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  چکیده 

به هنگام استفاده از تجهیزات پزشکی که عموما وارداتی هستد عوامل متعددي باعث میشود تا کارایی دستگاهها به اندازه  

و یا  نحوه کاربري این عوامل میتواند مربوط به شرکت هاي واردکننده، خدمات بعد از فروش،. ندقابل توجهی تنزل پیدا ک

در این نوشتار به مشکالت مرتبط با کاربران، علی رغم اینکه عموما داراي سطح تحصیالت باالیی . سایر عوامل باشد

کاوي و ریسک پذیري آنها به هنگام مواجه با عواملی نظیر استعداد هاي ذاتی افراد ، میزان کنج. هستند پرداخته شده

دستگاه جدید، فرصت یاد گیري ، نحوه آموزش استفاده صحیح از دستگاه ، مهارت استفاده از کامپیوتر، موقعیت شغلی 

کاربران، محیط قرارگیري دستگاه، عوامل اقتصادي و چگونگی انتخاب، خرید و تهیه دستگاه مورد نیاز، آموزش ها 

با شناسایی این موانع، میتوان . بلی کاربران از جمله عواملی هستند که موجب کاهش کارایی دستگاه میشوندوتجربیات ق

   .برنامه ریزي براي رفع کاهش کارایی دستگاهها انجام داد

  

  تجهیزات پزشکی ، واردات تکنولوژي ، موانع کاربري : هاي کلیدي واژه

  

  ه مقدم

معموالً تجهیزات . نی وارداتی است با فاصله زیادي از طب سنتی در حرکت استهاي پزشکی کنوقسمت عمده تکنولوژي

کار در این زمینه را دارند و بر اساس آنچه که کمپانی خارجی تولید و  هاي بازرگانی و یا افرادي که سابقهپزشکی توسط شرکت

. باالیی است که به تبع آن قیمت باالیی هم داردتجهیزات پزشکی معموالً داراي تکنولوژي بسیار . شود کنند وارد میعرضه می

ها با توجه به توان مالی و میزان نفوذ نمایندگی در بازار ایران ممکن است توسط خود نماینده انجام تأمین مالی این نوع دستگاه

هاي بسیار شده باشد و یا محصول جهت مشتري خاصی پیش فروش شده باشد، که در این صورت به خصوص در مورد دستگاه

   .ت ریسک وارد کننده را کاهش میدهدیمگران ق

آنچه که مسلم است انتقال تکنولوژي صرفا به جابجایی یک سري دستگاه از یک نقطه به نقطه دیگر اطالق نمیشود و 

بی تهیه شناخته شده، صرفا بر اساس مطالعه تجره دور از نظریات و مدل هاي علمی این نوشتار ب.داراي درجات متفاوتی است

در انتقال تکنولوژي در صنایع پزشکی مرتبط با کاربران  عمومی موانععواملی که در متن پیش رو اشاره شده، صرفا  .شده است

ا وارد کنندگان ، تولید در این بخش شامل موانع مرتبط بمشکالت سایر موانع و  د به هیچ عنوان در بر گیرندهبه شمار میرو

نخواهد بود، چرا که گروه پزشکی داراي شاخه هاي بسیار بوط به مواد مصرفی در این صنایع و همچنین بخش مر، کنندگان

گسترده و دستگاههاي گوناگونی است که هرکدام آنها به فراخور حال داراي ویژگی هاي خاص و به تبع آن داراي مشکالت، 

.موانع خاصی هستند

                                                          
  گرایش انتقال تکنولوژي–تکنولوژي کارشناس ارشد مدیریت - 1
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موانع مرتبط با کاربر 

تبلیغاتی مرتبط به  –هاي آموزشیها و یا مشاهده درفیلمبار وارد شده، بر اساس کاتالوگ خرید دستگاهی که براي اولین

صحیح کار با دستگاه آشنا شود وابسته به عواملی چون آشنایی با  زمانی که الزم است تا اپراتور با نحوه. شوددستگاه انجام می

  .هاي کاري آینده اپراتور و سایر موارد استتور، برنامهفرصت اپرا زبان خارجی، استعداد یادگیري و کنجکاوي، هزینه

