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 پیشگفتار

 

 الرحیم بسم اهلل الرحمن
 

 

اسالالت و اگر  یافته یایندهسالالرعت جهان رشالالد فزا

 یط یصالالالنعت یبه جامعه یکشالالالاورز یتحول جامعه 

به  یصنعت یتحول جامعه ید،سالال به طول انجام  ۲۲۲

رو  ینداد. از ا یدو دهالاله رو یط یاطالعالالات یجالالامعالاله

 ی(، براJohn Naisbitt)یسالالالبت اسالالالاس نظر جان ن بر

 ،یدجد یتند هزاره یاربسالالال ییراتواکنش نسالالالبت به تغ

. یمکن ینیب یشرا پ ینالالدهآ ینکالالهجز ا یمنالالدار یراه

علم  یلوژواسالالالاس متالالد بر یالالافتالاله یالالانبن ینیب یشپ

 یهاجامعه در عرصالاله یتتواند در موقعیم یپژوه یندهآ

در  یرگیو چ یتوان اقتصالالالالاد یشو افزا یاجالتمالالاع 

 یباز یدیکل ینقش ید،جد یهزاره ییندهفزا یهارقابت

ها بر اثر آن یابرروندها و بررس یعهمطال ،رو نیکند. از ا

 یایوهکسالالب و کار، به شالال یهاجوامع و گسالالتره یتفعال

 شده است. یلتبد ،یندهآ یبقاء در فضا یبرا یاتیح

( توسالالال  Megatrendابررونالد )کالن روند   یواژه

با انتشالالار کتاب  میالدی ۲۳4۱در سالالال  یسالالبتجان ن

ر د یکاییمؤلف آمر ینا . کتابیدابداع گرد“  ابرروندها ”

پرفروش را به خود  یو رتبه یافتکشالالالور انتشالالالار  ۵۷

را از هزاره  یکتاب، او چشم انداز یناختصالاص داد. در ا 

 . با توجه به نظراتیدکش یراسالاس ده ابرروند به تصو  بر
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( در Trend Analysisروند ) یلتحل ییوهش ی،و یانقالب

 ی،پژوه یندهبخش صالالنعت و کسالالب و کار و مقو ت آ 

 .یافت یعرف یگاهیجا

کسب  یفضا ایبه گونه یت،ابرروندها از لحاظ ماه 

 نه هاکاله اثرات آن  دهنالد یم ییرو کالار و جالامعاله را تغ   

 ی. از سالالالوماندیجا م بر دهه پا چندین بلکه ها،سالالال 

 یانسالالالان یابررونالدهالا بر هر فرد جالامعه    یناثر ا یگر،د

 یرا بر فضالالا اییژهو تهدیدات و هاخواهد بود و فرصالالت

 ،رو ینآورند. از ایفرود م یانسالالان امعکسالالب و کار و جو

 نیو تدو یپژوه یندهآ یتنگرش به ابرروندها در هر فعال

 یاجبار ی،طو ن یکالن بالا برد زمان  هالای یالاسالالالت سالالال

 .باشدیم

 ادینیبن ییراتتغ توانیاساس، ابرروندها را م ینا بر

قتصاد و ا یعرصه ها،یدر سالط  جوامع، فناور  ایعمده

 یاصالالل یژگیکرد که از سالاله و یفتعر یاسالالیسالال ی شالالرا

 :کنندیم یرویپ

 یدر زمان یابرروندها آهسالته است ول  ی/ توسالعه ۲

 سالالالال ۱۵ تا حداقل هااثر آن رسالالالندیکه به تبلور م

 .ماندمی جا بر پا

از  یگوناگون و متنوع های/ ابرروندها بر گسالالالتره۱

 .گذارندیانسان اثر م یاتح

دارند و منحصر  یو منش جهان یا، خو/ ابررونده۴

هر چند که ممکن است اثر  یستندو کشالور ن  یابه جغراف

 باشد. یرترچشمگ یژه،و یایجغراف یک در هاآن

 یندهآ بر یمبتن یهر برنالامه  یندر تالدو  ،رو ینا از

 V-STEEP هالالایحوزه یبالاله ابررونالالدهالالا یسالالالتیبالالا

اقتصاد،  یسالالت،ز ی مح ی،فناور ی،اجتماع ی)ابرروندها

 .شود نگریسته( هاو ارزش یاستس

حاکم  یآن است که از ابرروندها ینوشتار در پ ینا

تار نوش این پرده بردارد. ساختار یدانش پزشک یبر فضا

نمود. در بخش نخست  یمدر ساله بخش ترس  توانیرا م

پرداخته  یابرروندها در علم و فناور یعرصالاله یاتبه ادب

و منش  یو خو ییدو کل یادیبن یمخواهد شد و با مفاه

ها نآ پذیرو به ارتباط گسست نا شویمیم آشناابرروندها 

 یپ یتوسالالالعه در علم و فناور یهاو فرصالالالت یبا نوآور

 لیابرروندها و ن یلتحل یبرد و سپس به چگونگ یمخواه

 پرداخت. یم( از کالن )ماکرو( خواهیکرو)م یزر ینشبه ب

 یهازهبه حو ،یکرومالاکرو به م  یشاز پوباله زبالانی دیگر   

 یعلم و فناور یرو یشپ یهاو فرصالالالت ینوآور یدجد

 .یابیمیدست م
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دانش  یعرصالاله یدوم نوشالالتار به ابرروندها بخش

. نخسالالت به پردازدیوابسالالته م هاییو فناور یپزشالالک

 ستمییس ینشکه خود برخاسته از ب یستمیس یپزشالک 

را  ستمیقرن ب یاست و پزشک یستمیس یولوژیو نوزاد ب

کننده،  یشالالالگوییپ ی)پزشالالالک 4P یپزشالالالک یبه سالالالو

 دهدیم( سوق یو مشارکت یانهکننده، فردگرا یشگیریپ

 .انداخت یمنظر خواه

که  یستیز یساز یهبه روند پرشتاب شب یزهمگام ن

 یدرمان هاییوهو ش یستمیس یپزشک یشالرفت موجب پ

 یارشته یانم یافتره یکمند در شده و به صورت نظام

 هاییو فنالاور  ینیبالال  یهالا کاله داده  نمالایالد  یتالش م

 یردعملک یکمتابول یرهایشوند تا مس یکپارچه یکسام

 .پرداخت ، خواهیمشوند آشکار

 ی،پزشالالک هاییفناور یابرروند دوم حاکم بر فضالالا

همگرا(  هاییفناور یالا )و  هالا یفنالاور  ییابررونالد همگرا 

 ینالالدرا در فرا ینیسالالالنگ یگالالاهابررونالد، جالا   یناسالالالت. ا

به خود اختصالالاص  یوردر علم و فنا هاگذارییاسالالتسالال

مانند  یسالالاختمان یهاعناصالالر و بلو  یراداده اسالالت. ز

 یکالالدیگرهالالا چنالالان بالالا هالالا و ژنهالالا، نرونهالالا، اتمیالالتب

برخاسالالالته از  یکه شالالالگفت یالابند یم یختگیآم هم در

 ینو از ا بندندی( را در ذهن نقش مBig Bangمهبانگ )

 انفو و یو،)نانو، ب NBIC یهمگرا هاییفناور یرو بسته

 اند.( نام نهادهLittle Bang( را انفجار کوچک )یشناخت

 است یو علوم شناخت یستیز یفناور ییدر همگرا

انسان متصور شد که  یرا برا یسالط  تماس  توانیکه م

به تجر یشتررا با شدت هر چه ب یمجاز یاو بتواند فضاها

از مرز  توانندیهمگرا م هالای یفنالاور  ،رو ین. از ایالد نمالا 

 ی انسان در برخورد با مح یر کرده و براحس انسان گذ

 . در بخشیندرا خلق نما ییدسط  ارتباط جد یزیکی،ف

نانو و نانو  یهمگرا )انقالب سالالوم( به پزشالالک هاییفناور

 یینشبازآفر یو پزشالالک یبافت یهامدل ی،فناور یسالت ز

ود خ ینی،بازآفر یپزشک یقت،افکند. در حق یمنگاه خواه

با رشالد پرشالتاب و رشد    یارشالته  یانم یگسالتره  یک

 یهاسالالاللول یهااسالالالت که پژوهش یمطالعات ییابنده

 یندهایفرا یسالالالتی،بافت، مواد ز یمهنالدسالالال  یالادی، بن

را شالالالامل  یولوژیکب یهالا درمالان  یگرزخم و د یبهبود

 یشالالرفتپ یرکه چگونه در مسالال یدد یمو خواه شالالودیم

لق خ یبافت برا یمهندس یفناور ینشی،بازآفر یپزشالک 

ها به ها و ارگانبافت یسالاله بعد گاهییشالالآزما یهامدل

 ارد.دیم گام بر“ زنده” یستیز یهاصورت مدل
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اغ و د یزانگ یجانه یاربس یاز ابرروندها یگرد یکی

ه است ک یانهفردگرا یامروز، پزشک یپزشک یدر عرصاله 

 یکو پروتئوم یکعلوم ژنوم هاییشالالرفت پ ییهدر سالالا

 یصیتشخ هاییوهش یگذشته موجب توسعه یدهه یط

 یکیژنت یهااساس اطالعات و داده هدفمند بر یو درمان

 یپزشالالالک یگر،بالاله زبالالان د. انالالدیالالدهنهفتالاله در فرد گرد

درمان و  یبرا یننو یافتره یکبه صالالالورت  یانهفردگرا

ر ه یکیکه در کد ژنت یکالاربرد اطالعالات انبوه و متنوع  

 .خود است یمیفرد نهفته است، در حال گذر پاردا

مرزشالالالکن و  یهاداده یافتدر ید،جالد  یدر هزاره

 یارشالالالته یاندر پناه جنبش م ینباله علوم نو  یالابی راه

 یارشالالالته یانم یافترو، ره یناسالالالت و از ا پذیرامکان 

 یاننما یابرروند در علوم پزشالالک یکخود را به صالالورت 

 یکاسالالالالمت آمر یملّ یالاد نموده اسالالالت و هم اکنون بن

(NIHبه عنوان بزرگتر ،)ینترجهان، به ینهاد پزشک ین 

 یانم یهاآغالاز برنالامه   یهنالگ را برا یشالالالاپ یهالا پروژه

تحت نظارت خود به اجرا در  یوهایتدر انسالالت یارشالالته

 یانم یپژوهشالالال یهااز پروژه یاریآورده اسالالالت و بسالالال

 ،یارشته یانم هاییومخود را در قالب کنسرس یارشته

 یماریو غامض سالالالمت و ب یچیدهجهت حل مسالالائل پ

 سامان داده است. 

که بر  ییخش سالالالوم نوشالالالتالار باله ابرروندها  در ب

انعکاس  خودرا از  یریاثرات چشمگ ،سالمت یگسالتره 

نظر  بر اسالالالاسانداخت.  یمخواه ینگاه یمن دهنالد، یم

سالالالالمالالت،  یحوزه یپژوه ینالالدهپژوهنالالدگالالان بخش آ

متأثر از ده ابرروند  یدجد یسالمت در هزاره یگسالتره 

با اسالت که در بخش سالوم تالش شالده اسالت همراستا     

کالن  هاییاسالالالتسالالال یلابرروندها، به تحل ینا یمعرف

ی تحلیل به شالالالیوه یرانا یاسالالالالم یسالالالالمت جمهور

 .یمبپرداز یزنابرروند 

 یابرروندها یالل تحل یلوژوبالا متالد   یگر،زبالان د  باله 

)که هم اکنون در  یماریسالالالالمت و ب یحاکم بر فضالالالا

سالالراسالالر جهان آشکار  یپژوه یندهمطالعات آ هایحوزه

 ییو هم راسالالتا یکه همخوان کنیممی شتال( اندشالالده

 یحوزه یکالن روندها ینرا با ا ینیتدو هاییاسالالتسالال

نپرداختن  ک،ش ی. بیمسالالمت مورد سالالنجش قرار ده 

برخاسته  تهدیدات و هابه فرصت یراهبرد هاییاستسال 

 یو هدفمند ییدر نقصان کارآ تواندیابرروندها م یناز ا

 یکند. از سو یجادا یپذیراثرات جبران نا هایاستس ینا

 واندتیابرروندها م ینا ییهپا بر هایاستس ینتدو یگر،د
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 یدر عرصالالاله ینوآور یتجل یبرا یالالدینقالالاط داغ و کل

ساز در  یانبن هاییخدمات سالمت و خلق فناور یارائه

 .ایفا نمایدرا  یمینقش عظ ،سالمت یحوزه

کالن سالمت  هاییاستسال  یندر تدو خوشالبختانه 

نا خبرگان آش ینتربرجسته ییشهو اند یدگاهکشور، از د

ت اس یدهسالمت و تحو ت آن استفاده گرد یبه گستره

 هاییدگاهد ینتراز موفق یکیآگاه،  اندانشالالالمند ینو ا

اند. از نموده ینتدو یرانا یخسالالالمت را در تار یاسالالتسالال

 دتوانیم ،کالن هاییاستسالال ینا ندابررو یلتحل ،رو ینا

 یمترسالالرا در بخش سالالالمت  یداراپ یتوسالالعه یممفاه

 .یدنما

 یکبه عنوان  یدارپا یاکنون مفهوم توسالالالعاله  هم

است.  یدهمطرح گرد یآرمان در چشم انداز جوامع مترق

 یمفهوم توسعه ی،پژوه یندههر آ ییشهرو، در اند یناز ا

دارد. به زبان  یجا “ یپژوه یندهکار آ ”به عنوان  یدارپا

 یبه توسعه یلن یبرا یابزارهمچون  یپژوه یندهآ یگر،د

 ی،پژوه یندهآ یی، هدف نهابنابراین. کندیار جلوه میدپا

سالالرشالالار از   یجهان یدر فضالالا یدارپا یبه توسالالعه یلن

 نیابرروندها، نخسالالت یلاسالالت و تحل ییرو تغ یچیدگیپ

 است.  یشپو ینگام در ا

 یدونفر دکتر یسالزاوار است از جناب آقا  ینجاا در

 یفرهنگسالالتان علوم پزشک یعلم معاون محترم یزی،عز

 نگارشدر  یرحق ینکه مشوق ا یرانا یاسالالم  یجمهور

 .یمنما یسپاسگزار یمانهاند صمنوشتار بوده ینا

 یجانی،باقر  ر دکتر یبزرگوار جناب آقا اسالالالتاداز 

 یپرداز یهنظر یکرسالالال ئیسپژوهشالالگاه غدد و ر  ئیسر

 یشالالالهکه همانند هم یفلسالالالفه، فقه و اخالق پزشالالالک

کمال امتنان را  یزبودند ن یرحق ینا یمعنو انبال یپشالالالت

 دارم.

جنالالاب آقالالای دکتر مرنالالدی، رئیس از  همچنین

محترم فرهنگسالالتان علوم پزشالالکی جمهوری اسالالالمی   

 یهنظر ی،نگاریندهو همکاران در گروه آ یداسالالالاتایران و 

دکتر  یجناب آقا یژهبه و ،و رصد کالن سالمت یپرداز

 ینیها خوشه چآن یبرجسالته  هاییشاله که از اند یقانع

 .نمایمیخود را ابراز م یام مراتب قدرداننموده

از جناب آقای دکتر علیرضا رئیسی، رئیس محترم 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر 

های ی فصل ششم کتاب این حقیر از لغزشکه با مطالعه

 نمایم.روی داده آگاه نمودند، نیز صمیمانه تشکر می

 یرتصالالاو ینیدارا جوکار که در بازآفر یناب آقاج از
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 از ،ننمودند یفروگذار یکوشالشالال  یچمتن از ه یرایشوو 

 هایینیحروفچ یبانهکه شک یسرکار خانم فاطمه مرزوق

تر دک یاز جناب آقا همچنینو  فتندپذیرمتن را  یمتوال

 یاریمنابع مرا  یمنژاد که در تنظ یمحمالد جواد حالائر  

 .نمایمیم یپاسگزارنه سیماصم یزنمودند ن

 امیوجودم، همسالالالر گرام ییدارا ینتریهگرانمالا  از

متن  یرایشوحدت که در و یونسالالالرکار خانم دکتر کتا

 سپاسگزارم. یزاند نرا از خود نشان داده یتالش فراوان

ز که ا هیدتالش گرد ی،چند که در نوشتار کنون هر

 ریشالالود و تصالالاو  یریگمنابع بهرهو معتبرترین  ینبهتر

 یالالدهمتن برچ یالالاییگو ینالالاگون از منالالابع متعالالدد براگو

 یداست. ام یبنقص آلود و پر ع یارشک بس یند، امّا بوش

علم و  یورزان و جسالالتجوگران عرصالاله  یشالالهاسالالت اند

داده آگاه  یرو هایشرا از لغز یرحق یننه تنها ا ی،فناور

کتب و مقا ت عالمانه،  ینشبلکاله خود بالا آفر   ینالد نمالا 

را غنا  یرانبه رشالالالد پرشالالالتاب ارو  یپزشالالالک یجامعه

 بخشند.

 

 

 

 دکتر ایرج نبی پور

 فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسالمی ایران و رصد کالن سالمت یپرداز یهنظر، ینگار یندهگروه آعضو 
 فقه و اخالق پزشکی، عضو کرسی نظریه پردازی فلسفه
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توسالالال   ،(Megatrendکالن روند ی ابررونالد ) واژه

 کتاب با انتشالالار میالدی۲۳4۱سالالال  در ۲جان نیسالالبت

 ۵۷ لف آمریکایی درؤکتاب این م. گردید ابداع “ ابرروند ”

ی پرفروش را به خود اختصاص رتبه یافت و انتشار کشور

 بر اسالالاس چشالالم اندازی را از هزاره او، این کتاب در. داد

 با توجه به نظرات انقالبی. کشالالید ابرروند به تصالالویر ۲۲

 کار و کسب ،بخش صنعت در ۱ی تحلیل روندشیوه، وی

 .(۲جایگاهی رفیع یافت )، مقو ت آینده پژوهی و

ای فضالالالای به گونه، ابررونالدهالا از لحالاظ ماهیت   

 هاآن دهند که اثراترا تغییر می جامعه و کار و کسالالب

از . ماندجا می بلکه چندین دهه پا بر، هاسالالالال نه در

 ی انسانیفرد جامعه هر این ابرروندها بر اثر، سوی دیگر

 ی خود را برتهدیدات ویژه و هافرصالالالت خواهد بود و

                                                 
1 John Naisbitt 
2 Trend Analysis 

 از. ورندآجوامع انسانی فرود می و کار و کسالب فضالای  

 فعالیت آینده پژوهی هر نگرش به ابرروندها در، این رو

 (با برد زمانی طو نی)های کالن و تدوین سالالالیاسالالالت

 .(۱) باشداجباری می

توان تغییرات می ابررونالالدهالالا را، این اسالالالاس بر

ی عرصالاله، هافناوری، سالالط  جوامع در بنیادین عمده

 گیویژسیاسی تعریف کرد که از سه  شرای  و اقتصالاد 

 :کننداصلی پیروی می

 ولی در دارند ایی آهسالالته ابرروندها توسالالعه  /۲

 ۱۵تا  ۲۵حداقل  هاآن رسند اثرزمانی که به تبلور می

 .ماندجا می سال پا بر

های گوناگون و متنوعی از گسالالتره / ابرروندها بر۱

 .گذارندمی حیات انسان اثر
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 منحصر منش جهانی دارند و خوی و، دها/ ابررون۴

چند که ممکن است  هر، نیسالتند  کشالور  به جغرافیا و

 .(۴) باشد چشمگیرتر، یک جغرافیای ویژه در هاآن اثر

را  های زیرتوان شاخصها میاساس این ویژگی بر

 :دست آورده برای شناخت ابرروندها ب

پیش بینی توان تداوم ، حداقل :چارچوب زمانی

 .سال آینده را دارند ۲۵رای ب شده

 تمام مناطق جهان اثر بر تقریباً :جهان شمممو ی

 .گذارندمی

تا  سالالط  ریز از  جامعه بر :گسممتردگی دامنه و

و  علم، اقتصادی، های سیاسیدامنه کنند ومی اثر کالن

 .گیرندر بر میدو افراد را  های اجتماعیسازمان، فناوری

روی حیات انسان  چشالمگیری بر  اثر :گذاری اثر

ای که به گونه؛ کنندتغییرات کیفی ایجاد می و داشالالته

 حتی ناممکن است. و دشوار از این تغییرات بسیار فرار

محتمل را  بسالالیار یهای آیندهابرروندها توسالالعه

 ه ابرروندها بنگرید.()لطفاً به جایگا یپژوه ندهیآ گوناگون یهاوهیش کاربرد یفراوان نسبت: ۲شکل 
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حداقل  را در تمایل دارند که جهان ما دهند ونشان می

ابرروندها نسبتاً ، از این رو. به بعد شکل دهند سال ۲۵

ی محسالالالوب نگرآیندهفرایند  یالک عنصالالالر ثالابالت در   

به آهستگی  شده و به آهستگی پدیدار هاآن .شالوند می

به خوبی قابل  هاآن اما خ  سالالالیر شالالالوندنیز محو می

زمالالانی قالالابالالل  یدر یالالک محالدوده  بوده و پیشالالالگویی

 . بر اسالالالاسبدیاتداوم می هاآن بینی نیز حیالات  پیش

 توانیم برمی، های توصالالیف شالالده برای ابرروندهاویژگی

آن  تحول و شده ی یک ابرروند سوارخ  سالیر توسعه 

، هالالای آینالالدهزمالالان را پیگیری و خ  گالالذر آن را در

 از تغییرات چشالالمگیر و بدین سالالان. ویی کنیمگپیشالال

ین ا ااما ب. نخواهیم شدشگفت زده ، بنیان برافکن آینده

های محتمل به مسالالالیر توسالالالعه فق ابرروندها ، وجود

ی قطعی را ترسالالالیم آینده و هرگز کردهآینده اشالالالاره 

همین عدم قطعیت آینده اسالالت که انسالالان  . کنندنمی

ن به زبا. یابدتجلی می به صالالورت فعال ،ی تغییرآماده

 و ابندییم کاهش شدت به نشالده  نییتع عوامل تعداد گذرد،یم ماه ۲4 مرز از ینگار ندهیآ ندیفرا که همچنان: ۱شالکل  
 .ابدییم یانتزاع یمایس زین ییویسنار هر
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چند که سالالونگری ابرروندها به شالالناسالالایی    هر، دیگر

اید دانسالالالت امکان هالای محتمالل اسالالالت ولی ب  آینالده 

 حتی خوشالالالایندتر های دیگری که مقدور بوده وآینده

 .است پذیرباشند نیز امکان

های ابرروندها توسالالعه، همانگونه که اشالالاره شالالد 

دهند که محتمالل را هدف قرار می  ی بسالالالیالار آینالده 

یا  آینده و یجهان ما را طی دهه اسالالتمرار داشالالته و  

گی برجسته همین ویژ. سالازند دگرگون می ،حتی فراتر

 های ضالالعیفی که بسالالیار پیاماسالالت که ابرروندها را از 

به سالالالختی قابل ردیابی  و خودنمایی کردهقطعی  غیر

 .دهدتمایز می هستند

که به تندی تغییر )روندها  نسالالالبت بهابررونالدها  

روی  یک روند بر. تر هستندبسیار متفاوت نیز (کنندمی

 بدین طریق یک موضالالالوع یا محصالالالول تأکید کرده و

حالی که  دارد درواقعی را عرضالالاله می غیر یانتظالارات 

ه زمانی ک حتی در جا بوده و پا بر، پشتیبان آن ابرروندِ

ی توجه یا محصالول نیز از گستره  آن موضالوع خاص و 

 .دهدبه حیات خود ادامه می، شودمحو می

را  ندها یک چارچوب تحلیلی اسالالاسالالی مهم ابررو

                                                 
1 Technology-Driven Megatrends 

برای  نیز و هاریی فناوتوسعه پیشگویی برای تحلیل و

همچنین  و کار و کسبهمسالازی با مفاهیم   طراحی و

 برای نیازهای آینده و گذاریسالالالیاسالالالتهالای  دراهبر

هم  به نمالایالانگر   هالا آن .آورنالد فراهم می را هالا چالالش 

 اجتماعی عالئقپیوسالالالتگی میان احتما ت فناورانه و 

، توسالالعه ای تحقیق وهسالالیاسالالی هسالالتند که گذرگاه 

 .دهندرا شکل می و خلق محصول ینوآور

 ؛خود به صورت یک هدف نهایی نیستند ابرروندها

 ،های گوناگونابزارهایی برای چیرگی بر پرسالالالش هاآن

ها ی سیاستتوسعه و کار و کسالب ترسالیم راهبردهای  

 .هستند

 

 بندی ابرروندهاگروه

 :سه گروه جای داد توان دردها را میابررون

 

 3شده با فناوری / ابرروندهای پیش ران3

 که در یاحتما ت فراروی، این گروه از ابررونالدهالا  

بند یاگشایش می فناوری های علم وی پیشالرفت نتیجه

هایی گذرگاه، هاآن حقیقت در. کشالالندمی را به تصالالویر
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ه دهند کهستند را نشان می یابیدستکه اصالو ً قابل  

