرن و آموزش جامعه در سطح کشور 

  .خواهد بود
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  :نوع مطالعه 2-1

یفی میدانی است که بـه سـفارش معاونـت تحقیقـات و فنـاوري ریاسـت جمهـوري انجـام مـی                  این مطالعه یک پژوهش توص     
به منظور یکسان سازي شیوه  انجام مطالعه دستورالعملی بوسیله دبیرخانه ممیزي توسعه علـوم در حـوزه پزشـکی  ارائـه               .گیرد

  .رد آوري و تجزیه و تحلیل گردید با الگو قرار دادن دستورالعمل داده ها به شیوه توصیه  شده اطالعات گ. گردید 

 

  :جمع آوري داده ها2-2
   

  اده هاي مربوط به مراکز تحقیقاتید-2-2-1
از سوي دبیرخانه براي هر مرکـز کـد رمـزي تعیـین     . ابتدا لیست مراکز تحقیقاتی مشخص و براي دبیرخانه ممیزي ارسال شد           

ضـمن تمـاس بـا روسـاي     .  لیستها از سوي دبیرخانه منتشر شـد  همچنین دستورالعملی  براي تکمیل چک. شد و اعالم گردید  
از طریـق  .مراکز تحقیقاتی و ارسال نامه  و تشریح برنامه ممیزي درخواست شد  نسبت بـه تکمیـل چـک لیـستها اقـدام نماینـد             

  .تماسهاي تلفنی بعدي و ایمیل تکمیل چک لیستها پیگیري شد
  داده هاي مربوط به دانش آموختگان - 2-2-2

ا افراد در  لیست معرفی شده از دبیرخانه ممیزي با ایمیل و تماس تلفنی هماهنگی شده و دستورالعمل تکمیـل چـک لیـست                  ب 
جهت پیگیري تکمیل چک لیستها در سایت دبیرخانه ممیزي ضمن تماس با مسئول مربوطه  بـا         .مربوطه براي افراد ارسال شد      

  .دا  از طریق ایمیل و تلفن تماس گرفته شد افرادي که چک لیست را تکمیل ننموده بودند مجد
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  براي دریافت  سایر اطالعات از سایتهاي معرفی شده به شرح زیر استفاده شد     
  سایتهاي استفاده شده جهت جمع آوري داده ها:1-1جدول 

      

  http://edc.behdasht.gov.ir/uploads/180_366_Asami_Ghotbha.htm  قطب هاي تحقیقاتی .1

  http://www.hbi.ir/page.php?slct_pg_id=266&sid=15&slc_lang=fa  شبکه هاي تحقیقاتی .2

behdash_vezarat_list/marakez_list/Docs/pages/tec/files/ir.hbi.www://http  مراکز رشد .3
pdf.t  

 http://www.uspto.gov  پتنت ها و اختراعات .4
http://www.epo.org 
http://www.jpo.go.jp 
http://www.wipo.int 

  
  org.irost.khwarizmi://http  جشنواره خوارزمی یا رازي .5

ri.hbi.festival-razi://http  
  A=option?cgi.allmenus/com.isiknowledge.esi://http  پژوهشگران برتر  .6

  ir.nlai.www://http  کتب تالیفی  .7

 ir.msre.www  فهرست مجالت داخلی  .8

نمایـه نامــه هــاي معتبــر بــین   .9
  المللی 

_slc&17=sid&365=id_pg_slct&fa.17.396.237=item?php.find/ir.hbi://http
fa=lang 

 

ISI  http://hbi.ir/files/res_eval/pages/docs/arzeshyabi_univer/form_dastorolنمایه   .10
amal/rahnamaye_form/isi_web_of_science_journals_retrieval_guide.p
df 

 
11. Impact Factor  http://hbi.ir/files/res_eval/pages/docs/arzeshyabi_marakez/form/i

mpact_factor/if_2008_.pdf  
 

http://hbi.ir/files/res_eval/pages/docs/arzeshyabi_marakez/news/h همایشهاي بین المللی .12
amayesh_internashnol.pdf 

 
  

 مقایسه وضعیت رشته در ایران با کشورهاي منطقه چشم اندازي و سطح بین المللی2-2-3

انـدازي   ایـسه آن بـا کـشورهاي منطقـه چـشم     در منطقـه و مق ) شاخص تولید مقـاالت (براي بررسی وضعیت تولید علم کشور    
ده  امارات متحـ   ،ازبکستانآذربایجان، افغانستان، اردن، ارمنستان،     : آسیاي میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهاي همسایه      شامل  (

 قطـر، کویـت، گرجـستان،    ،قزاقـستان ، قرقیزسـتان فلسطین،  عربی، بحرین، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ترکیه، سوریه،      

http://edc.behdasht.gov.ir/uploads/180_366_Asami_Ghotbha.htm
http://www.hbi.ir/page.php?slct_pg_id=266&sid=15&slc_lang=fa
http://www.uspto.gov
http://www.epo.org
http://www.jpo.go.jp
http://www.wipo.int
http://hbi.ir/files/res_eval/pages/docs/arzeshyabi_univer/form_dastorol
http://hbi.ir/files/res_eval/pages/docs/arzeshyabi_marakez/form/i
http://hbi.ir/files/res_eval/pages/docs/arzeshyabi_marakez/news/h
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 و Scopus مقاالت منتشر شـده در هـر رشـته را در بانکهـاي اطالعـاتی      1)عراق، عمان، عربستان سعودي، لبنان، مصر و یمن       
Pubmed طبق مراحل زیر جستجو شد .  

 

  :Pubmedجستجو در 2-2-3-1

  . شداستخراج Congenital Heart DiseaseوHeart Diseaseامل شهاي کلیدي  واژه .1
  . سال براي یافتن مقاالت مربوط به رشته قلب کودکان در نظر گرفته شد18محدودیت سن زیر  .2
 انجـام  و تعـداد مقـاالت حاصـل از ایـن جـستجو را بـا        2009جستجو را با استفاده از استراتژي تنظیم شـده در سـال       .3

 . ثبت شد»2009الت مربوط به رشته در سال تعداد کل مقا«عنوان 

 را اضافه و جستجو را تکرار شد  تعداد مقـاالت حاصـل    Iran [affiliation] ANDبه استراتژي تنظیم شده فوق  .4
 .ثبت شد» 2009 تعداد مقاالت ایرانی مربوط به رشته در سال«از این جستجو را با عنوان 

 را اضافه و جستجو را تکرار شـد  تعـداد مقـاالت حاصـل      Turkey AND [affiliation]به استراتژي تنظیم شده  .5
 .ثبت شد» 2009تعداد مقاالت مربوط به رشته در ترکیه در سال «از این جستجو را با عنوان 

  به استراتژي تنظیم شده .6

AND (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)   
تعـداد مقـاالت کـشورهاي منطقـه چـشم      « جـستجو را بـا عنـوان     تعداد مقاالت حاصل از این    . شد و جستجو تکرار     شداضافه  

 .ثبت شد» 2009اندازي مربوط به رشته در سال 

 آلمانتعداد مقاالت مربوط به رشـته در کـشور  ( نتیجه با عنوان  وانجامجستجوي فوق براي کشورهاي آلمان و ایاالت متحده      
  شدثبت  )2009 در سال  متحدهایاالتتعداد مقاالت مربوط به رشته در کشور(و)2009در سال 

   تکرار شد         scopous  بانک اطالعاتی مراحل فوق در   

                                                             

1 Azerbaijan, Afghanistan, Jordan, Armenia, Uzbekistan, United Arab Emirates, Bahrain, Pakistan, Tajikistan, 
Turkmenistan, Turkey, Syria, Palestine, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Qatar, Kuwait, Georgia, Iraq, Oman, Saudi Arabia, 
Lebanon, Egypt and Yemen. 
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  تحلیل  روندها   2-3
کـاربرگ رونـدها از سـوي دبیرخانـه ممیـزي تهیـه  و       .   استفاده شد  STEEPبه منظور  تحلیل روند  از روش تحلیل روندها  

بدین منظور کارگروهی متشکل از اعضاي هئیت مدیره انجمن   بـه عنـوان       .براي استفاده انجمنها بر روس سایت قرار گرفت         
وري و  سپس بـا توجـه بـه قطعیـت و اهمیـت      آدر جلسات به روش بارش افکار  نظرات گرد .ي تشکیل گردید دکمیته راهبر 

  .ل گردیدبه منظور دریافت نظرات مستند تحلیل وضعیت براي اعضاء انجمن ارسا.موارد اولویت بندي انجام گرفت 
  

  حیطه  رشته  ، دورنما ، اهداف کلی 2-4
با بارش افکار و پاسخ به سواالت مشخص  و همچنین استناد به برنامـه راهبـردي و کوریکولـوم آموزشـی رشـته مـوارد فـوق              

  .تعیین شد
  

  تعیین نقاط ضعف و قوت ، تهدید و فرصت 2-5
 SWOTصـت و تهدیـد در محـیط  بیرونـی نزدیـک  از  تحلیـل       درونی   و فر   حیطه  به منظور  تعیین نقاط ضعف و قوت در           

  .  روندها براي پیش بینی  تهدیدها و فرصتها در آینده استفاده گردید از نتایج تحلیل. استفاده شد
 

  گزارش پیش از ارسال براي تمامی فوق تخصصین قلب کودکان ارسال گردید و پس از جمع بندي نظرات  تکمیل گردید
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 تاریخچه و اهمیت رشته در آینده کشور
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 1404اهمیت رشته با توجه به سند چشم انداز -3-1

هـاى گونـاگون اجرائـى در     ریـزى  ى پـنجم بایـد مـورد توجـه ویـژه قـرار بگیـرد، هـم در برنامـه             سالمت هم در برنامـه      مسئله" 

هـاي دولتـی بنـشینند     بایستی مـسوولین دسـتگاه  . ک برنامه اجراییاوالً نقشه جامع علمی احتیاج دارد به ی. هاى مختلف  دستگاه

ثانیاً نقشه جامع علمـی بایـستی   . اي را طراحی کنند تا این نقشه جامع علمی بتواند عملیاتی و پیاده شود و تحقق پیدا کند     برنامه

  . بیانات مقام معظم رهبري "به روز باشدزنده و پویا و 

 .  داشته باشیم 1404 ایران  سالمت ابتدا  مروري بر  چشم انداز1404ند چشم انداز در تعیین اهمیت این رشته در س

بر اساس اسناد نسخ دبیر خانه سیاستگذاري و اصالح نظام سـالمت  نظـام سـالمت ایـران نظـامی توسـعه یافتـه و مـردم ایـران                         

، خاورمیانه و کـشورهاي همـسایه هـستند و بـر     برخوردار از باالترین سطح سالمت درمیان ساکنان منطقه آسیاي میانه ،قفقاز        

اساس نسخ اسناد دبیرخانه تحقیق و توسعه سیاستهاي دانشگاهی ایران کشوري است بـا مردمـی برخـوردار از بـاالترین سـطح        

 بر اساس اسناد نقشه جامع علمی کشور ایران باید بـر جایگـاه  . سالمت و داراي توسعه یافته ترین نظام سالمت در منطقه است          

 . از طریق بهره برداري دانش موجود و تولید علم و فناوري تامل گردد1404اول سالمت آحاد مردم در منطقه تا سال 

 شکی نیست که براي رسیدن به این اهداف متعالی جامع باید  تمام تالش خویش را در تربیت و اصالح سـاختار بهداشـت و                

ینده ساز ایران خواهند بود نـسلی کـه بایـد بـا بهـره وري از بهتـرین و        کودکانی که نسل سازنده و آ  "سالمت جامعه خصوصا  

ضمن مرور بر بخـشی از اهـداف اسـناد ایـران     . باشند1404سالم ترین الگوي سالمت و بهداشت ترسیم کننده و سازنده ایران     

 راهبـردي نظـام ملـی     تحـول . باید تالش کنیم تا به برنامه ریزي جامع در جهـت رسـیدن بـه ایـن اهـداف قـدم بـرداریم        1404

نوآوري سالمت با محوریت اخالق، معنویت، جامع و جامعه نگري و رویکردهاي اعتباربخشی، حمایت از نخبگان، حـضور             



  ودکانممیزي رشته فوق تخصصی قلب ک
 

 معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري  

١٠ 
 

 

در عرصه هاي منطقه اي و بین المللی، توسعه مبتنی بر آینده نگري در آموزش و بهره برداري از علم نـافع و فنـاوري حاصـل      

  ت، از تحقیقات براي تحقق مرجعی

افزایش آگاهی، مسئولیت پذیري، مشارکت ساختارمند و فعاالنـه آحـاد مـردم     سرآمدي علمی و الهام بخشی در جهان اسالم      

در تامین، حفظ و ارتقاي سالمت خود، خـانواده و جامعـه بـا ایجـاد بـستر مناسـب و توانمندسـازي جامعـه و نظـارت وزارت                 

دانشی صحیح سالمت در تمام برنامه هاي کـالن کـه موظـف بـه داشـتن           بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر ارایه محتوي         

روزآمد نمودن برنامه هـاي سـالمت مبتنـی بـر ارتقـاي سـالمت، پیـشگیري، کـاهش عوامـل خطـر و                .د  پیوست سالمت هستن  

 اسـالمی و شـواهد   -افزایش سطح حفاظت کننده هاي سالمت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوي براساس آموزه هـاي الهـی    

ایجاد و تقویت زیرساختهاي فرهنگی، قانونی، اقتصادي، اجتماعی، سیاسی، علمی، فناوري و امنیتـی الزم  بـراي               معتبر علمی 

تولید فرآورده هاي دارویی، واکسن و محصوالت زیستی ، ملزومات و تجهیزات پزشکی داراي کیفیت تـضمین شـده بـراي           

ام مند و ساختاریافته براي تداوم آنهاحمایت همه جانبـه از توسـعه کمـی و    برخورداري عادالنه همه مردم و مراقبت مداوم، نظ   

و تربیت نیـروي انـسانی کارآمـد و    ) سالمت(کیفی هدفمند، پاسخگو، جامعه نگر و عادالنه آموزش و پژوهش علوم پزشکی  

 نایـل  هاي جامعه و گسترش دانـش اي در ساختار ادغام یافته با ارایه مراقبت هاي سالمت متناسب با نیاز   متخلق به اخالق حرفه   

  .شود

 

  اهمیت رشته با توجه به نقشه جامع علمی کشور  -3-2

با توجه به اینکه یکی از اصول اساسی نقشه جامع سالمت و تعریف آن مبنی بر اینکه سـالمت نداشـتن بیمـاري نیـست  بلکـه                

ارایـه    همه نهادها و ارگانهـا را ملـزوم مـی سـازد ،    توجه اجتماعی و معنوي است ، برخورداري از رفاه کامل جسمانی ، روانی ، 

خدمات سالمت و نیز مشارکت در تامین منابع آن بایستی با رعایت عدالت باشد با توجه بـه رشـد روز افـزون علـوم پزشـکی            
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بخصوص در زمینه طب کودکان و ایجاد زیر شاخه هاي این رشته و گرایش بـه سـمت فـوق تخصـصی تـر شـدن ایـن رشـته           

بهداشتی لزوم توجه به رشته فوق تخصصی قلب کودکان بیش از پیش احساس مـی       ئه هر چه بهتر خدمات درمانی ،      جهت ارا 

  .شود 

 با توجه به اینکه یکی از شاخص هاي مهـم سـالمت در کـشورها میـزان مـرگ و میـر نـوزادان و شـاخص هـاي سـالمت در                   

شته قلب کودکان که شایع ترین نقص مـادرزادي در حـین تولـد    با اهمیت  دادن به ر. شیر خواران و کودکان است       نوزادان ، 

پژوهشی ، تحقیقاتی  می توان در بهبود شـاخص هـاي ذکـر شـده قـدم اساسـی برداشـت در             است  از نظر جنبه هاي درمانی ،       

 بـه  نتیجه برنامه راهبردي رشته قلب کودکان باید با جهـت گیریهـاي کلـی یعنـی اولویـت دادن بـه علـم و فنـاوري پاسـخگو                       

تکمیـل چرخـه نـوآوري صـیانت از منـابع ، شـفافیت و پاسـخ گـویی ،              حضور در عرصه بین الملل ،       نیازهاي سالمت جامعه ،   

تحول نظام آموزش سالمت و تبدیل گفتمان علمی به گفتمان مسلط جامعه همخـوان بـوده و هماهنـگ بـا ایـن اهـداف گـام            

  .بردارد

ت رسـانی در ایـن رشـته نیازمنـد تلفیقـی از تکنولوژیهـاي پیـشرفته و مهارتهـاي           با توجه به اینکه رشته قلب کودکان و خدما         

  .موفقیت این رشته در نقشه سالمت  علم بسیار مهم است. بالینی است

از طرفی با ایجاد روشهاي نوین درمانی و خودکفایی در امر درمان در ایـن رشـته صـرفه جـویی ارزي قابـل تـوجهی بدسـت            

کمک به کاهش عوارض و مرگ ومیـر در بیماریهـاي قلـب کودکـان      ح سالمت کودکان می شود ،     آمده و باعث ارتقاء سط    

  .در بهبود شاخص هاي کلی سالمت کودکان تاثیر خواهد داشت ،

 با توجه به گسترده بودن زمینه هاي تحقیقاتی در ایـن رشـته بوجـود آمـدن پایگـاه تحقیقـاتی در بیماریهـاي قلـب کودکـان                         

لوم پزشکی را در سطح بین الملل تقویت بخـشیده و در صـادرات علـم بـه کـشورهاي منطقـه خاورمیانـه              جایگاه تحقیقاتی ع  
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کشوررا از وابستگی بـه  سـایر کـشورهاي     ،همچنین پیشرفت و توجه به تکنولوژیهاي مرتبط با این شاخه علوم ،.کمک میکند 

  .تکنولوژي به سایر کشورها باشدخدمات دهنده این تکنولوژي رها کرده وحتی خود می تواند صادر کننده 

 توجه به همه علوم بخصوص علـوم پزشـکی و   1404 با توجه به هدف کسب جایگاه اول سالمت احاد مردم در منطقه تا سال   

زیر شاخه هاي آن ضروریست و رشته قلب کودکان می تواند در تحقق رسیدن بـه شـاخص هـاي مطلـوب ذکـر شـده نقـشه                  

تربیـت   درمانی مستقل در زمینـه قلـب کودکـان ،     داشته باشد لزوم توجه به مراکز تحقیقاتی ،      جامعه علمی کشور نقش موثري    