  

دانستن زبان خارجی -1

ها، شامل بروشور، کتاب ابرازهاي راهنماي استفاده از تجهیزات پزشکی مرتبط با زبان خارجی همانند سایر دستگاه

ی به زبان انگلیسی به طور متوسط معموالً آشنایی کاربران تجهیزات پزشک. راهنما، فیلم آموزشی و تعلیم توسط مربی است

بر بودن آن همچنین درج مراجعه به دیکشنري با توجه به زمان. پایین تر از میزان الزم براي درك مفاهیم وسائل آموزشی است

فعل (به معنی پیدا شده  "found "براي مثال. کند چند معنی مختلف براي یک واژه مشکالت درك مفاهیم را ایجاد می

هم به معنی خمیر، چسب و هم  "paste "یا کلمه. و به معنی قالب کردن، بنیان کردن، تأسیس کردن است) to findماضی 

  .به معنی چسباندن است

به  "درد"و  "دل" براي مثال در فارسی کلمه. از سوي دیگر ترکیب کلمات معنی جداي از  ترکیب جزئیات آن دارد  

مفاهیمی کامالً مجزا از اجزاي آن  "درد دل"و  "دل درد"الی ترکیبهاي این دو واژه تنهایی داراي معانی خاصی هستند در ح

به معنی شل  "bear out"به معنی خارج و بیرون است، ترکیب کلمه   "out"به معنی خرس و  " "bearبراي مثال . دارند

  .کردن است

هاي ها، تفاوتاستفاده از دستگاه ت آموزش نحوهبه هنگام اعزام اپراتورها به کشور مبدأ، و یا دعوت مربیان خارجی جه

هاي ملل مختلف باعث کاهش توجه هاي افراد، همچنین ناآشنایی با لهجههاي فرهنگی  و تازگیناشی از معناي کلمات، تفاوت

  . به آموزش و کارایی دوره خواهد شد

. کنداین مشکل به صورت مضاعف نمود پیدا می هنگامی که زبان کشور مبدأ محصول وارداتی زبانی غیر از انگلیسی باشد،

براي مثال بروشور هایی که از کشور ایتالیا همراه . میزان نفوذ زبان انگلیسی در کشور مبدا خود عاملی موثر به شمار میرود

ور هاي دستگاه هها ارسال میگردد داراي چند زبان محتلف بوده و بخش زبان انگلیسی به روانی آماده شده است اما بروش

  .دستگاههایی که از کشور هاي روسی زبان همراه با دستگاه می آید عموما فاقد راهنما به زبانی غیر از روسی است

  

  استعداد یادگیري و کنجکاوي - 2

یادگیري و دریافت مدارج . افراد مختلف داراي میزان اشتیاق متفاوتی براي انجام کارهاي مختلف از جمله یاد گیري دارند

در نتیجه افراد . هاي عملیکتب و امتحانات کتبی انجام میپذیرد تا آزمایش میزان مهارت ر ایران بیشتر بر اساس مطالعهعلمی د

حال اگر این . هامتخصص براي پیشرفت و توسعه دانش و مهارت هاي خود بیشتر به راغب به مطالعه هستند تا کار با دستگاه

هاي اداري هاي ریالی آن، توبیخعواقب آسیب رساندن به دستگاه، نظیر جبران هزینهواهمهها، تجهیزات گرانبهایی باشند دستگاه

  .روند آموزش را تحت تأثیر قرار میدهد... و ) ها در مراکز درمانی بزرگدر مورد نصب دستگاه(

  

مهارت استفاده از کامپیوتر - 3

. یزات پزشکی به شکل چشمگیري پیشرفت کرده استامروزه با پیشرفت فن آوري، نفوذ استفاده از کامپیوتر در تجه

براي کاربرانی که مبانی کامپیوتر . هاي جدید کارکنند تا پزشکان مسنمعموالً متخصصان جوان تر راحت تر میتوانند با سیستم