 هاآن و قانونی به موانع اجتماعی توان با چیرگی برمی

  .ست یافتد

 مینیاتوری درسالالالازی هایی مانند کوچکتوسالالالعه

وسالالالائل  ها وو افزایش سالالالرعت ریزپردازنده ۲فنالاوری 

، سالالالازیی شالالبکه فناورانه هایتوانمندی، محاسالالباتی 

دانش ، توانالالایی دسالالالتکالالاری مواد در مقیالالاس نالالانومتر

سالالالط   در های بیولوژیکفزاینده پیرامون سالالالیسالالالتم

از ، های وابسالالالته به مغزملکولی و کالاربردهای فناوری 

 .های این گروه هستندمثال

 

 ابرروندهای اجتماعی /2

خوی  و تغییرات اجتماعی، این گروه از ابررونالدها 

 فراتر ی آینده ومنشالالالی کاله تمالایل دارند طی دهه   و

ای بر فزاینده اثر هاآن .کننداستمرار یابند را ترسیم می

ها فراهم ینوآور ها وفناوری، تقاضالالا برای محصالالو ت 

مانند افزایش امید به  های دموگرافیکتوسعه. آورندمی

 از سالالالازیو جهانی فردگرایی یرشالالالد فزاینده، زندگی

های توسعه، گر چه این ابرروندها. های آن هستندمثال

                                                 
1 Miniaturisation 

نیز در  هاآن هایی ازبالاشالالالند ولی بخش اجتمالاعی می 

. ریشه دارند ،یا پزشکی ICT مانند های فناوریتوسالعه 

هایی منجر توانند به واکنشهای اجتماعی میتوسالالالعه

نخست ممکن است اثر کافی برای تغییر  شالوند که در 

 رند.نگها میهایی که ابرروندها به آن: گستره۴شکل 
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توانند به طی زمان می ابرروند نداشالالالته باشالالالند اما در

 .گذارند های بعدی اثرتوسعه صورت فزاینده بر

 

 3مسئله شده با ن/ ابرروندهای پیش را1

که انسالالان  ایدهنده برروندها مسالالائل فشالالاراین ا

از  هاآن حلراهو یافت  اسالالالت روه ب رو هاآن امروز بالا 

 ،بنابراین. دهندنشالالالان می را اولویت با یی برخوردارند

                                                 
1 Problem-Driven Megatrends 

گزینش  دهنده خود بر احتمالا ً این مسالالالائل فشالالالار 

هدایت شالالالونده  اثر ،هاینوآور و های فناوریتوسالالالعه

اهمیت  ،ی این گروه از ابرروندهاهای عمدهمثال. دارند

ر خط یتوجه فزاینده و ی پایداری محی  زیستمسئله

 که امروزه اهمیت فراوانی در باشالالالدمیو موارد امنیتی 

فناوری به خود اختصاص  یهای علمی و توسعهپژوهش

 .(۳اند )داده

 : منطق ابرروند۳شکل 
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 3هاجنبش ریز

تشالالالکیل یافته   ۱درون ابررونالد از چندین ریز  هر

 .است

است که  ترابرروند شامل چندین روند کوچک هر

گوینالد کالاله  جنبش می رونالالد و یالا ریز  ریز هالالاآن باله 

ه هسالالتند ک ترای کوچکگسالالتره نمایانگر تغییرات در

قابل ای ی منطقهمحدوده درفق  بعضالالالی از اوقالات  

 توان بر اساسابرروندها را می، بنابراین. هسالتند تمایز 

 .توصیف نمود هاآن و انتشارسترش ی گدرجه

گیری ابرروند نمایش داده منطق شکل ۳شکل  در

ابرروند از  هر ،همانگونه که هویدا اسالالت .شالالده اسالالت 

شالالود که با یکدیگر یک چندین ریز روند تشالالکیل می

 .(۵دهند )ابرروند تعریف شده را سامان می

 

 نگریستن به ابرروندها چه اهمیتی دارد؟

 اگر ای یافته اسالالت وفزایندهسالالرعت جهان رشالالد 

ی صالالالنعتی طی ی کشالالالاورزی به جامعهجامعه تحول

صنعتی به  یتحول جامعه، سال به طول انجامید ۲۲۲

، از این رو. اطالعالاتی طی دو دهه روی داد  یجالامعاله  

                                                 
1 Micro Movements 
2 Microtrends 

برای واکنش نسالالبت به ، نظر جان نیسالالبت اسالالاس بر

راهی نداریم ، ی جدیدزارهه شالالتابپر تغییرات بسالالیار

 .(۶اینکه آینده را پیش بینی کنیم ) جز

 متدلوژی علم بر اسالالالاس بینی بنیالان یالافته  پیش

 هایعرصه در موقعیت جامعه تواند درمی، آینده پژوهی

 چیرگی در و و افزایش توان اقتصالالالالادی اجتمالالاعی

کلیدی  ینقشالالال، ی جدیدی هزارههای فزایندهرقالابالت  

 ی ابرروندها و بررسالالی اثرمطالعه، از این رو. بازی کند

به  ،کار و کسبهای بر فعالیت جوامع در گسالتره  هاآن

فضای آینده تبدیل شده  ای حیاتی برای بقاء درهشالیو 

 .است

به عنوان یک  ی پایدارمفهوم توسالالالعه ،هم اکنون

. چشم انداز جوامع مترقی مطرح گردیده است آرمان در

 یمفهوم توسعه، آینده پژوهی هر یاندیشه در، از این رو

به . (۷جای دارد )“  آینده پژوهی کار ” پایدار به عنوان

چون ابزاری برای نیالل به  آینالده پژوهی هم ، زبالان دیگر 

هدف نهایی  از این رو. کندمی هی پایدار جلوتوسالالالعاله 

فضالالای جهانی  ی پایدار درنیل به توسالالعه، آینده پژوهی

 ،تحلیل ابررونداست و تغییرات  و از پیچیدگی سالرشالار  
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 .شودقلمداد میاین پویش  نخستین گام در

ه بایستی ب، هبرای آیند ایتدوین هر برنامه در پس

)ابررونالالدهالالای  V-STEEPهالالای ابررونالالدهالالای حوزه

 سالیاست و ، اقتصالاد ، محی  زیسالت ، فناوری، اجتماعی

 .ها( نگریسته شودارزش

ابررونالدهالا معنای گوناگون و اثرات متفاوتی برای   

تحلیل این ابرروندها و  .ها و افراد دارندشرکت، صالنعت 

اسالالالتراتژی  تدوین یک جزء مهم در هاآن کالاربردهای 

 شوداقتصادی محسوب می شالرکت و بنگاه  هر یآینده

ی برنامه طراحی و، ینوآور ینداتوسالالالعاله و فر  کاله بر 

زیرا . گذارندمی اثر هاو بنگاه هااین شالالالرکت فنالاوری 

، ابرروندها در دگرگونی جامعه، نگونه که اشالاره شد هما

ها اثرات شالالالگرفی ایجاد فرهنگ و کار و کسالالالب بازار

 یتحلیالل ابرروندها به عنوان پایه ، از این رو. کننالد می

 استفاده کار و کسبهای کار راهبردی در تمام گسالتره 

راهبردی تا  ریزید که شالالالامل طیف برنامهنال شالالالومی

 جهتو برنامه ریزی  بازار ی در، نوآوری محصولتوسعه

 .(4دهد )میمنابع را پوشش 

جهان شالالالمول  با توجه به پوشالالش گسالالالترده و 

 تواننالالد اثرات قالالابالالل لمس ومی هالالاآن ،ابررونالالدهالالا

های جدید ی یافت فرصالالالتعرصالالاله در یپذیرمقیاس

ی جهانی فراهم هگستر های نوین درکار و کسببرای 

 در  اکوسالیسالتم ابرروندها و عناصر  ، بنابراین. آورند

 و آور های سالالودگسالتره پیدا کردن  و ی ارزشزنجیره

همچنین از آنجا که . بسالالالیار مهم اسالالالت ، منفعتپر

ابرروندها  ماهیت با دیگر بسالالالیالاری از ابررونالدها در  

 ابتوان می، ای دارندتههم آغوشی پیوس هم کنش و بر

 (یکیتسینرژهم افزایانه ) هایفرصالت  را هاآن تحلیل

شوند ها خلق میهم کنش پناه همین بر که در هاآن

ابرروندها با خود ، یک فراگرد کلی در. دنمورا کشالالف 

های درونی و قابلیت و آور سالالالود، انهنوآور هایزمینه

توانند به عنوان دارند که میای عرضالالاله میهسالالالتاله 

 رکا و کسالالبهای بنگاه برایی پذیری رقابتگسالالتره

تحلیل ابرروندها  هچنین است که امروز. ل شالوند یبدت

 ی جهان اقتصادعرصه در یبه عنوان یک سالالح رقابت 

 کار و کسبهای ها و بنگاهشرکت مطرح شده است و

 ن شناخت ابرروندهایی که برتالش هسالتند تا ضم  در

 یزنجیره، انالالدچنالالگ انالالداختاله  هالالاآن ی کالالاریحوزه

محصالالالو ت جدید را تقویت  خلق ایالده و  و ینوآور

 .(4نمایند )

 توان ابرروندها را درآنچه گفته شالالد می یپایه بر

 :ی زیرین به کاربردسه گستره
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 های راهبردیا ف/ چا ش

دگرگونی  مونی ما را دچارمحی  پیرا، ابررونالدهالا  

توانند موارد بررسالالالی رونالدها می ، بنالابراین . کننالد می

خود ذخیره دارد را برای طراحان  کلیدی که آینده در

 و کار و کسالالالبهای بنگاه، هایک سالالالازمانژاسالالالترات

 .دهند ها هدف قرارشرکت

 برابر این ابرروندها این پرسالالش را در، حقیقت در

د که آیا سازمان برای ندهمی ن اسالتراتژیک قرار طراحا

به چه مواردی بایسالالالتی  واقعاً آماده اسالالالت؟ و، تغییر

 توجه نشان داد؟ بیشتر

 

 ینوآور هایی برای رشد وفرصت /ب

آینده  کار و کسالالالب بازار پیش ران، ابررونالدهالا  

این توان نتیجه می در، داینگونه باشالالال اگر. هسالالالتند

 های راهبردی ابرروندها: ویژگی۵شکل 
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هالالای گیریبرداشالالالت منطقی را داشالالالت کالاله نتیجالاله 

 ، بر اساسرشد یهای آیندههعرصی مندی دربارهنظام

ند چ هر، همچنین. ترسیم نمود بتوان، تحلیل ابرروندها

 های نخسالالالتین فرایندکه ابرروندها الهام بخش هنگامه

 یهای خالقانهالشت هاآن ولی بیشتر ،هسالتند  ینوآور

دهند که را یاری میی سازمان گروه برنامه ریزی آینده

 .دگزیننموفقیت برنیل به برای های واقعی را گذرگاه

 

 ی داراییتوسعه /ج

ی ابررونالالدهالالا اغلالالب هم پیوسالالالتالالهه از اثرات بالال

متقابل میان  اثر هم کنش و بر. شودپوشالی می  چشالم 

 یان برافکنی دربن ابررونالدهالا اغلالب به تغییرات تند و   

از . شالالودمنتهی می کار و کسالالب منفرد بازارهای بخش

 کار و کسالالبهای گذاران بنگاهبرای سالالیاسالالت، این رو

حیاتی اسالالالت که بدانند آیا دارایی محصالالالول  بسالالالیار

ش این آینده که برخاسالالالته از اثرات متقابل پالذیر برای

 .(4ابروندها است آمادگی  زم را دارد؟ )

 

 ابرروند برجسته 21

های های گروهگزارش سط  مطبوعات علمی و در

ای از توان به مجموعهآینالده پژوه و آینالده نگالاران می   

های گوناگونی رصد ابرروندها دسالالت یافت که به شیوه

 .(۳-۲۳اند )شده

ی اجستجوی محتو بررسی این مجموعه ابرروندها و

وندهای ی وجود یافت ابررنشالالالان دهنده هاآن مفهومی

. های گوناگون اسالالتمیان گروه مشالالتر  و یکسالالان در

 هایچند که ابرروندها گستره همانگونه که اشاره شد هر

 علم را تحت اثر سالیاست و ، جامعه، گوناگونی از اقتصالاد 

اثرات ، هاهالایی از گسالالالتره بخش دهنالد ولی در قرار می

هایی گروه، از این رو. دهندنشان می خود چشمگیری از

یک  شالالناخت ابرروندها در نگران نیز به رصالالد واز آینده

رای ب. انداز خود نشان دادهبیشتری ی ویژه تمایل گستره

 ارتباطات ی فناوریتوان ابرروندهای گسالالالترهمی ،مثال

TIC یا اینکه ابرروندهایی که  داد و را مورد پژوهش قرار

. اورزی حاکم هسالالتند را ترسالالیم کردکشالال یگسالالتره بر

ابررونالد را   Punkt-Z  ،۱۲ مشالالالهور نگرآینالالدهکمپالانی  

فهرسالالت نموده اسالالت که برای آشالالنایی با ابرروندها به  

 :(۲۴پردازیم )می هاآن معرفی

 

 / تغییر دموگرافیک3

 رشد جمعیت جهانی 

 هاشدن جمعیت پیر 
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 غرب ها درتکاهش جمعی 

 های مهاجرتیافزایش جریان 

 جایی دموگرافیکه ب جا 

 

 ی جدیدبه یک مرحله / رسیدن فردگرایی2

 ی جهانییک پدیده، (اصالت فرد) فردگرایی 

 ارتباطات محکم اند  : ی ارتبالاطات تغییر الگو

 و ارتباطات سست فراوان

 های پیچیدهبیوگرافی ا وههویت 

 ای به بازارهای کوچکاز بازارهای توده 

 

 اجتماعی های فرهنگی ویجدای /1

 ثروتمندان گرایی فزاینده میان فقرا وقطب 

  مخاطره به صورت الگو درپر های زندگیشالیوه 

 .آیندمی

 هالالای میالالان موقعیالالت چنالالد پالالارگی اجتمالالاعی

 اگونزندگی گون

 های ارزشی رقابت کننده و آمیخته به همنظام 

 

 های مراقبت از سالمتسازمانی نظامباز /4

 فزونی در و هالالای سالالالالمالالتافزایش آگالالاهی 

 ی فردیپذیرمسئولیت

 هاالگوهای بیماری تغییر در 

 فزونی  و های سالمتهزینه شتاب درپر افزایش

 هاهزینهسازی وصیخص در

 بخش مراقبت از سالمت در تحول بازسازمانی و 

 درمان های نوین به سوی تشخیص ورهیافت 

 بازارهای همگرای جدید 

 

 های جنسینقش / تغییرات در3

 یهای سنتی جنسنقش ریزش در 

 محی  کار نقش مهم زنان در افزایش در 

 و هالالای اجتمالالاعیمهالالارت ارزش فالالزونی در 

 ارتباطاتی

 جدید سبک زندگی ساختارهای خانوادگی و 

 

 جاییه ب / ا گوهای جدید جا6

 یابندسط  جهانی افزایش می ها درجاییه ب جا. 

  یابدیی افزایش میجا به جاموانع. 

  ییجا به جاالگوهای intermodal 

 دیجیتالی ترافیکسازی هشبک 

 های نقل جدید و فناوری حمل ووسائل  مفاهیم
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 رانندگی

 های لجستیک هوشمندانهحلراه 

 

 فرهنگ دیجیتال/ 7

 نفوذ کرده و تمالالام  هالالای دیجیتالالالفنالالاوری

 دهند.ی ما را پیوند میمنظرهای زندگی روزانه

 زندگی دیجیتالی تر میان الگوهایتمایز عظیم 

 اشالالالکال جدید ارتباطات هالای دیجیتال بومی :

 و سازماندهی ، مشارکتاجتماعی

 در راه است. ۲/۴ی وب نسخه 

 

 یادگیری از طبیعت /8

 سالالاختارهای طبیعی به صالالورت یک   فرایند و

 .دهندن میخود را نشا ینوآور ویژگی کلیدی

 هم آمیخته  در فناوری طراحی و در ۲بیونیک

 .شودمی

                                                 
1 Bionics 
2 Swarm Intelligence 
3 Closed-Loop Economy 
4 Cloud-Based IT 
5 Internet of Things 
6 Convergence 

 های جمعی سالالیسالالتم )رفتار ۱ایدسالالته هوش

 گرا(بدون مرکز سازمان دهنده و خود

  های نظام ی زیسالالالت شالالالناسالالالی بر اثر گالذار 

 یحلقه با اقتصالالالاد تمرکز زدایی و -تولیدی 

 ۴هبست

 

 همه جا در حاضر / هوش3

 ۳ابر بر مبتنی اطالعات به سوی فناوری گذار 

 ( نوین وهالالایهالالای )واسالالال سالالالط  تمالالاس 

 های هوشمندمحی 

 ۵یداری اینترنت اشیاءپد 

 های هوشمندخلق زیرساخت 

 وبوتیکرمصنوعی  هوش مرزشکنی در 

 

 فناوری 6ی/ همگرای31

  های پیش ران، نانوفناوری مینیالاتورسالالالازی و
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 .شوندمی همگرایی فناوری کلیدی در

 های ساختپویا برای مواد جدید و شیوه نوآوری 

 گسترش زیست فناوری 

 هایهمگرایی فناوری NBIC  یابیدسالالتبرای 

 “طبیعت دوم”به چشم انداز 

 

 سازی/ جهانی33

 مراکز قدرت اقتصادی یی درجا به جا 

 ۲ارفرّ اقتصاد 

 ی متوس پدیداری طبقه 

   های خش زنجیرهپ تکاله تکاله شالالالدن جهانی و

 ارزشی

  بخش مالی  - سالالالرمایهجریان جهانی شالالالدن

 گسیخته افسار

 

 دانایی محور اقتصاد /32

  جهان سراسر سطوح آموزش درافزایش 

                                                 
1 Volatile 
2 Business mash-ups 
3 Interface 
4 Complexity 

 عالامل   کلیالدی و  باله عنوان پیش ران  نوآوری

 رقابت

 دانایی مبتنی بر ها و خلق ارزشداده 

 جهالالان  نخبگالالان دانالالایی محور یطبقاله  ظهور

 ی خالقطبقه -گستر 

 آموزش مادام العمر 

 

 کار و کسبهای کوسیستما/ 31

 ی ارزشزنجیره های نوین درشراکت 

 مندمهای نظانوآوری 

 هالالم آمالالیالالختالاله و  هالالای درکالالار و کسالالالالب 

موجب   ۴انجیافزایش سالالالطوح می - ۱هیبریالد 

 .شودپدید آمدن بازارهای جدید می

  بخش چهارم -خلق 

 ۳پیچیدگی مدیریت 
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 ان کارجه / تغییرات در34

 پویا و بسیار پذیرهای کار انعطافشیوه 

 مدیریتی نوین الگوهای سازمانی و 

 ۲به صورت همکارانه های کارشیوه 

 اتوماسیون ها درپیشرفت 

 

 / ا گوهای مصرف نوین33

    مصالالالرف کنندگان و عالئق یی درجالا باله جالا 

 هاآن های خرج کردنشیوه

    جهان سالوم از رفاه و شالکوفایی عظیم خشنود

 .است

  کشالالالورهای تازه  مصالالالرف گرایی فزاینالده در

 صنعتی شده

 جهان غرب در مصرف پایدار 

 هالالای مالالدل -منش خریالالد  خوی و در تغییر

 مجازی و هیبرید

 ی مصالالرف مشالالارکتی ویوهافزایش اهمیت شالال 

 ۱ههمکاران

 

                                                 
1 Collaborative 
2 Collaborative Consumption 

 و منابع انرژی در / تحول36

 منابع و مصرف انرژی افزایش در 

 کمبود منابع استراتژیک 

    منالالابع  و کالالاربالرد مالنالالابالع جالالایگزین انرژی

 پذیرتجدید

 منابع کارآمدی انقالب در 

 های با عدم تمرکزتزیرساخ 

 

 یهوا و اثرات زیست محیط / تغییر آب و37

 2 گسیل گاز افزایش درجه حرارت وCO 

 ت برخالالاسالالالتالاله از مسالالالالائالالل  اافزایش خطر

حال توسعه و  کشورهای در ی درمحیط زیست

 تازه صنعتی شده

 کمبود مواد غذایی فزونی در 

 گیرانهمقررات سخت 

  هالالایروی فالالنالالاوری بالالر گالالذاریایالالهسالالالرمالال 

سازگارمندی با  راهبردی برای کاهش و - پا 

 تغییرات اقلیمی
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 نشینی / شهر38

  اختالط بافت و رشالالالد نیرومند کالن شالالالهرها

 شهری

 مسائل ساختاری مناطق روستایی افزایش در 

  حل مسالائل زیرسالاختی به صورت    توسالعه در

 ارمندسازگ

 ی شهری پایدارتوسعه 

 مشارکت زندگی و، اشکال جدید اقامت 

 

 سیاست جهانی / نظم نوین33

 های جهانی هالای قالدرت  برترین، هنالد  چین و

 .شوندمی

 غربی یدموکراسی به شیوه بحران در 

   جهالالان  اتالحالالادهالالای اسالالالتراتژیالالک نوین در

 قطبی چند

 هانظام دگرگونی در 

 شودآفریقا پیدا می. 

                                                 
1 Cybercrime 
2 Transparent Society 
3 Business 
4 Leadership 2030 
5 Hay Group 
6 Z_Punkt 

 خطر جهانیپر ی/ جامعه21

  و های فناوریی فزاینده زیرساختپذیرآسالیب 

 اجتماعی

 های طبیعیفاجعه فزونی در 

 کشمکش و تضادهای غیرهمگن 

 جهانی و یشدهدهی جنایات سالازمان   جرم و 

 ۲یبریاهای سجرم

 ۱ی شفافجامعه مراقبت و پایش در  

 

 1کار و کسبابرروندهای فضای 

تحلیلی آینالالده نگالالاری  ی تحقیقالالاتی وبرنالالامالاله

توسالال   ۱۲۴۲۳ابرروندهای مرزشالالکن با عنوان رهبری 

 از؛ دگردیانجام  ۶و زد پانکت ۵گروپهایسالالالسالالالات ؤم

ابرروند که دارای توان  ۶، ابرروند شالالناسالالایی شالالده ۱۲

مورد ، بودند ارک و کسالالبفضالالای  یی درجا به جاایجاد 

  .(۳) گرفتند قرار تربررسی دقیق

هم کنش این  بر اثر، سسهؤم این دو پژوهشالگران 

www.takbook.com



 

24 

صدها  بهابرروندها را جستجو کردند و این ابرروندها را 

پژوهشالالگران آکادمیک   و کار و کسالالبرهبران تن از 

 های گروپ هزاران کارمند وادهسپس د. معرفی کردند

 ها ودیدگاه پیرامونهای سراسری جهان کارکنان بنگاه

مورد تجزیه و  ،های خودشانهای رهبری سازمانشیوه

یک دیدگاه ، این تجزیاله و تحلیل . دادنالد  تحلیالل قرار 

یک از این شش  ها و پیامدهای هردقیق پیرامون علت

 :کندترسیم می، سه سط  مهم زیر روند را در

  کار و کسبفضای 

 هاسازمان 

 هاآن هایتیم رهبری و 

 آنچه پژوهشالالگران، تحلیل اسالالاس این تجزیه و بر

 رثأجهانی که مت دربرای کامیابی ، هاکه رهبران سازمان

را فراهم آوردنالد کاله به    نیالاز دارنالد  از این ابررونالدهالا   

 :پردازیمبرروند میاَ ره زیر آن در ای ازچکیده

 

 تحلیل ابرروندی“  کالن به ریز ”: نگرش ۶شکل 

www.takbook.com



 

25 

 1/2سازی / ابرروند جهانی3

( ۲/۱ سازیجهانی ینسخهابرروند ) نسخه ازاین 

 در. متفاوت اسالالت پیشالالین خود بسالالیار  یاز نسالالخه

شالالدن  حال پدیدار حقیقت یک نظم جهانی نوینی در

. کندقدرت اقتصالالادی به سالالوی آسالالیا میل می. اسالالت

حال توسالالالعه  بازارهای در میالان  جهش تجالارت در 

خواهد بود و کم کم اقتصادهای کهن از چرخه خارج 

 بازار مصالالرف برای شالالوند و شالالرق دیگر فق  یک می

 .غرب نخواهد بود

حال رشالد   متوسال  جهانی جدید در  ییک طبقه

 در یشالالدت محله بمیان بازارهای  رقابت در اسالالت و

 بر اساس خود را کار و کسبفضای  حال فزونی است و

 .تنظیم نموده است، این پویایی محلی

از  ثرأجهالان متالال  یالک راهبرد مرکزی و منفرد در 

 .کارساز نخواهد بوددیگر ، ۲/۱ سازیجهانی

 (با تمام اشالالکال آنتنوع ) بایسالالت بر چیرگیمی

کن و محلی عمل  جهانی فکر” یگزاره. چنگ انداخت

 .هد بوددیگر مناسب نخوا “کن

 