توجه به قرار گرفتن بیماریهاي مادرزادي قلـب بطورکامـل تحـت پوشـش      نیروهاي متخصص متعدد درامر آموزش و درمان ،    

  . مرتبط با این رشته ضروریستبیمه خدمات درمانی و گسترش  روابط با سایر زیر شاخه هاي علوم پزشکی و علوم

 

  اهمیت رشته قلب کودکان با عنایت به برنامه پنجم توسعه کشور-3-3

با توجه به شیوع بیماري هاي مادرزادي قلب و هزینـه سـنگین تشخیـصی، مراقبـت و درمـان آن در طـول زنـدگی بـر اسـاس              

  :برنامه راهبردي تدوین شده و تصویب شده این رشته که شامل

  خدمات پیشگیري، غربالگري منطبق با استانداردهاي نظام سالمت کشوري به جامعه هدف به عنوان مشتریان  ـ ارایه 1

  .    اصلی و ارزشمند نظام سالمت

  ـ ارایه خدمات تشخیصی، درمانی منطبق با استانداردهاي جهانی بر بیماران داخل کشور و منطقه2

   ایـن رشـته در سـطوح کـشور     گروه هاي وابسته بهالن و اعضاء هیأت علمی   التحصی  هاي عملی فارغ    ـ ارتقاء علمی و مهارت    3

  ریزي استاندارد آموزشی براساس برنامه

  ا برقراري ارتباط با مراکز معتبر علمی دنیابـ تربیت متخصص توانمند در این رشته متناسب با نیازهاي کشور 4
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 : 19مـاده  » هــ  « و » د « و با توجه بـه بنـدهاي   . می باشد اي  ته رش  اي و بین    هاي پایه و کاربردي چند رشته       ـ گسترش پژوهش  5

حمایـت هـاي هدفمنـد مـادي و معنـوي از نخبگـان و        : 22مـاده   تجهیز آزمایشگاه هاي کاربردي و افزایش سـهم پـژوهش و    

 منطبـق بـا   زمینه سازي تربیت نیروي انسانی متخـصص و متعهـد دانـش مـدار، خـالق و کـارآفرین       : 24ماده  نوآوران علمی و 

حفـظ یکپـارچگی در سیاسـتگذاري و    : 36مـاده   ، نیازهاي نهضت نرم افزاري با هدف توسعه کمی و کیفی و بند ج این ماده    

به منظور یکپـارچگی در مـدیریت دانـش    : 39ماده  برنامه ریزي بخش سالمت و تدوین استانداردهاي ملی پیوست سالمت  و      

دمات الکترونیک سالمت و طبقـه بنـدي و تعیـین سـطوح ارائـه خـدمات، تعیـین            و اطالعات حوزه سالمت و ایجاد سامانه خ       

  . برنامه هاي ثبت کلیه بیماري هاي شایع و مادرزادي

 عامـل مهـم   10 سـال آینـده یکـی از    10رشته قلب و عـروق کودکـان کـه عمـدتاً بـه دنبـال نقـایص دوران جنینـی اسـت در                    

نتـرل و ارائـه خـدمات درمـانی مـدرن و آمـوزش جامعـه در سـطح کـشور          یري، کگغربالگري و برنامه ریزي ملی براي  پیـش        

  .خواهد بود
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  4فصل 
  

 شاخص هاي ارزیابی موضوع علمی
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  :لیست شاخصهاي معرفی شده از سوي دبیرخانه توسعه علوم پزشکی به شرح زیر می باشد

  شاخص هاي عملکردي1-4جدول 
   عملکرديشاخص  ردیف

  مانی تعداد مجالت ملی و ساز .1
   به تعداد کل مجالت ملی و سازمانی  ISIنسبت مجالت نمایه شده در  .2

3. 
 که در سایر پایگاه هاي معتبر بین المللی نمایه می شوند به تعداد کل مجالت  ISIنسبت مجالت نمایه نشده در 

 ملی و سازمانی 

  impact factor مجالت داراي .4

   ین المللی معتبرتعداد مقاالت نمایه شده در پایگاههاي ب .5
  تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت برتر .6

  تعداد مقاالت با همکاري نویسندگانی از بخش هاي مختلف یک سازمان .7

   تعداد مقاالت با همکاري نویسندگانی از دانشگاه و یا سازمان هاي مختلف .8
  تعداد مقاالت با همکاري نویسندگان خارج از کشور .9

   روري به تعداد کل مقاالتتعداد مقاالت م .10
   تعداد کتب علمی تخصصی تالیف شده و انتشار یافته توسط دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و ناشران معتبر علمی .11
  تعداد کتب علمی تخصصی ترجمه شده و انتشار یافته توسط دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و ناشران معتبر  .12
  ي خارجی و بین المللی تعداد مقاالت ارائه شده در کنگره ها .13
  تعداد مقاالت ارائه شده در کنگره هاي داخلی  .14
 تعداد طرحهاي تحقیقاتی مصوب شده به تفکیک بنیادي، کاربردي و توسعه اي  .15

  درصد طرحهاي تحقیقاتی بنیادي مصوب شده از کل طرحهاي تحقیقاتی مصوب شده  .16
  ده از کل طرحهاي تحقیقاتی مصوب شدهدرصد طرحهاي تحقیقاتی کاربردي و توسعه اي مصوب ش .17
  تخصصی برگزار شده-تعدادگردهمائی هاي علمی .18

 نسبت تعداد پتنتها به مقاالت داخلی  .19

 نسبت تعداد پتنتها به مقاالت خارجی  .20

 تعداد رتبه ها و افتخارات پژوهشی از جشنواره هاي علمی و پژوهشی ملی و بین المللی  .21

   رشته مورد نظر نسبت به مقاالت کشور ترکیه میزان مقاالت ایرانی در .22
  نسبت مقاالت ایرانی در رشته مورد نظر نسبت به کل مقاالت  کشورهاي جشم اندازي .23
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   عملکرديشاخص  ردیف
  میزان مقاالت ایرانی در رشته مورد نظر نسبت به مقاالت کشور مطلوب   .24

  
  شاخص هاي ساختاري- 2-4جدول 

 شاخص ردیف
  فکیک دولتی و غیردولتی در کل کشورتعداد مراکز تحقیقاتی فعال به ت .1
  پژوهشی - تعداد شبکه هاي علمی .2

 ) کانونهاي عالی تحقیقی نمونه(تعداد قطب هاي تحقیقاتی  .3

  مراکز رشدتعداد  .4

 هاي معتبر دنیا هاي مشترك با دانشگاه تعداد دوره .5

  تعداد تفاهم نامه هاي مشاوره و پژوهش صنعت با مراکز تحقیقاتی  .6
  المللی هاي علمی مشترك با سایر کشورهاو مجامع علمی بین  دفاتر همکاريتعداد .7
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  شاخص هاي نیروي انسانی-3-4جدول 

 شاخص ردیف

  تعداد اعضاي هیات علمی هر یک از مراکز تحقیقاتی حوزه مورد نظر به تفکیک جنس  .1
  تعداد پژوهشگران شاغل در هر یک از مراکز تحقیقاتی  .2
  ن به اعضاي هیات علمی در کل مراکز تحقیقاتی نسبت  پژوهشگرا .3
 نسبت اعضاي هیات علمی مراکز تحقیقاتی به کل تعداد کل هیات علمی  .4

 نسبت هیات علمی مراکز تحقیقاتی به تعداد مراکز تحقیقاتی  .5

  تعداد اعضاي هیات علمی مراکز تحقیقاتی به تفکیک رشته  .6
   به تفکیک آخرین مدرك تحصیلی  تعداد اعضاي هیات علمی مراکز تحقیقاتی .7
  تعداد اعضاي هیات علمی مراکز تحقیقاتی به تفکیک رتبه علمی    .8
  علمی به کل اعضاي هیات علمی  نسبت متخصصین عضو انجمن .9

10. 
تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد، دکتري تخصصی، دستیاري و فوق تخصصی حوزه مورد نظر به تفکیک 

 رشته

 می باشندHighly Cited  حوزه مورد نظر که جزو پژوهشگران تعداد پژوهشگران .11

12. 
میانگین درصد اختصاص زمان اعضاي هیات علمی به فعالیت هاي آموزشی، پژوهش، ارائه خدمت و سایر 

  فعالیت ها به تفکیک، در هر یک از رشته هاي علمی در حوزه مورد نظر

13. 
شگران مراکز تحقیقاتی به  پژوهش و مدیریت میانگین درصد اختصاص زمان اعضاي هیات علمی و پژوه

  پژوهش در حوزه مورد نظر

14. 

به تفکیک رشته هاي موجود در حوزه ) معادل تمام وقتی(تعداد اعضاي هیات علمی فعال در پژوهش سالمت
  مورد نظر

این شاخص از حاصلضرب  میانگین درصد اختصاص زمان اعضاي هیات علمی به فعالیت هاي پژوهشی در (
  )عداد هیات علمی حوزه مورد نظر حاصل می گرددکل ت
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 شاخصهاي مالی و اقتصادي -4-4جدول

 ردیف  شاخص
میزان اعتبار تخصیص یافته به پروژه هاي حوزه مورد نظر به تفکیک طرح هاي بنیادي، کاربردي و 

 توسعه اي

1.  

ه تفکیک دولتی و  حوزه مورد نظر در کل کشور ببنیاديکل اعتبارات تحقیق و توسعه طرح هاي 
 غیردولتی، غیرانتفاعی خیریه و خارج از کشور 

2.  

 حوزه مورد نظر در کل کشور به تفکیک دولتی و کاربرديکل اعتبارات تحقیق و توسعه طرح هاي 
  غیردولتی، غیرانتفاعی خیریه و خارج از کشور 

3.  

ر به تفکیک دولتی و  حوزه مورد نظر در کل کشوتوسعه ايکل اعتبارات تحقیق و توسعه طرح هاي 
  غیردولتی، غیرانتفاعی خیریه و خارج از کشور 

4.  

  .5 درصد هزینه هاي تحقیق و توسعه حوزه مورد نظر از کل هزینه تحقیق و توسعه سالمت

  .6 کل درآمدهاي حاصل از فروش محصوالت یا خدمات در حوزه مورد نظر

  .7  سرانه هزینه هاي تحقیق و توسعه حوزه مورد نظر

  .8 عتبارات تحقیقاتی دولتی حوزه مورد نظر به تعداد مراکز تحقیقاتی فعال در آن حوزه نسبت ا

  .9 درصد هزینه هاي مربوط به خرید و انتقال فناوري حوزه مورد نظر از خارج از کشور 
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  5فصل 
 جداول مقادیر شاخص ها
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  سیله دبیرخانه ممیزي توسعه علوم  محاسبه گردید شاخصهاي ارائه شده بر اساس داده هاي چک لیستهابومقادیر 

  

  1388شاخصهاي عملکردي رشته فوق تخصصی قلب کودکان در سال :1-5جدول 

 قلب کودکان شاخصهاي عملکردي

 1 تعداد مجالت ملی و سازمانی 

 ISI  0تعداد مجالت نمایه شده در 
 0  از کل مجالت ملی و سازمانی ISIدرصد مجالت نمایه شده در 
 0,67 )هیات علمی و یا اعضاي انجمن(تعداد مقاله به ازاي هر فرد 

 0,36  به ازاي هر فردISIتعداد مقاالت نمایه شده در 

  0,28  به ازاي هر فردPubmedتعداد مقاالت نمایه شده در 
 0,26  به ازاي هر فردscopusتعداد مقاالت نمایه شده در 

 53,58 از کل مقاالت ISIدرصد مقاالت نمایه شده در 

 42,31 درصد مقاالت به زبان انگلیسی از کل مقاالت

  61,54 از کل مقاالت) از بخش هاي مختلف یک سازمان(بین بخشی نویسندگان  درصد مقاالت با همکاري 
 50,00 از کل مقاالت) از سازمان هاي مختلف(بین سازمانی نویسندگان  درصد مقاالت با همکاري 

 7,7 از کل مقاالت) از سایر کشورها(بین المللی نویسندگان  ت با همکاري درصد مقاال
 7,7 درصد مقاالت مروري از کل مقاالت 

  1 تعداد کتب علمی تخصصی تالیف شده 
 1 تعداد کتب علمی تخصصی ترجمه شده

 0,21 تعداد مقاالت ارائه شده در کنگره هاي خارجی و بین المللی به ازاي هر فرد 
 0,38 د مقاالت ارائه شده در کنگره هاي داخلی به ازاي هر فردتعدا

 23,81 درصد ارائه مقاالت در قالب سخنرانی از کل مقاالت ارائه شده در کنگره ها 
 38,10 درصد مقاالت ارائه شده در کنگره هاي خارجی و بین المللی از کل مقاالت ارائه شده

 0,05 ي به ازاي هر فردتعداد طرحهاي تحقیقاتی مصوب شده بنیاد

 0,31 تعداد طرحهاي تحقیقاتی مصوب شده کاربردي به ازاي هر فرد  

 0 تعداد طرحهاي تحقیقاتی مصوب شده توسعه اي به ازاي هر فرد  
  13,33 درصد طرحهاي تحقیقاتی بنیادي مصوب شده از کل طرحهاي تحقیقاتی مصوب  

 80,00 از کل طرحهاي تحقیقاتی مصوب درصد طرحهاي تحقیقاتی کاربردي مصوب شده 
 0 درصد طرحهاي تحقیقاتی توسعه اي مصوب شده از کل طرحهاي تحقیقاتی مصوب 

 1  تخصصی برگزار شده-تعدادگردهمائی هاي علمی

 1  تعداد پتنتها و اختراعات ثبت شده 
 0  المللی تعداد رتبه ها و افتخارات پژوهشی از جشنواره هاي علمی و پژوهشی ملی و بین
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  1388شاخصهاي ساختاري رشته فوق تخصصی قلب کودکان در سال  :2-5جدول 

 قلب کودکان شاخصهاي ساختاري

 4 تعداد مراکز تحقیقاتی فعال در کل کشور

 4  پژوهشی - تعداد شبکه هاي علمی

 2 ) کانونهاي عالی تحقیقی نمونه(تعداد قطب هاي تحقیقاتی 

 1 تعداد مراکز رشد 
 3 المللی هاي علمی مشترك با سایر کشورهاو مجامع علمی بین عداد دفاتر همکاريت

  
 1388شاخصهاي نیروي انسانی رشته فوق تخصصی قلب کودکان در سال-3-5جدول 

 قلب کودکان شاخصهاي نیروي انسانی
 39,50 متوسط اعضاي هیات علمی مراکز تحقیقاتی 

 8,50 متوسط تعداد اساتید مراکز تحقیقاتی 

 16,25 متوسط تعداد دانشیار مراکز تحقیقاتی 

 13,50 متوسط تعداد استادیار مراکز تحقیقاتی  

 1,25 متوسط تعداد مربی مراکز تحقیقاتی 

 16,25 متوسط تعداد پژوهشگران غیر هیات علمی شاغل در مراکز تحقیقاتی 

 0,41 اکز تحقیقاتینسبت  پژوهشگران غیر هیات علمی به اعضاي هیات علمی در کل مر

 0,29 نسبت  پژوهشگران غیر هیات علمی به کل پژوهشگران در کل مراکز تحقیقاتی

 0,71 نسبت  پژوهشگران هیات علمی به کل پژوهشگران در کل مراکز تحقیقاتی

 2,82 نسبت اعضاي هیات علمی مراکز تحقیقاتی به کل تعداد کل هیات علمی 

 0,32 با مدرك دکتراي حرفه اي به کل پژوهشگران مراکز تحقیقاتی   ) و غیرهیات علمیهیات علمی (ژوهشگران  نسبت پ

 0,66 با مدرك دکتراي تخصصی به کل پژوهشگران مراکز تحقیقاتی   ) هیات علمی و غیرهیات علمی(ژوهشگران  نسبت پ

 0,17 وهشگران مراکز تحقیقاتی   با مدرك کارشناسی ارشد به کل پژ) هیات علمی و غیرهیات علمی(ژوهشگران  نسبت پ

 0,05 با مدرك کارشناسی به کل پژوهشگران مراکز تحقیقاتی   ) هیات علمی و غیرهیات علمی(ژوهشگران  نسبت پ

 0,02 با مدرك کاردانی به کل پژوهشگران مراکز تحقیقاتی   ) هیات علمی و غیرهیات علمی(ژوهشگران  نسبت پ
 9,00 تعداد دانشجویان دستیاري

 2,00 تعداد دانشجویان فلوشیپ

 PHD 0,00تعداد دانشجویان 
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 قلب کودکان شاخصهاي نیروي انسانی
 0,00 تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد

 0,00 تعداد دانشجویان کارشناسی

 35,64 میانگین درصد اختصاص زمان اعضاي هیات علمی به فعالیت هاي آموزشی 
 32,41 ش میانگین درصد اختصاص زمان اعضاي هیات علمی به فعالیت هاي پژوه

 29,47 میانگین درصد اختصاص زمان اعضاي هیات علمی به فعالیت هاي ارائه خدمت 
 13,57 میانگین درصد اختصاص زمان اعضاي هیات علمی به سایر فعالیت هاي 

 79,52 )معادل تمام وقتی(تعداد اعضاي هیات علمی فعال در مراکز تحقیقاتی 
  



  ودکانممیزي رشته فوق تخصصی قلب ک
 

 معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري  

٢٣ 
 

 

  1388رشته تخصصی قلب کودکان در سال  پژوهشی  -شاخصهاي مالی– 4-5جدول 

 قلب کودکان شاخصهاي مالی

 45,46 درصد اعتبارات دولتی از کل بودجه اختصاص یافته به طرح هاي تحقیقاتی
 0,00 درصد اعتبارات خارجی از کل بودجه اختصاص یافته به طرح هاي تحقیقاتی

 12712000 میزان اعتبار تخصیص یافته به ازاي هر پروژه 

 95340000 یزان اعتبار تخصیص یافته به ازاي هر پروژه بنیاديم

 15890000 میزان اعتبار تخصیص یافته به ازاي هر پروژه کاربردي
   میزان اعتبار تخصیص یافته به ازاي هر پروژه توسعه اي
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 تجزیه و تحلیل داده ها
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  ها شاخص مطلوب وضعیت:6-1
 
 :از عبارتند که شود می مطلوب ارزیابی سالمت به یابی دست با سالمت حوزه در کشور علمی جامع نقشه تحقق میزان