ر تصمیم را نمیدانند ، انجام کار مفید با یک دستگاه پزشکی پیشرفته غیر ممکن است، حال آنکه ممکن است فرد مورد نظ

  .گیرنده اصلی و یا تنها تصمیم گیرنده در مرکز باشد
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هزینه فرصت  -4

استفاده کنندگان در . شوند و یا در مطب شخصی پزشکانتجهیزات پزشکی یا در مراکز درمانی و کمک درمانی نصب می

است که معلوم نیست تا چه مدت در این با توجه به شرائط اشتغال در ایران، باور کاربران این . شوندمراکز درمانی استخدام می

هاي شخصی خود معموالً از پزشکان در مطب. ها به وجود می آیدمرکز باشند، پس اشتیاق کمی براي یادگیري بیشتر از حداقل

مطب کنند، در نتیجه این دستیاران در بهبود استفاده از تجهیزات مستقر در دستیارانی با تجربیات و دانش پایین استفاده می

خود افراد متخصص نیز در مدت زمانی که به یادگیري صحیح و کامل دستگاه . شخصی کمک زیادي نمی توانند انجام دهند

  .بپردازند، به حداقل بسنده کرده و زمان مازاد را به انجام کار تخصصی خود میپردازند

  

عدم درك زبان آموزشی -5

ستم وارد یک مرکز آموزشی میشوند، افراد فنی هستند که ممکن است معموال افرادي که براي آموزش استفاده از یک سی

این افراد معموال مهندسین تجهیزات پزشکی و تکنسین . خود نصاب دستگاه و یا صرفا مربی جهت استفاده از دستگاه باشند

که زمینه تخصصی غیر  کلمات و اصطالحات مورد استفاده این دسته معموال عبارات فنی است که لزوما براي کاربري. هستند

  .در نتیجه از راهنماها،  االرم ها، امکانات، سیستم استفاده کافی نمیشود. فنی دارد ممکن است گویا ومفهوم نباشد

تکنسین مربوطه به . براي مثال پزشکی براي یکی از تجهیزات نصب شده در مطب خود، درخواست یک آپشن اضافه نمود

. بازدید از کامپیوتر متصل به دستگاه اعالم کرد براي آپشن  مورد نظر جاي کافی وجود نداردهنگام مراجعه به سایت مشتري و 

تکنسین به هنگام . پس از چند روز، پزشک با تماس مجدد درخواست آپشن مذکور را داد و اعالم کرد جاي الزم مهیا شده است

  !اق اضافه در مطب مواجه شدمراجعه به جاي هارد اضافه بر روي کامپیوتر مرتبط با تخصیص یک ات

حساسیت هاي مورد نظر یک مهندس تجهیزات پزشکی بیشتر به تنظیمات مرتبط با دستگاه برمیگردد مثال مدت زمانی 

که دستگاه به گرم شدن نیاز دارد، کنترل تجهیزات جانبی متصل به دستگاه اما حساسیت هاي یک کاربر به سرعت استفاده از 

  .مرتبط مربوط میشود دستگاه و انجام خدمات

  

برنامه هاي آتی کاربر -6

  :در ادامه به توضیح چند حالت میپردازیم. چشم انداز آینده هر فردي، قطعا بر چگونگی تصمیمات فعلی وي اثر میگذارد

زم را زمانی که کاربر دستگاه به عنوان یک کارآموز براي مدت کوتاهی باید با دستگاه کارکند، وقت ، انگیزه، انرژي ال 

  .براي کسب مهارت باال مصرف نخواهد کرد

زمانی که سیستمی براي تجهیز مطب شخصی خود دستگاه را تهیه شده باشد، ، و برنامه اي براي تعویض به هنگام 

ر از نظ) استفاده از یک سیستم براي مدتی طوالنی تر از عمر مفید دستگاه( دستگاه و یابه روز کردن زود هنگام دستگاه نباشد، 

  .اقتصادي استفاده آموزشی از دستگاه و یا دستکاري سایر امکانات آن از بعد اقتصادي به صرفه نخواهد بود

زمانی که کاربر به عنوان کارمند با یک سیستم کار میکند، و در صورت بروز هر نوع اشکال در سیستم، مرکز درمانی 