 ی/ بحران زیست محیط2

نشانگان تغییر اقلیم به شکل ترسناکی به واقعیت 

 و آب، منابع طبیعی بحرانی مانند نفت واند پیوسالالالتاله 

با ، همزمان. حال تمام شالالدن هسالالتند  مواد معدنی در

ی پایدار، یبحران زیسالالت محیط شالالرای  وخیم شالالدن

کاهش کربن . ها حیاتی خواهد بودزمانسالالالا ءبرای بقا

ها نیاز بنگاه و هضالالالروری بود، ی بازارپذیرتبقالا ربرای 

عملکردهای  CSRاز  دارند که با حرکت محی  زیست

 .نمایندسازی ساختارباز خود را

ی رهبران به در  عمیق مفاهیم فرهنگ توسالالعه

خود را برای ، با یک منطق روشالالالن رند ونیاز دا پایدار

این تغییر رادیکال آماده سالالازند و از اینکه این مفاهیم 

چه اثراتی خواهند  هاآن یلحظه لحظاله به  عملکرد بر

ه پرداختن ب. نمایندسازی به شکل مطلق شفاف، داشت

ارزان ، پذیری منابع اتماممسالالئله و سالالاختارهای پایدار

ی این وظیفه بوده و حال انفجارها درهزینه. نخواهد بود

 “ قالب نوین شکل و ”ها است که این رهبران سالازمان 

 .های خود یادآوری نمایندعنفرا به ذی

تفکر ، یسالالازگاری با این بحران زیسالالت محیطهم

این خود به  کند ورا طلالب می  برانگیز راهبردی تحول

( ای از مواقع به رقباپاره در و)ها اشکال جدید همکاری

های پیچیده جهت حلراهنیالازمنالد اسالالالت تا بتوان به   

 .دست یافت هاآن چیرگی بر
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 ارزشی پلورا یسم و 3/ فردگرایی1

، ۲/۱ ینسخه سالازی با چیرگی یافتن ابرروند جهانی

ی زمینه ای درهای گسالالتره ها انسالالان گزینشمیلیون

آزادی  هالالاآن شالالالغالالل خواهنالالد داشالالالت و  زنالالدگی و

ه ب (و نه اقتصالالاد) را هاارزش بر اسالالاس گیری تصالالمیم

 .دست خواهند آورد

 به عنوان کارمند و هالا آن هالای انگیزه، این ویژگی

 ،ی زندگیشیوه. دگرگون خواهد کرد را مصرف کننده

 ،قیمتاز  ،اخالق وخود اظهاری ، یالابی شالالالخصالالالیالت 

 .ترفیع سبقت خواهند گرفت پرداخت و

نیاز دارند که خود را بیشتر  کار و کسبهای بنگاه

 هاآن .نیروی کار خود نزدیک نمایند و از پیش به بازار

مشالالتری خود را به صالالورت یک فرد  و  گررکا هر باید

 و کار و کسبفضای ، این صالورت  غیر در؛ نماینددر  

 .خواهند دادنخبگان خود را از دست 

 های بازار محلی وفرصالالالت، های چابکسالالالازمان

اهند خو ی نیاز مشتریان رابر پایهتقاضالای رشد یابنده  

ا ب متناسب های کارکارفرمایان هوشمند نیز شیوه. ربود

طراحی خواهند کرد و از این رو  (نه سازمان)و افراد را 

                                                 
1 Individualism 

 و ترمتمرکز یا کم، ترپذیرباله سالالالاختالارهالای انعطالاف    

 .نیاز خواهد بود ترمسط 

 خواهد بود تا در نسل جدیدی از رهبران نیازبه 

ی هنکت. شالالوند متنوع درگیر های بسالالیار فردگرا وتیم

اسالالتقالل را  مختاری و کلیدی آن اسالالت که باید خود

 ارائه داد تا درحالد و مرزهای روشالالالن   چالارچوب  در

ند عملکرد خود را نمایان بتوان مناسالالب مردم شالالرای 

 .کنند

 

 / دوران دیجیتا ی4

 ها وتعادل قدرت را از سالالالوی سالالالازمان، فناوری

، در دوران دیجیتال. کندمی جالا باله جا   هالا آن رهبران

 ارائه دهندگان کا  و به سالالالادگی مصالالالرف کنندگان

در  دهند وخدمات را برگزیده و مورد مقایسالاله قرار می

کارفرمایان . پردازندتجالارب می  انتقالال  میالان خود باله  

عمل نموده  وسیله هر با، مکان و زمان هر توانند درمی

سالاللسالالله مراتبی را به  سالالنتی و و نیاز به فضالالاهای کار

  .چالش کشند

 آنکار و مکان  ی کار با تغییر درشالالیوه، از این رو
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 دچار، آینالد ( در میموبالایالل  کاله باله صالالالورت همراه )  

هالالای اعتبالالار بنگالالاه شالالالهرت و. شالالالودگونی میدگر

فکر نگهداشت  در هاآن ی که افراد ناخشنودکار و کسب

 مورد خطر جدی، ها به صورت آنالین نیستنداین بنگاه

های جوانی ی مجازی به نسالاللاین دامنه. گیردقرار می

نگ چ، کنندمیل می دیجیتال که به آسالالانی به فناوری

وردهای فناوری عرضالالاله ادسالالالت هاآن انالدازد و باله  می

  .داردمی

ممکن اسالالت  “بومیان دیجیتال”این ، با این وجود

ها سالالالازمان. احترام نگذارند های همکارینامهبه پیمان

برای  های میانی رامهارت نموده و را سالالازگار دباید خو

رهبران ، یک فضای شفاف در. فراهم آورنده هر دو گرو

 پردازند.ها میآن های راهبردی نوآوری که ابرروندها بههای عمل و حوزه: عرصه۷شکل 
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ریایی را نمایان بایسالالتی اسالالتانداردهای درسالالت و بی  

پراکنده را با درجات  رهبران باید افراد متنوع و. سالالازند

 رد کنند و مدیریت، های دیجیتالیگونالاگون قالابلیالت   

ی همکاری میان حیهو رو یکپارچگی، تقویالت وحالدت  

ندرت با یکدیگر ه های با پیوندهای سالالالسالالالت که بتیم

 .تالش نمایند، کنندمالقات می

 

 / تغییر دموگرافیک3

. شالدن است  به گسالترش و پیر  جمعیت جهان رو

ی بلوغ شدنی بسالیاری از جوامع غربی به چنان مرحله 

خواهند  خود را از دست کارایی اند که به زودیرسیده

 یالک جمعیالت پیر به معنای پژمردگی نیروی کار  . داد

جنگ خشالالونت آمیز  ها وکمبود مزمن مهارت، جهانی

 .به نخبگان است یابیدستبرای 

ی چرخه”حال توسعه ممکن است  اقتصادهای در

م أرا بالا موج مهاجرت معکوس تجربه کنند که تو  “مغز

مهاجرین به ”ه تقاضالالای جدید ک  ها واسالالت با مهارت

به ، کار و کسبجهان . آورندبا خود به ارمغان می “خانه

نگهداشالالالت یک مخزن از نخبگان  توسالالالعه و، جالذب 

بایستی خود  هاآن .متنوع نیاز خواهد داشت برجسته و

. نمایند هماهنگنیالازهالای کالارفرمایان     بر اسالالالاس را

آنچه که همدلی برای شناسایی  های شنیداری ومهارت

 یک. حیاتی خواهند بود، انگیزدمی عضالالو تیم را بر هر

دیگر کافی ، برای نیروی کارو فراخوان ندای نظام جمع 

 .نخواهد بود

 

 / همگرایی فناوری6

نیروهای خود را برای ، هالای پیشالالالرفتاله  فنالاوری 

ی ما بسالالالیج دگرگونی تمالام منظرهالای زندگی روزانه  

 .اندکرده

 های نیرومندی را دری، نوآورNBICهای نالاوری ف

تولید غذا و ، انرژی، ساز سالاخت و ، ارتباطات، پزشالکی 

 .تر تولید خواهند کردهای مهمبسیاری دیگر از گستره

 .گرم است ینوآور هم اکنون تنور مسابقه برای

، اطالعاتی و زیستی، نانو، همگرایی علوم شناختی

 د ونموخلق خواهد  ای رابالازارهالای محصالالالول ناگفته  

 کار و کسالالبفضالالای . بازارهایی را نیز به فنا خواهد برد

ه ک گرددای باشالالالد که اطمینان بخش آن باید به گونه

نیالالاز بالاله  فشالالالارهالالای مالالالی کوتالالاه مالالدت نتواننالالد بر 

 پیشالالالگامانه و یتوسالالالعه تحقیق و گذاریسالالالرمالایه 

 .رپوش گذاردسمدت  دراز

میان “عظیم”های دوران همکاری، ینوآور نیالاز به 
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پرورش خواهد  را های علمیرشته ها وشرکت، هابخش

 .داد

 

 اشکال باز

 ی اشالالالترا  دانایی دراجازه ،همکارانه سالالالاختار

د وجود نبوده اسالالت را خواهاز این م سالالطحی که پیش

های استثنایی به همکاری، برای نیل به این سالط  . داد

 .نیاز خواهد بود اثر گذارهای مهارت و

ا و هپهلو به پهلوی پیشرفت ،نیاز اسالت که رهبران 

 هایی کهگسالالتره حتی درکاربردهای مرزشالالکن بمانند )

از . نداشته باشند( هاآن ممکن است در  کاملی از هاآن

مرز عدم قطعیت زندگی کنند زیرا  باید در هاآن ،ن روای

ی بین پیش قابل غیر بسیار NBICهای ینوآور پیامدهای

ه ب نسبت باید به واکنش جامعه هاآن همچنین. هسالتند 

 .(۳حساس بمانند )، های رادیکال فناوریجهش

 

 (فهوم تحلیل روندم) ینوآور از ابرروند به

اه به ابرروندها برای گن، همانگونه که اشالالاره شالالد 

ه ب روز، کار و کسبجهان  های اقتصادی وبنگاه زیستِ

                                                 
1 Megatrend Analysis 

متالدلوژی تحلیالالل  ، بنالابراین . شالالالودمی ترروز حیالاتی 

به ، کار و کسالالبهای ابعاد عملکردی بنگاه در، ۲ابرروند

این فرایند از چهار . سالامان یافته است  ای علمیشالیوه 

 یی آیندهای که توسالالالعهبه گونه؛ کندهنگامه گذر می

منشالالوری از ابرروندهای  سالالویاز  کار و کسالالب بنگاه

شالالالود که معمو ً یک افق گزینش یافته نگریسالالالته می

 .دهدساله را پوشش می ۲۲زمانی 

رین ابرروندهایی که بیشالالت ،ی نخسالالتهنگامه در

گزیده بر نددار شالالالرکت رای کاری ارتباط با گسالالالتره

دی عوامل کلی و )برای مثال تغییر دموگرافیک ندشومی

، جهانی جمعیت پیر شالالدن این ابرروند شالالامل رشالالد و

کشورهای  در “جهش کود ” پژمردگی جوامع غربی و

ی زایش یابندههای افنیز جریان حالال توسالالالعاله و   در

ابررونالدهالای شالالالرکت تالش    تحلیلگرتیم . (مهالاجرت 

از این ابرروندهای  اییژهدر  و ،کنالد کاله همزمان  می

  .دست آورده گزینش یافته ب

شالالالامل تحلیل مشالالالتر  اثرات  ی دومهنگالاماله  

جهان  و روی جامعه رها بابرروندها اسالالالت که با اثرآن

اثرات ، هااین یافتهبر اسالالاس  شالالود وصالالنعت آغاز می
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ی شالالالرکت به بح  روی محی  ویژه بر هاآن یهثانوی

  .شوندکشانده می

یا  و 1هالای کلیالدی عملکردی  میالدان ، نتیجاله  در

 پدیدار، برخاسالالته از این ابرروندها ینوآور هایگسالالتره

 .شوندمی

 بر اساس ینوآور هایگسالتره ، ی سالوم هنگامه در

                                                 
1 Key Fields of Action 

 حقیقت در. شوندساختاربندی می، های شرکتیژگیو

 شالالالده با ابرروند جهت نیاز پیش ران، هااین گسالالالتره

، نهالالایالالتدر . دنالالهدرا نشالالالالان می ی و عملکردنوآور

 باشد( در پذیر)چنانچه امکان هاکارفرمایان تمام بخش

ه یک کارگاه ب یکدیگر در و با شالالالوندمی فرایند درگیر

های خود هدیدگا، فعال و خالقانه، ارکتیصالالورت مشالال  

 : چهار گام تحلیل ابرروند4شکل 
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ی پایه بر)هالای آینالده   ینوآور پیرامون محصالالالو ت و

  .دهندمی اش قرارکمورد کنرا  (ینوآور هایمیدان

به صالالالورت یک  هایافته ،ی چهالارم هنگالاماله   در

 د ونشالالوسالالاختارمند به بح  گذاشالالته می  یمناظره

 بندی رتبه، ارک و کسبهای فرصالت ، اسالاس دیدگاه  بر

 .شوندمی

یا گزینش  محصالالالو ت و، تحلیل ابرروندی نتیجه

ی راه ی و یا یک نقشهنوآور راهبرد، ینوآور هایمیدان

 .(۲۵) خواهد بود

 

 به میکرو( ماکرو رهیافت) تحلیل روند

 یطراحی نقشه فضای کاربردی ابرروندها برای در

 ماکرو توان از روش رهیافتمی ،کار و کسالالب راه بنگاه

 :به میکرو استفاده کرد که شامل پنج گام است

 : چهار گام تحلیل ابرروند۳شکل 
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 ،ابرروندهای جهانی :شناسایی ابرروند گام اول(

های مورد عملکرد گسالالالتره و دگرگون سالالالاز در پایدار

  .وندششرکت گزینش می

زیر روندهای  :روندها گام دوم( شمناسایی زیر 

 .گیرندهای گزینش شده مورد پویش قرار میگستره

سالالازی شالالامل سالاله    روند شالالهر زیر ،برای مثال

کریدورهای  مناطق کالن و، رونالد کالن شالالالهرها  زیر

شالالالود که این روندها موجب پایداری ابرروند کالن می

سالالط   تغییرات در پیش ران شالالهرسالالازی گردیده و 

 .شوندمی جامعه

گام سموم( بررسی زیر روندها جهت ارزیابی  

و د سناریو در این گام باید دو در :بر شرکت هاآن اثر

 : از کالن تا ریز در تحلیل ابرروند۲۲شکل 

www.takbook.com



 

33 

فضالالای میانی برای  یک سالالناریو در هایی وانتفضالالای 

را اثرات ابرروند شالالناسالالایی شالالده  ده وکرابرروند خلق 

، با خلق این سالالالناریوها. ادمورد تجزیه و تحلیل قرار د

 رکا و کسب بنگاه، روی شالرکت  برها آنتوان اثرات می

های بررسالی و فرصت را  (هژبه صالورت وی ) یا صالنعت  و

خیزد را جستجو می بر هاآن ازکه  کاری و کسالب بازار 

 .نمود

 :خدمت گام چهارم( تعریف روشن محصول/

محصول به ابرروند پیوند داده  ،۲افکاری بارش شیوه هب

این گام باید اثرات هم افزای ابرروندها را  در. شالالودمی

خلق  اثرات همگرایی ابررونالالدهالالا دراز در  نموده و 

 .دست آورده ی بآگاه ،تیکیهای سینرژفرصت

( شناسایی نیازهای مالحظه نشده گام پنجم

 یتوسالالالعه و ینوآور چگونگی :وابسممته به ابرروند

های نوین جهت رضالالالایت مصالالالرف کنندگان و حلراه

 ا بنگاهی صالالالنعت و، هالای شالالالرکالت  عنفنیالازهالای ذی  

.(۲۶د )نگیرتعیین و مورد تجزیه قرار می کار و کسب

  

                                                 
1 Brainstorm 
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 بر حاکم قوانین از کبیولوژیال  هالای سالالالیسالالالتم

 سالالیسالالتم یک. کنندمی پیروی پیچیده هایسالالیسالالتم

 اسالالت کنش هم بر اجزای زیادی تعداد دارای پیچیده

 به و داشته خطی غیر نمایی هاآن انباشالتی  فعالیت که

 رفتار نیز خاصالالالی فشالالالارهای تحت آشالالالکار شالالالکل

 برای. دهندمی نشالالالان خود از “هیسالالالازماند خود”

 اجزاء از بایسالالتمی ما، پیچیده رفتار هرسالالازی مدل

 نیز و( هازیرسالیستم ) آن هم از جدا یدهنده تشالکیل 

 کنش هم بر از که “سازماندهی خود” یپیچیده الگوی

 .باشیم داشته آگاهی، آیندمی خاص اجزاء این

 یپایه بر دهافراین شالالناخت روش اسالالاس تاکنون

 اجزاء به سالالیسالالتم کردن خرد و اسالالتقرایی هایروش

 بوده هاآن خطی رواب  بررسی و آن یدهنده تشالکیل 

 توانسته بشالر ، گذشالته  یسالده  پنج در چند هر. اسالت 

ائل ن بزرگی بسالالیار هایپیشالالرفت به پایه این بر اسالالت

 که اسالالت برده پی گذشالالته یدهه چند طیّ ولی شالالود

 پیچیده هایسالیستم  شالناخت  پاسالخگوی ، شالیوه  این

 کم کم رو این از و نیست بیولوژیک هایسیستم مانند

 را خود راه، علمی هایکاوش در سالالالیسالالالتمی تفکر

 رهیافتی، سالالیسالالتمی تفکر حقیقت در. اسالالت نمودهباز

 که است خطی غیر رواب  دریافت برای دقیق فرا بسیار

 را هاآن دریافت توان، علم در اسالالالتقرایی هالای روش

 یتماه در  بینش، سالالیسالالتمی تفکر بنابراین. ندارند

 که درکی با؛ سالالالازدمی پذیرامکان را سالالالیسالالالتم کل

 هب سالیستم  اجزای مجزای یمطالعه یپایه بر تواننمی

 پارادایم یک سالالیسالالتمی تفکر سالالان بدین. آورد دسالالت

 بر و گوناگون اجزاء میان هایپیوسالالالتگی که اسالالالت

 نوپای علم. دهدمی قرار رصالالد تحت را هاآن کنش هم

 رهیافت یک که اسالالت آن پی در سالالیسالالتمی بیولوژی

 چنین. کند ایجاد هولسالالالتیک و یکپارچه، نگر جامع
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 یرتغی ایجاد موجب بیولوژی دانش در پارادایمی تغییر

 یپزشک و اسالت  گردیده پزشالکی  یفلسالفه  پارادایم در

. داردمی بر گام سالالیسالالتمی پزشالالکی سالالوی به آینده

 تفکر زا یافته زایش فرزند حقیقت در سیستمی پزشکی

 به سیستمی یرهیافت با که اسالت  سالیسالتمی   بیولوژی

  .کندمی نظر بیماری و سالمت

 شالالناسالالایی به سالالیسالالتمی پزشالالکی، منظر این با

 ترسالالیم به و نگریسالالته سالالیسالالتم  یک اجزاء یهمه

 هم) اجزاء این دینامیک ارزیابی و هاآن کنش هم بر

 هاآن عملکردی ابعاد یهمه در( فضالالایی هم و زمانی

 .دپردازمی

 اطالعات و ژنومی اطالعات، اطالعالات  گوناله  دو

 سالالامان را بیولوژی اسالالاس، (محیطی) ژنومی از بیرون

 فردی ارگانیسالالالم در اطالعات گونه دو این. دهندمی

 یستمیس تفکر در یدیکل یگستره چهار: ۲۲شکل 
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 هم در( انسالالالان یک مانند)

 شالالوندمی یکپارچه و آمیخته

( ماربی یا طبیعی) فنوتیپ تا

 یگونه دو این. شالالالود خلق

 که هاییفنوتیپ و اطالعات

 طریق از کنندمی خلق هاآن

 یگریکد به زیستی هایشبکه

 هاهشبک این .دارند پیوستگی

، آوردن دسالالالالالت بالاله در

 سالالالپس وسالالالازی یکپارچه

 بالاله اطالالالعالالات  انالالتالالقالالال 

 که ملکولی هالای مالاشالالالین 

 یرپذامکان ار زیستی عملکرد

. دکننمی فعالیت، نمایندمی

 دینالالامیالالک و پویالالایی ایالن 

 هایماشالالالین و هاشالالالبکاله 

 نکانو مرکز که است ملکولی

 سالیستمی  مطالعات یعمده

 یشالالبکه. اسالالت گرفته قرار

 جهت را دیگری مقیاسالالی چند رهیافت یک هاشالالبکه

. آوردمی فراهم اطالعات سالالازییکپارچه و سالالازماندهی

، تمیسیس پزشکی در بنیادی یفرضیه یک حقیقت در

 هایشالالبکه از برخاسالالته، بیماری که اسالالت ایده این

 و هاشبکه نیا کنش هم بر و یاجتماع و یماریب ک،یمتابول یهاشالبکه  یبند سالط  : ۲۱ل شالک 
 (Network of Networks) هاشبکه یشبکه لیتشک
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 زیسالالت هایپیام با زدهآشالالوب) بیماری با زدهآشالالوب

 هنتیج در و باشالالدمی( ژنتیکی تغییرات یا و یمحیط

 زدهآشوب هایشبکه این با که ملکولی یِماشین سازمانِ

 به و شالالده تغییر دچار شالالوندمی کدگذاری بیماری با

 رو این از. گرددمی منتهی بیمالالاری پالالاتوفیزیولوژی

 ما هب، بیماری با زدهآشالالوب هایشالالبکه پویایی پیگیری

 ابزار یک و داده بیماری هایمکانیسالالم از ژرفی بینش

 هک صالالدا به پیام هایچالش به پرداختن برای نیرومند

 فراهم، دارد وجود عظیم اطالعالالات یمالجموعالاله  در

 هزاران با انسالالان بیولوژی پیچیدگی سالالرشالالت. آوردمی

 هایکننده تعیین از که محیطی و اجتماعی عالامالل  

. تاسالال شالالده آمیخته هم در، هسالالتند سالالالمت حیاتی

 دارد نیاز آن به سالمت و پزشکی به سیستمی رهیافت

 مدلی در و گردیده افشا هاداده از چشمگیری حجم که

 رد. شوند یکپارچه“  هاشبکه از ایشبکه ” عنوان تحت

سالالازی و یکپارچه هاشالالبکه هایکنش هم بر، مدل این

 اطالعات و گرفته انجالالام سالالالطوح از بسالالالیالاری  در

 یوندپ یکدیگر با فرد حیطیم و اجتماعی، بیولوژیکی

 .(۲4و ۲۷) یابندمی

 هاییفناوری و راهبردها سالالیسالالتمی پزشالالکی در

 هایپیچیدگی نمودن افشالالالا برای که اسالالالت نهفته

، آمیزی طعنه صالالورت به. هسالالتند حیاتی هابیماری

 برای “ژنومیک پزشالالکی” یواژه از مردمان از بسالالیاری

 که حالی در کنندمی استفاده “آینده پزشکی” به اشاره

 تاسالال طبیعت از بُعد یک حقیقت در ژنومیک پزشالالکی

 رد. پردازدمی نوکلئوئیک اسالالالید اطالعات به تنها که

 یکتهولس ایچهره سیستمی پزشکی، اندیشه این برابر

 زیسالالتی اطالعات هایگونه تمام و داشالالته نگر جامع و

، هالالامتالالابولیالالت، پروتئین،  DNA  ،RNA شالالالالامالالل

، هاارگان، هاسالاللول، هاکنش هم بر، کوچک هایملکول

 ار بیرونی محی  هایپیام و اجتماعی هایشالالبکه، افراد

 ات نمایدمی یکپارچه ایگونه به را هاآن و بردمی کار به

 رد کاربردی و کنندگی پیشالالالگویی توان با هاییمدل

، شالالک بدون. آیند فراهم بیماری و سالالالمت یگسالالتره

 ارک به را ژنومیک پزشکی یواژه که افرادی از بسیاری

 از تریگسالالالترده انداز چشالالالم به حقیقت در برندمی

. نگرندمی دارد نظر آن به یستمیس پزشکی که پزشکی

 نام سالالیسالالتمی پزشالالکی را جامع دیدگاه این چرا پس

 نگذاریم؟

 پرداختن برای را راهبرد پنج، سالیستمی  پزشالکی 

 :بردمی کار به زیستی پیچیدگی به

 کی صورت به پزشکی به سالیسالتمی   پزشالکی  /۲
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 چارچوب یک نگرش این و نگردمی اطالعاتی دانش

 فراهم را هاپیچیالدگی  باله  پرداختن برای خردورزاناله 

 دارای ما شالالد اشالالاره که همانگونه، مثال برای. آوردمی

 اطالعات شامل که هسالتیم  زیسالتی  اطالعات گونه دو

 اسالالت محیطی هایپیام دیگری و بوده ژنوم دیجیتالی

 .خیزندمی بر ژنوم بیرون از که

 از بسالالیاری که اسالالت حیاتی بسالالیار همچنین

 وسالالازی مدل را بیمار هر به وابسالالته متنوع هایداده

 با اننتو را سیستمی پویایی که چند هر) نمود یکپارچه

 ارآشالالک نیز آن دلیل. (کرد پیگیری تجربی آزمایشالالات

 یانپا تا آغاز از را بیماری تواندنمی کسی زیرا باشالد می

 هب نیاز. دهد قرار پیگیری تحت انسالالانی هاینمونه در

 کند.ی یک سیستم پیچیده عمل می: جهان زیست پزشکی، خود به مثابه۲۴شکل 
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 هب، هامدل خلق و صدا به پرداختن و سیستمی پویایی