سالمت  ، پاسخگویی   از مردم آحاد برخورداري عادالنه: شامل   ابعاد مجموع در منطقه سالمت اول جایگاه به دستیابی
 سالمت خدمات   هزینه در ارهاخانو مالی مشارکت بودن نظام سالمت ، عدالت در پاسخگویی ، عادالنه

 نشانه داراي توسعه این .شوند محقق می سالمت علوم در نوآوري و فناوري علم، توسعه نتیجه در آوردها دست این

  :بود خواهد زیر هاي
 سال در  شده نمایه پزشکی علوم مقاله 20000 تولید •

  سالمت حوزه در پتنت 280 ساالنه ثبت •
 علوم هاي دانشگاه پژوهشی، مراکز در پژوهش پشتیبان و پژوهشگر •

  سالمت با مرتبط نهادهاي توسعه و تحقیق واحدهاي و پزشکی •

 کارشناس( پژوهش  پشتیبان یا و پژوهشگر آموخته دانش850 سالیانه اشتغال •

 غیردولتی و دولتی پژوهشی مراکز ها، دانشگاه در پزشکی  علوم )باالتر و ارشد •

  کشور سالمت  حوزهدر غیردولتی و دولتی رشد مرکز و گاهپژوهش 90 پژوهشی، مرکز 700 فعالیت •

  دار اولویت هاي حوزه در رشد مرکز و پژوهشگاه 60 فعالیت •

 تمامی در نالمللی بی ههاي گواهینام و جهانی استانداردهاي به یابی دست •

 پژوهشی مراکز و هها دانشکد کشور، درمانی بهداشتی هاي شبکه ها، بیمارستان •

  سالمتحوزه در خدمات و محصوالت جهانی بازار از درصد 2 همس به یابی دست •

 سالمت حوزه محصوالت داخل بازار از درصد 85 سهم به یابی دست •

 سالمت اقتصاد و گذاري سیاست مدیریت، در بخش الهام الگوي 3 ارایه •

  
 یک میلیون نفر جمعیت کشور در نقشه جامع علمی کشور با مرور منابع ،فرض شده است که تعداد مقاله مناسب به ازاء هر

   مقاله در سال باشد 800 تا 400بین 
 هدف به سال مذکور تا باید ما شاخص، این قراردادن هدف و 1404 سال تا ایران در جمعیت رشد روند به توجه با و

 شوراي به شده پیشنهاد علمی کشور جامع نقشه در .باشیم داشته پزشکی زمینه در سال در شده نمایه مقاله 35000 تعداد
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 تحول طرح در و نفر میلیون در مقاله  800 نوآوري و فناوري علم، کل براي گرفته صورت برآورد فرهنگی انقالب عالی

 با .است شده بینی پیش نفر میلیون در مقاله 500 فناوري و علم
 

  .بود خواهد سالمت به مربوط آمار این سوم یک که این تصور
 
 

 سال هر متوسط طور به نها آ پشتیبانان و پژوهشگران شامل پژوهشی ههاي گرو مجموعه کهشده است  فرض

مقاله  20000 به رسیدن براي بنابر این کنند، چاپ المللی بین معتبر هاي نامه نمایه در نفر هر ازاي به مقاله یک از بیش
 .داریم نیاز  پژوهشگر انسانی نیروي 20000 حدود به پزشکی، زمینه در شده نمایه

 
 می باشد 1با توجه به اینکه شاخص تعداد مقاالت چاپ شده به ازاء هر  یک نفر فوق تخصص قلب کودکان کمتر از 

  :پاره اي از این اقدامات عبارتند از.الزم است به منظور نیل به هدف فوق اقداماتی در نظر گرفته شود  )  67/0(

  ز تحقیقاتی و چاپ نتایج در نمایه نامه هاي بین المللیافزایش فعالیتهاي پژوهشی اعضاء هئیت علمی و اعضاء مراک •
  تربیت نیروي متخصص پژوهشگر   •

 نفر در نظر 90در حدود  و   متخصصین قلب کودکان  پژوهشگران در حوزه قلب کودکان را معادل تعداد اگر تعداد
گر در رشته فوق تخصصی قلب  پژوهش163 حداقل  به 1404در سال  بگیریم با فرض اینکه همگی فعالیت پژوهشی دارند

 هزار 20 هزار پژوهشگر در حوزه سالمت  در حال  حاضر  و نیاز به 11زیرا با فرض  داشتن تعداد  .نیاز خواهیم داشت
 ، چنانچه نسبت تعداد پژوهشگران حوزه قلب کودکان به کل پژوهشگران حوزه سالمت ثابت  تا 1404پژوهشگر در سال 

 در صدي در تعداد پژوهشگران قلب 82فته شود  الزم است تا آن مقطع زمانی افزایشی   ثابت در نظر گر1404سال 
کودکان داشته باشیم با فرض اینکه به ازاء هر یک حداقل یک مقاله پژوهشی در نمایه معتبر بین المللی چاپ شده 

  کان مشغول به کار شوند نفر به عنوان پژوهشگر قلب کود5براي رسیدن به این منظور باید ساالنه حداقل .باشد

 نشاندهنده  کهجا آن از شاخص این .است پتنت ثبت موارد تعداد فناوري و علم وضعیت ارزیابی مهم شاخصهاي از

 دادن نشان با بیشتر تولید علم رشد اخیر سال چند در که این توجه .یابد می اهمیت است دانش از برداري ه بهر امکان

 کامل ها آن نظیر هاي شاخص و یا شاخص دو این از یک هیج شک بدون .است شده داده نشان مقاالت تعداد آمار

 و مقاله تعداد به نسبت پتنت ثبت بودن کم باشند، لیکن کشور علمی توسعه موید جامع صورت به توانند نمی و نیستند
 دهنده نشان جودمو آمار بررسی .رسد می کاربرد کمتر به که است علمی تولید از حاکی ها آن رشد تفاوت نیز
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نقشه جامع علمی (است مقاالت تعداد ازاي به پتنت درصد 2 تا 1عنوان به مقاالت تعداد و پتنت تعداد بین همبستگی
،1388(  

این امر نیازمند .  پتنت در هر سال در حوزه تخصصی قلب کودکان الزم است 2با درنظر گرفتن مطالب فوق ثبت حداقل   
  . الزم براي نیل به این هدف می باشدتوجه به ایجاد زیر ساختهاي

  .الزم در این مراکز براي تحقیقات می باشدیکی از زیرساختهاي الزم ، مراکز پژوهشی و وجود امکانات و تجهیزات 
 هیات عضو افراد این از سوم یک که داشت خواهد وجود پژوهشگر نفر بیست هزار حدود 1404با فرض اینکه در سال 

 می پژوهش به تحقیقات مرکز یک در پژوهشی، علمی هیات عضو نفر 10 هر و بود پژوهشی خواهند علمی

پژوهشگر داشته باشیم که یک 163   1404در سال اگر در حوزه قلب کودکان ) 1389نقشه جامع علمی کشور،(0پردازند
کز تحقیقاتی که هر یک مر 6 الی  5  در آنصورت  تعداد ، نفر55سوم آنها هئیت علمی پژوهشی باشند ، یعنی نزدیک به 

 مرکز تحقیقاتی فعال در 4در حال حاضر تعداد . نفر عضو هئیت علمی پژوهشی داشته باشند مورد نیاز خواهد بود10حداقل 
این آمار با توجه به  محدودیت .  عضو هئیت علمی دارند 40که به طور متوسط نزدیک به زمینه قلب کودکان موجود است 

 فوق تخصص قلب اطفال لزوما نشان  دهنده تعداد هئیت علمی پژوهشی  بامدرك  فوق تخصصی تعداد اعضاء هئیت علمی
 و به نظر نمی رسد نشان دهنده تعداد اعضاء هئیت علمی پژوهشی مراکز تحقیقاتی باشد بلکه بیشتر قلب کودکان نیست  

و لذا برآورد اره وقت مرکز می باشند نمایانگر تعداد اعضاي هئیت علمی است که با مرکز همکاري می کنند و اعضاء پ
  .الزم است دقیق تري از اعضاء هئیت علمی پژوهشی با مدرك فوق تخصصی قلب کودکان 

   الزم است به طور مشخص لزوم همکاري باسایر رشته ها در انجام تحقیقات بین رشته اي مشخص و تعریف گردد 
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  اي و یک کشور توسعه یافته طقهارائه تصویري از وضعیت دو کشور من
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  :  به شرح زیر می باشد3-2- 1نتایج جستجو بر اساس روش ذکر شده در بخش 
  

pubmed نتایج جستجو در بانک اطالعاتی :1-7 جدول   

  12/10/89: تاریخ جستجو
  Pubmed: بانک داده مورد جستجو

تعداد مقاله حاصـل     نام جستجو  استراتژي جستجو  ردیف
  از جستجو

1  Subject: Congenital Heart Disease 
Limitations: year 2009, Age: 0-18 years 

  671  2009تعداد کل مقاالت مربوط به رشته در سال 
2  Subject: Congenital Heart Disease AND Iran 

Limitations: year 2009, Age: 0-18 years  
  4  2009مربوط به رشته در سال  تعداد مقاالت

3  Subject: Congenital Heart Disease AND 
Turkey 

Limitations: year 2009, Age: 0-18 years  

در سـال   در ترکیـه    مربـوط بـه رشـته        تعداد مقـاالت  
2009  12  

4  Subject: Congenital Heart Disease AND 
Germany 

Limitations: year 2009, Age: 0-18 years  

در سـال  ن در آلمـا تعداد مقـاالت مربـوط بـه رشـته          
2009  47  

5  
Subject: Congenital Heart Disease AND USA 

Limitations: year 2009, Age: 0-18 years  
در در ایـاالت متحـده   مربوط به رشته     تعداد مقاالت 

  187  2009سال 

6  Subject: Congenital Heart Disease AND 
(Middle East*) 

Limitations: year 2009, Age: 0-18 years  

در کـشورهاي منطقـه     مربوط به رشته     تعداد مقاالت 
  30  2009در سال چشم اندازي 

7  Subject: Heart Disease 
Limitations: year 2009, Age: 0-18 years  

  4738  2009تعداد کل مقاالت مربوط به رشته در سال 
8  Subject: Heart Disease AND Iran 

Limitations: year 2009, Age: 0-18 years  
  54  2009 مربوط به رشته در سال  ایرانیتعداد مقاالت

9  
Subject: Heart Disease AND Turkey 

Limitations: year 2009, Age: 0-18 years  
در سـال   در ترکیـه    مربـوط بـه رشـته        تعداد مقـاالت  

2009  146  

10  
Subject: Heart Disease AND Germany 

Limitations: year 2009, Age: 0-18 years  
در سـال  در آلمـان   مربـوط بـه رشـته        تعداد مقـاالت  

2009  213  

11  
Subject: Heart Disease AND USA 

Limitations: year 2009, Age: 0-18 years  
در در ایـاالت متحـده   مربوط به رشته     تعداد مقاالت 

  1239  2009سال 

12  
Subject: Heart Disease AND (Middle East*) 

Limitations: year 2009, Age: 0-18 years  
در کـشورهاي منطقـه     مربوط به رشته     تعداد مقاالت 
  242  2009در سال چشم اندازي 

  
  :Scopusجستجو در 

  . تکرار و نتایج آن ثبت شدScopus را در بانک داده Pubmedمراحل ذکر شده در مورد جستجو در 
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  Scopus نتایج جستجو در بانک اطالعاتی :2-7 جدول 
  12/10/89: جوتاریخ جست

  Scopus: بانک داده مورد جستجو
  تعداد مقاله حاصل از جستجو  نام جستجو  استراتژي جستجو  ردیف

13  
Subject: Congenital Heart Disease 

Limitation: year 2009  
ــه   تعــداد کــل مقــاالت مربــوط ب

  2534  2009رشته در سال 

14  Subject: Congenital Heart Disease 
Affiliation: Iran 

Limitation: year 2009  

 مربـوط بـه      ایرانی تعداد مقاالت 
  30  2009رشته در سال 

15  Subject: Congenital Heart Disease 
Affiliation: Turkey 

Limitation: year 2009  

 مربـوط بـه      ایرانی تعداد مقاالت 
  93  2009در سال در ترکیه رشته 

16  Subject: Congenital Heart Disease 
Affiliation: Germany 

Limitation: year 2009  

 مربـوط بـه      ایرانی تعداد مقاالت 
  162  2009در سال در آلمان رشته 

17  
Subject: Congenital Heart Disease 

Affiliation: USA 
Limitation: year 2009  

 مربـوط بـه      ایرانی تعداد مقاالت 
در سـال   در ایاالت متحده    رشته  
2009  

684  

18  
Subject: Congenital Heart Disease 

Affiliation: Middle East* 
Limitation: year 2009  

 مربـوط بـه      ایرانی تعداد مقاالت 
در کشورهاي منطقه چشم    رشته  

  2009در سال اندازي 
14  

 

  :تحلیل

  

لمان و ایاالت آ( در جداول باال تعداد مقاالت منتشر شده از ایران با ترکیه، کل منطقه خاورمیانه، و دو کشور پیشرفته 
گرچه ممکن است هیچ یک از سه پروتکل به طور کامل نمایانگر فعالیت متخصصان . طی سه پروتکل مقایسه شد) متحده

 ، درصد مقاالت 3  در جدول. قلب کودکان کشور مربوطه نباشند، ولی می توانند براي مقایسه بین کشورها مفید باشند
  .تایرانی با سه پروتکل فوق خالصه شده اس
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  درصد مقاالت ایرانی : 3- 7جدو

  پروتکل
نسبت به کل 
  نسبت به آلمان  نسبت به ترکیه  نسبت به منطقه  مقاالت

نسبت به ایاالت 
  متحده

1  .6  13  33  9  2  
2  1,1  22  37  25  4  
3  1,1  21  32  19  4  
  3,6  17  34  19  1  میانگین

  

مقاالت منطقه % 19درصد مقاالت این رشته در جهان وحدود یک 2009 جدول فوق نشان می دهد مقاالت ایرانی در سال 
 مقاله از ایاالت متحده، یک مقاله از ایران در سال 28مقاله از آلمان، و 6 مقاله از ترکیه، 3در مقابل هر . را تشکیل می دادند

 .  چاپ شده است2009

 

  مقایسه با ایاالت متحده

سبت تعداد نویسندگان بالقوه یعنی متخصصین قلب کودکان بعالوه  براي مقایسه وضعیت مقاالت نوشته شده از ایران، ن
این تعداد در ایاالت متحده برابر . دستیاران این رشته بعالوه جراحان قلب کودکان را بین این دو کشور مقایسه می کنیم

 چون درصد .را نشان می دهد6,9می باشد که درصد ) 12و30و100 (142و در ایران برابر )* 239و376و1444 (2059
می باشد بنابراین می توان نتیجه گرفت که هر نویسده بالقوه ایرانی حدودا نصف نویسندگان آمریکایی 3,6مقاالت ایرانی 

  %).52(مقاله منتشر کرده است 

  

  مقایسه با آلمان

ا به عنوان مراکز براي مقایسه وضعیت مقاالت نوشته شده از ایران، نسبت تعداد مرکز تربیت کننده دستیار قلب کودکان ر
چون درصد مقاالت .  است5ودر ایران ** 15این تعداد در آلمان . اصلی تولید علم بین این دو کشور مقایسه می کنیم

می باشد بنابراین می توان نتیجه گرفت که هر مرکز در ایران حدودا نصف مراکز آلمانی مقاله منتشر کرده 17ایرانی 
  %). 51(است
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  دسته بندي ضعفها ، قوتها ، تهدیدها و فرصتهاارائه 
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  STEEPتحلیل روندهاي خارجی 8-1

- ( TE (   روند هاي فناورانه-8-1-1  

 شرح روند )فرصت ها(تاثیر روند   )تهدیدها(تاثیر روند 
ــد  کــ
 روند

-Fragmentation     دانـش و خیلـی فـوق
تخصــصی شــدن دانــش و از دســت دادن     
ــرش ــصویرکل و نگـــــ ــدریجی تـــــ  تـــــ

comprehensive ) بـه بیمـاران  و   )جامع
اختالل در ارائه کلیه خدمات و مراقبت هاي        

  الزم به بیماران
کمبود دسترسی اکثر مردم به این امکانـات    -

 پیشرفته ولی  پرهزینه

- 

 

  تشخیص و درمان زودتر و موثرتر-
ایجاد زمینه هـا و موضـوع هـاي         -

 کاربردي  براي پژوهش هاي مفید

ولیـد تجهیـزات پیـشرفته      ورود به عرصـه ت    
پزشــکی و خــود کفــا شــدن درعرصــه      
تکنولوژي هـاي جدیـد و د رنتیجـه پـایین         

  آوردن هزینه ها و افزایش دسترسی مردم 
تاکید بر نگرش جامع به بیماران بـه عنـوان        
یک انسان و با لحـاظ مجموعـه مـشکالت        

نه به عنوان یک  ..درمانی روانی اجتماعی و   
 مشکل فوق تخصصی خاص

هـاي نـوین و پیـشرفته       شرفت در اسـتفاده از فنـاوري      پی.  1
ــومیکس،     ( ــستی، ژنـ ــاوري زیـ ــاوري، فنـ ــد ریزفنـ ماننـ

هاي تشخیص و درمان یـک  در عرصه...) پروتئومیکس و  
ــود  ــده خواهــد ب ــد فزاین ــد صــحت ادامــه. رون ــن رون ي ای

دهـد و بـه افـزایش      ها را افـزایش مـی     ها و درمان  تشخیص
کیفیت بهتر خدمات   . مدانجاشده می کیفیت خدمات ارایه  

مندي بیشتر مردم   شده از سوي نظام سالمت، رضایت     ارایه
از سوي دیگر افزایش هزینه نظام . را در پی خواهد داشت    

  .سالمت ناشی از این روند را نیز باید مورد توجه قرار داد
  

TE1 

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

   زیاد ارزاز کشورخروج مقادیر-
  وابسته شدن بیشتر-
گسترش فرهنگ استفاده از دانش به جـاي        -

 تولید دانش
-   

  :نتیجه
ــستر مناســب درجامعــه  بــراي رشــد  ایجــاد ب
ــرادي کــه      ــذب و فعالیــت اف ــرورش ،ج ،پ
ــش کــارآفرینی د   ــایی و دان ــت و توان خالقی