ا به تقبل نکند، واهمه  جبران خسارت، اخراج از کار، ثبت توبیخ در هزینه احتمالی ر...) بیمارستان، آزمایشگاه ، رادیولوژي(

  .همگی موانعی براي ارتقا مهارت کاربر به شمار میرود... پرونده پرسنلی و

  

فرایند خرید -7

قبیل بر اساس بودجه قابل تامین پزشک و  اینمعموال خرید براي مراکز کوچک نظیر مطب و آزمایشگاههاي کوچک و از 

خرید اقساطی، پیش دریافت پایین تر، استفاده از خدمات لیزینگ معوال بر تعداد این خرید ها . ش چانه زنی صورت میگیردبا رو
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در حالت، معموال دستگاه با برگزاري یک مناقصه . در مراکز بزرگ ، معموال خرید توسط دایره خاصی انجام میشود. موثر است

اینچنین پیش می آید، گاهی اصوال تصیمیم گیرندگان واقعا به توانایی دستگاه اشکالی که در خرید هاي . انتخاب میشود

در نتیجه گاهی دستگاهی با امکانات خاص در . آشنایی ندارند و صرفا جنبه هاي اقتصادي آن معیار تصمیم گیري قرار میگیرد

هی بدون ویژگی هاي الزم در مرکزي نصب جایی قرار میگیرد که اصوال هرگز از امکانات استفاده نمیشود، و یا برعکس دستگا

  .میشود که تمام نیازهاي مورد نیاز را برآورده نمیکند

در حقیقیت در این . اشکال دیگري که در واحد هاي خرید مراکز وجود دارد، توافقات قبلی کارپردازان با فروشندگان است

رونی است و مشکل خرید دستگاه و تجهیزات غیر منطبق حالت تمام تشریفات اداري خرید به مثابه یک نمایش براي ناظران بی

  .با نیاز افزایش پیدا میکند

  

زیر ساخت ها -8

در مورد استفاده از . براي استفاده بهینه از هر دستگاهی در هر زمینه اي  باید زیر ساخت هاي الزم آن مهیا گردد

  .تجهیزات پزشکی موانع زیر ساختی را به شرح زیر میتوان عنوان کرد

مشکالت معماري معموال در بیمارستان هاي بزرگ . ساختمان هاي که به عنوان مراکز درمانی احداث میشوند متفاوتند

بخش خصوصی که از یک فضاي عادي استفاده میشود، ... اما در مراکز درمانی نظیر مطب ، آزمایشگاه و رادیولوژي . کمتر است 

بر روي دستگاههاي اکترونیکی ایجاد ) مثال آسانسور(مثال نویزهایی که تاسیسات ساختمان . مشکالتی را به وجود می آورد

  .ستگاه ها میشودمیکند باعث کاهش دقت د

معموال به هنگام نصب، دستگاهها توسط تکنسین . شیب سطح زمین که معموال ناچیز است اما تراز دستگاه را به هم میزد

اما بعد از مدتی که دستگاهها مثال براي نظافت جابجا میشود، این تراز از بین میرود و باعث از بین رفتن دقت . تراز میشوند

  .دستگاه میشود

معموال این مانع با نصب . ات برق موجود در الکتریسیته عرضه شده، خود عامل مخربی بر روي دستگاهها استنوسان

دستگاههاي استابالیزر قبل از ورود برق به دستگاهها قابل کنترل است، اما تهیه خود این دستگاهها هزینه اي گاه معادل بهاي 

  .ه وارد دستگاه میشود و خروجی دستگاه را غیر قابل اطمینان میکنددر نتیجه برق با نوسانات اضاف. خود دستگاه دارد

امروزه با گسترش اینترنت، امکان معاینه، تشخیص، و یا به اشتراك گذاشتن نتایج آزمایشات پزشکی در ابعاد جهانی مهیا 

، این تجهیزات در ایران در دسترس  در ایران. با استفاده از اینترنت، فاصله بین یک اتاق و یا یک قاره تفاوتی ندارد. شده است