 اشاره تجربی بیمار صورت به جانوری هایمدل اهمیت

 فرایند آغاز ینقطه توانمی صورت این در که نمایدمی

 مرگ ات را سیستمی پویایی و کرده شناسایی را یبیمار

 هایمدل که اسالالت آن کلیدی ینکته. نمود پیگیری

 دتقلی را انسان در همسان هایبیماری بایستی جانوری

 منظرهای آن بتوانند بالاید  دانشالالالمنالدان  و نمالاینالد  

 بیماری با همسان که بیماری یزدهآشوب هایسیستم

 دهستن جانور به نحصرم که ییهاآن از هستند انسالانی 

 در نگرش از و نمایند شالالناسالالایی آشالالکار صالالورت به را

 انسانی مشالابه  که بیماری یزدهآشالوب  هایسالیسالتم  

 پیدا یانسان بیماری به نسبت دینامیکی نگرش ،هستند

 بیماری مورد در جانوری مطالعات سالالان بدین. کنند

  .بود خواهند دهنده آگاه انسانی

 یرانش ابزارها یشموجب پ یو فناور شالالودیم یفناور یولوژیکه موجب رانش ب یولوژیمقدس ب یسالاله گانه: ۲۳شالالکل 
 گوناگون یهادارد که دانشمندان رشته یارشته یانبه فرهنگ م یازهدف، ن ینبه ا یدن. رسال گرددیم یاضالی و ر یمحاسالبات 

مقدس  یگانه سالاله ینکه ا یکار کنند. هنگام یکدیگر باکه  یرندبگ یادصالالحبت کنند و  یگربا زبان دانشالالمندان د یرندبگ یاد
 با شتاب فراوان خلق نمود. توانیرا م یستی،از اطالعات ز یمیعظ یرمقاد ید،ظهور نما
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 گذارانبنیان از که ۲هود آقای نظر اسالالاس بر/ ۱

 ایژهوی ساخت زیر یک، است سیستمی پزشکی تئوری

 بر. اسالالت نیاز مورد سالالیسالالتمی پزشالالکی به ورود برای

 ایدب بیولوژی مرزشکن دانش، دانشمند این نظر اسالاس 

 با  عملیاتی توان با هایفناوری یتوسالالالعه رانپیش

 مورد بیمار هایداده فضالالالای از نوینی ابعاد ات شالالالود

 فناوری این از برخاسته هایداده و گیرند قرار جستجو

 ابزارهای در گامی پیش جهالت  خود ینوباله  باله  نیز

 هایگونهسازی یکپارچه وسازی مدل منظور به تحلیلی

 را گانه سالاله این هود آقای. روند کار به متنوع هایداده

 این به؛ اسالالت گذاشالالته نام مقدس یگانه سالاله منا به

 یزن فناوری خود و فناوری رانپیش بیولوژی که صورت

، لیک فراگرد یک در. شودمی تحلیلی ابزارهای رانپیش

 از گسالالترده در  و انقالب ایجاد موجب گانه سالاله این

 یک به نیاز رهیافت این .(۲۳ تصویر) گرددمی پزشکی

، هابیولوژیسالالالت کاله  دارد ایرشالالالتاله  میالان  محی 

، مهندسالالالان، کامپیوتر دانشالالالمنالدان ، شالالالیمیالدانالان  

 گیرندمی یاد همگی، پزشکان و فیزیکدانان، ریاضیدانان

 ریکدیگ با و کرده صالالحبت دیگر هایرشالالته زبان با که

                                                 
1 Leroy Hood 

 رکا شالالالوندمی دهرانشپی بیولوژی با که هاییتیم در

 .دیاب تجلی مقدس یگانه سه این، نهایت در تا کنند

 تولید در دموکراسی یمقوله، اهمیت دوم ینکته

 معنی این به که اسالالت هاداده آنالیز ابزارهای و هاداده

 تک تک برای دسالالترس قابل باید ابزارها این که اسالالت

 رگزب و کوچک هایپروژه بتوانند تا باشند دانشمندان

 ساخت زیر، رو این از. برسانند سالامان  به را خود علمی

 ات است ابزارمندانه منظری شامل سالیسالتمی   پزشالکی 

 گوناگون میکسا هایفنالاوری  برای را هالا داده بتوان

، مالالتالالابولومیکس، پالالروتالالئالالومالالیالالکالالس، ژنالومالیالالکالالس  )

 یدیگر و نمود تولید( سالالاللومیکس، ینتراکتومیکسا

 به را دانشالالمندان که اسالالت ویژه فرهنگ یک وجود

 و گوناگون علمی هایرشالالته زبان به صالالحبت یادگیری

 با) پژوهشالالی هایتیم در یکدیگر با کار چگونگی نیز

 هایزمینه در مقدس یانهگ سالالاله این آزمودن هدف

 .داردمی وا( بزرگ و کوچک علمی

 ،بیماری به تجربی سالالالیسالالالتمی های/ رهیافت۴

 اب که صورت این به. باشالند می نگرجامع و هولسالتیک 

 امکان، گسالالالترده و جامع هایداده یمجموعه خلق
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 از ،بیماری اب زدهآشالالوب یهاشالالبکه دینامیک پیگیری

 آنگاه و گردیده فراهم بیماری روی پیش و آغاز ینقطه

 هایمدل، یکدیگر با متنوع هایدادهسالالازی یکپارچه با

 رو این از. شالالوند خلق کاربردی و کننده پیشالالگویی

 پیرامون را اسالالاسالالی هاییبینش سالالیسالالتمی پزشالالکی

 سالالالان ینبد و داده ارائه هابیماری هایمکالانیسالالالم 

 و درمان، تشالالالخیص راه در را نوینی هالای فرصالالالت

  .نمایدمیباز هابیماری پیشگیری

 یتوسالالالعه، بیماری به سالالالیسالالالتمی / رهیافت۳

 این. نمایدمی گوشالالالزد را نوین و نوپدید هایفناوری

 ماربی ادافر ایداده فضای نوین ابعاد توانندمی هافناوری

 هایشالالبکه دینامیسالالم در آن از بخشالالی که سالالالم و

 این. نمایند جسالالالتجو را اندیافته بالازتاب  بیولوژیالک 

، ژنومیکس به جدید هایرهیافت شالالالامل هافنالاوری 

)سالالمت  یماریزده با بآشالالوب ی)سالالمت چپ( و شالالبکه یعیطب یاز شالالبکه یکشالالمات ینما یک: ۲۵شالالکل 
ر . دکنندیم ییرتغ یماریها( در ببه گلوله یافتهها )خطوط انتقال هالا( و لباله  )گلولاله  یاراسالالالت(. نقالاط گره 

 .یابندیم ییرتغ یماریب یشرفتبا پ یاها به صورت پوها و لبهگره یقتحق
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 ،اینتراکتومیکس، مالتالالابولومیکس ، پالروتالئالومالیالکالس      

 و  in vitroبرداری تصالالویر، اورگانومیکس، سالاللومیکس

in vivo توان با فنوتیپیک هایگیریانالدازه  دیگر و 

 و نانوفناوری هایرهیافت. باشالالالندمی بالا   عملیالاتی 

 و وناتوماسی، مینیاتورسازی سالوی  هب میکروفلوئیدیک

 یلم پیچیده شیمیایی هایدستورالعملسازی یکپارچه

 نیازهای توس  بایسالت می هافناوری این امّا. نمایندمی

 افشالالالالاگری، خالالاص مورد در و بیولوژی حالقالیالقی   

 .شوند دهرانپیش به، هابیماری هایپیچیدگی

 لقخ یفزاینده توانایی، هافناوری این کنش پیامد

 هایداده) دیجیتالی هایداده از چشالالالمگیری مقادیر

 هایداده این است  زم که اسالت  فرد هر برای( عظیم

 السالال پنج هایپیشالالرفت. شالالوند تبدیل دانش به عظیم

 انفجار الگوی از نمونه یک، DNA یابیتوالی در گذشته

 فضای نوین ابعاد در جستجو فرصت خلق نیز و هاداده

 .کشدمی رخ به را بیمار ایادهد

، جدید تحلیلی ابزارهای خلق به هاداده انفجار/ ۵

، اعتبالالاردهی، آوردن دسالالالت بالاله و تسالالالخیر جهالالت

 نهایت در وسالالازی یکپارچه، کاویداده، سالالازیذخیره

 و دارد نیاز بیولوژیک هایداده یمجموعهسالالازی مدل

 دانش به را هاداده انتومی که است روند این اساس بر

 .(۱۲،۲۳) نمود تبدیل

 تواندیم سیستمی پزشکی، اصل پنج این کاربرد با

 و بزرگنمایی با، زدهآشوب و شالده  بیمار هایشالبکه  به

 اساس بر. بپردازد ملکولی مقیاس حد درسازی آشالکار 

 یماریب هایهشبک به نگریستن و سالیسالتمی   تفکر این

 از ایپاره که رسالالید در  این به توانمی که اسالالت

 تظاهر از پیش در توانمی را هابیماری رویالدادهالای  

 گچن با و نموده شناسایی زودرس تشخیص با، بیماری

 ،بیماری با زدهآشوب هایشبکه ایگره نقاط بر اندازی

 .پرداخت درمانی اقدامات و تشخیصی شناخت به

 اهبافت، بیماری دچار هایارگان، هآیند پزشکی در

 کسیستمی ارزیابی برای عالی یهاینمونه، بیمار خون و

 .بود خواهند گوناگون فضاهای و زمان در، بیمار شرای 

 دفمنده پروتئومیک، کریپتوم ترانس و ژنوم یابیتوالی

، یینپروتئ هایچیپس، جرمی اسالالپکترومتری طریق از

 شالالالناسالالالایی هایسالالالیسالالالتم و سالالاللولی تک آنالیز

 که هسالالالتند ابزارهایی از هدفمند اسالالالیدنوکلئوئیک

 جوجست به بیمار هایداده در هاآن با سیستمی پزشکی

، آینده سال ۲۲ در احتما ً که اسالت  چنین. پردازدمی

 اینقطه یداده ردهامیلیا از مجازی ابری بالا  فرد هر

 اینسالالازی یکپارچه، کلیدی چالش. شالالد خواهد احاطه
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 پفنوتی با هاآن همبستگی یافت، متنوع هایداده تیپ

 نامع زیستی مارکرهای هایپانل تدوین و خاص بالینی

 از. (۱۲) بود خواهد بالینی کارهای هدایت جهت دار

 و کلیدی راهبردهای، سالالالیسالالالتمی پزشالالالکی رو این

 آشالالکارسالالازی  جهت را خود به منحصالالر هایفناوری

 .است دارا هابیماری پیچیدگی

 یندهآ سالیستمی  پزشالکی  نباید هرگز منظر این با

 نهات ژنومیک پزشکی زیرا. نامید “ژنومیک پزشالکی ” را

 به که اسالالت سالالیسالالتمی پزشالالکی ماهیت از منظر یک

 رد. پردازدمی نوکلئوئیک اسالالیدهای در نهفته اطالعات

 : پیچیدگی جهان بیولوژیک از ریز تا کالن، از ژنوتیپ تا فنوتیپ۲۶شکل 
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 دیدگاه یک سالالیسالالتمی پزشالالکی که حالی

 تمام از که اسالالالت هولسالالالتیک و جامع

 اسالالالتفاده بیولوژیک اطالعات هالای گوناله 

، هاپروتئین، DNA ،RNA مانند) کنالد می

 هم بر، کوچک هایملکول، هالا تمتالابولیال  

 هایشبکه، افراد، هاارگان، هاسلول، هاکنش

 یمحیط زیسالالالت هالالایپیالالام و اجتمالاعی 

 یکپارچه ایگوناله  باله  را هالا آن و( بیرونی

 و پذیرکنش هایمدل به کاله  سالالالازدمی

 بیماری و سالالالمت برای کننده پیشالالگویی

سازی مدل، بنابراین. (۲۳) ندشالو می تبدیل

 بخش یک ،یکپارچه صالالالورت به بیماری

 واهدخ سیستمی پزشالکی  از پذیرنا تفکیک

  .(۱۱) بود

 به سالیستمی  هایرهیافت همگرایی صالورت  هر در

 و تصالالالویرنگالالاری، برتر هالالایفنالالاوری ،هالالابالیالمالالاری  

 ریاضیاتی و محاسالباتی  ابزارهای و نوین هایگیریاندازه

 دش خواهد آینده سیستمی پزشالکی  تولد موجب، جدید

 رهچی فرد بر بیماری که شالالود منتظر که آن از بیش که

 آینده سالالال ۲۲ طی مدلی، دهد نشالالان واکنش تا شالالود

 ،فردگرایانه مالاهیت  ،پزشالالالکی کاله  داد خواهالد  ارائاله 

 خواهد نهجویا مشارکت و پیشگیرانه ،کنندگی یشگوییپ

 کهبل بود خواهد “تربخش اثر - هزینه” تنها نه که داشت

. ردک خواهد تمرکز تندرستی بر نیز ایفزاینده صورت به

  که سالیسالتمی   پزشالکی  از شالده  ارائه مفهومی مدل این

P4 جی دیوید و هود. ای لروی توسالال  ودشالالمی نامیده .

 .(۲۳) است شده ارائه گا س

 یمطالالالعالاله، P4پزشالالالکی تئوری اسالالالالاس بالر 

( Quantified)سازی یکمّ شامل که P4 یپزشک یمفهوم ینهیزم دو: ۲۷شکل 
 .باشدیم یماریب از ییرازگشا و یتندرست
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 تواراسالال بنیادین فرض سالاله بر بیولوژیک هایپیچیدگی

 :است

؛ اسالالالت موجود بیولوژیک اطالعات گونه دو /۲

 بیرون در محیطی اطالعات و دیجیتالی ژنومی اطالعات

 .نمایدمی تعدیل را دیجیتالی اطالعات که ژنوم از

 و فرآوری، برداشالالالالت بیولوژیالالک اطالعالالات /۱

 بیولوژیک هایشبکه توسال   و گردیدهسالازی  یکپارچه

(RNA ، و هالالاژن کنترلی هالالایبخش، هالالاپالروتئین 

 یتلفعا که ملکولی هایسیستم به( کوچک هایملکول

  .یابندمی انتقال رسانندمی انجام به را حیاتی

 دچن مراتب سلسله یک در بیولوژیک / اطالعات۴

 هم بر، هاپروتئین، DNA ،RNA شالالالامل مقیاسالالالی

 و افراد، هاارگان، هابافت، بیولوژیک هایشبکه، هاکنش

 .شوندمی کدگذاری، هااکولوژی نهایت در

 سط  هر بر زیسالت  محی  که تگرف نظر در باید

 عاتاطال دریافت و گذاشته اثر نیز مراتب سلسله این از

 .نمایدمی تعدیل ژنوم از را دیجیتالی

 سال ۱۲ تا ۵ طی در،  P4پزشکی تئوری اساس بر

 زیهتج انامک، محاسباتی و فناورانه هایپیشرفت آینده

 یائهار و بالینی کاربردهای برای هاپیچیدگی تحلیل و

 رو این از. آورد خواهد فراهم را سالالالمت هایمراقبت

 عاتاطال بر آن اساس یعنی؛ است فردگرا آینده پزشکی

 هدکنن پیشالالگویی ؛بود خواهد اسالالتوار فرد هر ژنتیکی

 بعضی خطر توانست خواهند فردی اطالعات زیرا اسالت 

 پیشالالالگیرانه؛ کند تعیین فرد هر در را هابیمالاری  از

 اقالالدامالالات امکالالان، خطر تخمین زیالرا  بالود  خالواهالالد 

 قیطر از کیدومیال پیل باله  کیال ژنوم از گالذار  - ۲4تصالالالویر 
 کیمتابولوم و کیپروتئوم
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 اقدامات یا و زندگی یشیوه تغییر مانند) پروفیالکتیک

 در؛ داشالالت خواهد وجود خطر کاسالالتن جهت( درمانی

 اقدامات از بسیاری در زیرا، بود خواهد تیمشارک نهایت

 .بود خواهد نیاز بیماران مشارکت به پیشگیرانه

 و هابیماری هایناشالالناخته از رازگشالالایی به تالش

 سیمای در بیماری و سالمت ترسیم و انسالان  بیولوژی

 شارف ایجاد بموج، (سیستمی پزشکی) آینده پزشالکی 

 شده اینقطه به هاآن سالوق  و هاپژوهش و مطالعات بر

 بدطلمی را نوینی هایفناوری پیشرفت و رشد که است

 تصالالالویر به را بیمار ایداده فضالالالای ابعاد بتوانند تا

 زیر هایفناوری به توانمی دیدگاه این از. بکشالالالانند

  :(۱۴) نمود اشاره

 خانوادگی ژنوم یابیتوالی /۲

 پروتئومیکس /۱

 / متابولومیکس۴

 سلولی تک آنالیز /۳

 ملکولی برداری تصویر /۵

 شده القاء پرتوان بنیادی هایسلول فناوری /۶

 که فناوری و علم، گذشالالالته یدهاله  در گرچاله 

 یرشد است بوده سالیستمی  پزشالکی  رشالد  پشالتیبان 

 یبالستوما که نشانگر خوشه یوساللول گال  ۴۱( مربوط به ingle Cell AnalysisS) یتک ساللول  یزآنال - ۲۳تصالویر  
 است. یز( متماQuantizedشده ) یدهبه سه گروه کوانت یپتومیکر ترانس
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 به هنوز ولی اسالالت داده نشالالان خود از را همتاییبی

 ظهور به  P4پزشکی اینکه برای جدیدی هایپیشالرفت 

 :است نیاز برسد

 سالالاختار عیینت برای هاییشالالیوه ی/ توسالالعه۲

 فردی( هایژنوم یابیتوالی) فردی هایژنوم

 به هاسلول آنالیز ،میکروفلوئیدیک هایتکنیک /۱

 ملکولی برداری تصویر و تک صورت

 یویژه پروتئین اعتبارسالالنجی و شالالناسالالایی  /۴

 ملکولی ارکرهایم دیگر و micro RNA ،ارگانی

 مانند جدید محاسباتی و ریاضیاتی های/ شالیوه ۳

 هایآشالالوب یمطالعه امکان که دینامیک هایشالالبکه

 را بیولوژیک هایشالالبکه در درمان توسالال  شالالده ایجاد

 .نمایندمی فراهم

 همان باله  نیز ایعمالده  تغییرات، این بر افزون

 و بیمالالاران آمالوزش  در کالاله اسالالالالت  زم مالیالزان  

 پزشکی پیرامون، سالمت هایمراقبت اندرکاران دست

P4 گیرد انجام. 

، راهبردها سیستمی پزشالکی  کلی فراگرد یک در

 تجه را آنالیتیکی و محاسباتی هایتوانمندی و ابزارها

. (۱۳) آوردمی فراهم اطالعات انبوه تحلیل و تجزیه

 با مبارزه جهت را ابزارها و راهبردها این P4 پزشالالکی

.(۱۴) بردمی کار به فرد تندرستی حفظ و هابیماری
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 3زیستیسازی شبیه

 

که از دیدگاه  زیسالالتیسالالازی روند پرشالالتاب شالالبیه

و آینده نگاران خود یک ابرروند  ای از پژوهشالالالگرانپاره

 و تواند موجب پیشالالرفت پزشالالکی سالالیستمیمی ،اسالت 

یک  زیستیسازی شالبیه . (۱۵های درمانی شالود ) شالیوه 

 یهای بالیناست که داده ایمند میان رشتهنظام رهیافت

نمالالایالالد تالالا را یکپالالارچالاله می “امیکس ”هالالای و فنالالاوری

این . را آشالالالکار سالالالازد مسالالالیرهای متابولیک عملکردی

ای مورد بررسی قرار ی پیچیدهمسالیرها به صالورت شبکه  

های بیولوژیک و ترکیبات فعال گیرنالد تالا بتوان هدف  می

 .(۱۶هستند را مورد شناسایی قرار داد ) انکه کاندید درم

توان به را می زیسالالتیسالالازی شالالبیه ،بنابراین

ای یا بیولوژی در محی  نهرایاسالالالازی مدلصالالالورت 

های محسالالالوب نمود کاله از فراوانی داده  ۱سالالالیلیکو

متنوعی جهت ساخت مدلی پویا از فیزیولوژی انسان 

                                                 
1 Biosimulation 
2 in silico 

 .(۱۶کند )فاده میاست

بدون  زیسالالتیسالالازی رشالالد شالالبیه ، در حقیقت

ود نخواهد ب پذیرامکان دستاوردهای بیولوژی سیستمی

 بریم چگونهاسالالت که پی می دیدگاهی همین پایه و بر

جب تواند مویک ابرروند )یعنی بیولوژی سیستمی( می

د و ( شوزیسالتی سالازی  بیهشالکوفایی دیگر ابرروند )شال  

های ابرروند دیگر خود این ابررونالد نیز در پیشالالالرفالت  

 .( اثر بگذارد)پزشکی سیستمی

های کمّی و دقیق از فرایندهای ی مدلبا توسالالالعه

 بیولوژی سالالیسالالتمی، های تنظیمیو مکانیسالالم زیسالالتی

ی حیات و های  زم جهت در  یکپارچهتواند بینشمی

ی اجالالازه ،هالالااین مالالدل. موجودات زنالالده را فراهم آورد

 پذیرهای تجربی را برای ما امکاناز داده انباشت اطالعات

ی در جاهای شرای  و پیش بینی کمّییابی نموده و برون
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 .نمایندمی پذیرند را امکاناها انجام نشدهگیریکه اندازه

های شالالالگرفی برای تالش، در این چشالالالم انداز

انجام گرفته  “1مجازی انسالالالان فیزیولوژیک ”ایجاد 

                                                 
1 Virtual Physiological Human 
2 Platform 

مالدل  ، هالا اسالالالت کاله هالدف این تالش  

ای در مقیاس بزرگ اسالالالت که رایالاناله  

ی توصالالیفات ریاضالالی فرایندهای عمده 

فیزیولوژیک و بیوشالیمیایی را در سط   

 یکپارچه لسله مراتبی از موجود انسانس

در محی  سالالازی این شالالبیه. سالالازدمی

توان به صالالورت یک میرا سالالیلیکویی 

 ی پزشکی فردگرایانهبرای توسعه ۱سکو

های مؤثرتر برای بیماران ی درمانو ارائه

هالالای داروهالالای و نیز طراحی و آزمون

ویی به کار تر در صنایع دارنوین و ایمن

 .(۱۷آید )

این موضالالالوع از این لحالاظ اهمیت  

ی بخش و وقالالت عمالالده دارد کالاله هزینالاله

در صالالالنایع  (R&D) پژوهش و توسالالالعه

صالالرف کشالالف و آزمون و ارزیابی  ،دارویی

ی پژوهش و شالالالود و یک چرخهداروهالای جالدیالد می   

سالالالال به طول  ۲۵تا  ۲۲بین  توسالالالعه برای یک دارو

میلیون  4۲۲بالغ بر  ،ی یک محصولانجامد و هزینهمی

سازی : از خلق فرضالیه تا آزمون فرضالیه در انفورماتیک زیسالالتی و مدل  ۱۲شالکل  
 محاسبه گرایانه
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هزار از ، های انجام شدهارزیابی بر اساس شود ود ر می

ی ورود به یک محصالالالول اجازه ،ترکیب مورد آزمایش

آورد و یکی از این می به دست را های بالینیکارآزمایی

ه و بشده ب عنوان دارو پنج محصالول نیز موفق به کس 

  .(۱4)یابد راه میبازار دارویی 

نقش  زیسالالالتیسالالالازی شالالالبیه، بر همین اسالالالاس

داروهای جدید بازی  یهمتایی را در کشالف و توسعه بی

به صورت یک ابزار نوین در  زیستیسازی شبیه. کندمی

ی خدمات ع دارویی و بخش ارائهو صالالنای ی داروتوسالالعه

و زمان  خود را نمایان نموده است که در هزینه ،پزشکی

ی مراحل پذیرصالالالرفاله جویی ایجالاد کرده و پیش بینی  

 .(۱۳بخشد )ی دارو را بهبودی میی توسعهاولیه

 شامل فرایندهای زیستی، این سالیستم بیولوژیک 

لب و ق، کبد، سیستم )مانند کلیهتوان این است که می

 توانندیم یانسان یها iPSCاز  شدهبرداشالت   یهابافت یکروبا کاربرد م یکروفیزیولوژیکم هاییسالتم سال : ۱۲شالکل  
ه صورت ب ها،یستمس ینآن با ا یفراهم آورند. کشف دارو و توسعه یبافت انسان یرا برا یقیدق یزیولوژیکف یهامدل

 ند.کیمپر را یمطالعات جانور یهاو شکاف یافتهرشد  یزیشگفت انگ
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های یا یک موجود به صالالورت کامل( را به صورت مدل