  .راین زمینه را دارند
 پرهیزجدي  ازسیاست هاي  انحصار طلبانه       -

و  ایجاد فضاي عادالنه ، مناسـب و حمایـت           
  کننده از خالقیت و نوآوري و توانمندي ها

گسترش فرهنگ خالقیت ،تفکر و توآوري -
ــا    ــستان ت ــستم آموزشــی کــشور از دب در سی

  دانشگاه در کشور
 دنیا

دسترسی بـه تمـام انـواع تکنولـوژي روز         -
  درکشورهاي پیشرفته 

سرمایه گذاري جدي بـراي ایجـاد صـنایع         
کنولوژي  پزشکی در کشوربا مدد افـراد        ت

  توانمند و شایسته 
- 
 

هاي آینده خریـد و انتقـال دانـش و فنـاوري از      در سال . 2
دیگر کشورها به جاي تولید آن در داخل کشور تـسهیل            

هاي تولید داخلی را کم خواهد   این امر هزینه  . خواهد شد 
کرد امـا از سـوي دیگـر، ممکـن اسـت موجـب افـزایش         

  .کشور به خارج شودوابستگی 
  

TE2  
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 کد روند شرح روند )فرصت ها(تاثیر روند   )تهدیدها(تاثیر روند 

ــدم  - صــحیح انجــام در ك ناقص،ســطحی  و ع
  اصول و روش هاي آموزش پزشکی 

وخطر دناتوره کردن اصول و حفظ پوسته ظاهري 
آنها  و حذف یا تغییر ماهوي یا  محتـواي بـاطنی            

  آنها  
ال در برخی از آزمـون هـایی کـه مـا     به عنوان مث  (

  برگزار می کنیم  نام امتحان
OSCE 

  است ولی نه 
linical Ctructured Sbjective O

)xaminationE 
  بلکه بیشتر به 

xaminationEruel Cubjective Sdd O 
  !)می ماند 
  :نتیجه

باید مطمـئن شـویم روش هـاي آموزشـی واقعـا        -
ه تنهـا در  آنگونه در اصل هستند اجرا می شوند نـ      

کـالم و شـعار باشـند وبـرروي کاغـذ و د رعمـل       
  .همچنان همان ایرادات قبلی پابرجا باشند

 تغییرات براي اجرا باشند و نه براي تهیه و ارائـه     -
 !گزارش 

 

افزایش یادگیري موثر و در نهایت می توانـد     -
 .موجب بهبود خدمات به بیماران شود

 و یـادگیري  هاي آموزشـی ها و فناوريپیشرفت روش . 3
هـاي آینـده    در کشور نیز یکی از روندهاي مهم در سال        

این روند بر نظام آموزش سـالمت نیـز تـاثیر      . خواهد بود 
هاي ها و فناورياستفاده از روش. سزایی خواهد داشتبه

نوین آموزشی، کیفیت آموزش نیـروي انـسانی در نظـام       
 ي خـود  این امر بـه نوبـه     . دهدسالمت کشور را ارتقا می    
ي نظام سـالمت    گیري در بدنه  کیفیت فرایندهاي تصمیم  

ي خــدمات ایــن نظــام را بهبــود خواهــد و کیفیـت ارایــه 
  .بخشید
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 شرح روند )فرصت ها(تاثیر روند   )تهدیدها(تاثیر روند 
ــد  کـــــ
 روند

  افزایش هزینه -
  نیاز به آموزش براي استفاده -
 اینگونــــه   maintenanceســــاماندهی   -

  ژي ها تکنولو
ــا   - ــه ضــرورت آنه ــابی کارشناســانه و مدبران ارزی
،cost-benefit   آنها و موارد کاربرد آنها  
ــاي   - ــضا ه ــت اطالعــات در ف ــظ و امنی خطــر حف

  )اینترنتی (مجازي 
 :نتیجه

یــک سیاســت گــذاري جــامع  و مدبرانــه وجــود -
داشته باشد و اجراي آن در کشور  متولیان متعدد با 

  .اگون نداشته باشداهداف و سیاست هاي گون
زمینه هاي تولید و اجراي ایـن تکنولـوژي هـا بـه      -

دست خود ایرانیـان فـراهم گـردد و وابـستگی بـه             
  .کشورهاي خارجی کاهش یابد

امنیت و حفظ اطالعات در فضاي مجازي تدبیر و -
 .تامین شود 

ایجاد و ساخت زیرساخت هاي مناسب مانند فیبر   -
 نتهاي نوري براي سرعت باالي اینتر

ــان و در  - ــه اطالعــات در هرزم دسترســی ب
  هرمکان 

این امر به ویژه در مورد مناطق و دانشگاه ها      
و بیمارستان هاي محروم می تواند مفید باشد 

  :مانند 
Virtual educational hospital  

Virtual medical school 
Telemedicine 

 و غیره

هـاي ارتباطـات و   گـسترش روز افـزون فنـاوري   . 4
ات در نظام سالمت مانند پزشکی از راه دور، اطالع
ــاتمراقبــت هــا در هــاي هوشــمند، اســتفاده از روب

ي خـدمات نیـز از جملـه      فرایندهاي تولیـد و ارایـه     
هـاي آینـده    روندهاي تاثیرگـذار فنـاوري در سـال       

این امـر از یـک سـو دقـت و کیفیـت             . خواهد بود 
خدمات را باال خواهد برد و از سـوي دیگـر، نـوع          

. هاي نیـروي انـسانی را تغییـر خواهـد داد      تخصص
اگر در آینـده برخـی از فراینـدهاي تشخیـصی یـا             
درمانی کشور از طریق ماشین به انجام رسـد، نـوع         
آمـوزش نیـروي انـسانی نیـز بـر ایـن اسـاس تغییــر        

هـاي  خواهد کرد و افراد در آینده نیازمند توانـایی        
  .ي خدمات سالمت خواهند بودجدیدي براي ارایه

  

TE4 

ــد  شرح روند )فرصت ها(تاثیر روند   )تهدیدها(تاثیر روند  کـــــ
 روند

انجام کارهاي واسط هزینه بـر ،بـدون پیگیـري تـا            
  رسیدن به نتیجه نهایی 

پرداختن بیش از اندازه  به فرآیند به گونـه اي کـه              
 .هدف اصلی و اولیه  را فراموش می کنیم

ــادرتکنولوژي   - ــشکل اساســی کــه م ــد م ــد دی بای
  ضعیف هستیم چیست ؟پزشکی 

آیا در این است که نمونه سه بعدي آنها را نـساخته   
  ایم یا موارددیگر؟

ابتدا باید تشخیص مشکل را درست داد و سپس به     
 .فکر درمان و چاره بود

موجب پیشرفت در تکنولوژي هاي پزشکی    
 خواهد شد

هـاي ســاخت  پیـشرفت دانــش طراحـی فنــاوري  . 5
سـازي سـریع،    نمونـه ماننـد   (هاي اولیـه    سریع نمونه 

ي هرچـه   منجر به توسـعه   ...) بعدي و   هاي سه چاپ
بیــشتر تجهیــزات پزشــکی و کوتــاه شــدن زمــان و 

  . هاي تبدیل ایده به محصول خواهد شدهزینه
TE5 
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 کد روند شرح روند )فرصت ها(تاثیر روند   )تهدیدها(تاثیر روند 

صـحبت و سـخنرانی   اجرا نکردن و عمل نکردن و بسنده کردن بـه نوشـتن ،              
  کردن در باره آنها 

  :مثال از مثال هایک 
در ادارات مختلف می بینیم که درزمستان فن کوئل و پنکه هم زمان کار می       
کنند زیرا به عنوان مثال سیستم گرمایشی یا سرمایشی یک ساختمان بـیش از        

یعنی یـا همـه فـن کوئـل     : طبقه را به صورت همه یا هیچ طراحی کرده اند  10
ي همه طبقات  با یک شاسی روشن می شود یا همـه خـامو ش و لـذا اگـر                ها

یک اتاق در ساختمان سرد است مابقی طبقات براي رهایی از گرماي زیادي       
  .باید هم زمان پنکه سرمازا و فن کوئل گرماز را روشن کنند

  : ولی بسیار مهم و حیاتی بسیار سادهیک اصل 
  .یم، عمل کنیمآنچه را می گوییم و آنچه را می نویس

  :در واقع طبق  آیه کریمه قرآن 
ونَ  علُ ونَ ما لَا تَفْ ولُ   لم تَقُ

  )دهید گویید که انجام نمى چرا چیزى مى(
 2سوره صف آیه 

ــسیار  در عمــل اگــر اجــرا شــود ب
خــوب اســت و موجــب کــاهش  
هزینه هـا و افـزایش بهـره وري و       
استفاده بهینه از منـابع و امکانـات        

 می گردد

ــزا. 6 ــرهاف ــت  یش به ــا رعای وري ب
المللی و کـاهش    استانداردهاي بین 

هـاي اسـتفاده از فنـاوري در        هزینه
هـاي  کشور موجب کاهش هزینـه     
  .نظام سالمت خواهد شد

  

TE6 

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

ــوم  رو. 7 . است TE 6تحلیل  آن همانند  . است TE 6تحلیل  آن همانند  ــه عل ــد افــزایش توجــه ب ن
ــوزه  ــواهد در حـ ــر شـ ــی بـ ي مبتنـ

ســالمت موجــب کــاهش درصــد  
خطاهـاي تشخیـصی و درمـانی در    

ایـن امـر   . نظام سالمت خواهد شـد  
کیفیت بیشتر خدمات و در نتیجـه،   

مندي بیشتر مردم را در پی   رضایت
 . خواهد داشت
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   )SO   (روندهاي اجتماعی -8-1-2

 شرح روند )فرصت ها(تاثیر روند   )هاتهدید(تاثیر روند 
ــد  کــ
 روند

 روي کرد جمعیت به افزایش افراد مسن  -
و تقسیم بودجه بهداشتی و درمانی  سـرانه       
کشور نسبت به درصد جمعیت ممکنست       
بودجه تخصیـصی بـه تـشخیص و درمـان          
ــوزادان و کودکــان را تحــت  بیماریهــاي ن

 .تأثیر قرا ر دهد 

 
  
کودکانیکـه تحـت    با پا نهادن نوزادان و  -

درمان قبلی قرار گرفته اند به سنین جوانی        
و میانسالی فراهم کردن درمانهاي تکمیلی   
و مراقبت و ایجاد کـار و زنـدگی راحـت        
براي آنان جامعه را مورد تهدید قرار دهد         

. 

 دست اندرکاران نظام سالمت و ازجملـه        -
پزشکان را وادار می کنـد کـه مـردم را بـه            

سالم و تحـرك تـشویق و   استفاده از غذاي    
 .ترغیب نمایند 

  
 نظام سالمت خود را موظـف بـه دانـستن         -

راهکارهایی بـراي ایجـاد زنـدگی مناسـب         
 .براي افراد مسن خواهد نمود 

  
 ایجاد بـستري مناسـب بـا تلفیـق زنـدگی           -

سنتی و مدرن براي تربیـت جوانـان کـه در       
آن سالمت جسمی و روحی در نظر گرفتـه   

 شده باشد

 شـدن سـبک زنـدگی ایرانیـان در موضـوعاتی از        صنعتی. 1
تحرکی، افزایش اسـترس و     جمله عادات غذایی ناسالم، کم    

ایـن امـر   . کنـد کاهش روابط اجتماعی حقیقی نمود پیدا می    
ي ایرانی از فـضاي سـنتی بـه فـضاي        با توجه به گذار جامعه    

مدرن و تغییر در نظام ارزشی افراد، سبک زندگی ایرانیان را 
از سـوي دیگـر،     . تغییرات زیادي خواهد کـرد    خوش  دست

. رو اسـت کشور با روند افزایش میانگین سنی جمعیت روبـه   
روند افزایش شاخص امید به زندگی در کنار کـاهش نـرخ            

ایـن دو   . کنـد روند را تـسهیل مـی     ي این کالن  باروري ادامه 
در کنـار هـم     ) صنعتی شدن و پیر شدن جمعیت     (روند  کالن

شـود کـه آثـار و    هـا مـی  وي بـار بیمـاري  منجر به تغییـر الگـ   
-بـه . پیامدهاي مهمی بر نظام سالمت کشور خواهـد داشـت      

عالوه، پیر شدن جمعیت منجر بـه افـزایش شـاخص نـسبت             
به این ترتیب . سرباري و کاهش نیروي کار فعال خواهد شد 

با کاهش نیروي کار فعـال، آمـوزش و تولیـد منـابع انـسانی          
وش تغییـرات بـسیار زیـادي    خـ براي نظام سالمت نیز دسـت   

خواهد شد که این تغییرات در نوع آموزش، عناوین درسی          
  .کنندنمود پیدا می... و 
  

S01 

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

 با شناخت روشهاي تشخیصی و درمانی       -
با مراجعه به اینترنـت و غیـره در صـورت            

 در داخل کشور    فراهم نبودن آن امکانات   
افراد دید منفی نسبت به نظام سالمت پیـدا     
خواهند کـرد کـه ایـن سـالمت جامعـه را        

 .بیشتر تهدید می کند 

 افزایش تحصیالت و آگاهی مردم با عث  -
ــز  درمــانی و      ــه مراک ــع ب ــات بموق مراجع
جلوگیري از خود  درمانی و اعتمـاد بیـشتر     

 .به پزشکان خواهد شد 

  
موظف به تطبیـق بـا    نظام سالمت خود را      -

 .دانسته هاي روز دنیا خواهد دانست 

  
 پزشـکان را ملــزم بــه همــاهنگی خــود بــا  -

  .جهان پیشرفته خواهد نمود 
 

افزایش سـطح تحـصیالت و سـواد و آگـاهی در جامعـه       .  2
. هاي آینده خواهد بودیکی از روندهاي مهم کشور در سال     

نــابع ایـن امـر از یـک سـو بــه دلیـل افـزایش دسترسـی بـه م        
ــد اســتفاده از    ــرزي مانن ــات آســان فرام اطالعــاتی و ارتباط
اینترنت و ماهواره و از سوي دیگر، به دلیل افزایش اهمیـت        

این امـر انتظـارات   . افتدها اتفاق میآموزش در میان خانواده   
ــد داد   ــر خواه ــالمت را تغیی ــام س ــراد از نظ ــارات و . اف انتظ

کل افـزایش نـرخ    ي مردم خود را به ش     یافتهمطالبات افزایش 
گویی بیشتر ایـن  شکایات از نظام سالمت، تقاضا براي پاسخ     

نظام به نیازهاي سالمتی و غیرسالمتی گیرنـدگان خـدمات،          
ي خــدمات بــا کیفیــت و درخواســت بــراي توزیــع عادالنــه

  .خدمات نشان خواهد داد
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 شرح روند )فرصت ها(تاثیر روند   )تهدیدها(تاثیر روند 
ــد  کــ
 روند

 کمبود بودجه سرانه درمان -1

 همکاري نامناسب بین گروهی  -2

 تداخالت بین گروهی -3

ــور    -4 ــان از ام ــرانه درم انحــراف س
تحقیقاتی و فناوري پیشگیري زیربنایی به امور    

 درمانی

 
 

توجه بـه آمـوزش عمـومی بـراي          -1
 پیشگیري ، شناخت و درمان صحیح 

 2-لزوم ارتقاء علمی جامعه

ی ماننــد طــالق، هــاي اجتمــاعافـزایش ناهنجــاري . 3
ــواد   ــصرف م ــان، خــشونت، م بزهکــاري در نوجوان

ایـن رونـد   . شودمخدر و کاهش سن مصرف آن می      
ي سـالمت اجتمـاعی   بر اقدامات نظام سالمت درباره 

  .تاثیر در خور توجهی خواهد داشت
  

S03 

  

 شرح روند )فرصت ها(تاثیر روند   )تهدیدها(تاثیر روند 
ــد  کـ
 روند

مهـاجرا  کاهش نخبگان به دنبـال    -1
 متخصصین

ــه در  -2 ــدي جامعـ ــاهش توانمنـ کـ
 تولید علم و فن اوري

 

ــت    -1 ــه اهمی ــتگذاران ب ــه سیاس توج
social capital 

توجه به توقف مهاجرت نیروهـاي       -2
 متخصص به خارج

توجه بـه اصـل شایـسته سـاالري و         -3
انتصاب نیروهاي توانمند و شایسته در گـزینش        

 ها 

توجه به تربیت نیروهاي متخصص      -4
 در به حل مشکالتکار آمد که قا

ــه کــاهش ســرمایه.  4 ي اجتمــاعی در جامعــه منجــر ب
هاي مختلف نظام   کاهش اعتماد و مشارکت در بخش     

این امر به جدا افتادن نظـام     . سالمت کشور خواهد شد   
انجامد و فضاي بدبینی و نارضایتی سالمت از مردم می 

  .از خدمات را در میان افراد جامعه ایجاد خواهد کرد
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 شرح روند  )فرصت ها(تاثیر روند   )تهدیدها(اثیر روند ت
ــد  کـــــ
 روند

تاکید بیش از حد به تحصیالت تکمیلـی   -
ــطوح     ــه س ــه ب ــدن از توج ــث دور مان باع

  عمومی تر سالمت می گردد
رقابت ناسالم موجب از بین رفتن اخالق       -

پزشکی و تعهدات معنوي در متخصـصین     
  می گردد

 باعث گرایش پزشکان و متخصـصین بـه   -
شغل هاي غیر مرتبط و هدر رفتن سـرمایه      
هاي ملی صرف شـده جهـت تربیـت ایـن       

 پزشکان میگردد

تاکید بیش از حـد بـه تحـصیالت تکمیلـی       -
باعث دور ماندن از توجه به سطوح عمـومی         

  تر سالمت می گردد
رقابت ناسالم موجب از بـین رفـتن اخـالق          -

پزشکی و تعهدات معنوي در متخصصین می 
  گردد

یش پزشــکان و متخصـصین بــه  باعـث گـرا  -
شغل هاي غیر مـرتبط و هـدر رفـتن سـرمایه          
هـاي ملـی صــرف شـده جهــت تربیـت ایــن     

 پزشکان میگردد

تربیت افراد متخصص در هـر حـوزه بـه پیـشبرد اهـداف             -
  پژوهشی در حوزه مربوطه کمک می کند-درمانی