. اما در واقعیت به ندرت چنین فضایی ایجاد میشود. میباشد و از نظر تکنیکی تهیه چنین امکانی به سهولت قابل دستیابی است

از . این امر ناشی از ترس ورود ویروس ها از شبکه، هک کردن ، عدم آشنایی کادر پزشکی با امکانات شبکه و نظایر آن است

سوي دیگر سرعت پایین اینترنت در ایران، باعث میشود به آسانی فایل هاي تهیه شده که عموما به دلیل حساسیت و دقت 

  .باالي آن حجیم هستند قابل انتقال نباشند

  

استفاده از امکانات داخلی سازمان - 9

د که مسئولیت تعمیر و نگهداري معموال در مرکز درمانی بزرگ نظیر بیمارستان ها واحدي به نام تاسیسات وجود دار

پرسنل این بخش از مهندسین مرتبط . تاسیسات بیمارستانی و تجهیزات مستقر در آن به صورت سازمانی با این واحد است

معموال وفتی دستگاهی ایراد پیدا میکند به . هستند که هماهنگی  الزم بین تاسیسات و تجهیزات بیمارستان را برقرار میکنند

در این . حال ممکن است تعمیرکار مستقر در مرکز درمانی، خود اقدام به تعمیر دستگاه نماید. گزارش داده میشوداین واحد 

حالت ممکن است اگر دستگاه ساده باشد، و یا ایراد سطحی باشد مشکل برطرف بشود و فروشنده دستگاه اصوال درجریان قرار 

د و مستقیما با شرکت فروشنده که نت دستگاه اصوال دست به تعمیر نزممکن است که تعمیر کار با توجه به حساسی. نگیرد
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مشکل . تضمین کننده گارانتی و تعمیرات مورد نیاز است تماس حاصل کند که در این حالت نیز فرایند خود را طی میکند

کن است دانش مورد نیاز را زمانی ایجاد میشود که تعمیرکاران داخلی مراکز درمانی اقدام به تعمیر مینمایند در حالی که مم

. این امر در اکثر مواقع موجب بروز اشکاالتی در دستگاه میشود که کال دستگاه را از حیض انتفاع ساقط میکند. نداشته باشند

براي مثال تنظیمات داخلی دستگاه را که در کارخانه انجام شده دستکاري میکنند و یا قطعاتی را خارج میکنند که دیگر در 

گیرد مگر با دستگاهها خاص ، یا قطعات حساس را که مثال نیابد لمس بشود با دست لمس میکنند و نظایر  یمد قرار نجاي خو

. در بعضی مواقع تعمیر کاران شاید دانش مورد نیاز را داشته باشند اما با ابزار هاي غیر استاندارد اقدام به تعمیر مینمایند. آن

استفاده از این آچار باعث . هنی براي پیچی استفاده شود که در محیط مغناطیسی است براي مثال ممکن است از یک آچار آ

  .مثال هایی از این دست زیاد قابل ذکر است. اختالل در محیط مغناطیسی شده و برد دستگاه را بسوزاند

  

موانع اقتصادي -10

محدودیت میزان . تمام زمینه به شمار میرودموانع اقتصادي از جمله عوامل بسیار تاثیر گذار بر انتقال تکنولوژي در 

گاهی نیازهاي جانبی دستگاه . بودجه و یا زمان تخصیص آن عواملی گاه بازدارنده در فرایند انتقال تکنولوژي به شمار میرود

گاه خریداري شده نظیر، آموزش، مواد مصرفی، مواد کمکی و سایر عوامل تامین نمیشود و باعث کاهش میزان اثر بخشی دست

این امر در مراکزي . از سوي دیگر گاهی زیاد بودن میزان بودجه تخصیص یافته نیز به همان اندازه عامل بازدانده است. میگردد

از آنجا که اگر سازمان دولتی بودجه مصوب خود را طی سال مالی به مصرف نرساند باید آن را به . دولتی مصداق پیدا میکند

نیز  بودجه مورد نظر کاهش می یابد، مراکز بدون توجه به نیازواقعی مرکز درمانی ، صرفا با توجه  خزانه برگرداند و سال آینده