 ،هااین مدل . بر اساستوصیف نمود ،ای پیشالرفته رایانه

ی اجزاء و )با درنظر گرفتن همه هاآن رفتارسازی شبیه

به ، از این رو. دشومی پذیر( امکانهاآن هایبرهم کنش

نایع دارویی جدید به در صسالازی  و شالبیه سالازی  مدل

هالالای جهالالت در  پیچیالالدگی عنوان یالالک فنالالاوری

فیزیولوژی انسالان و پیش بینی پاسالالخ انسان نسبت به  

 .(۱۳شود )نگریسته می، های درمانی و داروییشیوه

ی گسترش به گستره همچنین امکان این فناوری

های نوین ها و آزمونیشآزما جهت شناسایی سالالمت 

در نهایت به صالالورت  که سالالالمت بیماران   برای بهبود

را  ندمؤثر (مستقیم در سالمت فرد )پزشکی فردگرایانه

اثرات  ۲توان با کاربرد بیماران مجازیمیهمچنین . دارد

 ،های پیشالالگویی کنندهبیماران را بر روی مدلدر تنوع 

 .(۴۲در  نمود )

اجزاء بیولوژیک )مانند ، شدهسازی یک مدل شالبیه 

های سالالاللولی( و هالا و جمعیت سالالالیتوکین، هالا پروتئین

ین ا. کشدرا به صورت کمّی به تصویر می هاآن ارتباطات

                                                 
1 Virtual Patients 
2 Bottom Up 
3 Top Down 

با معاد ت دیفرانسیلی که امکان ، ارتباطات میان عناصر

 را جهت پیشگویی رفتار سیستمسازی های شبیهتکنیک

عناصالالر بیولوژیک را در سالالازی یز کمّیمورد مطالعه و ن

ها را مدل. دگردانجام می، سالالازندگذر زمان میّسالالر می

ای به تصالالویر کشالالید که تغییرات  شالالاید بتوان به گونه

پارامترها را جهت پیشگویی پیامدهای جدید سناریوهای 

های گونالاگون )مالانند اهداف دارویی جدید و یا پروتکل  

سالالالاخت چنین . جدید( نشالالالان دهند بالینی کارآزمایی

ای داده پیرامون هالایی نیازمند تعداد قابل مالحظه مالدل 

. باشالالدمی هاآن حالت و نیز ارتباطات، عناصالالر بیولوژیک

ربرد با کا زیستیسازی ی کار شبیهعمده، به صورت رایج

های مانند ساخت مدل) ۱“ از پایین به با  ”های تکنیک

ر ب های زیر سلولیمسالیرهای بیوشالیمیایی یا سالالیسالالتم  

ها( انجام گردآوری شده از این سیستم یهاداده اسالاس 

 ۴“از با  به پایین ” بر رهیافت، تکنیالک دیگر . گیردمی

را  های بیولوژیکنماید سیستماست که تالش میاستوار 

 (۴۲کند )سازی مدل

اهداف  زیسالالتیسالالازی شالالبیه، در یک فراگرد کلی
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 :کندمی زیر را جستجو

 های زیستی/ یافت در  بهتر از رفتار سالیسالتم  ۲

 ها()مانند بدن انسان و چگونگی پیشرفت بیماری

 وهای جدیدبهتر از عملکرد و اثرات دار / پیشگویی۱ِ

های بهتر برای هدایت جریان دانش / یافت شیوه۴

های فراگیر دیگر به جای آزمایشالات  ی جایگزینبا ارائه

(۱۳تجربی بر انسان و جانوران آزمایشگاهی )

  

 .یسلول ییهبر پا یوندیو درمان پ یژهو iPSC ییهبر پا یماریسازی بمدل: ۱۱شکل 
حافظه مانند  یحاو یهاسلول یها، هر دو. بسته به منبع سلولشودیگرفته م iPSC یدتول یبرا یماراناز ب یاتک هسته هایساللول 
را  یمارب ییژهو iPSCپس از  یز. تماشوندیم ید( تولiPSC ییافتهنارس فاقد حافظه )واس   یهاسلولو  یافتهبلوغ  یخون یهاسلول

مناسالالب مانند خون،  یسالاللول هایین( با  Personalizedسالاللول فردگرایانه ) ییهدرمان بر پا یبرا یمبه صالالورت مسالالتق  توانیم
 ی)حت یمارانب یژن یخطا یتتثب یبرا CRISPRو  ZFN  ،TALENداننم یژن یرایشو یبه کار برد. فناور یو ساللول عصب  هایچهماه

دوزاژ  یافت یبرا توانیم یمار،ب iPSC ییهفردگرایانه بر پا یپزشک ین( به کار برده خواهند شالد. همچن یا DNAبزرگ  یهابا حذف
 به کار برد. ین،نو یآزمون عوامل درمان یاشناخته شده و  یداروها ی صح
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موجب  سازیو مجازی ۲سازیدو فرایند مینیاتور

، ینانوی، های زیستیی همگرایی میان فناوریپیش ران

 گردیده و با برانگیختن ۱و نیز علوم شناختی اطالعات

در بسیاری از  و شتاب یافتن پژوهش و توسعه ینوآور

های انقالبی و پرشتاب در موجب پیشرفت، هاگسالتره 

و فرایندهای  حفاظت از محی  زیست، انرژی، پزشکی

ات شالالگرف این تغییر. (۴۲اند )ای دیگر شالالدهتوسالالعه

و  تالالا رهالالاسالالالازی دارو ۴چیپس توانالالد از فنالالاوریمی

 ( را در)شالالالامالل تحریالک الکترونیالالک مغز   ایمپالنالت 

یالالک ، هالالای همگرای فنالالاوریواژه، بنالالابراین. گیرد بر

 ناوریفدر علم و  گذاریسیاستجایگاه سنگین فرایند 

                                                 
1 Miniaturization 
2 Cognitive Sciences 
3 Chips 
4 Roco and Bainbridge 
5 Nano-Bio Processors 

توجه  شاید نخستین بار. به خود اختصالاص داده اسالت   را

 ۱۲۲۱های همایش ژوئن یافته بر اساسی علمی جامعه

ی مل ی پیشالالالاهنگ نانوفناوریکه توسالال  برنامه  میالدی

آمریکا برگزار گردید و نتایج آن به صالورت گزارشی تحت  

“ انسالالالان کارایی همگرا برای بهبودیهای فناوری ”عنوان 

و  اطالعات، زیستی، ی نانوییهاپیرامون همگرایی فناوری

در سال  ۳ریجب توس  روکو و بین (NBIC)علوم شناختی 

به سالالوی این  ،(۴۱-۴۳) یافت انتشالالارمیالدی  ۱۲۲۴

 .ها جلب شدفناوری

، ۵هالای زیسالالالت نانویی پردازنالده این گزارش از  در

 ،یو اختالل عملکرد پایشی تندرستی فیزیولوژیک خود
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، های نانوییروبوت، ۲گیری ادوات کاشت نانوییبا به کار 

 یایهپ بینایی بر های گوناگون ارتباط شالالالنیداری وگونه

همچنین ایجاد سالالالط  تماس ، ۱سالالالکوهای چند نمایی

های خلق محی ، مغز با ماشالالالین، با مغز )واسالالال ( مغز

هالالای مجالالازی مجالالازی بالاله صالالالورت جغرافیالالا و محی 

، برای مثال. شالالده اسالالتبح  ، رئالیسالالتیک به تفصالالیل

                                                 
1 Nano Implant Devices 
2 Multimodal Platforms 

تواند سالالط  می در پناه علوم شالالناختی یسالالتیز فناوری

د که او بتواند فضالالالاهای تمالاس برای انسالالالان ایجاد کن 

 ،از این رو. نمایدتجربه  مجازی را با شدت هر چه بیشتر

گذر توانند از مرز حس انسان های همگرا میاین فناوری

  سط، کرده و برای انسالان در برخورد با محی  فیزیکی 

 .(۴۲-۴۴ارتباط جدیدی را خلق نمایند )

 های گوناگون استوار است.ی همگرایی فناوری: پیشرفت پزشکی قرن بیستم بر پایه۱۴شکل 
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های ها پیرامون دسالالتاورهای فناوریاین اندیشالاله

،  ETCهمگرا چنان انقالبی و شگفت آور بود که گروه 

و  انفو، بیو، )نانو NBIC های همگرای فناوریبسالالالتاله 

زیرا . نام نهاد ۲کوچک انفجالار ( را Cogno شالالالنالاختی 

، هااتم، هاهای سالالالاختمانی مانند بیتعناصالالالر و بلو 

                                                 
1 Little Bang 
2 Big Bang 

هم آمیختگی  هالالا چنالالان بالالا یکالالدیگر درهالالا و ژننرون

را در  ۱های برخاسالالته از مهبانگکه شالالگفتی یابندمی

  .(۴۴بندند )ذهن نقش می

چهار عنصر نهفته ،  NBIC یکیتژردر ترکیب سین

ی گذشته از خود رشد را در دههترین است که پرشتاب

 های زیست فناوری، اطالعات و نانوفناوریها در گسترههایی از همگرایی فناوری: نمونه۱۳شکل 
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فناوری ، نانو و فناوری یعنی علوم نانو؛ انالد نشالالالان داده

، (شالامل مهندسی ژنتیک ) و زیسالت پزشالکی   زیسالتی 

، (و ارتباطات شالالالامل علوم کامپیوتر) وری اطالعاتفنا

 .(۴۳) (شناختی شامل علوم اعصاب) علوم شناختی

از  نقش مهمی را در جامعه، هالا همگرایی فنالاوری 

ای از و منظرهای توسالالعه اجتماعی، تصالالادیدیدگاه اق

 توانمناسب می گذاریسیاستدهند و با خود نشان می

و تولید  ینوآور فرایند، توسالالالعه یافته اقتصالالالاد، رفالاه 

افزوده را برای جامعه  محصالالالو ت و خالدمات با ارزش 

، هالالاهمگرایی فنالالاوری، منظر فالراهالم آورد و از این  

ای و زدودن های جدیدی را برای اهداف توسعهفرصالت 

ی همگرای، بنابراین. نمایندخلق می شالالالکاف دیجیتالی

 فناوری یمربوط به حوزه هالا فق  یالک موردِ  فنالاوری 

 .(۴۵باشد )ای مینبوده و در حقیقت یک مفهوم توسعه

هالالا دارای دو ویژگی نالالد همگرایی فنالالاوریابررو

شامل و مینیاتورسازی  ۲سازیاساسی است که اطالعات

شالالماری که در برای توصالالیف فرایندهای بی. شالالودمی

ی رو ارگانیک و نیز جهان شناختی غیر ،جهان ارگانیک

                                                 
1 Informatization 
2 Persuasive Technology 
3 Synthetic Biology 

سازی فرایند، راهم آوردنف، های کسباز واژه ،دهندمی

، در نتیجه. شالالالودو بالازخورد اطالعالات اسالالالتفاده می  

عناصالالری که پیش از این هیچگونه ارتباطی برای آنان 

هم اکنون با یکدیگر در ، توانسالالتیم متصالالور شالالویمنمی

ها و دیگر اجزاء دارای ژن. گیرندسالالط  تماس قرار می

و خواندن توسالالال   یابیدسالالالتبوده که قابل “  کالد  ”

را ی ما اطالعات اندیشالاله؛ هسالالتند های زیسالالتیرندهگی

؛ توان بر روی کالالامپیوترهالالا جالالای داد و برعکسمی

د رفتار ما را با رو در رو کردن توانمی ۱“اداریو فناوری”

؛ تحت کنترل قرار دهد، مغزمان با بعضالالالی از اطالعات

در راه اسالالالت زیرا در آینده ما  3یالک تبیولوژی سالالالینت

ها را ترکیب و توانیم اطالعات نهفته در ژنخودمان می

ها را بر مسالالیری که توسالال   تغییر دهیم و ارگانیسالالم

 .به پیش برانیم، خودمان تعیین شده است

مینیاتورسالالالازی ، ویژگی دیگر همگرایی فناوری

 نانوفناوریو  نانوی علوم ادوات اسالالالت که در سالالالایه 

ما را در خلق ، هااین فناوری. شالالده اسالالت  پذیرامکان

اد در میان مو، نقالاط تماس میان مغزها و کامپیوترها 
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میان لباس فرد و ، ۲تر حسالالالگرهالای جریالان خون و  

توانمند ، پیرامون هوشالالالمندِ یزنده محی  زیسالالالتِ

توانیم این باله معنای آن اسالالالت که ما می  .دانال نموده

های ساختمانی بیولوژیک گرد هم ها را از بلو سلول

و  minusculeمالانند الکترودهای   مواد نالانویی . آوریم

                                                 
1 Wet Sensors 
2 Radio Ferquency Identification (RFID) 

برای رشالالالد انفجالاری در تبادل   ۱DRFIهالای  چیالپ 

اگر . (۴۶حیاتی هسالالالتند )، و بالازخوردهالا   اطالعالات 

نقالب اول را بیولوژی سلولی و ملکولی و انقالب دوم ا

ب نیز انقال همگرایی فناوری، قلمداد کنیم را ژنومیک

و  انبنیالالانگالالذار، امالالّا اخیراً. (۴۷سالالالوم اسالالالالت ) 

 ه به پزشکیهای وابست: همگرایی در فناوری۱۵شکل 
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د انگام را فراتر نهاده، پردازان همگرایی فناوریتئوری

را در چارچوب دراز  NBIC2ی ساله ۲۲ و چشم انداز

ی انسالالالانی که در مدت همگرایی فناوری و توسالالالعه

در انقالب سوم نوید داده شده  NBIC یاصالول یگانه 

، مملو از اکتشاف نوینیبه جهان . اندترسیم کرده، بود

اند که برخاسالالالته از چنالگ انداخته  ینوآور اختراع و

روکو و بین . اسالالت فناوری و جامعه، همگرایی دانایی

ی فناور همگرایی دانایی و، در این تئوری جدید، بریج

را بالاله عنوان  CKTS)۲(برای سالالالودمنالالدی جالالامعالاله 

 ی فرصالت برای پیشرفت در قرن بیست و یکم هسالته 

یک برهم کنش ، CKTSدر حقیقت . اندمعرفی کرده

، ظر گوناگونهای به ندگرگون سالالالاز میالان رشالالالتاله   

های فعالیت انسانی با هدف جوامع و دامنه، هافناوری

 ،یکپارچگی، سالالینرژیسالالم، نیل به همسالالازی دو طرفه

. افزوده و رسیدن به اهداف مشتر  است خلق ارزش

سیر تکامل همگرایی فناوری شامل چند هنگامه طی 

 نانوفناوریآغاز آن با . بوده استی گذشالته  چند دهه

های در جهان مواد بوده اسالالالت که سالالالپس با فناوری

های در زمان پدیداری فناوری NBICهمگرا در قالب 

                                                 
1 Convergence of Knowledge and Technology for the benefit of Society (CKTS) 

 CKTS، امّا سالالط  سالالوم همگرایی. نوین امتداد یافت

 .(۴4است )

مواد و ، هاایده، کالامیالابی برخالاسالالالتاله از دانایی    

ایی پدیدار های همگرهای نوین که از فعالیتفنالاوری 

پیش بینی . به شالالدت هیجان انگیز اسالالت، شالالوندمی

به ، های همگرا بر زندگی روزانهشالالالود اثر فناوریمی

همگرایی . ای سالالودمند باشالالند صالالورت خارق العاده

دارای این پتانسالالیل اسالالت که به صالالورت    اجتماعی

 یپذیررقابت، های انسالالانتوانمندی عظیم و کارآمدی

بخشالالد  و امنیت زندگی را بهبود ی اقتصالاد در عرصاله 

(۴4). 

 

 همگرایی فناوری :انقالب سوم

های علمی هیجان بیشالالالترین پژوهش، هم اکنون

 ،انگیز در ترکیب بیولوژی سالاللولی و ملکولی با ژنومیک

از . حال انجام استمهندسالی و دانش علوم فیزیکی در  

 ی انقالب بزرگ سومسازنده، همگرایی فناوری، این رو

 .است های زیست پزشکیو پژوهش در علوم زیستی
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 همگرایی فناوری، همانگونه که مشاهده کردیم 

ق  به صورت ساده شامل انتقال ابزار از یک شاخه ف

 ،از علم به دیگری نیسالالت بلکه به صالالورت اسالالاسالالی 

هالالای مفهومی گونالاگون از علوم فیزیکی و  رهیالافالالت 

های بیولوژیک وارد مهنالدسالالالی به سالالالوی پژوهش  

های از نظام گردیده و همزمان در  علوم زیسالالالتی

 : سیر تحول فناوری و کاربردهای آن در گذر زمان۱۶شکل 
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ی و علوم فیزیکتکاملی پیچیده به صورت متقابل بر 

 ،همگرایی فناوری، بنابراین. گذارندمهندسالالی اثر می

ی یالالک گرده افشالالالالانی عقالنی حقیقی در نتیجالاله

 .باشدمی

فضایی عقالنی و ، هم اکنون در مراکز دانشالالگاهی

فراهم  ای برای دانشمندان علوم زیستیپژوهشالی ویژه 

ها لوم فیزیکی و مهندسانالد تا با دانشالالالمندان ع آورده

یاد بن. نمایند هم کنش نموده و با یکدیگر همکاری بر

در این مسالالالیر )به ویژه  ،(NIH)آمریکا  ملّی سالالالالمت

بنیاد ، برای مثال. پیشگام است، (های سالرطان پژوهش

 ناوریهفالت مرکز تعالی نانوف ، (NIC)ملّی سالالالرطالان  

های میان دانشالالالگاهی و میان سالالالرطان برای پژوهش

های فعالیت، این مراکز. ایجاد کرده اسالالالت ایرشالالالته

برای  ی ادوات در مقیاس نانومتنوعی را شالامل توسعه 

به صورت هدفمند و یا تشخیصی و نیز  رهاسالازی دارو 

تهاجمی و همچنین حس ملکولی  غیر برداری ویرتصالال

، ریه، مغز، های پروستاتها با تأکید بر سرطانسالرطان 

همچنین  NCI. اندآغاز کرده ی بزرگرودهتخمالدان و  

ای را برای بیولوژی سرطان ی برنامهیک مرکز یکپارچه

                                                 
1 Neuromorphic Chips 

 نگر رهیافتدر سالراسالر کشور ایجاد کرده است که نشا  

این مراکز با رهیافت بیولوژی . همگرایی فناورانه اسالالت

 های تنظیمیدر جستجوی کارآمدترین گره، سیستمی

، این کارها. سرطان هستند سلولی جهت در  و درمان

کالاربرد مسالالالتقیم برای شالالالنالاسالالالایی بهترین اهداف    

ی ابزارهای نوین نانوفناورانه خواهند تشخیصی و عرضه

 .(۴۷بود )

 ،اههمگرایی فناوری مرزشکنی رهیافت، در حقیقت

فراتر از آن اسالالت که بنیادهای پژوهشالالی جدید بتوانند  

های گوناگون فراهم آورند فضای مشترکی را برای رشته

قالب  در ایمیان رشته های پژوهشیبلکه بیشالتر بر تیم 

کاله برای مثال  ؛ نمالایالد  هالای علمی تکیاله می  همکالاری 

که در این قالب  MITهای توان از جالدیدترین پروژه می

در حال انجام است به موارد زیر جهت آشنایی با مفهوم 

 :های همگرا اشاره کردفناوری

 

 3بیبا نمای عص چیپسا ف( 

طراحی  هایی که بیشالالالتر مانند مغزریز پردازنالده 

 یاتوانند در آیندهمی، های سالالنتی اند تا چیپسشالالده
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هایی را خلق کنند که در مورد آنچه در نزدیالک رایالانه  

 .(۴۳زیرکانه پاسخ دهند )، گذردمی هاآن پیرامون

 

 ویرایش ژنومب( 

 هایتوانایی خلق پسالالتانداران نخسالالتین با جهش 

ی ای جهت مطالعهالعادههای جدید خارقشیوه، تعمدی

پیچیالده و از دیدگاه ژنتیکی گیج   هالای مغزی بیمالاری 

 .(۳۲آورد )فراهم می، کننده

                                                 
1 Petabytes (1015) 

 نقشه برداری مغزج( 

، بیکران مغز ه برداری از پیچیالالدگیبالرای پرد 

های همگرا در آینده خواهند توانست در فراتر فناوری

های واقعی را نشالالان دهند که در سالاللول، از حد دقت

حد یک یا دو میکرومتر خواهد بود و چنین نقشه سه 

خواهد “ داده ۲پتابایت”عدی از مغزی حاوی چندین بُ

از توان  اکالنون این حجم اطالعالالات  بالود کالاله هالم  

این اطالعالالات . کالالامپیوترهالالای کنونی خالالارج اسالالالت 

 هاسازی فناوریهای گوناگون در یکپارچه: رهیافت۱۷شکل 
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توان دانشمندان علوم ، برخاسالته از نقشه برداری مغز 

های بیولوژیک و را برای شالالناخت پیچیدگی اعصالالاب

تحت  ایدهبه صالالالورت خارق العا، پالاتوفیزلوژیک مغز 

.(۳۲تأثیر قرار خواهد داد )
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 زیست فناوری و نانو پزشکی نانو

 

ها از تغییرات در فرایندهای بسالالالیالاری از بیماری 

. ندخیزبر می نانو در سالالط  ملکولی با مقیاس زیسالالتی

های تغییر سالالاختار پروتئین، های موتاسالالیون یافتهژن

 توانندهای ویروسالالالی و باکتریایی مییالافتاله و عفونت  

موجب اختالل عملکردی و ارتباطات ناهنجار در سط  

ی های تهدید کنندهسلولی شده و گاهی نیز به بیماری

از ، ها و عوامل عفونیاین ملکول. حیات منجر شالالالوند

ومتر هسالالتند و ممکن اسالالت در لحاظ اندازه در حد نان

توس  موانع محصوری در حد  های بیولوژیکسالیسالتم  

نانو(  ۳ای در حد ی نانومتری )مانند منافذ هستهاندازه

 اندازه و شالالکل، های شالالیمیاییویژگی. محافظت شالوند 

های بیولوژیک ها به اشکوبهیی ملکولجا به جابر  هاآن

. رانندها فرمان میکنش میالان ملکول  هم خالاص و بر 

برد تولید و کار، ویژگی یافتگی، طراحی”به  نانوفناوری

ها با کنترل اندازه و ادوات و سالالیستم، سالاختارها ، مواد

 “در مقیاس نانو )بین یک تا صالالد نانومتر( هاآن شالالکل

، در مقیاس از آنجالا کاله مواد نانویی  . شالالالودتعریف می

 وانتهستند می های زیستیها و سیستمهمانند ملکول

ای مهندسالالی کرد که عملکرد متنوعی را به گونه هاآن

نانو برای کاربردهای  فناوری داشالته باشالند و از این رو  

 .(۳۱ای بی همتا است )گستره، پزشکی

د از مواد کنتراسالالالت برای توانناین کالاربردها می 

ها را پوشالالش سالرطان  ساللولی تا درمان  برداری تصالویر 

، زیسالالالت پزشالالالکی هایی همانند نانوفناوریواژه. دهند

این  برای توصالالالیف و پزشالالالکی نانو زیسالالالت فنالاوری 

 .(۳۴شود )ی هیبرید استفاده میگستره

 ،نانویی با علم بیولوژی مواد زیسالالالتی یکپالارچگی 

 برداری تصویرعوامل ، ی ادوات تشخیصیموجب توسعه

کاربردهای درمانی فیزیکی ، ابزارهای آنالیتیک، سلولی

 .اندها شدهداروسازی و رها

نوپدید در زیر  ایرشته ،پزشکی نانو در هر صالورت 

 در گزارش بنیالالاد علوم . اسالالالالت نالالانو چالتر فنالالاوری 
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دانش و فناوری  ”پزشالکی نانو به صورت  ، ESF)1(اروپا 

 هایبیماری و آسیب و پیشالالگیری درمان، تشالخیصالی  

 نگهداشالت و بهبودی سالمت ، تسالکین درد ، تروماتیک

انسالالالان با کاربرد ابزارهای ملکولی و دانش ملکولی در 

، این تعریف. (۳۳) تعریف شده است“  سط  بدن انسان

 هآمریکا نیز بازتاب یافت در تعریف بنیاد ملّی سالالالالمت

                                                 
1 European Science Foundation (ESF) 

به تداخل طبّی بسیار ویژه در  ... پزشالکی نانو  ”: اسالت 

مقیالالاس ملکولی برای درمالالان بیمالالاری و یالالا ترمیم 

ماهیچه و یا ، های صالالالدمه دیده مانند اسالالالتخوانبافت

پنج زیر شاخه برای  ESFدر تعریف . (۳۵“) عصب است

  :نانو پزشکی شناسایی شده است

 / ابزارهای آنالیتیک۲

 ینانوفناور و یولوژیب یهاگستره یدیکل یهاکنش هم بر: ۱4شکل 
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 نانویی برداری تصویر/ ۱

 و ادوات نانویی / مواد نانویی۴

 ییهای رهایش داروهای نوین و سیستم/ درمان۳

 هانی و مسمومیتوقان، / موارد بالینی۵

 ازی نوبل شیمی ی جایزهبرنده، ۲ریشالارد اسمالی 

ر د پتانسیل کاربردی نانوفناوری، انشگاه رایس آمریکاد

ن ی آمریکا چنیپزشکی و اثر تحولی آن را برای کنگره

                                                 
1 R. Smalley 

 :بیان کرد

به ما داروهای  نانوفناوری، در بیسالت سال آینده ”