  
به تشکیل تیم هاي تحقیقاتی در زمینه بیماري هـاي قلبـی    -

   وسیعتر فعالیت کمک می کندکودکان با حوزه
رقابت سالم موجب تقویت توانایی علمی براي ورورد به          -

  رشته علمی مورد نظر می شود
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 شرح روند )فرصت ها(تاثیر روند   )تهدیدها(تاثیر روند 
کــــد 
 روند

عدم توجه بـه بیمـاري هـاي جـدي ماننـد            -
بیماري هاي قلبی مادرزادي توسـط بخـش         

  خصوصی
  
درمـانی  – روش هاي تشخیصی    استفاده از -

ــاالتر در بخــش خــصو صــی در   بــا هزینــه ب
حالیکــه بیمــاري هــاي قلبــی بــا روش هــاي 
تشخیصی ساده تـر نیـز ممکـن اسـت قابـل             

 تشخیص باشند

آگاهی بخشی در مورد خطرات و عـوارض روش         -
  .هاي درمانی غیر ضروري

  
تقویت نظارت بـر امـور درمـانی در بخـش خـصو             -
  .صی

  
حلهایی جهت توجه عموم مـردم از       پیدا کردن راه    -

روش هاي درمانی نادرست به مسائل مهمتر بهداشتی 
  .عروقی-مانند پیشگیري ار عوامل خطر قلبی

گرایی در میان اقشار مختلف جامعـه       افزایش مصرف . 6
. خود را به شکل یـک رونـد پیوسـته نـشان خواهـد داد              

مدگرایی نیز در کنـار گـرایش بـه اسـتفاده از خـدمات              
هاي زیبایی، لیزر درمانی و سالمتی مانند جراحیلوکس 

هـاي غـذایی الغـري افـزایش خواهـد          استفاده از رژیـم   
افزایش این موارد، موجب تغییر در نوع خـدمات    . یافت

از . هایی از جامعـه خواهـد شـد       سالمت مورد نیاز گروه   
ي این خدمات از طریـق   جا که عمده  سوي دیگر، از آن   

شـود،  ي مـردم فـراهم مـی      دهندگان خصوصی بـرا   ارایه
نظارت اثربخش بر چگونگی و کیفیت ایـن خـدمات از      

  .شودسزایی برخوردار میاهمیت به
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 شرح روند )فرصت ها(تاثیر روند   )تهدیدها(تاثیر روند 
کـــد 
 روند

ــاهش   - ــشینی موجــب ک ــزایش حاشــیه ن اف
شاخص هاي بهداشت عمومی و عدم توجـه      

بیماري هـاي   به بیما ري هاي جدي تر مانند        
  قلبی عروقی
  . می گردد

مهاجرت هاي غیـر قـانونی بـه ایـن منـاطق          -
موجب افزایش شیوع بیماري هاي واگیر دار 
 .و به خطر افتادن سالمت کودکان می شود

آگاهی بخشی به این جمعیت ها بـه بهبـود شـاخص        -
ــان     ــالمت بخــصوص در کودک ــت و س ــاي بهداش ه

  .کمک می کند
نوان سطح اولیـه ارجـا بـه    توجه به مراکز بهداشت بع  -

بهبود سطح سالمت در این مناطق و ارجا بیماري هاي 
عروقـی بـه سـطوح    -جدي تر مانند بیماري هاي قلبی  

  .باالتر کمک می کند

ي نشینی یکی از روندهاي مهم در آیندهافزایش حاشیه. 7
-این امر موجب کاهش خـدمات     . رودشمار می کشور به 

در ایـن نـواحی     . واهد شـد  رسانی دولتی به این نواحی خ     
ترین خـدمات بهداشـتی از جملـه آب    ايدسترسی به پایه  

تـرین  آشامیدنی سالم، بهداشت محیطی و امنیت در پایین 
جا که پیدایش ایـن     عالوه، از آن  به. سطح خود قرار دارد   

-اي، عمدتا به شکل غیرقانونی صورت می      نواحی حاشیه 

نی در ایـن  پذیرد، امکان احـداث مراکـز بهداشـتی درمـا      
نواحی بسیار کم است و با توجه به جمعیت نسبی و تنوع     
نژادي بـاالي ایـن منـاطق در کنـار سـطح بـاالي جـرم و           
بزهکاري و سطح پایین سـواد و آگـاهی، نبـود امکانـات        

ــسیار جــدي خواهــد  پایــه ي بهداشــتی و ســالمت تــاثیر ب
  .داشت
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  )EN   (روندهاي محیط زیست  -8-1-3

 شرح روند )فرصت ها(تاثیر روند   )تهدیدها (تاثیر روند
ــد  کـ
 روند

ــسانی متخــصص در    -3 ــروي ان ــود نی کمب
  شناخت و درمان

 کمبود امکانات تشخیصی -4

 کمبود تخت هاي بیمارستانی  -5

ــانی در    -6 ــدمات رس ــت خ ــاهش کیفی ک
 تشخیص و درمان بیماران به دلیل کثرت مراجعات

 کمبود بودجه سرانه درمان -7

  همکاري نامناسب بین گروهی -8

 تداخالت بین گروهی -9

افـزایش فراوانـی بیماریهـاي عفـونی بــا      -10
 اجرام نو وسوش هاي خطرناك مقاوم به درمان

 
کاهش توانمندي جامعه در تولید علم و  -11

 فن اوري

انحراف سرانه درمان از امور تحقیقاتی        -12
 و فناوري پیشگیري زیربنایی به امور درمانی 

 

توجه به لـزوم شـناخت بیمـاري در       -2
   و غربالگري جنین دوره جنینی

ــناخت  -3 ــت شـ ــی جهـ تحقیـــق علمـ
 CHDصحیح عوامل محیطی مرتبط با بیماري 

ــشکل هــا و   -4 ــشکیل وســاماندهی ت ت
کمیتـه هـاي تحقیقــاتی جهـت ارزیـابی عوامــل     

 مسبب بروز بیماري

ــراي   -5 ــه آمــوزش عمــومی ب توجــه ب
 پیشگیري ، شناخت و درمان صحیح 

 لزوم ارتقاء علمی جامعه  -6

  
  

ــسماندهاي. 1 ــزایش پ ــصرف ســموم  اف ــاك، م  خطرن
آفـات نبـاتی و مـواد صـنعتی در کنـار آشـکار شــدن       

هاي پیشرفته مانند محیطی فناوريتدریجی آثار زیست
-ریزفناوري و فناوري زیستی موجب افزایش آالینده      

این امر  . محیطی در آب و هوا خواهد شد      هاي زیست 
ي ازون، گـرم شـدن   دیدن الیـه عوارضی مانند آسیب  

هـا و  هـاي ناشـی از آلـودگی   بیمـاري زمـین، افـزایش   
. شـود هـا و تنـوع زیـستی و ژنتیکـی مـی      کاهش گونه 

ها در ي این روند ممکن است الگوي بار بیماري      ادامه
  .کشور را تغییر دهد

  

ENV1 

 

 شرح روند )فرصت ها(تاثیر روند   )تهدیدها(تاثیر روند 
ــد  کــ
 روند

کمبود نیروي انسانی متخصص در شناخت  -1
  و درمان

 د امکانات تشخیصیکمبو -2

 کمبود تخت هاي بیمارستانی  -3

ــانی در    -4 ــدمات رسـ ــت خـ ــاهش کیفیـ کـ
 تشخیص و درمان بیماران به دلیل کثرت مراجعات

 کمبود بودجه سرانه درمان -5

 همکاري نامناسب بین گروهی  -6

 تداخالت بین گروهی -7

افزایش فراوانی بیماریهاي عفونی با اجرام       -8
 نو وسوش هاي خطرناك مقاوم به درمان

ــاوري  ان حــراف ســرانه درمــان از امــور تحقیقــاتی و فن
 پیشگیري زیربنایی به امور درمانی 

تهیه واکسن ها و داروهاي نو مدار   -1
  درمان و پیشگیري 

لزوم توجـه تولیـد علـم و فنـاوري       -2
 موجی متناسب با مشکالت طبیعی غیر منتظر ،

ــشگیري    -3 ــاي پی ــه ه ــشکیل کمیت ت
 درمان خصوصاً د رمـوارد بالیـاي طبیعـی غیـر      

 منتظره

  
  
  

ي روند گرم شدن زمین که در درازمدت،      ادامه. 2
ــاي    ــزایش بالی ــک و اف ــرات بیولوژی موجــب تغیی

-مـی ... سـالی، توفـان و      طبیعی مانند سیل، خشک   

ــرات جهــانی آب و هــوا موجــب   . شــود ــن تغیی ای
هاي عفـونی متـداول و بـروز        کاهش شیوع بیماري  

 يهاي عفونی نوپدید و بازپدیـد در حـوزه        بیماري
  .شودسالمت افراد جامعه می
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 شرح روند )فرصت ها(تاثیر روند   )تهدیدها(تاثیر روند 
ــد  کــ
 روند

فراهم نمودن محیط زیست سالم براي بهبودي وضـعیت         ---------
  PH علی الخصوص CHDبیماران مبتال به 

رویه از منابع طبیعی با توجه بـه   برداري بی ي بهره ادامه. 3
ین منابع موجب حرکـت بـه سـمت زوال          محدود بودن ا  

از سوي دیگر، این محدودیت منجر      . گردداین منابع می  
ي منـابع انـرژي نـو و        به افزایش اقبـال بـه سـمت توسـعه         

تجدیدپذیر خواهد شد و منابع نظام سـالمت نیـز بـه ایـن        
  .ها سوق پیدا خواهد کردحوزه

  

ENV3 

 

 رح روندش )فرصت ها(تاثیر روند   )تهدیدها(تاثیر روند 
کــــد 
 روند

هـاي سـبز و کـاربرد مـواد         افزایش توجـه بـه فنـاوري      . 4  -------- --------
پذیر منجـر بـه اخـذ اسـتانداردهاي         محیطی تجزیه زیست
محیطـی و در نتیجـه افـزایش اعتبـار و         المللی زیـست  بین

. ي نظام سالمت کشور در جهان خواهـد شـد         بهبود رتبه 
 کشور به بازارهـاي  این امر موجب دستیابی نظام سالمت   

  .جدید براي محصوالت و خدمات خود خواهد شد
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 شرح روند )فرصت ها(تاثیر روند   )تهدیدها(تاثیر روند 
کـــــد 
 روند

باعثــشلوغ ترشــدن مراکــز دولتــی و طــوالنی  -
 . شدن زمان انتظار بیماران میشود 

  
 ممکنست به خانواده هـاي کـم درآمـد فـشار         -

ــالی وارد شــده و ند ــه  م اشــتن بهداشــت و تغذی
مناسب منجر به عقب ماندگی رشد جسمی و در 
نهایت رشد فکـري شـده و بهداشـت جامعـه را            

 .بخطر اندازد

  
 بهـــره گیـــري از راهکارهـــاي  غیـــر علمـــی -

تشخیصی و درمـان غلـط بیمـاران خـصوصاً در        
مورد  کودکان سالمتی آنان را مورد تهیدي قرا    

 .دهد 

  
ان بعلت مشکل مالی     عدم مراجعه بموقع بیمار    -

و یا مراجعه در مراحل پیشرفته بیماري که خود         
منجر به پیچیدگی در تشخیص و درمان بموقع و 

 .صحیح خواهد شد 

 فرصتی جهت تولید و دست یابی به تکنولوژي      -
مدرن در تشخیص دردرمان بیماریهاي از جملـه         

 .بیماریهاي مادرزادي قلبی ایجاد می کند 

  
ی و درمــانی از مراحعــات   در زمینــه بهداشــت -

بیخودي به مراکز درمانی و از مصرف بـی رویـه      
 .داروها جلوگیري می کند

  
  صرفه جویی را در افـراد جامعـه افـزایش مـی         -

دهد که خود به کاهش هزینه خـانوار و افـزایش          
 .پس انداز کمک میکند

  
 در طوالنی مدت خانواده ها ه درست مـصرف     -

مصارف دیگر یـاد  کردن را چه از نظر درمانی و     
  .می گیرند 

سـازي  ي خصوصیتحریم اقتصادي و توسعه   . 1
ها منجر به رشد اقتـصادي     و هدفمندکردن یارانه  

بینی، کاهش قدرت خریـد مـردم،       غیرقابل پیش 
هاي بـاال و پـایین   افزایش اختالف درآمد دهک 

ــه  ــزایش هزین ــورم و اف ــزایش ت هــاي جامعــه، اف
زجیب خانوار  ابهداشتی درمانی و افزایش هزینه    

ها از اقتـصاد خـانواده و       درك خانواده . شودمی
  .یابدسفره افزایش می
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   )ECO  (روندهاي اقتصادي  -8-1-4

 شرح روند )فرصت ها(تاثیر روند   )تهدیدها(اثیر روند 
کـــــد 
 روند

 . وابستگی بخارج بیشتر میشود -

    منجر به فررنخبگان از کشور می شود -
ــوآوري در جامعــه کــم   امکــان پیــشر- فت و ن

میشود تشخیص و درمانی بارمالی خواهد داشت 
.  

 کشورهاي پیشرفته براحتی میتواننـد تقاضـاي        -
القایی در کـشور ایجـاد و منجـر بـه اسـتفاده از         
فناوریهاي غیر ضروري در درمان بیماریها شوند 

 . 

ــانی   - ــصی و درم ــا اســتفاده از وســایل تشخی  ب
تن افزایش بار مالی بـین   با در نظر گرف   ( پیشرفته  

غنی و فقیر فاصله زیاد پیدا شده و نارضـایتی را         
 .در میان افرا د کم درآمد زیاد می کند 

 منجــر بــه اســتفاده ازتکنولوژیهــاي ارزان و    -
پیشرفته دنیا میشود که خود به تشخیصهاي بهتـر      
در بیماریها و درمان آنها کمـک مـی کنـد و بـا           

ــت از  ســرمایه گــذاران خــا   رجی امکــان حمای
استفاده از تجهیزات پیشرفته بیشتر می شود و بـا          
ــزات    ــود تجهی ــشکل کمب ــدن واردات م آزادش
ــب     ــته قل ــورد نیازبخــصوص در رش ــکی م پزش

 .کودکان  از بین میرود 

 امکــان صــادرات ابزارهــاي پزشــکی ســاخت -
 .داخل به کشورهاي همجوار فراهم می شود 

ــا دانــشمندان خــارج ا- ز  تعامــل علمــی بیــشتر ب
کشور بخصوص در زمینه بیماریهاي مـادرزادي    

  .قلب حاصل می شود 

ــصادي؛  . 2 در صــورت عــدم وجــود تحــریم اقت
هـاي گمرکـی و   جهانی شدن سبب کاهش تعرفه  

تاثیر بـر صـنعت داخلـی، حمایـت و حفاظـت از        
گذاري خـارجی،  حقوق مالکیت معنوي، سرمایه   

ي صادرات و واردات، افـزایش بازارهـاي    توسعه
ــمی ــله  غیررس ــزایش فاص ــاق و اف ــین  و قاچ ي ب

کشورهاي غنی و فقیـر و افـزایش نـرخ بیکـاري           
  .گرددمی
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 روند

 پیدایش فناوریهاي نوظهور چه داخلـی   -
و خارجی بیشتر تشخیصی و درمانی بوده 

 .پیشگیري به فراموشی سپرده شود 

ت کشور دراختیار تعداد معدود   اعتبارا -
قــرار بگیــرد  و تولیــدات داخلــی بجــاي 
استفاده در داخل کـشور  بخـارج صـادر     

 . شود 

  
 ممکنست امکانات بهداشتی و درمـانی      -

جامعه که افراد دهک هـاي پـائین از آن          
استفاده می کنند نادیده گرفته شود و در        
جامعـه ایکـه در صــد افـراد کـم درآمــد     

 وارد شده بیشتر خواهـد      بیشتر باشد لطمه  
 .کرد 

 نگاه اقتصادي به تولید علـم منجـر بـه افـزایش             -
تشکلهاي علمی و مراکز تحقیقاتی در داخلی در     
تولید علم و فناوري و نوآوري در رشـته خواهـد       
شد که میتواند با کشورهاي پیشرفته رقابت نموده  
و موجب جذب بیماران منطقه جهت تشخیص و        

 ارز  به داخل کشور شود  درمان و کمک به ورود
. 