  .این امر سبب میگردد از ظرفیت واقعی دستگاه استفاده نشود. به قیمت دستگاه و زمان تحویل آن اقدام به تهیه مینماید

به ویژه در بخش خصوصی به . به تعمیرات دوره اي دارد در جریان استفاده از هر دستگاهی از جمله تجهزات پزشکی نیاز

به عنوان مثال، اگر تخت متحرك دستگاه ام آر آي به . دلیل هزینه هاي این نوع تعمیرات ، معموال سرویس الزم انجام نمیشود 

ینه اي را در بر دلیلی حرکت خود را از دست بدهد، چون دستگاه کار اصلی خود را انجام میدهد، و مراجعه سرویس کار هز

این امر اگر چه در مورد مثال فوق شاید به ظاهر تاثیري بر روند استفاده از دستگاه . دارد، معموال به همان شکل باقی می ماند

ندارد، اما مشکالتی که براي استقرار بیمار در نقطه مورد نظر ایجاد میکند، همچنین حرکات اضافه اي به دستگاه وارد میشود ، 

درآن زمان . این نوع نقص ها معموال اضافه میشود تا آنجا که دستگاه کال از حرکت باز می ایستد. عمل دستگاه میکاهداز دقت 

درخواست سرویس داده میشود و معموال هزینه اي بسیار بیشتر از سرویس دوره اي را به صاحب آن تحمیل مینماید، ضمن 

  .د وارد بشود مدت طوالنی متوقف بمانداینکه ممکن است دستگاه بخاطر قطعه خاصی که بای

این تست ها معموال ترجمه شده از تست هاي خارجی . مثال دیگر تست هاي مورد استفاده در رشته روانشناسی است

تست هاي مورد نظر در جامعه اصلی طراحی شده و پس از تایید صحت روایی و پایایی پرسشنامه ها به عنوان معیار مورد . است

اما زمانی که به جامعه دیگري منتقل میشود باید مجدد با نرم ها و هنجارهاي اجتماعی جامعه دوم . ار میگرنداستفاده قر

این نرمال کردن بسیار هزینه بر و زمان بر است، در نتیجه به ندرت به جز ترجمه و یا تغییرات سلیقه اي تغییر . بازنویسی گردد

  .دیگري در آن حاصل میشود

در نتیجه استفاده از دستگاه براي . دستگاه خریداري شده به چشم سرمایه گذاري نگریسته میشود در بخش خصوصی به

مثال بارز آن سونوگرافی زنان باردار در هر بار . جلوگیري از خواب سرمایه است و نه نیاز واقعی بیمار به معاینه با دستگاه

  . ي دارد تا نیاز واقعی تشخیص ناهنجاري جسمی جنینمراجعه به پزشک است که عموما تصاویر اخذ شده جنبه یادگار

  

طول عمر مفید دستگاه -11
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اغلب دیده میشود که دستگاههاي خریداري شده توسط . تجهیزات پزشکی نظیر سایر دستگاهها ، طول عمر خاصی دارند

خروجی دستگاه به میزان قابل مالحظه این امر باعث میشود، . مراکز درمانی ، مدتی بسیار بیش تر از عمر مفید آنها کار میکنند

دالیل این امر گاهی اوقات ، عدم تخصیص بودجه در مراکز بزرگ است و در مطب ها  و مراکز . اي غیر قابل اطمینان باشد

به دستگاه است اگر چه که بهاي دستگاه نیز بی تاثیر نیست اما معموال پزشکان به ) دکتر(کوچک به دلیل، عادت کردن اپراتور 

هرچه پزشکان کهن سال تر . دستگاه جدید با مدل جدید، که نیاز به آموزش جدید دارد را به آسانی بپذیرند راحتی نمیتواند

  .باشند استفاده از تجهیزات بیش از عمر مفید آنها بیشتر روي میدهد

  

موانع فرهنگی - 12

ما از . در تمام زمینه ها به شمار می آیند بعضی از ویژگی هاي فرهنگی خود عوامل بازدارنده در انتقال تکنولوژي