ی مهندسالالی شالالده که به شالالکل اختصالالاصی فق  ویژه

جهش یافته را در بدن هدف قرار  های سالالرطانیسالاللول

، گذارنددهند و چیزهای دیگر را به حال خود وا میمی

دیگر چیزی  سالالرطان، و از این رو عرضالاله خواهد کرد

 .(۳۶“ )مربوط به گذشته خواهد بود

 : گذار از نانو زیست فناوری به پزشکی فردگرایانه۱۳شکل 
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اسالالالاس همین دیالدگالاه اسالالالت که امروزه در    بر

شالالالاهد ، پزشالالالکی ی نانوجدیدترین تحو ت در حوزه

 معرفی ذرات نانویی شالالالیمی درمانی بر علیه سالالالرطان

 .(۳۷هستیم ) مقاوم به درمان یسینه

ای تعریف به صالالورت گسالالتره ، نانوزیسالالت فناوری

و  شالالالود که شالالالامل کاربرد اصالالالول در مقیاس نانو می

جهت در  و ایجاد دگرگونی و  وریهالای نانوفنا شالالالیوه

ه زنده( بوده ک غیر )زنده یا های زیستیتبدیل سالیسالتم  

اصالالالول بالیالولوژیالالک و مواد را جهالالت خلق ادوات و   

 .(۳4برد )کار میه ب های جدید در مقیاس نانو سیستم

 و زیست فناوری نوفناوریهای ناهمگرایی فناوری

 طیّ، و نیز فناوری ارتباطات توأم با فناوری شالالالناختی

، در حقیقت. ی آینالده شالالالتالاب خواهالد گرفالت    دهاله 

بالالا بیولوژی مالالدرن و  همگرایی علوم در مقیالالاس نالالانو

های یگذارسیاستیک ابرروند اسالالت که در  ،پزشالکی 

 .(۳4علم و فناوری نیز بازتاب یافته است )

های و در سالالالیسالالالتم هالا در مقیالاس نانو  پژوهش

های اطالعاتی و بالا فناوری  هالا آن و آمیختن زیسالالالتی

کامالً  موجب ایجاد سالالکوهای علم و فناوری شالالناختی

                                                 
1 Neuromorphic 

توان در هالالای آن را میکالاله نمونالالهانالالد نوینی شالالالالده

بر روی  های زیسالالالتیسالالالیسالالالتم، فارماکولوژی ژنومی

ی مهندس، علوم اعصاب، پزشکی بازآفرینشی، هاچیپس

 .ی مشاهده کردغذایهای و سیستم 1نورومورفیک

اثر علمی این دسالالتاوردها آنچنان اسالالت ، بنابراین

هالالا و ای دولالالتهالالای بالالودجالاله کالاله در بالالرنالالامالاله 

برای آینده کامالً  های علم و فناوریگذاریسالالالیاسالالالت

های آن را در کشورهای توان نشانهمحسوس است و می

 ژاپن، ااسترالی، آلمان، انگلستان، پیشالرفته مانند آمریکا 

 .(۳4یس مشاهده کرد )و سوئ

شالتاب تند این دسالتاورد که حاصل این همگرایی   

 المللیتوان در سط  مطبوعات بینها است را میفناوری

وان تمیهم اکنون  ،برای مثال. احساس نمود نیز پزشکی

 منالد را بالا فناوری  ترفتالار ذرات نالانویی در بالدن زیسالالال   

و یالالا اینکالاله  (۳۳پیش بینی نمود ) وفلوئیالالدیالالکمیکر

سالالالازی جهت آزاد سالالالیلیکایی توان از مواد نانوییمی

 شالالالرای  جنینی در های بنیادیعوامل تمایز سالالاللول

vivo in  ( ۵۲اسالالالتفالاده کرد) . ه در همگرایی فنالاوران

با زیسالالالت فناوری و دانش بیولوژی و خلق  نانوفناوری
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ای برای این های دو طرفهپتالانسالالالیل ، پزشالالالکی نالانو 

تواند با فراهم می نانوفناوری. ها نهفته اسالالالتفنالاوری 

آوردن سالالالکوهای فناوری و خلق ابزارها در پژوهش و 

ما را کمک نماید و از  زیستیهای دگرگونی در سیستم

ا و اجزاء هتواند مدلزیست فناوری نیز می، سوی دیگر

ارائه  نانوفناوریرا به  ۲ی زیسالالتیهم بندی شالالده سالالر

                                                 
1 bio- assembled 

توان موارد زیر را برای همگرایی بر این اساس می، دهد

 :ها در مقیاس نانو انتظار داشتفناوری

و  گیریانالالدازهابزارهالالایی را برای  نالالانوفنالالاوری/ ۲

 .آوردفراهم می های زیستیدر  سیستم

 هایی را برای زیسالالت فناوریحلراه نانوفناوری/ ۱

 .داردعرضه می و زیست پزشکی

 بر هم کنش دارند.“  قفل ”و فناوری زیستی و زیست پزشکی به عنوان “  کلید ”: فناوری نانو به عنوان ۴۲شکل 
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هایی را برای مدل، های زیسالالالتیم/ سالالالیسالالالت۴

دهند )مانند خلق سالالالاختارهای ارائاله می  نالانوفنالاوری  

مهنالالدسالالالی ، تکثیر سالالالالاختالالارهالالا ، ماللکولی بزرگتر 

ی فتوسالالنتزی و توسالالعه سالالازی شالالبیه، نورومورفیک

 (ها و مارکرهای زیستیگیرنده

جزاء و ا زیستی مواد نانویی، های زیستی/ سیستم۳

 در مقیاس نانویی را برای سالالالاخت در اختیار نانوفناوری

، ارگانیک غیر -ارگانیک  دهد )مانند مواد هیبریدقرار می

نی نانویی به نام لگوهای ملکولی های ساختماخلق بلو 

را برای سالالالاخت حسالالالگرهای  ادوات نانویی دتوانکه می

 .(۳4زیستی و یا پوششی به کار ببرد( )

 در پزشالالالکی نانو، در آینده هادر همگرایی فناوری

های سالالاخت سالاللول، ملکولی شالالاهد رشالالد نانوفناوری

های خونی )طرحی برای سالالالاخت سالالاللول ۲تنفسالالالی

های فاگوسالالالیت، ۱هالای مکانیکی پالکالت ، مصالالالنوعی(

های سفید خون مصنوعی که نقش گلبول) ۴نانوروبوتی

 .خواهیم بود (،را بازی خواهند کرد

                                                 
1 Respirocytes 
2 Clottocytes 
3 Microbivores 
4 Nano bots 
5 Chromallocytes 
6 Chromosome Replacement Therapy (CRT) 

 ۳ییهانانوبوت، ی پزشالالکی نانوی برجسالالتهامّا قلّه

باشالالند ی میکروب میه ادوات در حد اندازههسالالتند ک

 ۵هاای از نالانوبوت گوناله . تواننالد تکثیر یالابنالد   ولی نمی

شده و مواد ژنتیکی  یک سلول یتوانند وارد هسالته می

 شالالاملای که را برداشالالت کرده و آن را با نسالالخهناقص 

هسالالتند و در آزمایشالالگاه سالالاخته   کاملجفت بازهای 

 .ن نمایندجایگزی، اندشده

 ی کاله به نام درمان ی این جراحی سالالاللولنتیجاله 

معروف اسالالت آن خواهد بود که  ۶جایگزین کروموزومی

ان تویافته برداشت شده و می تهای ناقص وراثتمام ژن

برنامه نویسی کرده و به حالت باز را های سرطانیسلول

د توانبرگرداند و در نتیجه در آینده انسان می سالالمت 

های های ژنتیکی و یا ترکیبی از بیماریتمالام بیمالاری  

برای ، نمالالایالالدژنتیکی را کالاله خود بیمالالار گزینش می

 .درمان کند همیشه

ی در حد یهاتوان نالانوبوت میدر آینالده  همچنین 

این حالد در مافوق آن  . مطلق اتمی طراحی کرد دقالت 
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طبیعی فعالیت خود را انجام  چیزی اسالالت که سالاللول 

یک  هر اتم در نانوبوت، باله صالالالورت عملی . دنال دهمی

عملکرد ویژه را در سالالاختار کلی از خود نشالالان خواهد 

ای به گونه“ های انسانیزیست سیستم”در حقیقت . داد

که در ورای آنچه در طبیعت وجود ، رآمد و مستقیمکا

.(۳۴) طراحی خواهند شدهوشمندانه ، دارد

 

  

 : کاربردهای نانو زیست فناوری۴۲شکل 
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 بافتیهای مدل

 

اهد ش، های پزشکی بازآفرینشیدر مسالیر پیشرفت 

های رای خلق مدلب مهنالدسالالالی بالافت   رشالالالد فنالاوری 

ها به صالالورت ها و ارگانآزمایشالالگاهی سالاله بُعدی بافت 

های سالاله این مدل. هسالالتیم“ زنده” های زیسالالتیمدل

های کشالالت سالاللولی دو  تر از مدلبسالالیار واقعی، بُعدی

ای از توان برای آزمون منظرهالالای ویژهبُعالدی بوده و می 

ا تجربی و ببا سالالالط  با یی از کنترل ، هاعملکرد بالافت 

 ،های جانوریهای اخالقی نسبت به مدلکمترین نگرانی

رد کم کم کارب، های مدل بافتیاین سالیستم . کار برده ب

به  ی عملکرد طبیعی و پالاتولوژیالک  خود را در مطالالعاله  

، های درمانیآورده و به منظور آزمون پتانسالالیل دسالالت

ها به این مدل، افزون بر این. یالابند می ایجالایگالاه ویژه  

ها فناوری یصالالورت ابزارهای سالالودمندی جهت توسالالعه

آفرینشالالی و تشالالخیص زودرس و نیز  باز جهت پزشالالکی

 .(۵۲روند )بافتی به کار می غربالگری

ی چه در توسالالعه بافتی های مدلاین سالالیسالالتم 

ی باله کالار برده شالالالونالد و چاله برای مطالالعه      فنالاوری 

 در پیشرفت، یا آزمون محصول فرایندهای فیزیولوژیک

بسالالیار کمک خواهند  های پزشالالکی بازآفرینیرهیافت

سالالرعت آزمایش ، های بافتی سالاله بُعدیاین مدل. کرد

که یک فرمو سیون داروها را افزایش داده و احتمال این

با موفقیت  هالای بالینی دارویی جالدیالد در کالارآزمالایی    

هالا )که  بیرون آیالد را بهبودی داده و در گردآوری داده 

فرمو سالالالیون دارویی کمک کننده سالالالازی در بهیناله 

، این روند ینتیجه. نمایندهسالالالتنالد( را تسالالالهیل می 

و کاربرد ایمن  ی داروهای توسالالالعهکالاهش در هزیناله  

 .(۵۱ی نوین است )داروهای طراحی شده

 عنوان همانگونه که در بخش پزشالالکی سیستمی

هزار ترکیبی که وارد بخش پژوهش و  ۲۲ از هر، شالالد

بالاله فالالاز  دارو ۲۲تالالا  ۵تقریبالالاً ، شالالالودمی توسالالالعالاله

کنند و در نهایت ورود پیدا می های بالینیکالارآزمایی 

آمریکا مورد تأیید قرار  FDAفق  یک دارو توسالالال  
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این فراینالالد ، از این رو. گیردمی

طول  سالالالالال ۲۵تالالا  ۲۲حالالدود 

ی آن بالغ بر کشالالالیالده و هزیناله  

میلیون تا یک میلیارد د ر  4۲۲

همالانگونه که  ، بنالابراین . اسالالالت

علوم وابسته  توسال  پژوهشالگران  

 تئوری به پزشالالکی بازآفرینشالالی  

توان تمام می، پردازی شالده است 

های این موارد را بالا سالالالیسالالالتم  

 vitro inمالیالکالروفالیزیولوژیالالک     

اختصالاصالی که عملکرد در سط    

را در سالالط  بافت عرضالاله   ارگان

 .(۵۴سر و سامان داد )، دارندمی

پیشالالالرفالالت در  ،حقیقالالت در

 بالیالولالوژی سالالاللالولی و فنالالاوری    

بنیالالانی برای ، میکروفلوئیالالدیالالک

 شالالرای  های دری آزمونتوسالالعه

vitro in اندی ارگانی فراهم آوردهپایه با عملکرد با  بر. 

ف کش، یک پیشالرفت مرزشکن در دانش بیولوژی 

 (iPS)ن القاء شده است های انسانی بنیادی پرتواسلول

 بیمالالاری و غربالالالگریسالالالازی مالالدلتوان برای می کالاله

مورد  از لحالاظ مسالالالمومیالالت ، داروهالای مورد پژوهش 

این توانایی را دارند  iPSهای سالاللول. اسالالتفاده قرار داد

 به صورت که بتوان به صالورت مستمر در محی  کشت 

 ولیهای سلده و سپس به  ینتمایز یافته کشت دا غیر

 : پیوند مهندسی بافت با بیولوژی سلولی ملکولی و علوم محاسباتی۴۱شکل 
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کبدی و ، ایهای ماهیچه)برای مثال سالالاللول گوناگون

ریز  شالالرای  با خلق. ها( تمایز دادآدیپوسالالیت یا نرون

 و وابسته در ادوات میکروفلوئیدیک محی  فیزیولوژیک

هم اکنون امکان ساخت ، سانیان SiPهای کاربرد سلول

سالاله بُعدی گوناگون که بتوان به عنوان  های بافتیمدل

فراهم آمده ، برد کاربه  غربالگری داروهای سالالالیسالالالتم

بسالالیار ، های کبدی و قلبیمدل، هااز این مدل. اسالالت

وم یک س، زیرا کاردیوتوکسیستی. حائز اهمیت هستند

شود و کبد نیز م ورود به بازار داروها را شامل میاز عد

قابل  غیر ی متابولیسالالالم دارو بوده و اثراتمکان عمده

 های بافتی سه بعدیهای پایه جهت رشد مدل: فناوری۴۴شکل 
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 .گذاردجای می اجتنابی را بر سرنوشت داروها از خود بر

های توان سیستممی ، vitro in یبهینه شرای  در

بد ک های قلب وپویالا را بالا ترکیالب بافت    فیزیولوژیالک 

جهت تسالالریع در فرایند کشالالف داروهای جدید فراهم  

جویی اقتصالالالادی و ایجاد آورد و از این رو در صالالالرفاله 

این . نمود بینی و کارا مشالالالارکتهای قابل پیشمالدل 

 بسیار، بافتیسالازی  مدلی برخاسالته از مفاهیم  شالیوه 

ها در های کشت کالسیک سلولتر از سیستمپیشالرفته 

کشالالت چند چاهکی اسالالت که برای آزمون  های ظرف

 رود و در این حالالالت امکان تغییر  کالار می ه داروهالا بال  

افت و ب ارگان شرای  به صورت فیزیولوژیک )با شالرای  

 میکروفلوئیدیک کاربرد فناوری. مربوطاله( وجود ندارد 

 آزمایشالالگاهی و  شالالرای  امکان گذار از شالالکاف میان

vitro in   در ایالالن مالالحی  . را ایالجالالاد کالرده اسالالالالت

ی که شیمیایی و فیزیک شالرای   کنترل، میکروفلوئیدیک

مانی ز -در ابعاد فضایی ، های دیگر میّسر نیستدر شیوه

 شالالالرای  در دارو و سالالالاخالالت سالالالکوهالالای غربالالالگری 

ی هان رهیافتای. شالالده اسالالت  پذیرتر امکانفیزیولوژیک

ی بالالا یی از موجالالب ایجالالاد درجالاله، میکروفلوئیالالدیالالک

                                                 
1 Parallelization 

های بزرگ برای سیستم سالازی مینیاتور، ۲سالازی موازی

ها و عمل و کاهش کاربرد معرف شالالرای  سالالازیسالالاده

 .اندکنترل معماری و ابعادی ساختاری کار شده

های از آنجا که جریان مایع در کانال، افزون بر این

 توان آن را به صورتمی،  مینار است، میکروفلوئیدیک

کرد تا بتوان به صالالالورت پیش سالالالازی مدلریاضالالالی 

 یهای پیچیدهمسالالائل سالالیسالالتم  رهای تئوریک ببینی

 .بیولوژیک چیرگی یافت

های تجزیه و تحلیل همراه با، های ریاضیاین مدل

یالالک سالالالیسالالالتم نیرومنالالدی برای در   ، تالجالربالی   

 در عملکرد ریز ارگالالان هالالای فیزیولوژیالالکپیچیالالدگی

هالای نوید  ایجالاد کرده و رهیالافالت    vitro in شالالالرای 

 ای را برای پرداختن به بسیاری از مسائل زیستیدهنده

 ان بر روی چیپس جهت غربالگریهای ارگارائه شالالامل

 .(۵۴د )نکنایجاد می، بیماریسازی مدلو  دارو

 و های میکروفلوئیدیکسیستم ،های اخیردر سال

ی و ل. اندبرای مقاصالالد گوناگون به کار رفته ،ریز ابزارانه

 را طراحی یهمکاران وی یک سینوزوئید مصنوعی کبد

ها را و آزمون نمودند که سالاختار سه بُعدی هپاتوسیت 
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از یک سد شبیه اندوتلیالی  هاآن .کردمیسالازی  شالبیه 

نیز  جهت کنترل انتشالالار مواد مغذی و رهاسالالازی دارو 

 به اتصال سلول شالرای   با بهبود. (۵۳اسالتفاده کردند ) 

 تری را برایمناسب شرای  توانداین ساختار می، سلول

ها به صورت سه بُعدی نگهداشالت پرانباشت هپاتوسیت 

های انسالالانی با ریز الگوسالالازی هپاتوسالالیت. فراهم آورد

رد عملک، های استرومایی دیگرها و ساللول فیبروبالسالت 

را  هاها را بهبودی داده و تکثیر هپاتوسالالیتهپاتوسالالیت

ه برای شود کچنین تصالور می . نموده اسالت  پذیرامکان

خلق سالاختارهای سه بُعدی  ، ی داروامحتوپر غربالگری

ی بیمالالاری جهالالت انسالالالانی ویژه SiPهالالای از سالالاللول

 شالالرای  یکننده پیشالالگوییکه  in vitroسالالازی مدل

vitro in (۵۴حیاتی باشد )، هستند. 

سالاله بُعدی ریز مهندسالالی  in vitroاین سالالکوهای 

 های وابسته به پزشکی جهت رشد پزشکی بازآفرینشی و خلق ارگان: دانش و فناوری۴۳شکل 
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 دارو یامحتوپر شده جهت غربالگری

بالالرای بالالررسالالالی اثرات درمالالانی و 

یک پتانسیل واقعی را در ، توکسیک

های جهت کاهش وابسالالتگی به مدل

در خود نهفتاله دارد که در   جالانوری 

نهالایالت جایگزین مطالعات حیوانات   

  .آزمایشگاهی خواهند شد

 بیماری و سالالاللولسالالالازی مدل

نیز  iPSهالالای درمالالانی بالالا سالالاللول

زیرا . ای بسالیار درخشان دارند آینده

 iPS های بنیادیکاربرد دانش سلول

 شرای  بیماری کهسالازی  مدلبرای 

سالالازی انسالالانی را شالالبیه  پاتولوژیک

تواننالالد جالالایگزین می، نمالالاینالالدمی

های مدلهای وابسالالالته به کارآزمایی

. شالالوند های سالاللولیو  ین جانوری

از  iPScهم اکنون امکالالان آفرینش 

هالالای منالالابع سالالاللولی مختص بیمالالار )مالالاننالالد سالالاللول 

ی هانمونه، های فولیکولسالاللول، فیبروبالسالالت پوسالالت

های اپیتلیال خونی بیمالار و حتی مقالادیر کم سالالاللول  

های بنیادی ها مشابه سلولiPScاین  .اردوجود د ادرار(

جنینی برای بالازآفرینش بافت و حتی کل ارگانیسالالالم  

یای ؤر، های مدرن کنونیتکنیک . بر اسالالالاسهسالالالتند

در سالالط  سالاللولی نیز به حقیقت   پزشالالکی فردگرایانه

ها و خلق توان با این تکنیکپیوسالالالته اسالالالت زیرا می

 : پیوند ارگانیک سلول درمانی، مهندسی بافت و بازآفرینش بافت۴۵شکل 
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iPSc ی تفکرمالالان را پیرامون شالالالیوه ،۲فردگرایالالانالاله

، ی این فناوریپایه بر و تغییر داد ی درمانتوسالالالعاله 

هایی که های درمانی جدید را از نمونهتوانیم گزیناله می

مورد آزمون قرار ، بدون محدودیت، ایماز بیماران گرفته

د ننهای مورد نیاز ماتوان بافتمی، به زبان دیگر. دهیم

ها را ها و نرونماهیچه، خون سالالالازگالارمنالد بالا بیمالار    

 .بازآفرینش نمود

 برداشت پرتوانِ های بنیادیسلول، از سالوی دیگر 

امکان دسالالترسالالی بی انتهایی را برای  ، شالالده از بیمار

توان به ی بیمالاری فراهم آورده و می هالای تالازه  نموناله 

های درمان، iPScکاربرد بیماری با سازی مدلی شیوه

ط  را در س نوین قابل اعتماد و نیز مطالعات پاتولوژیک

 .(۵۵فردگرایانه به انجام رساند )

بیماری با کاربرد سازی مدلتوان به برای نمونه می

iPSc  به مطالعات اخیر ، در قالالب پزشالالالکی فردگرایانه

اشالالالاره ، طو نی زودرس QTسالالالندرم  نپیرامون درما

 در پیشبه این سندرم فردگرایانه  امکان رهیافت. کرد

.(۵۶) وجود نداشت iPScاز کاربرد 

 

  

                                                 
1 Personalized iPSc 
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 3پزشکی بازآفرینشی

 

 ایی میان رشتهیک گستره یشپزشالکی بازآفرین 

مطالعاتی اسالالت که  یبا رشالالد پرشالالتاب و رشالالد یابنده

مواد ، مهندسالالی بافت، های بنیادیهای سالاللولپژوهش

های فرایندهای بهبودی زخم و دیگر درمان، زیسالالالتی

 ریزیانسیل برنامهپت. (۵۷شوند )بیولوژیک را شامل می

های هالای خود بیمالار جهالت درمان   سالالاللول یدوبالاره 

 برای پزشالالالکی و بالالازآفرینی ترمیم بالالافتی، بیولوژیالالک

شود اینگونه پیش بینی می. حیاتی هستند ،بازآفرینشی

 پزشالالکی”رروند در حال تکامل که جهان پزشالالکی از اب

های علوم و دچار انقالبی عظیم در عرصه“ آفرینشالی باز

، البرای مث. شود های بالینیو گستره پزشالکی  فناوری

توانند به سالالالوی های بنیادی مزانشالالالیمی میسالالاللول

 .یابندچربی و غضالالروفی تمایز ، های اسالالتخوانیسالاللول

ه ریزی دوباره به توان با برنامهای پوسالالت را میلولسالال

                                                 
1 Regenerative Medicine 
2 Translational 

در . القا نمود (iPSCs) های بنیادی پرتوانسوی سلول

سالالالط  مطبوعات پزشالالالکی نیز شالالالاهد انفجار مقا ت 

وابسالالته به پزشالالکی بازآفرینشالالی هسالالتیم و تنها در    

ش لر به بیاهای بنیادی در گوگل اسکی سلولگسالتره 

 .(۵4خوریم )می راز دو میلیون مقاله ب

در  ی هیجان انگیزآفرینشی یک گسترهباز پزشکی

کند که نتایج اسالالالت و تالش می ۱پزشالالالکی ترجمالانی 

گسترش دهد  های علوم پایه را در سط  بالینیپژوهش

یی جا به جایک  هالای سالالالالمت ی مراقبالت و در دامناله 

 یشدر پزشکی بازآفرین، در حقیقت. ایجاد کند پارادایمی

های هایی همچون بیولوژی سلولدر سط  برخورد رشته

، بیولوژی ملکولی، مهندسالالالی بافت، ایمونولوژی، بنیادی

، نیی بالیو گسالالتره بیولوژی پیوند اعضالالاء، مواد زیسالتی 

 .های درمانی نوین را خلق نمایدنماید تا شیوهمیتالش 
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 های بنیادیی سلولپایه بر یک درمان، برای مثال

ن ای از درماتواند به یک سکوی درمانی برای گسترهمی

هایی برای درمان موفقیت اخیراً. ها توسالالعه یابدبیماری

های بیماری، دیابت، های پوسالالالتیزخم

به  ترمیم غضالالروف و اسالالتخوان ، کبدی

هر چند که هم اکنون . ستا آمده دست

 اندها به اثبات رسیدهموفقیت این درمان

 تواننالد به صالالالورت کامل ولی هنوز نمی

انالده و یا  را واگرد پالاتولوژیالک   شالالالرای 

ی فرایندهای تصالالحی  نمایند زیرا عمده

ی هالای شالالالایع تنهالا در نتیجه  بیمالاری 

کمبود یک پروتئین واحد نیسالالالت بلکه 

هالا برخالاسالالالته از   فراینالدهالای بیمالاری   

ای های پیچیدههم کنش در بر، تغییرات

 .باشندمی نهفته از اجزاء متنوع سلولی

چالش پزشالالالکی ، در هر صالالالورت

ای هتنها ترکیب این رشته بازآفرینشالی 

د تا کنمتنوع پایه نیست بلکه تالش می

بالا خلق فلسالالالفاله و در  جالدیالالدی از    

زیرا . ها بپردازدباله بیمالاری  ، پزشالالالکی

 و های پیشالالین بیشتر ساده بودهدرمان

نند کمعاصر پیروی می ی پزشالالکیاز دکترین فلسالفه 

ه نگاه ب، ی پزشالالکی ی آیندهسالالفه ولی در دکترین فل

)از دیدگاه مقیاس  هاآن های درمانیها و شیوهبیماری

 (Regenerative Medicine) ینشیبازآفر یپزشک: ۴۶شکل 
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هر چند که . فناورانه( بسالالالیار پیچیده خواهند بودنانو