 ایجاد روشهاي جدید تشخیـصی و درمـانی در     -
داخل کشور منجر به خدمات رسانی بهتر درمانی 

 .براي کودکان با مشکل قلبی می شود 

  
 تولیــد فناوریهــاي پیــشرفته در کــشور بــا عــث -

کاهش هزینـه هـا و جلـوگیري از خـروج ارز از           
یشرفته کشور می شود و  وابستگی به کشورهاي پ

  .را کم می کند 

نگاه اقتصادي به تولید علم و فناوري سـبب فراگیـر           . 3
ي هــاي نوظهــور در کــشورها و توســعهشــدن فنــاوري

-صادرات و افزایش اعتبارات به تولیدکنندگان و بنگاه  

هاي اقتصادي کوچک و متوسـط، شکـست تـدریجی       
گردد و توجه هر چه بیشتر      انحصار فناوري پیشرفته می   

یت معنوي، تغییرات قانونی ثبت پتنت، افـزایش   به مالک 
  . سرعت تبدیل ایده به محصول قابل انتظار است
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 شرح روند )فرصت ها(تاثیر روند   )تهدیدها(تاثیر روند 
کـــــد 
 روند

ــام خــدمات    - ــه شــامل تم  امکــان دارد کــه پوشــش بیم
تشخیصی ودرمانی مورد انتظار در بیماریهـاي مـادرزادي    

  .ب کودکان نباشد بخصوص  قل
 نتیجه آن عدم تـشخیص و درمـان زودرس و پیچیـده و     -

  .غیر قابل عمل شدن تعدادي از بیماران خواهدشد 
 با توجه به توسعه توریسم درمانی افراد با بضاعت مـالی     -

درمان درخارج از کشور را انتخاب خواهند کرد و اعزام       
 و بیماران بیـشتر شـده  فاصـله طبقـاتی در امـر تشخیـصی         

  .درمان بیشتر خواهد شد 
 تغییرات محیط زیست که منجربـه بیماریهـاي نوظهـور         -

میـشود ممکنــست بعلـت نبــودن و یـا هزینــه هـاي بــاالي     
تشخیصی و درمانی در داخـل کـشور سـالمتی جامعـه را       

 .مورد تهدید قرار دهد 

 افزایش پوشش جمعیتی بیمه و ایجاد خدمات        -
ــه تعــداد   ــا ارائ ــول پایــه نظــام ســالمت ب ــل قب قاب

خــدمات تشخیــصی و درمــانی بــه آحــاد مــردم  
کشور به تشخیص و درمان بیماریهاي مادرزادي 

 .قلب  نیز کودکان کمک می کنند 

  
 توسعه مراکز تحت پوشش بیمـه و تـسهیل در      -

خدمت دهی در سرتاسر کشور از نظر پیشگیري 
و تشخیص و درمانی سالمت جامعه را بهتر مـی         

  .کند 
-   

اي هـاي بودجـه   دودیتافزایش محـ  . 4
ــار   ــزایش ب بخــش ســالمت ناشــی از اف

هـــاي اقتــصادي و بهداشـــتی بیمــاري  
هاي نوظهور ناشـی    غیرواگیر و بیماري  

ــیط  ــرات مح ــزایش  از تغیی ــست، اف زی
گرایش بـه پوشـش همگـانی خـدمات         

ي نظام سالمت و افـزایش پوشـش         پایه
ــه ازاي   ــت بـ ــه، پرداخـ ــی بیمـ جمعیتـ

یش پیامدهاي سالمت و عملکـرد، افـزا    
-تمایـل جامعـه بـه کنتـرل رفتـار ارایــه     

کنندگان خدمت را تحـت تـاثیر قـرار         
چنین تغییر نگـرش جهـانی   هم. دهد  می

اي، اي بـه سـرمایه    به سـالمت از هزینـه     
-ي توریسمتجاري شدن طب و توسعه    

  تواند مورد انتظار باشددرمانی می

ECO4 
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 تخریب محیط زیست بـار بیماریهـا از جملـه        -
 .بیماریهاي مادرزادي قلب را افزایش می دهد 

 افزایش رشد اقتصادي منجر بـه دسـت یـابی بـه      -
  فناوریهاي پیشرفته دنیا می شود

افزایش رشد اقتصادي کـشورهاي در حـال توسـعه بـا      . 5
افـزایش مـصرف  انـرژي در جهـان همـراه بـوده کـه بــه        

در (زیـست  ش توجه به بار اقتصادي تخریب محـیط    افزای
-ي یارانهو بهبود سازوکارهاي ارایه) سطح ملی و جهانی  

هاي مالی با هـدف حفاظـت منـابع محیطـی در جهـان و              
گیـري مکـانیزم جبـران خریـد     تقویت حمایـت از شـکل     

 .گرددهاي طبیعی ملی در جهان منجر میارزش
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تغییرات مکرر مدیریت تاثیر منفـی بـر پیـشرفت          
  .برنامه هاي علمی پژوهشی دارد

طوالنی شـدن مراحـل قـانونی و اجرایـی شـدن       -
  .پژوهش ها مثال دریافت بودجه هاي تحقیقاتی

  .عدم تداوم روند دریافت و تامین بودجه-
  .عدم رقابتی شدن در عرصه علم و فناوري-
ه هـا از بـاالي هـرم اجرایـی تـا       هدر رفتن هزینـ   -

  رسیدن به مراحل پاینتر
  مثال از وزارتخانه تا بیمارستان

توجه بیش از حد به نوآوري و غفلت از توجـه           -
  به مسائل عمومی سالمت

ــه ســلیقه پژوهــشگر در انتخــاب   - عــدم توجــه ب
 .موضوع تحقیقی

حمایت جامع تر از روند توسعه علم و دسترسی   -
ی بیشتر در زمیتـه بیماریهـاي     به بودجه و منابع مال    
  .مادرزادي قلب

پیشبرد برنامه و اهداف اصلی تحقیقاتی مربـوط        -
  .به گروه قلب اطفال بر اساس برنامه راهبردي

  تقسیم عادالنه بودجه-
  . پژو هشی در زیر گرو هاي مختلف قلب اظفال

مــسئول دانــستن دولــت در حمایــت و پیگیــري -
  .نتایج پژوهش ها

نگر و کالن بـه مـسائل سـالمت       دید گاه جامعه    -
  .در گروه کودکان و قلب اطفال

ــش و  ادامــه. 1 ــم و در نتیجــه دان ــه عل ي توجــه سیاســی ب
هـاي  فناوري سـالمت کـه منجـر بـه حمایـت از نـوآوري        

بـر ایـن اسـاس،     . گـردد ي یک از سوي دولت مـی      درجه
شـکل  توانـد بـه   هاي پژوهش و فناوري می    برخی از هزینه  

ي پژوهـشی   انجام شـود و بودجـه    مستقیم از طرف دولت   
توانـد صـرف حـل مـشکالت مـردم و           وزارت متبوع مـی   
  .سالمت کشور گردد
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 روند

نا کامل ماندن  پروژ ه ها بعلت عدم ارتباط و همـاهنگی        -
  با سایر سازمان ها و ارگان ها

پر رنگ شدن بعـد درمـاتی و کمـر نـگ شـدن مـسائل               -
پژوهشی با توجه به کـم بـودن بودجـه تحقیقـاتی وزارت       

  کلبهداشت نسبت به بودجه 
اطال عات ناکافی و محدود به وزارت بهداشت منجر بـه     -

  تفسیر نادرست از نوع بیماري و مدیریت غلظ می گردد
عدم ورود تجهیزات پیشرفته مانند دستگاه هـاي آ نژیـو           -

 گرافی بعلت عدم هماهنگی با وزارت بهداشت

پیدا کردن کار گروه ها و کمیته هاي بـا راه کـار     -
در ظو ل زمان که تحت هاي مشخص و عدم تغییر 

  .تاثیر مسائل سیاسی قرار نگیرد
  
برنامه ریزي هاي ظوالتی مدت درماتی پژوهشی  -

فلب کوذکان و پیش بینـی عوامـل اخـالل گـر از              
جمله سیاسی و پـیش بینـی روش هـاي پیـشگیري            

  .جهت جلو گیري از اخالل در پیشرفت علم

-گرایی سیاسی و ادامه یافتن تـنش    تداوم درون . 2

سیاسی به همراه سیاست زدگی که می تواند       هاي  
تولیت وزارت خانه هاي مرتبط بـا سـالمت را بـه            

ــد    ــوق ده ــم س ــا ه ــاري ب ــدم همک ــه . ع در نتیج
مشکالت نظام سالمت فقط در حد اختیار و تـوان     
ــه پیگیــري و حــل شــدن  وزارت بهداشــت قــادر ب

  .خواهد بود
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رفتن راهی که سایر کشور هـا در زمینـه      -
درمان بیمار ي هاي قلبی مـدت هـا پـیش           

  پیموده اند
ندان ایرانی به عرصه    عدم راه یابی دانشم   -

  هاي جهانی
کاهش بهبود شـاخص هـاي سـالمت بـا        -

توجه به خارج شدن موضـوع سـالمت از          
  اولویت ها

   طوالنی شدن انجام -
  پروژه ها

موجب به خظر افتادن سالمت بخـصوص       
ــی کــه   ــا بیمــاري هــاي قلب در کودکــان ب

 آسیب پذیر ترند می گردد

کشف دارو ها یا روش هـاي جدیـد تشخیـصی بـا             
  وجه به نیاز هاي اپیدمیولوژي منظفه اي و کشوريت

  
افزایش اعتماد به نفـس در پژوهـشگران و ایجـاد            -

  اتحاد علمی پژوهشی
  
تاسیس مراکز جدید تحقیقاتی قلب کودکـان در        -

  بیمارستانها ي مختلف

هـاي جهـانی    سـتیزي قـدرت   ي رویکرد ایران  ادامه. 3
 هـاي اقتـصادي و  منجر به افزایش و گـسترش تحـریم    

شـود کـه در     فناورانه و تبادالت اجتمـاعی ایـران مـی        
ي آن، توجه مسووالن به موضوعات روز سـوق      نتیجه

-کند و موضوع سـالمت از فهرسـت اولویـت    پیدا می 

عـالوه، نظـام سـالمت      بـه . شـود هاي آنان خـارج مـی     
هـاي  گیري از فنـاوري کشور در بلندمدت امکان بهره  

  .پیشرفته و مناسب را بدست خواهد آورد
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 روند

ــت     ــسانی بعل ــالی و ان ــابع م ــتن من ــدر رف ه
  .تشنجات بین احزاب مختلف

  
ــی    - ــه علم ــد در زمین ــراد کارم ــذف اف ح

پژوهـشی بـا توجـه بــه گـرایش سیاسـی یــا      
  .احزابی

  
ــورد  - ــدگاه مناســب در م عــدم داشــتن دی

ــب   ــادرزادي قل ــک بیماریهــاي م ــوان ی بعن
بیماري قابل درمان منجر به کنـار گذاشـتن        
برنامـه ریـزي و تخـصیص بودجـه در حـل      
مشکالت درمانی مربوط بـه ایـن کودکـان         

 میگردد   

لزوم افـزایش اطـالع رسـانی عمـومی و تخصـصی            
  .براي آگاه کردن احزاب مختلف

  
  .تاکید اسالم بر حفط سالمت وتوحه به شان انسان-
  
اه مشترك نطـام سـالمت در   کمک به تبیین دیدگ  -

  .احزاب مختلف

-ي روند عدم وجود فلسفه و دیدگاه مناسب دربارهادامه. 4

هاي ي سالمت و ابعاد مختلف آن در میان احزاب و تشکل 
ي نظـام  شـود مـشکالت پیچیـده   سیاسی کشور موجب مـی   

سالمت، کماکان به شکل سابق باقی بماننـد و عـزم جـدي              
ــودن آن  ــرف نمــ ــراي درك و برطــ ــهبــ ــا در بدنــ ي هــ

  .اجرایی کشور شکل نگیرد/سیاسی
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کمرنگ شدن بخش خصوصی بعنوان یک      
  منبع
ــالی ــاتی  - م ــه هــاي درم ــدیریتی در برنام م

  .تحقیقاتی قلب کودکان
  
ــر نامــه هــاي درمــانی  - اخــتالل در اتجــام ب

ــه دلیــل خــ  روج ســازمان هــاي تحقیقــاتی ب
 .وابسته 

کوتاه شدن زمان انجام تحقیقـات و پـروژه هـا بـا          -
  .توجه به رقابتی شدن

ایجاد راه کار هـاي قـانونی بـراي عـدم برخـورد              -
  .سلیقه اي با مسئله سالمت

استفاده بهتر از منابع وبهره وري و افزایش کیفیت    -
  .خدمات

سـازي دولـت براسـاس قـوانین        ي روند کوچـک   ادامه. 5
-شود سیاسـت  که موجب می44ختلف و از جمله اصل     م

هاي خود ماننـد  مداران توجه بیشتري را معطوف به داشته      
آموزش و سالمت داشته باشـند کـه در نهایـت منجـر بـه                
مطرح شدن موضوع سالمت به عنوان دیالوگ برتـر بـین           

مجمع، مجلس، دولـت و     : گذار از جمله  نهادهاي سیاست 
این توجه منجـر  . ان خواهد شد  دیگر بازیگران سیاسی ایر   

گیـري  گیري تحقیقات در نظـام سـالمت، شـکل        به شکل 
هاي بررسی مشکل و رقابت بین نهادها بـراي سـبقت          پانل

-تواند حوزهچنین میهم. گرفتن در این زمینه خواهد شد   

ي هاي صنعتی و اقتـصادي وزارت بهداشـت را از حیطـه            
و موجـب  خانه خارج کـرده     مدیریت مستقیم این وزارت   

ي نظام ي آیندهسالهدگرگونی مداوم در طول زمان پانزده    
  .سالمت کشور شود

PO5 

  اولویت بندي  فرصتهاي برآمده از روندهاي آینده بر اساس قطعیت و اهمیت تاثیرات-1-8جدول
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  1 توجه بیشتر  به اصل شایسته ساالري 
  2 ارتقاء شیوه هاي آموزشی
  3  دانش پزشکان الزام براي  روزآمد بودن

CHD4 بوجود امدن زمینه هاي جدید پژوهش مثال در مورد عوامل محیطی ایجاد 

  5  افزایش دسترسی به خدمات با استفاده  از فناوري اطالعات و ارتباطات
  6  گسترش پوشش بیمه  وتسهیل  دسترسی به خدمات

  7  االترگسترش مراکز درمانی سطح اول  و امکان ارجاع بیماران به سطوح ب
  8 حمایت از توسعه علم و فناوري از سوي دولت
  9  توسعه تولید فناوري هاي پیشرفته در کشور

  10  توجه بیشتر به پیشگیري در  آموزش عمومی 
  11  تقویت نظارت بر امور درمانی

  12  ارتقاء فناوري هاي تشخیصی و درمانی
  13 گسترش دیدگاه جامعه نگر
  14 اتی رشته قلب اطفال پیشبرد برنامه هاي تحقیق

  15  افزایش توجه به غربالگري  بیماریها در دوران جنینی 
  16  ترویج شیوه صحیح زندگی و راهکارهاي کاهش عوامل خطر

  17  گسترش شیوه هاي جدید آموزش عمومی  
  18  افزایش دسترسی به فناوریهاي پیشرفته 

  19  نی غیرضروري  افزایش آگاهی در مورد خطرات و عوارض روشهاي درما
  20  افزایش تعامل با دانشمندان خارج از کشور

  21  کاهش هزینه هاي  درمانی در صورت تولید فناوري هاي پیشرفته در کشور
  22  کاهش مراجعات بی مورد به پزشکان

  23  گسترش توریسم درمانی
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 طعیت و اهمیت تاثیراتاولویت بندي   تهدیدهاي برآمده از روندهاي آینده بر اساس ق.-2-8جدول

   
  1  افزایش هزینه هاي درمان کودکان و نوجوانان  مبتال به بیماریهاي  مزمن 

  2  ) تخصص گرایی(کم رنگ تر شدن نگاه جامع به بیمار  
  3  کم رنگ شدن اخالق پزشکی و معنویات

  4 عدم همکاري بین بخشی براي مشکالت چند بعدي
  5  هشمعضالت دولتی شدن کامل بودجه پژو

  6  به  خطر افتادن سالمت جامعه در اثر تحریمها
  7 مهاجرت نخبگان و کاهش توانمندي  در تولید علم و فناوري
  8  کنار گذاشته شدن برخی  افراد کارآمد به دلیل گرایش سیاسی

  9  بدتر شدن شاخصهاي عدالت 
  10  تداخل  فعالیتها  و همکاري بین گروهی نامناسب

  11   براي بیماریهاي صعب العالجپوشش ناکافی بیمه
  12 درك ناقص و سطحی از شیوه ها و اصول آموزش پزشکی

  13 تاکید بیش از حد به تحصیالت تکمیلی و غفلت از سطوح عمومی
طوالنی تر شدن فرایند دستیابی به محصول پژوهش بر اثر عدم تعامل با سایر مراکـز      

 بین المللی

14  

  15   مادرزاديعدم توجه به بیماریهاي قلبی
  16  توجه ناکافی دولت به تحقیقات ژنتیک پزشکی و ضایعات مادرزادي قلب 

  17  نبود مرکز ثبت بیماریهاي قلبی کودکان در کشور
  18  نبود مرکز تحقیقات  بیماریهاي قلب و عروق کودکان

  19  افزایش شیوع بیماریهاي واگیر در حاشیه شهرها 
  20  در کشوربه سبب مشاهده کشورهاي پیشرفتهدید منفی نسبت به نظام سالمت 

  21  افزایش تقاضاي القایی براي دریافت خدمات 
  22 انحراف سرانه پژوهش به امور درمان 
  23  کم رنگ شدن خدمات پیشگیري

کمبــود نیــروي انــسانی ، بودجــه تخــت و امکانــات  در صــورت شــیوع بیماریهــاي  
  نوظهور 

24  



  ممیزي رشته فوق تخصصی قلب کودکان

 
 معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري

٥٠ 
 

 

  SWOTتهدید و فرصت تحلیل  و تحلیل نقاط قوت وضعف-8-2

  :نقاط قوت سامانه قلب کودکان 8-3-1

   : نقاط قوت عمومی

  انگیزه مثبت اعضاء در تربیت نیرو و ارتقاء کیفیت خدمات •
  رشد و شکوفایی در کلیه حیطه هاي قلب کودکان  •
 ارتباط بین المللی با مراکز معتبر علمی و ارتباط سازنده بین گروهی باتشکلهاي علمی مختلف •

 اولین رشته فوق تخصصی ایجاد شده در رشته کودکان در کشور و ایجاد الگویی براي سایر رشته هاي فوق تخصصی •
  نقاط قوت سامانه قلب کودکان: 3-8جدول 

  پژوهش  آموزش  درمان

ه خـدمات در            -  پوشش  بـاالي دسترسـی ـب
  سطح کشور

 وجود نیروهاي کار آمد  فوق تخصصی - 

ــ   -  ــشرفته مطـ ــات پیـ ــتفاده از امکانـ ابق اسـ
 استانداردهاي مراکز بین المللی

ارائــه خــدمات بــه اقــشار کــم درآمــد در   - 
  دانشگاهی–مراکز دولتی 

ارتقــاء ســـطح ارائـــه خـــدمات درمـــانی   - 
در مورد بیماري هاي صعب العالج که در    "خصوصا

 .گذشته قابل انجام نبوده است

ارائه و بکارگیري خدمات درمـانی بـرون     - 
 مرزي به کشورهاي همسایه

یشگیري و غربالگري جدیددر    روشهاي پ  - 
  زمینه بیماریهاي قلب اطفال دردوره جنینی

  تشکلیل انجمن هاي علمی  - 
 برگزاري کارگاه ها و سمینارها ي علمی - 

ــراي     -  ــشگاهی ب ــاي دان ــسیل ه وجــود پتان
 تربیت نیروهاي انسانی

وجود اساتید توانمند وجـوان و مـسئولیت        - 
  درمانی –پذیر در مرکز آموزشی 

ي و نــوآوري و کــسب عالقــه بــه یــادگیر - 
 دانش جدید در استادان و فراگیران 

  وجود انجمن علمی قلب کودکان - 

وجود انگیزه مثبت اعضاي این گـروه در         - 
 تربیت نیرو و ارتقاء کیفیت خدمات

 -   

افزایش مقاالت ثبت شده     - 
 در عرصه بین المللی

  
وجود بستر مناسـب بـراي       - 

 انجام فعالیت هاي متعدد پژوهشی

 برجسته در ایـن      شامل وجود اساتید  
  رشته
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  :نقاط ضعف سامانه قلب کودکان-8-3-2