  .اما دامنه فرهنگ بسیار وسیع است. مشکالت فرهنگی در عصر تکنولوژي بسیار شنیده ایم

نه صرفا (به عنوان مثال، معموال در ایران تشخیص بیماري صرفا توسط پزشک انجام میشود حال آنکه تشخیص پرستاري 

ضمنا در فرهنگ ما . مواردي است که به همراه طب جدید وارد سیستم درمانی نشده است نیز یکی از) ثبت عالئم حیاتی بیمار

  .معموال توجهی به اظهار نظر افراد در رده هاي پایین تر صورت نمیگیرد

براي مثال . مثال دیگر نگهداري هاي سلیقه اي و گاه زائد از دستگاه است که گاهی موجب آسیب دیدن دستگاه میشود

که کاور هاي نایلونی پوشش دهنده دستگاهها بعد از شروع استفاده از آن هنوز کنده نشده است، اپراتور این کار را  دیده میشود

براي حفاظت بیشتر دستگاه انجام میدهد اما همین سکون هوا و رطوبت زیر پوشش هاي نایلونی باعث پوشیدگی زود رس 

در موعد مقرر موجب میشود که خروجی دستگاه قابل ) لیبراسیونکا(همچنین عدم توجه به تنظیم مجدد دستگاه  .میشود

شاید داستان هایی شنیده باشید که وزن جنین بعد از یک ماه توسط همان پزشک کمتر اعالم شده باشد، در . . اطمینان نباشد

  "!یک چیزي میگن هم بابا این دکتر ها"این حالت عموما گفته میشود ، 

  

شگاهیسرفصل درسی مراکز دان -13

یکی از عواملی که بر انتقال تکنولوژي اثر گذار است، هماهنگی بین دروس دانشگاهی و دوره هاي آموزشی و کار واقعی 

معموال سیالبس هاي درسی در دانشگاه ها مراکز آموزشی با تاخیر بسیار زیادي باز نگري و به روز . در هر رشته اي است

این امر در هر دوشاخه مرتبط با تجهیزات یعنی . هر روز با کارایی جدید ظهور میکنندمیشوند در حالی که دستگاههاي وارداتی 

وقتی دستگاه جدید وارد . موثر است) مهندسی پزشکی(و هم شناخت، تعمیر ونگهداري آن ) گروه پزشکی(هم کاربري آن 

معموال این . نیاز است تا با آن آشنا بشود میشود که داراي قابلیتی است که تاکنون پزشک با آن مواجه نشده است ، زمانی مورد

حال تا چه اندازه مدعوین واقعا . امر در سمینار هاي علمی که توسط وارد کننده دستگاه جدید تدارك دیده میشود روي میدهد

امه ها، به درستی انتخاب شوند و تا چه اندازه شرکت کنندگان متوجه تازگی و کارایی دستگاه جدید شوند خود تابعی از برن

  . بروشور ها، و راهنمایی هایی همراه با سیمنار است

  

  گیرينتیجه

به نظر می رسد که در کشور ما معضالت انتقال تکنولوژي را بتوان به دو بخش اساسی تقسیم کرد، معضالتی که ناشی از 

زیر ساخت ها، قوانین، تصادي، تحریم اق موانعشرایط محیطی بوده و رفع آنها نیازمند سیاستهاي کالن کشوري است، مانند 

که در  بخش دیگر معضالتی ناشی از عدم وجود فرهنگ استفاده از این تکنولوژي است،. و امثالهم زنجیره تامین، شبکه توزیع

  .باز می گردد یانسان عامل نهایت به کاربران به عنوان
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از بخش نتقال تکنولوژي پزشکی، حاصل هزینه ها و عدم النفعهاي ااطالعات تجربی به دست آمده، قسمت بر اساس  

که احتماالً سرمایه گذاري روي این بخش، شامل ایجاد دوره هاي آموزشی، دوره هاي کارورزي و انسانی  موانع، یعنی دوم

  . امثالهم می تواند داراي بازدهی باالئی هم در بخش اقتصاد خرد و هم در بخش اقتصاد کالن باشد
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