دارد که هایی را عرضه میآفرینشی درمانباز پزشالکی 

در نگاه نخست به صورت مفهومی خود را ساده نشان 

با تالش برای ، بارها و بارها نولی پژوهشگرا ،دهندمی

ه ک در  و کنترل فرایندهای بیولوژیک و مواد زیستی

 با پیچیدگی، در مقیالاس نالانو اسالالالت   هالا آن عملکرد

 رو به رو قالابالل پیش بینی   غیر یفزاینالده و عوارضالالال 

 .شوندمی

ررونالالد پزشالالالکی توان برای ابای را کالاله میآینالالده

تواند متصالور شد شگفت انگیز است و می  بازآفرینشالی 

کنترل ، از نقایص مادرزادی ی پیشالالالگیرینوید دهنده

کاهش سالالالرعت تحلیل و ، هاطبیعی بافت غیر رشالالالد

باززایی و ، ها و تسالالالهیل در ترمیمشالالالدن بالافالت   پیر

همچنین . ه باشالالالندهای آسالالالیب دیدجایگزینی بافت

های هالا و اندام توان تولیالد آزمالایشالالالگالاهی بالافالت     می

 .جایگزین را متصور شد

کالالاربرد موفقیالالت آمیز الکترونیالالک ، افزون بر این

ی سترههای گبا پیشرفت، ( در پزشکی)بیونیک زیستی

با بنیان . (۵۳ند خواهند یافت )پیو پزشکی بازآفرینشی

                                                 
1 Regenerative Biology 

ان تواند از دورمی پزشکی بازآفرینشی، علمی و استوار

ی فنومنولوژیک به سالالوی محصو ت زنده و مشالاهده 

ها انسالالالان که در بهبودی جان میلیون پالایدار تجاری 

امّا هرگز نباید . میالل نماید  بیمالار مؤثر خواهنالد بود  

ی ران کنونی مشالالالاهدهفراموش کرد که در همین دو

، ۲آفرینشالالیباز فنومنولوژیک اسالالت که دانش بیولوژی

ها کند از اینکه چگونه بعضالالی از ارگانیسالالم تالش می

قلالالب و ، هالالاآرواره، چشالالالم، تواننالالد تمالالام انالالداممی

 را سالالالاخت نمایندباز خود را کامل هایی از مغزبخش

برای توانند راه را این مشالالاهدات می. توصالالیف نماید

همچنین مشاهدات . پزشکی بازآفرینشی هموار نمایند

ی هاکرم در ها در سط  بیولوژی بازآفرینشیو پژوهش

یرا این ز ؛پهن پالنارین نیز بسیار هیجان انگیز هستند

ز مغ ،های پیچیده دارای تقارن دو طرفه بودهارگانیسم

تواننالالد هر بخش از بالالدن خود را می وواقعی دارنالالد 

 .(۶۲یند )باززایی نما

همگالالام بالالا مشالالالاهالالدات فنومنولوژیالالک بیولوژی  

را  ی پزشکی بازآفرینشیآنچه قلب تپنده، بازآفرینشالی 

های ها پیرامون سلولبه جنبش در آورده است پژوهش
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های بنیادی جنینی و چه بالغ( )چاله سالالاللول  بنیالادی 

های بنیادی جنینی توانایی هر چند که سالاللول. اسالالت

 امّا کاربرد، ای را دارندویژه تمالایز باله هر تیپ سالالاللول  

از دیالدگاه اخالقی مورد  ، هالای علمی در پژوهش هالا آن

امّا مرزشالالالکنی عمده که ؛ کنکالاش قرار گرفته اسالالالت 

توسالال  دو تیم پژوهشالالی مسالالتقل به انجام رسالالید این 

در نوامبر  .ته اسموضالوع را تحت شالعاع خود قرار داد  

یالالک تالیم ژاپنی تحالالت هالالدایالالت   ، مالیالالدی   ۱۲۲۷

شالینیایاماناکا و یک تیم آمریکایی با سالالرپرستی جیمز  

 یش کردند که به صورت موفقیت آمیزگزار، تامپسون

های پوست های بنیادی شبه جنینی را از سلولساللول 

های بنیادی پرتوان اند و آن را سلولانسالان بالغ آفریده 

 : هرم پزشکی بازآفرینشی۴۷شکل 
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 ۲در مجالت سلول هاآن نتایج. نامیدند iPS)(القاء شده 

 ی انقالبو ساینس )به ترتیب( به چاپ رسید و دروازه

 .های پزشکی بازآفرینشی را گشایش نمودنددر پژوهش

و  مهندسالالی بافت، های بنیادیبا سالاللول همانند درمان

 .راوانی را به خود جلب نمودندنیز توجه ف مواد زیسالالتی

ه های بافتی سبه داربست، مهندسی بافت در سط  پایه

 توانند ارگانهایی که می( با سلولبُعدی )مواد زیسالتی 

                                                 
1 Cell 

 هدف، از این نظر. نظر دارد، فعال را بازآفرینش نمایند

حل کمبود بحرانی ارگان است که آن ، مهندسالی بافت 

انجام  ،پذیرهای زیست مصنوعی حیاتبا خلق ارگان را

 .دهدمی

 های جهانیِیک سالالوم از شالالرکت، از سالالوی دیگر

 یتمرکز خود را بر توسالالالعالاله، پزشالالالکی بالالازآفرینی

ی هر ماده، مواد زیسالالالتی. اندگذاشالالالته زیسالالالتی مواد

 هاعروقی و سرطان -های قلبی بازآفرینشی با بیماری: پیوستگی پزشکی ۴4شکل 
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ست که با بافت زنده و یا مایعات ا مصنوعیطبیعی و یا 

، هامرپلی. گیردبیولوژیالک در سالالالط  تمالاس قرار می  

ا ر ها و مواد کمپوزیتسرامیک، فلزات )مانند تیتانیوم(

  توسعه داد و“ زیست سازگار”توان به صالورت مواد  می

هالالای مفصالالاللی و دنالالدانی و در هم اکنون در ایمپلنالالت

این مواد زیسالالتی را . روندبه کار می های قلبیاسالالتنت

 ار ای تغییر داد که فعالیت بیولوژیکتوان باله گوناله  می

فاکتورهای رشالالد و  ی)به مثابهنیز به خود پیوند دهند 

ی بهبودی را تسالالریع کرده و به این تا پدیده ،هاسالاللول

 .نمایند(کمک  در پیوند اعضاءخواهند توانست شیوه 

، و مواد زیسالالالتی اکنون مهنالالدسالالالی بالالافالالتهم 

 :دهندهای زیر را پوشش میگستره

 استخوان مهندسی بافت 

 قلب مهندسی بافت 

 آمریکا به پزشکی بازآفرینشی FDA: نگرش ۴۳شکل 
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 کبد مهندسی بافت 

 قرنیه مهندسی بافت 

 دی زخمبهبو 

 های خونیی رگبافت مهندسی شده 

 (۶۲) با مواد زیستی اهداربست یتوسعه 

های داغ مهندسالالی برای نیل به کامیابی در گسالالتره

به تشالالالکیل ، های بنیادیو سالالاللول مواد زیسالالالتی، بافت

ز های پزشکی و نیاز تکنولوژیست این رشالته های میاتیم

و در  مفاهیم  پیوند اعضاء ایمونولوژی، درمانی دانش ژن

برای گسالالالترش و  ها نیاز اسالالالت وبیماری عمیق پاتوژنز

که پیوند میمونی میان نیاز اسالالت ، های این دامنهتوسالالعه

 .(۶۱گذاران ایجاد شود )صنعت و قانون، دانشگاه

 چنان زیاد سالرعت پرشالتاب پزشالکی بازآفرینشی   

توان مشالالالاهالده کرد کاله از زمان آغاز   اسالالالت کاله می 

سال  ۲۵تا  ۲۳پرتوان که  های بنیادیی سلولگسالتره 

 های بالینیشاهد انجام کارآزمایی ،گذرداز تولد آن می

حالی اسالت که معمو ً برای رسیدن   هسالتیم و این در 

                                                 
1 Provenge 
2 Appligraf 
3 Carticel 
4 Gintuit 
5 Fibrocell 

سالالالال طول  ۲۳تا  ۲۲یک محصالالالول دارویی به بازار 

 .کشدمی

 برای ی بازآفرینشیمحصالو ت پزشالک   ،هم اکنون

، ۱های پای دیابتیزخم درمان، ۲پروسالالالتات سالالالرطان

تسالالالریع بهبودی پس از ، ۴جالالایگزینی غضالالالروف زانو

در بازارهای ، ۵هاو جایگزینی فیبروبالست ۳جراحی لثه

پیش بینی . شالالالوندیافت میآمریکا و دیگر کشالالالورها 

پزشالالالکی ، طیّ کمتر از پنج سالالالال آینالالده شالالالودمی

های مرز های زیر به موفقیتبالازآفرینشالالالی در زمیناله  

 :شودنائل  یشکن

مزانشالیمی وابسته   های بنیادی/ آنچه به ساللول ۲

 .است

 عصبیهای / سلول۱

 / چشم۴

/ سالالالاخالت در سالالاله بُعد )با کاربرد مخلوطی از  ۳

 ها و ساختارها(سلول

توان جهت می های مزانشیمیاز سلول، برای مثال
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هالالای خونی و بیمالالاری کرون رگ، هالالای قلبیدرمالالان

نیز در  های عصالالبیی سالاللولدر زمینه. اسالالتفاده کرد

 یهای دسالالتگاه مرکزآینده به تعداد فراوان به سالاللول

اعصالالالاب دسالالالت خواهیم یالالافالالت تالالا بتوان در مورد   

  .های درمانی مربوطه اندیشه نمودپتانسیل

سالالیار هیجان انگیز بوده و ی چشالالم نیز بدر زمینه

های هم اکنون چندین شرکت در حال انجام کارآزمایی

 .دژنراسیون ماکو ( هستند )مانند درمان بالینی

 های پزشکی بازآفرینشی به بازار، روندی پرشتاب یافته است.: ورود فرآورده۳۲شکل 
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 سالالاخت بافت سه بُعدی، ی اوج این روندامّا نقطه

ها لواست که کسی بتواند ساختارها را در ترکیب با سل

ها بتوانند بافت سالاله ای چیدمان کند که سالاللولبه گونه

 .بُعدی را برای ما بسازند

هالالا طی کمتر از پنج سالالالال آینالالده روی امالالّا این

ی خواهنالد داد ولی آنچاله کاله در مرکز توجاله و عالقه    

برای آینده اسالالت  پزشالالکی بازآفرینشالالی پژوهشالالگران

های قلبی و دیابت است ولی نیل به این بیماری ندرما

 .(۶۴چشم انداز به یک دهه تالش نیاز دارد )

، امّا هر آنچه که زمان در پیش رو داشالالته باشالالیم

بی شالالک ، iPSهای ی سالاللولپایه های بیماری برمدل

هالالای درمالالانی نوین در آینالالده ی شالالالیوهنویالالد دهنالالده

 ها نظر دارد.ها که پزشکی بازآفرینشی به آناز بیماری هایی: گستره۳۲شکل 
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ای که وزن شواهد آنچنان است به گونه؛ (۶۱باشند )می

این پتانسالالالیل را دارد که  که پزشالالالکی بازآفرینشالالالی

کالالامالالل  و حتی درمالالان انالاله، نوآورهالالای نویندرمالالان

های سالالالنتی ها و رهیافتهایی را که با شالالالیوهبیماری

ی امعهبر ج، وجود نداشالالته اسالالت  هاآن حلی برای راه

 .(۶۳بشری عرضه دارد )

های برخاسالالالته از به پیشالالالرفت یابیدسالالالتبرای 

کشالورهای پیشالالرفته در  ، ابرروند پزشالکی بازآفرینشالی  

م و علو گذاریسیاستگیری و با ترین مجامع تصالمیم 

های امهو برن باله تالدوین راهبردهالا   ، ملّی خود فنالاوری 

توان از کشالالور ایا ت اند که میپژوهشالالی اقدام نموده

د خو ی آمریکا نام برد که در بنیاد ملّی سالمتمتحده

 ۱۲۲۲های پزشکی بازآفرینشی را از سال مرکز پژوهش

بالا هدف خدمت رسالالالانی به عنوان منبع ملّی  میالدی 

کاربردهای  یجهت توسالالالعه های بنیادیعلوم سالالاللول

راه اندازی ، ی سلولپایه های برنوین پزشالکی و درمان 

 های بنیادی در سناریوهای گوناگون: بازار فروش سلول۳۱شکل 
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های سالاللول، تمرکز این مرکز پژوهشالالی. ه اسالالتکرد

در آنتاریور کانادا نیز برای یافت . است (iPScs)بنیادی 

 به دسالالت پزشالالکی بازآفرینشالالی و های تجاریفرصالالت

، یگالاه رهبری در تولید محصالالالو ت تجاری آوردن جالا 

آلمان نیز . (۶۲اند )بخش صالنایع وابسته را فعال نموده 

 ۷۲۲هزار نیروی کار در بخش زیسالالت فناوری و  ۱۷با 

کند تا معروفیت تالش می، نهاد پژوهشی در این زمینه

انگلسالالتان نیز در  ، اخیراً. (۵۱آورد ) به دسالالت جهانی

و فناوری خود را  ی علمکمیته، سالالالط  مجلس اعیالان 

 ی پزشکیجهت تدوین اسالتراتژی این کشور در زمینه 

بر  هادر تدوین این استراتژی. (۶۳سالامان داده اسالت )  

 گذاریسرمایه، ی محصولتوسعه، و ارزشی ینوآور نظام

، های بالینیهالای کالارآزمایی  چالالش ، بر بخش پژوهش

 یی آیندههای کلیدی که گسالالترهشالالناسالالایی بیماری

های تشویق به پژوهش، پزشکی بازآفرینشی خواهد بود

و نیز طراحی یک سیستم هشدار دهنده  ایمیان رشته

 دهد.شتاب را از خود نشان میپر های بنیادی، روندیی سلولهای بر پایه: سود حاصل از درمان۳۴شکل 
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ی پزشالالالکی المللی در زمینههای بینپیرامون توسالالالعه

 .(۶۳اند )تأکید نموده، بازآفرینشی

ها که در سالالط  جهانی صالالورت شاین تال یهمه

پتانسیل بسیار با ی پزشکی  ینشالان دهنده ، گیردمی

زیرا رشد . استسازی ی تجاریدر صالحنه  بازآفرینشالی 

های و درمان های بنیادیی بازار کلی سالالاللولسالالالا نه

، ناف ارویی و بانک بندی دابزارهای توسالالالعه، وابسالالالته

بازار فروشالالالی بیش از ، درصالالالد بوده و این فناوری ۱۳

به خود میالدی  ۱۲۱۲میلیالارد د ر را در سالالالال   ۲۲

 .(۶۲اختصاص خواهد داد )

با ، طی بیسالالت سالالال آینده در چشالالم انداز نهایی

، یشحمایت و سالرمایه گذاری ملّی در پزشکی بازآفرین 

به عالم واقعیت “  ها در خدمت تقاضالالالابافت ”یالای  ؤر

.خواهد پیوست
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و پروتئومیک طی  های علوم ژنومیکپیشالالالرفالت 

 ی تشخیصی وهای شیوهی گذشالته موجب توسعه دهه

 به این صورت که اطالعات. است درمانی هدفمند شده

هالالای ژنتیکی نهفتالاله در یالالک فرد کالاله توسالالال  دادهو 

، شالالالوندنومیک و پروتئومیک آشالالکار می ژهای فناوری

 یهای مبتنی بر فرد و ارائهتواننالد در خلق رهیافت می

. دنایان سازاثر شالگرفی را از خود نم  ،خدمات سالالمت 

سازد که استعداد های ژنومیک ما را توانمند میآزمایش

یالک فرد را نسالالالبت به بیماری یافت کنیم و همچنین  

پیش بینی کنیم کاله چگوناله یک بیمار به یک داروی   

های همسالالاز با دهد و از این رو درمانخاص پاسالالخ می

دانش پزشالالالکی ، بنابراین. خاص را ارائه نماییم یبیمار

ضالالالروری  غیر هایدرمان یتوانالد از ارائاله  فردگرا می

ناخواسالالته نسالالبت به  های کرده و واکنش پیشالالگیری

ها درمان کارایی درهمچنین . هالد داروهالا را کالاهش د  

را  فزونی ایجالاد کرده و در نهایت پیامدهای سالالالالمت 

 .(۶۵بهبودی بخشد )

 یکی از موضوعات پزشالکی فردگرایانه ، بر این پایه

ی پزشالالکی امروز بسالالیار هیجان انگیز و داغ در عرصالاله

چه هنوز دشالوار است که به اصول نهفته در   گر. اسالت 

پزشکی فردگرایانه به صورت کامل دست یافت ولی در 

پتانسالالیل ایجاد دگرگونی ،  ی مفهوم این ابررونده ب  

های مؤثر که نی درمابالا ارائه ، در اقالدامالات پزشالالالکی  

 ،ی پروفایل ژنتیکی وی اسالالتپایه ی هر فرد برزیبنده

پزشالالکی فردگرایانه به صالالورت . یابدبه خوبی تجلی می

انبوه  و کاربرد اطالعات نوین برای درمان یالک رهیافت 

ر د، و متنوعی که در کد ژنتیکی هر فرد نهفته اسالالالت

کالالاربرد . (۶۶) خود اسالالالالت پالالارادایمی ارحالالال گالالذ

های تشخیص ملکولی در های ژنتیکی و شالیوه آزمایش

موجب خلق رهیافت فردگرایانه در  ی طبابتگسالالالتره
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مواد ژنتیکی ، های ژنتیکیآزمون. پزشالکی شالده است  

کد  هزار ژن ۱۴فرد و یالا یک ارگانیسالالالم که شالالالامل  

اسالالت را مورد  پروتئین و مارکرهای زیسالالتیی ندهکن

 هایگاهی نیز از شیوه، در این روند. دهندآنالیز قرار می

ها در درمان ینهر چند که ا یگر،. به زبان ددهندیمشابه ارائه م یهارا به درمان یگوناگون یهاافراد گوناگون، پاسالخ : ۳۳شالکل  
 )سمت راست(. کنندیم یجادا یعوارض جانب یاثر بوده و حت یب یگر،د یامؤثر است اما در پاره یاعده

 ی،دفر یالگوها ،فردگرایانه یبر اثر دارو مؤثر اسالالالت. در پزشالالالک یهر فرد یکیمتابول یلفاو پرو یکیسالالالاختالار ژنت  یرا: زدلیالل 
 یا مارکرهاب یصتشخ هاییوهش یگر،. به زبان دشوندیدر نظر گرفته م یصتشخ یدر هنگامه یزن یو سلول یکمحصو ت متابول

آن فرد را فراهم  ییژهدرمان و ییوهشالالال ینبهتر یرامونو اطالعات پ کندیم یکمشالالالابه تفک یهارا به گروه یمارانب یسالالالتی،ز
 .شوندیخلق م یمارهر ب یفردگرایانه برا یهادرمان ییهبر پا یمارهر ب یبرا یاز اقدامات درمان یفراوان ی. سودمندآوردیم
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 مورد ۱۵۲۲تشالالالخیصالالالی ملکولی که هم اکنون برای 

، گوناگون )نادر و شالالایع( در دسالالترس هستند شالرای  

های اخیر نشانگر وجود هزار تخمین. شوداسالتفاده می 

سالیصالد آزمایش ژنتیکی است که هم اکنون   تا هزار و 

های جدید نیز به آزمایش. باشالالالنددر دسالالترس ما می 

صالالالورت منظم بالا نرخ چنالد آزمالایش در هر ماه وارد    

برخاسته  این فزونی در اطالعاتِ. شوندکار می یعرصه

 ،های وابسالالالتهژنتیکی و ملکولی و آزمون از غربالالگری 

 :و بیماران را در موارد زیر یاری نماید تواند پزشکانمی

                                                 
1 Herceptin 

 شناسایی یک فرد مستعد به یک بیماری خاص 

    شالناسالایی اینکه آیا یک فرد بیماری خاصی را

بیماری در مراحل  یدارد که اغلب شالالالناسالالالای

 .دشومی پذیرامکان، تری نسبت به قبلزودرس

   شالناسایی اثر بخشی یک داروی ویژه برای یک

 .(۶۷فرد )

های کالسیک این موضوع و نیز مثال شالاید بتوان 

از دو داروی  را در  مفهومی پزشالالالکی فردگرایالالانالاله

مطالعات نشالان  . آورد به دسالت  ۲و هرسالپتین  وارفارین

 ی پزشکی فردگرایانه و سیر تکامل آن: آینده نگاری در گستره۳۵شکل 
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میلیون نفر آمریکایی  ۱۲بیش از میان انالد کاله از   داده

بعضالالالی دچار عوارض ، کنندتفاده میکه وارفارین اسالالال

ها نشالالان پژوهش. شالوند و بعضالالی دیگر خیر جانبی می

در سالالالیتوکروم  دانالالد کالاله یالالک واریالالان نوکلئوتیالالداده

P450 (CYP2C9)  مسئول این تنوع مشاهده شده در

های ژنتیکی دیگر که تنوع. است پاسالخ نسالبت به دارو  

دهد در ر میپالاسالالالخ فرد را نسالالالبت به وارفارین تغیی 

ین ی اپوکسالالالید ویتامکمپلکس پروتئینی احیاء کننده

K (VKORC1) سالالالازمان غذا و دارو آمریکا . اسالالالت

(FDA)    بالاله اهالمالیالالت تعیین ژنوتیالالپCYP2C9  و

VKORC1 با وارفارین پی برده است و  در زمان درمان

 .آن را پیشنهاد کرده است

 یالب زیسالالالتی کالا ترک آمری سالالالازمالان غالذا و دارو  

های رهای بعضالالی از تومورا که به سالاللول ۲هرسالالپتین

موجب برانگیختن سیستم  وچسبد سالینه می  سالرطان 

حتی ممکن و ده گردی هاآن دفاعی بدن برای حمله به

رار د قمورد تأیی، کند نیز پیشگیری هاآن است از تکثیر

درصد از بیماران سرطانی از  ۱۲تا  ۲۲فق  . داده است

ی زیرا هرسالالالپتین که بر پایه. برنداین دارو سالالالود می

                                                 
1 Trastuzumab 

ی های مونوکلونال استوار است گیرندهبادیدرمانی آنتی

را هدف  (HER2/nev/EGFR) لفاکتور رشدی اپیدرما

های بنالابراین فق  بیمارانی که نسالالالخه . دهالد قرار می

پاسالالالخ  باله درمان ، را دارنالد  HER2ز ای اچنالدگالاناله   

های ی شیوهکاربرد هرسالپتین موجب توسعه . دهندمی

 HER2شناسایی پروتئین سازی تشخیصی و استاندارد

 .(۶4شده است )

ا ر پزشالکی فردگرایانه  کامالً رهیافت ،این دو مثال

 ی درمانارائه ”کشالالالند که معنای آن ه تصالالالویر میبال 

 .است“ یمار مناسب در زمان مناسببمناسب به 

هالالای هالالای ژنتیکی و شالالالیوهزمالالایشآهم اکنون 

تشالخیص ملکولی در دو درصد از جمعیت به کار برده  

 ۶۲شالوند ولی این پتانسیل وجود دارد که بیش از  می

ین رویکردها سالالالود درصالالالد از جمعیالت در آینده از ا 

 ،ای نزدیکرود در آینالده همچنین انتظالار می . جوینالد 

کالامل هر فرد که کد ژنتیکی کامل   ژنومسالالالازی توالی

ا پید نماید نیز کاربرد عمومیفرد را نقشالالاله بنالدی می 

 .(۶۷) کند

 ،ی ابرروند پزشالالالکی فردگرایانهپایه بر، بنالابراین 
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واحد  یک درمان”شالالود که زمان پیش بینی میچنین 

هالالای درمالانی و  جالالای خود را باله شالالالیوه “ برای هماله 

ی پایه تری دهند که برتالداخالت پزشالالالکی اثر بخش 

. (۶۳گردند )پروفالایل ژنتیکی فرد طراحی و تجویز می 

البته بایسالالالتی این نکته را یادآوری نمود که پزشالالالکی 

خود در جسالالالتجوی  رهیافت فردگرایانه هم اکنون در

ی یک فرد خاص و یا ادوات پزشکی که ویژه خلق دارو

های فناوری بر اساس کندباشالد نیسالت بلکه تالش می  

هایی افراد را باله زیر جمعیت  ،و پروتئومیالک  ژنومیالک 

تقسالیم کند که از لحاظ پاسخ دهی به بیماری خاصی  

ه شالالتبا یکدیگر تفاوت دا، ایپاسالالخ به درمان ویژهو یا 

 .باشند

 : جایگاه پزشکی فردگرایانه در پزشکی سیستمی سرطان۳۶شکل 
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 ،کنونی پزشالالکی فردگرایانه رهیافت، به زبان دیگر