  نقاط ضعف عمومی

 عدم شناخت این رشته و توانمندیهاي آن بوسیله سیاست گذاران  - 

  دانشگاهی و داخل بیمارستانی آموزشی و پژوهشی مطابق استانداردهاي بین المللی  کشوريHMISنداشتن نظام  - 

 آموزش و پژوهش  بخش درمان ،عدم وجود سیستم نظارتی صحیح در - 

  کمبود تجهیزات تشخیصی درمانی - 
  

   سامانه قلب کودکانضعفنقاط : 4-8جدول 

  پژوهش  آموزش  درمان

ــه   - ــته ـب ــدید رشـ ــستگی شـ واـب
 کیتجهیزات پزش

ــودن حیطــه درمــانی فــوق     -  ناشــناخته ب
تخصص  قلب کودکان در جامعـه و عـدم     
تعامل با رسانه هاي جمعی براي شناساندن       

  ه و حیطه درمان درجامعهاین رشت

ــر و تخــصص در    - ــود تبح کمب
ــن     ــه ای ــسته ب ــتاران و پیراپزشــکان واب پرس

  )در قسمت تهویه نوشته شود( رشته 
کمبود تعـداد نیروهـاي جـراح         -

قلــب  کودکــان و متخصــصان بیهوشــی و  
 پیراپزشک و پرستار وابسته در این رشته 

-   

ــازآموزي    - ــاي بـ ــود دوره هـ کمبـ
  کاربردي در قلب کودکان 

بـود آمــوزش در مقطـع آمــوزش   ن -
 پزشکی عمومی و تخصصی

ارزیـــــابی نامناســـــب دانـــــش    -
 آموختگان در حین تحصیل و پس از تحصیل

ــته فــوق     - ــتیاران رش ــري دس درگی
ــور صــرفا     ــان در ام ــب کودک ــصص قل  "تخ

 درمانی

-   

کمبود زمینه انجام تحقیقات  پایه اي در قلب          -
  کودکان

 کمبود نیروهاي متخصص پژوهشگر  -

سب براي پیـشبرد روشـهاي      عدم مدیریت منا   -
 تحقیقاتی

ــب کودکــان در      - ــود مرکــز تحقیقــات قل نب
 دانشگاههاي کشور

ــذیرش راهنماهــاي بــین   - ــراي پ عــدم توافــق ب
 المللی انتشار مقاله

  تخصصی در این رشته –نبودمجله علمی  -

پایین بودن اعتبار جهانی تحقیقات ایـن رشـته       -
 بدلیل 

  کیفیت تجهیزات پژوهشی
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   سامانه قلب کودکانتفرصنقاط -8-2-3

 وجود نقشه جامعه علمی کشور و تقشه جامعه علمی سالمت-1 

   بودجه ناخالص ملی طی برنامه پنجم ام توسعه   3%افزایش اعتبارات پژوهشی دانشگاه ها  به -2
  .هاي علمی و آموزش و پژوهش در اعضاء رشته قلب کودکان ـ  وجود نگرش مثبت به پیشرفت 3
  .ق نظر متخصصین این رشته مبنی بر بازنگري و ایجاد تحول و تجدید نظر در آینده این رشته تخصصیـ اجماع و اتفا4
  .ها براي تربیت فوق تخصص قلب کودکان هاي عملی در حال گسترش در دانشگاه ـ وجود پتانسیل5
  .پذیر در مراکز آموزشی پژوهشی کشور ـ  وجود استادان توانمند، متعهد و جوان و مسئولیت6
هاي جدید تشخیصی ـ درمانی منطبـق    آوري ـ  احساس نیاز واقعی به آشنایی و تسلط بیشتر استادان و متخصصین این رشته بر فن7

 . در برنامه پنجمبا الگوهاي جهانی

 وجود برنامه راهبردي رشته فوق تخصصی قلب کودکان-8

  ـ تعامل مثبت هیأت بورد و کمیته راهبردي9
  ته و مدیریت مناسب در بعضی مراکزـ وجود تجهیزات پیشرف10
 ـ ارایه خدمات پزشکی پیشرفته به کشور و کشورهاي منطقه11

   اهتمام  مسولین نظام سالمت براي تشکیل پرونده سالمت و غربالگري-12
  شروع تعامل با انجمن هاي علمی دیگر مانند انجمن هاي فوق تخصصی کودکان-13
  الغ وزیر بهداشت در مورد برنامه حاکمیت خدمات بالینیافزایش کیفیت خدمات پیرو اجراي اب-14
 سطح بندي خدمات پري ناتال در حوزه بیماریهاي قلب کودکان-15

 رشد قابل توجه تحقیقات علمی در حوزه قلب کودکان-16

   هیات امنایی شدن بیمارستانها- 17
  وجود برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاء-18
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   قلب کودکان سامانهتهدیدنقاط -8-2-4

 افزایش بی رویه جمعیت در شیوع بیماریهاي مادرزادي قلب-1

  هاي آموزشی پژوهشی و درمانی  کمبود تجهیزات تشخیصی ـ درمانی و پژوهشی در بخش توجه ناکافی مسولین ذیربط به- 2
   ضعف تبادالت علمی با کشورهاي توسعه یافته-3
  توسط متخصصین قلب بزرگسال) سال  18 – 0(  عدم توجه به محدوده سنی کودکان -4
   ناکافی بودن اطالعات بهداشتی دانش آموزان در مورد بیماریهاي قلبی -5
   عدم وجود بیمارستان تخصصی قلب کودکان در کشور-6
   ناکافی بودن فعالیت رسانه هاي جمعی در شناساندن این رشته -7
  داشتن جایگاه شغلی و اجتماعی توجه ناکافی مسولین سالمت به کودکان بیمار به سبب ن-8
   عدم وجود سیستم مناسب ارجاء بیماران-9

   ناکافی بودن پوشش بیمه ها و خیریه ها براي بیماران مادرزادي قلب-10
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  9فصل 

 با علمی موضوع در کشور علمی وضعیت مقایسه و مرتبط تحلیلی مباحث

  هیافت توسعه کشور یک و منطقه پیشرفته دو کشور

 
  

  

  

  

 

  



  ممیزي رشته فوق تخصصی قلب کودکان

 
 معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري

٥٥ 
 

 

مقایسه وضعیت رشته در ایران با کشورهاي منطقه چشم اندازي و سطح بین :9-1
 المللی

شامل (اندازي  در منطقه و مقایسه آن با کشورهاي منطقه چشم) شاخص تولید مقاالت(براي بررسی وضعیت تولید علم کشور 
 امارات متحده عربی، ،ازبکستانستان، اردن، ارمنستان، آذربایجان، افغان: آسیاي میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهاي همسایه

 قطر، کویت، گرجستان، عراق، عمان، ،قزاقستان، قرقیزستانفلسطین،  بحرین، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ترکیه، سوریه،
 طبق Pubmed و Scopus مقاالت منتشر شده در هر رشته را در بانکهاي اطالعاتی 1)نان، مصر و یمنعربستان سعودي، لب

  .مراحل زیر جستجو شد 

  :Pubmedجستجو در 

  . استخراج شدCongenital Heart DiseaseوHeart Diseaseهاي کلیدي شامل  واژه .1
  .ودکان در نظر گرفته شد سال براي یافتن مقاالت مربوط به رشته قلب ک18محدودیت سن زیر  .2
 انجام  و تعداد مقاالت حاصل از این جستجو را با عنوان 2009جستجو را با استفاده از استراتژي تنظیم شده در سال  .3
 . ثبت شد»2009تعداد کل مقاالت مربوط به رشته در سال «

 شد  تعداد مقاالت حاصل از  را اضافه و جستجو را تکرار Iran [affiliation] ANDبه استراتژي تنظیم شده فوق  .4
 .ثبت شد» 2009 تعداد مقاالت ایرانی مربوط به رشته در سال«این جستجو را با عنوان 

 را اضافه و جستجو را تکرار شد  تعداد مقاالت حاصل از  Turkey AND [affiliation]به استراتژي تنظیم شده .5
 .ثبت شد» 2009رکیه در سال تعداد مقاالت مربوط به رشته در ت«این جستجو را با عنوان 

  به استراتژي تنظیم شده .6

AND (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 

                                                             

1 Azerbaijan, Afghanistan, Jordan, Armenia, Uzbekistan, United Arab Emirates, Bahrain, Pakistan, Tajikistan, Turkmenistan, 
Turkey, Syria, Palestine, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Qatar, Kuwait, Georgia, Iraq, Oman, Saudi Arabia, Lebanon, Egypt and 
Yemen. 
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Kuwait OR Georgia OR Iraq OR Oman OR Saudi Arabia OR Lebanon OR Egypt 
OR Yemen)  
جستجو را با عنوان «تعداد مقاالت کشورهاي منطقه چشم اندازي  اضافه شد و جستجو تکرار شد. تعداد مقاالت حاصل از این
 مربوط به رشته در سال 2009» ثبت شد.

تعداد مقاالت مربوط به رشته در (و نتیجه با عنوان   اي آلمان و ایاالت متحده انجامجستجوي فوق براي کشوره .7
 .ثبت شد) 2009تعداد مقاالت مربوط به رشته در کشورایاالت متحده در سال (و)2009کشورآلمان در سال 
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   Pubmedنتایج جستجو در بانک: 1-9جدول 
  12/10/89: تاریخ جستجو

  Pubmed: بانک داده مورد جستجو
تعداد مقاله حاصل   نام جستجو  استراتژي جستجو  ردیف

  از جستجو
1  

Subject: Congenital Heart Disease  
Limitations: year 2009, Age: 0-18 years 

تعداد کل مقاالت مربوط به رشته در 
  671  2009سال 

2  Subject: Congenital Heart Disease AND 
Iran 

Limitations: year 2009, Age: 0-18 years  

 مربوط به رشته در  ایرانیتعداد مقاالت
  4  2009سال 

3  Subject: Congenital Heart Disease AND 
Turkey 

Limitations: year 2009, Age: 0-18 years  

از ترکیه مربوط به رشته  تعداد مقاالت
  12  2009در سال 

4  Subject: Congenital Heart Disease AND 
Germany 

Limitations: year 2009, Age: 0-18 years  

از آلمان مربوط به رشته  تعداد مقاالت
  47  2009در سال 

5  Subject: Congenital Heart Disease AND 
USA 

Limitations: year 2009, Age: 0-18 years  

از ایاالت مربوط به رشته  تعداد مقاالت
  187  2009در سال متحده 

6  
Subject: Congenital Heart Disease AND 

(Middle East*) 
Limitations: year 2009, Age: 0-18 years  

از مربوط به رشته  تعداد مقاالت
در سال کشورهاي منطقه چشم اندازي 

2009  
30  

7  
Subject: Heart Disease  

Limitations: year 2009, Age: 0-18 years  
تعداد کل مقاالت مربوط به رشته در 

  4738  2009سال 

8  
Subject: Heart Disease AND Iran 

Limitations: year 2009, Age: 0-18 years  
 مربوط به رشته در  ایرانیتعداد مقاالت

  54  2009سال 

9  
Subject: Heart Disease AND Turkey 

Limitations: year 2009, Age: 0-18 years  
از ترکیه مربوط به رشته  تعداد مقاالت

  146  2009در سال 

10  
Subject: Heart Disease AND Germany 

Limitations: year 2009, Age: 0-18 years  
از آلمان مربوط به رشته  تعداد مقاالت

  213  2009در سال 

11  
Subject: Heart Disease AND USA 

Limitations: year 2009, Age: 0-18 years  
از ایاالت مربوط به رشته  تعداد مقاالت

  1239  2009در سال متحده 

12  
Subject: Heart Disease AND (Middle 

East*) 
Limitations: year 2009, Age: 0-18 years  

از مربوط به رشته  تعداد مقاالت
در سال کشورهاي منطقه چشم اندازي 

2009  
242  
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  :Scopusجستجو در 

کشور یا منطقه مورد .  آن ثبت شد تکرار و نتایجScopus را در بانک داده Pubmedمراحل ذکر شده در مورد جستجو در 
  .گنجانده شدAffiliationنظر در قسمت 

  
 Scopusنتایج جستجو در بانک : 2-9جدول 

  12/10/89: تاریخ جستجو
  Scopus: بانک داده مورد جستجو

  تعداد مقاله حاصل از جستجو  نام جستجو  استراتژي جستجو  ردیف
13  Subject: Congenital Heart 

Disease 
Limitation: year 2009  

تعداد کل مقاالت مربوط به 
  2534  2009رشته در سال 

14  Subject: Congenital Heart 
Disease 

Affiliation: Iran 
Limitation: year 2009  

 مربوط به  ایرانیتعداد مقاالت
  30  2009رشته در سال 

15  Subject: Congenital Heart 
Disease 

Affiliation: Turkey 
Limitation: year 2009  

از مربوط به رشته  تعداد مقاالت
  93  2009در سال ترکیه 

16  Subject: Congenital Heart 
Disease 

Affiliation: Germany 
Limitation: year 2009  

از مربوط به رشته  تعداد مقاالت
  162  2009در سال آلمان 

17  Subject: Congenital Heart 
Disease 

Affiliation: USA 
Limitation: year 2009  

از مربوط به رشته  تعداد مقاالت
  684  2009در سال ایاالت متحده 

18  Subject: Congenital Heart 
Disease 

Affiliation: Middle East* 
Limitation: year 2009  

از مربوط به رشته  تعداد مقاالت
در کشورهاي منطقه چشم اندازي 

  2009سال 
142  
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  :تحلیل

) آلمان و ایاالت متحده(اال تعداد مقاالت منتشر شده از ایران با ترکیه، کل منطقه خاورمیانه، و دو کشور پیشرفته  در جداول ب
گرچه ممکن است هیچ یک از سه پروتکل به طور کامل نمایانگر فعالیت متخصصان قلب . طی سه پروتکل مقایسه شد

 ، درصد مقاالت ایرانی با سه 3  در جدول. ه بین کشورها مفید باشندکودکان کشور مربوطه نباشند، ولی می توانند براي مقایس
  .پروتکل فوق خالصه شده است

  درصد مقاالت ایرانی : 3-9جدول

نسبت به کل   پروتکل
نسبت به ایاالت   نسبت به آلمان  نسبت به ترکیه  نسبت به منطقه  مقاالت

  متحده
1  6.  13  33  9  2  
2  1,1  22  37  25  4  
3  1,1  21  32  19  4  
  3,6  17  34  19  1  میانگین

  

مقاالت منطقه را % 19حدود یک درصد مقاالت این رشته در جهان و2009 جدول فوق نشان می دهد مقاالت ایرانی در سال 
 2009 مقاله از ایاالت متحده، یک مقاله از ایران در سال 28مقاله از آلمان، و 6 مقاله از ترکیه، 3در مقابل هر . تشکیل می دادند

   . پ شده استچا

  

 براي مقایسه وضعیت مقاالت نوشته شده از ایران، نسبت تعداد نویسندگان بالقوه یعنی متخصصین قلب کودکان بعالوه 
 2059این تعداد در ایاالت متحده برابر . دستیاران این رشته بعالوه جراحان قلب کودکان را بین این دو کشور مقایسه می کنیم

چون درصد مقاالت ایرانی . را نشان می دهد6,9می باشد که درصد ) 12و30و100 (142یران برابر  و در ا1)239و376و1444(

                                                             
1 2011 Directory of Congenital Cardiac Care Providers in North America, revision 1.6.11 



  ممیزي رشته فوق تخصصی قلب کودکان

 
 معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري

٦٠ 
 

 

ده بالقوه ایرانی حدودا نصف نویسندگان آمریکایی مقاله منتشر کرده نمی باشد بنابراین می توان نتیجه گرفت که هر نویس3,6
  %).52(است 

  

  مقایسه با آلمان

 شده از ایران، نسبت تعداد مرکز تربیت کننده دستیار قلب کودکان را به عنوان مراکز اصلی براي مقایسه وضعیت مقاالت نوشته
می باشد 17چون درصد مقاالت ایرانی .  است5 ودر ایران 15این تعداد در آلمان . تولید علم بین این دو کشور مقایسه می کنیم

  %). 51(مراکز آلمانی مقاله منتشر کرده استبنابراین می توان نتیجه گرفت که هر مرکز در ایران حدودا نصف 
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  10صل ف

  پیشنهادها ارائه

  
  
  
  
  
  
  
  



  ممیزي رشته فوق تخصصی قلب کودکان

 
 معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري

٦٢ 
 

 

  
  1404چشم انداز سامانه تخصصی قلب کودکان در -10-1

رسالت سامانه قلب کودکان  پیشگیري و درمان بیماران سرشتی و اکتسابی قلب کودکان و نوجوانان  و ارتقاء سـالمت کودکـان     
وپژوهـشهاي پایـه و کـاربردي مـرتبط بـا      .وح مختلـف بهتـرین آمـوزش را دریافـت کننـد         طست فراگیران س  تالش بر آن ا   .است  

 اسـالمی ،  –در این مسیر رعایـت اصـول اخـالق پزشـکی حرفـه اي      .سالمت جامعه منطبق با سیاستهاي ملی را سامان دهی نمایند        
ت علمـی و حرفـه اي ، تـامین رضـایتمندي ذینفعـان و      رعایت عدالت اجتماعی  ، تکریم و احترام جامعه هـدف ، اتکـا بـه صـداق          

بیماران و خدمت گیران ، توجه به  استقالل رشته و افزایش اعتماد به نفس اعضاء سامانه ، تاکید  بر همکاري و تعامل گروهـی  و      
  :ور استبر این اساس در دورنماي این سامانه افق زیر متص.بین رشته اي ارزشهاي پایه اي در این رشته می باشد 

 
سامانه فوق تخصصی قلب کودکان با داشتن  توسعه یافته ترین مراکز پژوهشی ، و ارائه 

ضمن  ارائه بهترین و عادالنه ،آموزشها ي عمومی ، تخصصی و فوق تخصصی  با کیفیت باال 
و درمانی   قلب کودکان در )  آموزشی و پژوهشی (ترین خدمات سالمت ، قطب علمی 

  .خواهد بودمنطقه چشم انداز 

.  
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  :بر این اساس سامانه  قلب اطفال قادر خواهد بود

با توسعه مراکز پژوهشی و تربیت نیروهاي توانمند در ایـن زمینـه وبرقـراري ارتبـاط بـا مراکـز بـین المللـی  بـا بهـره گیـري از                          -1
یماریهـاي قلـب کودکـان  ،    خالقیت و نوآوري متخصصین این رشته ، ضمن ارائه راهکارهاي نـوین بـراي پیـشگیري و درمـان ب                  

  .هزینه هاي خدمات را کاهش دهند
 با ایجاد و توسعه فضاهاي آموزشی و ارتقاء فرایند آموزش در حد استانداردهاي بین المللی ، آمـاده پـذیرش دسـتیاران فـوق              -2

  .باشدتخصصی از خارج کشور 
ر بـر اسـاس نظـام شـبکه اي ارائـه خـدمات سـالمت و         با گسترش خدمات  پیشگیري از بیماریهاي قلب اطفال و بیماریابی موث            -3

  .را کاهش دهدارجاع بیماران ، میزان بروز بیماریهاي قلبی اطفال 
 با ارائه خدمات تشخیصی و درمانی منطبق با استانداردهاي جهانی ، ضمن پوشش صد در صد بیماران داخلی ، آمادگی ارائـه            -4

  .دارا گرددخدمات به بیماران خارجی را 
  

 

  اهداف راهبردي :10-2
  

 به منظور انجـام پژوهـشهاي بنیـادي و کـاربردي  بـا همکـاري            "سالمت قلب کودکان    "افزایش تعداد مراکز تحقیقات     -1هدف  
  اعضاء سامانه   

  
 بـه منظـور کـاربردي نمـودن نتـایج      "سـالمت قلـب کودکـان    " راه اندازي حداقل یک شرکت دانـش بنیـان در زمینـه           -2هدف  

  شده در زمینه فناوریهاي  هزینه اثربخش مورد نیاز در پیشگیري ،  تشخیص و درمان بیماریهاي قلب کودکانتحقیقات انجام 
  

  .پژوهشی ، کتاب ، مجله– در قالب مقاله علمی کودکان افزایش انتشارات علمی در زمینه قلب -3هدف 
  

   افزایش آگاهی عمومی از بیماریهاي قلب کودکان-4هدف 
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  نه اثربخشی پروتکلهاي درمانی بیماریهاي قلب کودکان افزایش هزی-5هدف 

  
  کاهش میزان شیوع بیماریها  و معلولیتهاي قابل پیشگیري قلب کودکان-6هدف 

  
  افزایش درصد خدمات  ارائه شده در نظام ارجاع  نسبت به کل خدمات سالمت در زمینه سالمت قلب کودکان-7هدف 

  
  .مانی و آموزشی  و پژوهشی  در مراکز مربوطهافزایش رعایت  استانداردهاي در- 8هدف 

  
   افزایش کمیت و کیفیت  نیروي انسانی مورد نیاز در  مراکز درمانی ، آموزشی و پژوهشی قلب کودکان-9هدف 

  

  
  راهبردها :10-3
  

  آموزش و پژوهش:10-3-1
  
   پژوهشی بیماریهاي قلب کودکان–ارز یابی  مراکز آموزشی  .1
  ی در بخش پژوهش و نوآوري در زمینه بیماریهاي قلبی کودکانتوسعه ظرفیت نیروي انسان .2
  توسعه زیر ساختهاي پژوهش  در زمینه بیماریهاي قلب کودکان متناسب با نیاز کشور  و استانداردهاي بین المللی  .3
  حمایت از پژوهشهاي چند مرکزي ، ملی و بین المللی در زمینه سالمت  قلب کودکان  .4
  پژوهشی با مراکز علمی معتبر در دنیاگسترش ارتباطات آموزشی و .5
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  درمان:10-3-2
  
  اعتبار بخشی مراکز  درمانی  دولتی  و خصوصی ارائه دهنده  خدمات سالمت  قلب  کودکان .1
  تقویت مهارتهاي تخصصی  نیروي انسانی  شامل فارغ التحصیالن و نیروهاي پیراپزشکی .2
   اصول برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاعطراحی نظام ارجاع در بیماریهاي قلب کودکان بر اساس .3
  توسعه ظرفیت مراکز موجود براي ارائه خدمات پیشگیري در بیماریهاي   قلب کودکان .4
  ارتقاء نظام مدیریت  اطالعات سالمت در حوزه بیماریهاي قلبی کودکان .5
  حمایت طلبی در جهت تبیین اهمیت پیشگیري و درمان بیماریهاي قلبی کودکان .6
  
  

  اماتاقد:10-4
  

 به منظور انجـام پژوهـشهاي بنیـادي و کـاربردي  بـا همکـاري            "سالمت قلب کودکان    "افزایش تعداد مراکز تحقیقات     -1هدف  
  اعضاء سامانه 
   اقدامات

a ( تدوین  و  اجراي پروژه توسعه  زیر ساختها و  مراکز تحقیقاتی  قلب کودکان 

b( کودکانتدوین برنامه تربیت دستیار پژوهشی در زمینه  سالمت قلب   
c( تدوین برنامه حمایت طلبی در خصوص اجراي طرحها و برنامه هاي سامانه قلب کودکان  
  

 بـه منظـور کـاربردي نمـودن نتـایج      "سـالمت قلـب کودکـان    " راه اندازي حداقل یک شرکت دانـش بنیـان در زمینـه           -2هدف  
   ،  تشخیص و درمان بیماریهاي قلب کودکانتحقیقات انجام شده در زمینه فناوریهاي  هزینه اثربخش مورد نیاز در پیشگیري
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  اقدامات
a. تدوین نظام نوآوري در تحقیقات پایه و فناوریهاي مورد نیاز تخصص قلب کودکان  
b( تدوین  و  اجراي پروژه توسعه  زیر ساختها و  مراکز تحقیقاتی  قلب کودکان  
c( ژوهشی قلب کودکانتدوین برنامه حمایت طلبی در خصوص اجراي طرحها و برنامه هاي سامانه  پ.  
  

  .پژوهشی ، کتاب ، مجله– افزایش انتشارات علمی در زمینه قلب اطفال در قالب مقاله علمی -3هدف 
  اقدامات

a ( انتشار  حداقل  یک مجله فوق تخصصی در حوزه سالمت قلب کودکان با امتیاز علمی پژوهشی  
b(           ان ، اجرا وپـایش و ارزشـیابی  نتـایج پژوهـشهاي     تدوین نظام تعیین اولویتهاي پژوهشی در زمینه سالمت قلب در کودک

  کاربردي  
c( برقراري نظام مدون پاداش براي چاپ مقاالت در مجالت علمی معتبر ، نوآوریها و ابتکارات  
d(              تقویت مهارتها  و ایجاد انگیزه در اعضاء هئیت علمی به منظور انجام پژوهش و انتشار نتایج)   با تاکید بر فعالیتهـاي بـین

 ) ، چند مرکزي و بین المللیدانشگاهی

  
   افزایش آگاهی عمومی از بیماریهاي قلب کودکان-4هدف 

  اقدامات
a (                 برگزاري دوره هاي آموزشی پیشگیري از بیماریهاي قلب کودکان با گروه هاي هـدف در سـطوح مختلـف جامعـه بـر

  اساس سطح دانش و نگرش
b( ي اجراي برنامه هاتدوین برنامه هاي آموزش عمومی و هماهنگی با رسانه ها برا  
  

   افزایش هزینه اثربخشی پروتکلهاي درمانی بیماریهاي قلب کودکان-5هدف 
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  اقدامات

a (                      استاندار سازي  تجهیزات پزشـکی  در بخـشهاي  فـوق  تخصـصی قلـب کودکـان  در بیمارسـتانهاي آموزشـی  مطـابق
  استاندارهاي بین المللی 

b(       سالمت قلب در کودکان ، اجرا وپـایش و ارزشـیابی  نتـایج پژوهـشهاي         تدوین نظام تعیین اولویتهاي پژوهشی در زمینه 
  کاربردي 

 

  کاهش میزان شیوع بیماریها  و معلولیتهاي قابل پیشگیري قلب کودکان-6هدف 
  اقدامات

a ( تدوین نظام ارجاع در بیماریهاي قلب کودکان بر اساس برنامه پزشک خانواده و اصول سطح بندي ارائه خدمات  
b( در تدوین برنامه ریزي هاي کالن  نظام سالمت  در بخش درمان ،  آموزش و پژوهشمشارکت فعال   
  

  افزایش درصد خدمات  ارائه شده در نظام ارجاع  نسبت به کل خدمات سالمت در زمینه سالمت قلب کودکان-7هدف 
  اقدامات

a ( ل سطح بندي ارائه خدماتتدوین نظام ارجاع در بیماریهاي قلب کودکان بر اساس برنامه پزشک خانواده و اصو  
b(             طراحی دوره هاي باز آموزي و آموزش مدون  با موضوع نظام ارجاع)   بـراي گـروه هـاي    ) حـضوري و غیـر حـضوري

  هدف
  

  .افزایش رعایت  استانداردهاي درمانی و آموزشی  و پژوهشی  در مراکز مربوطه- 8هدف 
  اقدامات

a(               صی قلـب کودکـان  در بیمارسـتانهاي آموزشـی  مطـابق       استاندار سازي  تجهیزات پزشـکی  در بخـشهاي  فـوق  تخصـ
  استاندارهاي بین المللی 

b( تدوین نظام جامع اعتباربخشی مراکز درمانی قلب کودکان بر اساس مصوبات و آیین نامه هاي وزارت بهداشت  
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c(      ابق بـا اصـول   استقرار سامانه مدیریت اطالعات بیماریهاي قلب کودکان  در کلیه مراکز درمانی  دولتی و خصوصی  مطـ
  پرونده الکترونیک سالمت

d( استقرار برنامه آموزشی جدید در دانشگاههاي تربیت کننده دستیار فوق تخصصی قلب کودکان  
e(  طراحی دوره هاي باز آموزي و آموزش مدون)براي گروه هاي هدف) حضوري و غیر حضوري  
  

  مانی ، آموزشی و پژوهشی قلب کودکان افزایش کمیت و کیفیت  نیروي انسانی مورد نیاز در  مراکز در-9هدف 
  اقدامات

a( استقرار برنامه آموزشی جدید در دانشگاههاي تربیت کننده دستیار فوق تخصصی قلب کودکان  
b( اجراي فرصت مطالعاتی در مراکز معتبر علمی خارج از کشور حداقل یک نفر در سال  از هر دانشگاه  
c(  طراحی دوره هاي باز آموزي و آموزش مدون) براي گروه هاي هدف) و غیر حضوريحضوري  
d( تدوین برنامه حمایت طلبی در خصوص اجراي طرحها و برنامه هاي سامانه قلب کودکان  
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  همکاريالزامات  نیروي انسانیالزامات  مالیالزامات  نهادي الزامات   پژوهشیالزامات آموزشیالزامات  اهداف استراتژیک

بـه  قطـب علمـی     تبدیل سامانه قلب کودکان ایران  
قلـب کودکـان در منطقـه       ) آموزشی و پژوهـشی     (

  چشم انداز

ارتقــا کیفیــت آمــوزش در 
ــین   ســطح اســتانداردهاي ب

آموزش دسـتیاران   ـ  المللی
ــا   ــه طــور مــشترك ب برتــر ب
  مراکز بین المللی معتبر

تــدوین نقــشه راه ایــن 
  هدف

توسعه مراکز آموزشی   
ایجاد دفتـر    پژوهشی–

ــل در   ــین المل ــط ب رواب
  ن سامانهای

تــامین اعتبــارات 
جــاري و (مــالی 

  )سرمایه اي

براورد نیروي انسانی موردنیاز مطابق  نقـشه        
  راه

ــت  جلــب همکــاري معاون
ــت  آموزشــــــی ،معاونــــ
تحقیقات و فناوري ، امور     

  بین الملل ، 

افزایش درصد خدمات  ارائه شده در نظام ارجـاع         
نسبت به کل خـدمات سـالمت در زمینـه سـالمت            

  قلب کودکان

همکاري سازمانهاي بیمـه          استقرار نظام ارجاع    
  گر

افزایش رعایت  استانداردهاي درمانی و آموزشـی        
  .و پژوهشی  در مراکز مربوطه

آمـوزش دسـتیاران و فــارغ   
ــت   ــراي رعای التحــصیالن ب

  استانداردها

تـــدوین راهنماهـــاي   
  بالینی و استانداردها

ــز         ــا مراکــ ــاهنگی بــ همــ
ــز   ــشی و مراکــ اعتباربخــ

یت خـدمات بـالینی     حاکم
  بیمارستانها

افـــزایش آگـــاهی عمـــومی از بیماریهـــاي قلـــب  
  کودکان

تــــدوین برنامــــه و مــــواد 
  آموزش عمومی

ــابی اجتمــاعی   ــازار ی ب
جهـــت ایجـــاد تغییـــر 

  رفتار موثر

ــا  ایجــاد دفتــر ارتبــاط ب
  رسانه 

همکــــاري بــــا شــــوراي     تامین اعتبار 
سیاســت گــذاري صــدا و  
  سیما ، آموزش و پرورش

هزینــه اثربخــشی پروتکلهــاي درمــانی     افــزایش 
  بیماریهاي قلب کودکان 

  

آموزش فرایندهاي درمانی   
هزینــه اثــر بخــش در نظــام 

  آموزشی

 بررســی  هزینــه اثــر   
ــا ،   ــشی فناوریهــ بخــ
داروهــا و پروتکلهــاي 

  درمانی

اســــــتقرار مراکــــــز  
حاکمیــــت خــــدمات 

  بالینی

ــصص اقتــصاد       تامین اعتبار  ــداقل یــک متخ ــود ح وج
  درمانی سالمت در مراکز 

  

 الزامات:10-5
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  همکاريالزامات  نیروي انسانیالزامات  مالیالزامات  نهادي الزامات   پژوهشیالزامات آموزشیالزامات  اهداف استراتژیک

افزایش کمیت و کیفیت  نیروي انسانی مـورد نیـاز      
ــب   در  مراکــز درمــانی ، آموزشــی و پژوهــشی قل

  کودکان

ــتاندارهاي   ــاء اســــ ارتقــــ
 آموزشـی در کلیــه ســطوح 
  توسعه مراکز آموزشی

نیـاز سـنجی آموزشـی    
ــداف    ــه اه ــا توجــه ب ب

  راهبردي

ــار   ــد اعتب اســقرار فراین
بخــــــشی و مراکــــــز 
حاکمیــــت خــــدمات 

  بالینی

مین اعتبــارات تــا
  الزم

جلب همکاري  مـسئولین        
آموزش پزشـکی عمـومی    

  و تخصصی اطفال

کاهش میزان شیوع بیماریهـا  و معلولیتهـاي قابـل     -
  پیشگیري قلب کودکان

ــز    ــه در مراک ــوزش اولی آم
  معتبر جهانی

    آموزش ارائه دهندگان خدمات سطح اول  تامین اعتبارت  اسقرار نظام ارجاع  

ســالمت قلــب " تحقیقــات افــزایش تعــداد مراکــز
 بـه منظـور انجـام پژوهـشهاي بنیـادي و            "کودکان  

  کاربردي  با همکاري اعضاء سامانه   

تاســــــیس مراکــــــز       
ــامین   ــاتی و تــ تحقیقــ

  تجهیزات مورد نیاز 

    تربیت دستیار پژوهشی  تامین اعتبارات 

ــش بنیــان در  انــدازي حــداقل یــک شــرکت راه دان
کـاربردي  منظور  بـه  "کودکـان  سالمت قلـب  "زمینه

ــده در زمینــه       ــات انجــام ش ــودن نتــایج تحقیق نم
فناوریهـاي مــورد نیــاز در پیــشگیري،  تــشخیص و  

  درمان بیماریهاي قلب کودکان

طراحــــی ســــاختار و   
فرایند شـرکت دانـش     
بنیان و بررسی امکـان      

  اجرا

بکـارگ   نامـه  آیین تدوین
ــا در   ــري نیروهــــ یــــ

  بنیان شرکتهاي دانش

تــامین اعتبــارات 
  مالی

ــب حمایــ    ــت جل ت معاون
ــشی وزارت  پژوهـــــــــــ

همکـــاري بـــا ، بهداشـــت
شـــــرکتهاي تجهیـــــزات 

  پزشکی
افزایش انتشارات علمـی در زمینـه قلـب اطفـال در        

  .پژوهشی ، کتاب ، مجله–قالب مقاله علمی 
اســتخدام مــدیر ـــ  دســتیار پژوهــشی تربیــت  تامین اعتبار الزم      آموزش اعضاهئیت علمی

  پژوهش، متخصص آمار و 
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  :ذ منابع و ماخ
  
دبیرخانـه شـوراي   -1387کمیتـه تـدوین و برنامـه ریـزي آموزشـی      -تدوین برنامه آموزشی و ضوابط دوره هاي فوق تخصـصی قلـب کودکـان        -

  آموزش پزشکی و تخصصی
  
  فرهنگی انقالب عالی زیستی شوراي علوم و سالمت تخصصی پزشکی کمیته آموزش و درمان بهداشت، وزارت سالمت جامع علمی هنقش-
  
 1404نداز جمهوري اسالمی ایران در افق چشم ا -
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Title:science development of pediatric cardiology  
  
 
 
Abstract: 
The principle of health care is to considering all aspects of well being and this subjects 
should be goal of all organs and policies.parallel  to medical science development 
pediatric cardiology has improved during recent years and divided to subespecialities.so 
it neccessiate to have more attention to this  subject.tha neonate mortality is one of the 
important indices of healthcare and congenital heart disease is the most congenital 
disease during perinatal period.congenital heart disease should be one of the most 
screening programm in future.the most important goal of pediatric cardiology is 
prevention and treatment of heart disease in paediatrics and adolescents.by development 
of  research center and specialists and connection with other international center 
pediatric cardiology organ could decrease cost of medical management.increase number 
of research and educational center and improvement of quality give us chance to have 
international education.by improving of preventive health care medicine and  effective 
screening in pediatric cardiology field the incidence of congenital heart disease will 
decrease in future.in order to achive this purpose some strategis must be considere as 
bellow: 
Increase number of recearsh center of pediatric health,increase number of articles, 
books,congress in pediatri ccardiology field.improve cost benefit protocol in pediatric 
cardiology,decrease of preventable of congenital heart disease. 
The goal of pediatric cardiology group is top prevent and treat congenital and acquired 
heart diseases 
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