های ارزیابی سنتی در ترکیب با تعیین ژنوتیپ و شالیوه 

خطر بیمالالاری و  پیشالالالگوییجهالالت  ارزیالالابی ژنومیالالک

 .(۶4د )دهمورد استفاده قرار می را پیامدهای درمان

یافته  یهارود که تجویز داروها و درمانانتظار می

 اسالب است بتواند نزمان م در، شالده برای فرد مناسالب  

را افزایش داده و از  ی خالالدمالالات درمالالانیارائالاله کالارایی 

زیرا یافت . بکاهد های سالالالالمتهالای مراقبالت  هزیناله 

 های امیکسی فناوریبر پالایاله   مالارکرهالای زیسالالالتی  

(Omics) های ملکولی تشالالخیصالالیی شالالیوهو توسالالعه 

های در معرض خطر توانند افراد گروهمی ،تهاجمی غیر

دی نی طبقه ببر پایه را شالناسایی کرده و با غربالگری 

سرعت رشد ، شالانس خطر و انجام اقدامات پیشالگیرانه  

را کاهش  های سالمتهای سالرسالام آور مراقبت  هزینه

 .(۷۲) دهند

 مفاهیم پزشکیتوانمی، ی آنچه گفته شالد پایه بر

 ی تعریفی که توسالال  کمیسالالیون  ه ب فردگرا را از  

ز پزشکی فردگرا ارائه کرده است را اروپا در بروکسالل ا 

 :در  نمود

                                                 
1 Biobanks 

هالالای پزشالالالکی کالاله از فنالالاوری یالالک رهیالالافالالت”

بنالدی ملکولی جهت تدوین راهبرد درمانی   پروفالایالل  

مناسالالب اسالالتفاده  مناسالالب و در زمانِ مناسالالب در فردِ

اسالالتعداد به بیماری را در سالالط  جمعیت تعیین ، کرده

ه ی بطبقه بندی شالالده های پیشالالگیرانهنموده و شالالیوه

 .(۷۲“ )دهدهنگام را ارائه می

 ،در پزشالالالکی فردگرایالانه ، ی این تعریفپالایاله   بر

 هالالاییهالالای گونالالاگون بیمالالاران بالاله زیر گروهجمعیالالت

پالروفالالایالالل ژنالومیکی و پروتئومیکی و    اسالالالالاس بالر 

 نای؛ گردندشالالالکسالالالته می هالا آن کریپتومیکی ترانس

را تسهیل  و نیز درمان دارو یتوسالعه ، سالازی گروه زیر

 .نمایدمی

 موجب پزشالالالکی فردگرایانه به کارگیری رهیافت

های بیماران و ایجالاد تعالاریف جالدیالدی برای جمعیت    

محصالالو ت تشالالخیصالالی و   یتعیین اهداف در توسالالعه

، پزشالالالکی اطالعات یی شالالالده و اهمیالت مدیریت دارو

را دو چندان  (IT) اطالعات و فناوری های زیستیبانک

ی های بانکات نگهداری شدهاطالع، بنابراین. نمایدمی

 ،های گوناگونپیرامون هر بیمار و نیز بیماری 1زیسالالتی
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پزشالالکی  یجزء کلیدی زیر سالالاخت مورد نیاز توسالالعه

و  زیرا اطالعات ژنومیک. (۶۶فردگرایالاناله خواهد بود )  

د شالالالوبیمار )که پیش بینی می یدیگر اطالعالات پایه 

سالالال آینده برای هر فرد بیمار میلیاردها داده  ۲۲ طیّ

بیماری وی وجود داشالالته و  ای پیرامون سالالالمتنقطه

های باشالالالد( رکن اسالالالاسالالالی در سالالالازماندهی پژوهش

در بخش  گذاریسالالیاسالالتو  طبابت، پزشالالکی زیسالالت

 .نمایدسالمت ایفا می

 چنان گسترده است که ابرروند پزشکی فردگرایانه

ن را در بخش توان آینالده آ هنوز نیز باله دشالالالواری می 

 های امیکسو روند پیوستگی آن را با فناوری سالالمت 

بسالالالیار نوین کاربرد  فناوری، برای مثال. تصالالالور نمود

ی در عرصه (iPSc)پرتوان القاء شده  های بنیادیسلول

ه را به خود گرفته ی فردگرایانهم اکنون چهره، درمانی

و پیشاپیش به استقبال اصول حاکم بر پزشکی فردگرا 

 هایی سلولنوین بر پایه های درمانی شیوهجهت ارائه

 .(۵۲،۳۳رهسپار شده است )، بنیادی

 نیست که ی طبابتاین تنها عرصه، از سالوی دیگر 

 فردگرایانه یپزشکسازی یادهپ: ۳۷شکل 
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مایی د بلکه رخنپذیراثر می از ابرروند پزشکی فردگرایانه

ده بو اثر گذاراین ابرروند بر بخش صالالالنعت نیز بسالالالیار 

ها در مطبوعات پزشکی نشانگر آن است بررسالی   .اسالت 

مهمترین بازار مهم پزشالالالکی ، ی سالالالرطانکه گسالالالتره

بازار داروهای . سال آینده باشد ۲۵تا  ۲۲فردگرایانه طی 

 و مارکرهای زیستی، های تشخیصیشیوه، ضالد سرطان 

هالالای نظر شالالالرکالالت، طبّی - محصالالالو ت فنالالاورانالاله

 .(۶۶اند )را به شدت به خود جلب نموده فناوری زیست

 و ی پزشکی فردگرایانهمقوله با توجه به پیچیدگی

 ،های گوناگون امیکسدر حوزه برترهای نیالاز به فناوری 

های گوناگون برای چیرگی بر این کمپالانی  مشالالالارکالت 

 .(۷۲امری حیاتی است )، یپذیرها و رقابتپیچیدگی

بازار برخاسالالته از ، ی آمریکافق  در ایا ت متحده

باشالالد که با میلیارد د ر می ۱۴۱، پزشالالکی فردگرایانه

 : پیوند فرد با فناوری و ارائه دهندگان خدمات سالمت و پیامدهای مربوطه۳4شکل 
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به میالدی  ۱۲۲۵در سال ، درصد ۲۲ی رشالد سالا نه  

 .(۶۵میلیارد د ر خواهد رسید ) ۳۵۲

 نوینی تحت در رهیافت دانش پزشکی فردگرایانه

آقای . در هم آمیخته شالالده اسالالت  P4عنوان پزشالالکی 

 که بنیانگذار بنیاد بیولوژی سالالیستمی ددکتر لروی هو

در . اسالالت P4پرداز پزشالالکی  در آمریکا اسالالت تئوری

که پزشالالکی فردگرایانه سالالتون آن  P4تئوری پزشالالکی 

                                                 
1 Personalized 
2 Predictive 
3 Preventive 
4 Participatory 

مسالالائل ، ۲فرد توان با پروفایل بندی ژنتیکمی، اسالالت

واکنش بالاله داروهالالای وی را مالالاری و و بی سالالالالمالالت

با  هاآن از نموده و نسالالبت به پیشالالالگیری  ۱بینی پیش

با رهیافتی که  ۴بیماری کید بر سالالالالمت و نه درمانتأ

در  مشالالالارکتی بیماران را جهت ارائهسالالالازی توانمند

 های سالالالمتبتتصالالمیم گیری پیرامون مسالالائل مراق 

 .(۷۱)اقدام نمود ، ۳دهدنظر قرار می مدّ

 های ژنتیکیهای تشخیص ملکولی و آزمونریوهای گوناگون برای رشد شیوه: سنا۳۳شکل 

www.takbook.com



 

118 

کنیم که چگونه ابرروند مشالالالاهالده می ، از این رو

د دیگر با ابررون، ی پزشکیدر گستره پزشکی فردگرایانه

که در فصل مشارکت  ابرروند یعنی ی سالمتدر حوزه

 ،شالالالتالالار بالاله آن خالالواهیم پرداخالالت دیالگالر ایالن نالو    

آمیزند و از این رو توجه به پزشکی فردگرایانه می هم در

 شرای  نه تنها در برای ارائه دهندگان خدمات سالمت

و رشالالالد  های سالالالالمت جامعهبلکه در گسالالالتره بالینی

های کوچک و متوس  ایع وابسته و تشویق شرکتصالن 

 بسیار، های برترفناوری یی پژوهش و توسعهدر عرصه

.حائز اهمیت است

 

 

 : فرایند مشارکت در پزشکی فردگرایانه۵۲شکل 
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ی گدشته یرومند که طی دههیکی از ابرروندهای ن

 خود را از پیش نمالالایالالان نموده اسالالالالت رهیالالافالالت 

علم و فناوری . اسالالت در علم و فناوری ایرشالالته میان

 ایامروزین به چند دلیل به سالوی رهیافت میان رشته 

 :میل کرده است

 ی طبیعت و جامعهدرون الف/ پیچیدگی

ای در ب/ تمالایل به کاوش مسالالالائل پژوهش پایه 

 هاسط  مشتر  رشته

 ی اجتماعیج/ نیاز به حل مسائل پیچیده

 هایهای انقالبی و فناورید/ نیالاز باله خلق بینش  

 زاینده

تنها بر روی یک نه ، ایمیان رشالالالته در رهیالافت 

شالالالود )مانند رهیافت چند ی مشالالالتر  کار میپروژه

 وسالالازی یکپارچه، تنیدگیدر هم  ( بلکه یکایرشالالته

های ها و مفاهیم رشالالالتهتئوری، هاائتالفی نیز در روش

گیرد تالا در  ژرفی از الگوهای  گونالاگون صالالالورت می 

یده تنیدگی پددر هم  و نیز فرایند های پیچیدهسیستم

 .(۷۳و ۷۴)به دست آید ، که در عالم هستی نمود دارند

 آموزش هایپایه، گذشالالته سالالال یکصالالد طول در

 با ات است بوده استوار آکادمیک هایرشته روی بر عالی

. دده ارائه را قبول مورد فرآیند یک، نوین دانش تولید

 بوده حاکم هادانشگاه اکثر در، محوری تهرش مدل این

 دیگر و پژوهش، آموزش سالالوی به منابع جریان بر و

 مدل این. است داشته سیطره، دانشالگاهی  هایفعالیت

 رواج را گراییتخصص، خود یگرده بر، محوری رشالته 

 هب رشته یک متخصصین، گراییتخصص در. است داده

 و پرداخته دخو هایفناوری و روش، هاتئوری پا یش

 خود رشالالته یگسالالتره در دانش مرزهای گسالالترش به

 این هرگز تنها نه، ایرشالالته میان رهیافت. پردازندمی

 کنریشه را محوری رشته رهیافت در نهفته سودمندی
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 نهالالاد بر را خود بنیالالان بیشالالالتر بلکالاله، کنالالدنالمالی  

  .(۷۵) نهدیم، محوری رشته مدل هایتوانمندی

 بیان ۱نیوول و ۲کلین که گونههمان، دیگر زبان به

 دفرآین یک صورت به ایرشته میان مطالعات”: اندکرده

 به پرداختن و مسالالئله حل، پرسالالش یک به پاسالالخ

 یا و گسالالترده چنان ماهیت در که اسالالت موضالالوعی

                                                 
1 Klein 
2 Newell 

 کالاله بالالاشالالالالدمی پیچیالالده

 کافی یاندازه به تواننمی

 به تخصص یا رشالته  یک با

 (۷۶)“.پرداخت آن

 کالالاله جالالالاآن از

 جدا موجب گراییتخصالالص

 به دانشالالالمنالالدان یالافتگی 

 دور به هاییجزیره صالالورت

 گفتار در یا و شودمی هم از

، علم یفلسالالفه ترمینولوژی

 یا سالالیلو در را دانشالالمندان

 بالاله کالاله دانش هالالایکلبالاله

 ،اندافتاده تک به تک صورت

 به یشالالرایط چنین در علم یتوسالالعه، کندمی گرفتار

 .(۷۷) نمایدمی جلوه ناممکن صالالورت به یا و دشالالواری

 هایگستره با که سالمت علوم در ویژه به موضالوع  این

 چنین. اسالالت نمایان بسالالیار، دارد کار و سالالر ایپیچیده

 مطالعات، (NIH) آمریکا سالالالالمت بنیاد کاله  اسالالالت

 قلمداد نیاز مورد دانشالالی عنوان به را ایرشالالته میان

 یارشتهانیم یهارانشیپ: ۵۲شکل 
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 در آمریکا علمی ینقشالالاله طراحی در آن به و نموده

 .(۷4) است داده آشکار اولویتی، سالمت یگستره

 کی که سالمت یگستره در آمریکا علمی ینقشه

 یعلم بنیاد سرمایه گذاری برای دجدی راهبردی الگوی

 فتوصی گونه این را ایرشته میان پژوهش، است آمریکا

 و تجزیه هایتوانمندی آغوشالالالی هم”: اسالالالت نموده

 یک حل برای، علم جدای یرشالالته چند یا دو تحلیلی

، اریرفت علوم دانشمندان، مثال برای. “زیستی یمسئله

 بایسالالتمی ریاضالالیدانان و مولکولی شالالناسالالانزیسالالت

 را خود هایفناوری و هارهیافت، پژوهشالالالی ابزارهای

 و ددر مانند سالمت یپیچیده مسائل تا نموده ترکیب

 تنیدگی هم در با. کنند حل بیشالالتر توان با را چاقی

، هم به وابسالالالتگی وجود بدون ظاهر به هایرشالالالته

 و رهیالالافالالت، ترمینولوژی در یسالالالنت هالالایشالالالکالاف 

 برداشت با. شالوند می محو آهسالتگی  به شالناسالی  روش

 هااندیشالاله واقعی گردهمایی، مشالالارکت راه سالالد موانع

 ادیبن یعلم ینقشه در گوناگون؛ یگستره چهار در یارشالته  انیم اتقیتحق مباح  در دیجد نوآورانه ییهادانیم: ۵۱شالکل  
 .است شده توجه یارشته انیم افتیره کی با کیوانفورماتیب و نانو علوم یمقوله دو یرو بر( NIH) کایآمر سالمت یملّ
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 تزیس مسائل پژوهشگران اندازچشالم  افق و یافته نمود

 و ظارانت غیرقابل هایبینش و گشته گسالترده  پزشالکی 

 هیبرید هایرشالالته زایش به حتی و آمده فراهم ایتازه

، تحلیلی و تجزیه دیدگاه از که گرددمی منتهی جدید

 .(۷۳) بود خواهند عالمانه بسیار

 

 چیست؟ ایمیان رشته ا ف/ رهیافت

 در ایرشالالته میان برای متنوعی تعاریف چند هر

 یاتادب این در ولی است شده بیان گوناگون هایگستره

 پژوهش برای قبول قابل تعریف یک به تواننمی هنوز

؛ تیاف دست باشد کافی ویژگی دارای که ایرشته میان

 همچون هاییفعالیت تسالالالهیل موجب تعریف این تا

 رایب نیاز مورد منابع و ساختار، هاشایستگی شالناسایی 

 یگسالالتره در گذاریسالالیاسالالت و سالالالمت هایمراقبت

 .(۷4) شود سالمت

 در که شودمی تالش نوشالتار  این در، وجود این با

 میعل رایج ادبیات در که ایرشته میان تعاریف  ی به

 رد امّا. ردازیمبپ ایرشته میان چیستی به، است موجود

                                                 
1 Multidisciplinary 
2 Rosenfield 

 تعریف را ۲ایرشالالته چند که اسالالت پسالالندیده نخسالالت

 نگاهی نیم، ایرشالالته میان با آن هایتفاوت به و کرده

 .افکنیم

 

 ایرشته چند

 شرکت میان مشالارکت ، ایرشالته  چند فرآیند در

 ورتصالال دارند گوناگونی هایزمینه پیش که کنندگانی

 آموزش و پژوهش در کننده شالالالرکالت  هر. گیردمی

، خود یرشته تخصصی هایتوانمندی با، ایرشته چند

 یهاتخصص با افراد، مشارکت این در. کندمی مشارکت

 یمسالالئله حل برای را متفاوتی وظایف، خود ایرشالالته

 ودخ از دارد وجود مشالالتر  یپروژه در که رو پیش

 از، مسئله این روی بر کار هنگام در امّا، دهندمی نشان

 .(4۲) روندنمی فراتر خود ایرشته دانش مرزهای

 هالالایپروژه، ۱روزنفیلالالد تالعالریالف    اسالالالالاس بالر 

 پژوهشالالگران که هسالالتند هاییپروژه، ایرشالالته چند

 خود هایرشته هایایده و هاروش، گوناگون هایحوزه

 هعرض، ایویژه پژوهشی پرسش تحلیل و تجزیه برای را

www.takbook.com



 

115 

 .(4۲) دارندمی

 از متنوعی مشالالارکت، ایرشالالته چند پژوهش در

؛ دارد وجود پژوهشالالی یبرنامه یک روی بر هارشالالته

، مفالالاهیم در  ۲تنیالالدگی هم در یالالک کالالهآن بالالدون

 یدرجه. دهد روی شالالناسالالیروش و شالالناسالالیمعرفت

 رد پیوسالتگی  مرز تا فق  هارشالته  بین تنیدگی هم در

 .(4۱) رودمی پیش، پژوهش نتایج

، سالالالمت یحوزه در ایرشالالته چند گروه یک در

 بیماران درمان ددص در سالمت خدمات دهندگان ارائه

 با را خود اطالعات ولی هسالالتند مسالالتقل صالالورت به

 یمارب نهایت در این امّا. گذارندمی مشارکت به یکدیگر

 .(4۴) است مراقبت نهایی یکننده دریافت که است

 

 2ایرشته میان

 یک روی بر تنها نه، ایرشالالته میان رهیافت در

 یتنیدگ هم در یک بلکه، شودمی کار مشتر  یپروژه

 یهارشته مفاهیم و هاتئوری، هاروش در نیز ائتالفی یا

 .(4۲) دهدمی روی گوناگون

 ایرشته میان هایپروژه، روزنفیلد دیدگاه اساس بر

                                                 
1 Integration 
2 Interdisciplinary 

 یانم در ترمشارکتی و ترنزدیک بسیار ستدِ و داد املش

 یک روی بر که اسالالت گوناگون هایحوزه پژوهشالالگران

 .(4۲) کنندمی کار مشتر  یمسئله

 مشارکت یک ایرشته میان پژوهش، دیگر زبان به

 شناسیروش، یممفاه که باشدمی رشالته  چند میان در

 تنیده هم در و ستد و داد، هاآن میان معرفت شناسی و

 جامدانمی کنندگان مشارکت متقابل غنای به و گردیده

، سالالمت  یگسالتره  در ایرشالته  میان گروه یک .(4۱)

 گروه با مقایسه در) جویدمی را مشارکت از ژرفی سط 

، گوناگون هایزمینه با افراد که گونه نآ؛ (ایرشته چند

 سالالالان بدین و نموده ترکیب متقابالنه را خود دانش

 یشالالده ریزی طرح هایمراقبت از گوناگونی سالالطوح

 .(4۴) نمایندمی کامل را سالمت

 هایسالالیاسالالت  میل که رسالالدمی نظر به چنین

، ایرشالالته میان هایبرنامه سالوی  به پزشالکی  راهبردی

 و “سالالالیسالالالتمی تفکر”  بینش دو از برخالالاسالالالتالاله

 رد “اجتماعی و بیولوژیک فاکتورهای ” تنیدگی هم در

 از که چند هر. باشالالد بیماری و سالالالمت هایپژوهش

 هایپژوهش در ایرشالالته میان رهیافت، پیش هامدت
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 هداد اختصالالاص خود به را ایویژه کتریند، اپیدمیولوژی

 علوم تنیدگی هم در حقیقت در این اام .(4۳-4۵) بود

 سالالالمت هایپژوهش در پزشالالکی زیسالالت و اجتماعی

 در را خود، چیره پارادایم یک عنوان به کاله  اسالالالت

 .(4۶-4۷) است نمایانده پزشکی یفلسفه

 یارائالاله بالاله اپیالالدمیولوژی دانش، سالالالان بالالدین

 در اجتماعی فالاکتورهالای   ادغالام  جهالت  هالایی مالدل 

 هایپتانسیل از و پرداخته بیماری و سالالمت  مطالعات

 بح  به جامعه سالالالمت در سالالیسالالتمی  هایرهیافت

 .(4۷) پردازدمی

 تنیدگی هم در که شالالالودمی انالدیشالالاله  نچنی

 علمی در  موجب، بیولوژیک و اجتماعی هایرهیافت

 و گردیده بیمالالاری و سالالالالمالالت عوامالل  از ترجالامع 

 را هابیماری از پیشالالالگیری برافکن بنیان راهبردهای

 این در که جاآن از. دهدمی توسالالالعه

 تنیدگی هم در فرآیند از یدجد یاندیشه

 شودمی یاد بیولوژیک و اجتماعی عوامل

 به اجتماعی هایرهیافت میل از نه و

، عمومی سالالالالمت و پزشالالالکی سالالالوی

 کالاله نمود برداشالالالالت چنین توانمی

 رد پزشکی تئوریک یفلسالفه  شالک بی

 سالالالوی به میل، پالارادایم  تغییر یالک 

 سالالالر در را ایهرشالالالت میان رهیالافت 

 همچون کالاله دیگر بینش. پرورانالالدمی

 هایسالالالیاسالالالت میل موجب ایتکانه

 هایبرنامه سالالوی به پزشالالکی راهبردی

 سالالالمت بهبود جهت ایرشالالته میان

 .است سیستمی تفکر، است شده مردم

 از هدف کایآمر سالالالمت یمل ادیبن در: دیبریه یهاگسالالتره از یهامثال: ۵۴شالالکل 
 یعلم یرشالالته چند ای دو یسالالازپارچه کی و دنیتن هم در یارشالالتهانیم پژوهش
 .است دیبریه دیجد رشد کی خلق یبرا جداگانه

www.takbook.com



 

111 

در بنیاد ملّی  ایمیان رشممته ب/ رهیمافمت  

 آمریکا سالمت

، سالمت یگستره در پژوهش، سالنتی  صالورت  به

 از را پژوهشگران که اسالت  شالده  بندی سالازمان  چنان

 سالالپس و آورده هم گرد علمی یگسالالترده هایحوزه

، خود تخصص اساس بر مشخص هاییبخش در را هاآن

 با و گذشته یدهه در علمی پیشرفت امّا. دهدمی جای

 یتواقع دو، حیات مولکولی رازهای به بیشتر دسترسی

 اررفت و بیولوژی یمطالعه؛ است کرده آشکار را اساسی

 کهآن دوم و اسالالالت دینامیک فرآیند یالک  انسالالالان

 رد، سالمت تحقیقات یحوزه در سالنتی  بندی تقسالیم 

 .گرددمی علمی اکتشافات از مانع مواقع از بعضی

 به، (NIH) آمریکا سالالالالمت ملّی بنیاد، بنابراین

 ینقشه در، جهان پزشکی سالازمان  ترینبزرگ عنوان

 قرن کار و کسالالب هایسالالازمان همچون، خود علمی

 مجدد مهندسالالی و بازنگری به که ییکم و بیسالالت

 در برتری حفظ جهت خود فرآیندهای و سالالالاختار

 به عظیم چرخشالالی به، اندزده دسالالت جهانی رقابت

 اشالالترا ، دانایی خلق جهت، دانایی مدیریت سالالوی

 رد “هوشمند و یادگیرنده سالازمانی ”آفرینش و دانایی

 روی یکم و بیسالالت قرن محور اییدان اقتصالالاد یپهنه

 .است گردانیده

 بیش با هاییگردهمایی دادهای برون از بنیاد این

، آکادمیک هایچهره ترینبرجسالالالتاله  از تن ۴۲۲ از

 ینقشه تدوین برای را چارچوبی، مردم و دولت، صنعت

 بخش در گذاریسالالالرمایه رایب خود سالالالازمان علمی

 یسالالامانه برای را چشالالم اندازی تا آورد فراهم پژوهش

 .کند ترسیم پزشکی هایپژوهش مؤثر و زاینده

 سالاله در آمریکا سالالالمت ملّی بنیاد علمی ینقشالاله

 هایگذرگاه لشام که است یافته سامان عمده یزمینه

 سالالالاختار مجالدد  مهنالدسالالالی ، اکتشالالالاف برای نوین

 .دباشمی آینده پژوهشی هایتیم و بالینی هایپژوهش

 هایپژوهش شالالالامل آینده پژوهشالالالی هایتیم

 و مردمی - خصالالوصالالی  بخش هایمشالالارکت، پرخطر

سازی چاره و کنکاش برای ایرشالته  میان هایپژوهش

 یکم و بیست قرن پزشکی - زیسالت  تحقیقاتی مسالائل 

 کارآش، آمریکا سالمت ملّی بنیاد علمی ینقشه قلب در

 .(44) اندشده

 یملّ بنیاد ایرشته میان یبرنامه یگسترده هدف

 در آکادمیک پژوهش فرهنگ تغییر، آمریکا سالالالالمت

 هایبرنامه در همچنین و دانشالالالگاهی برون یجامعه

 که ایگونه به، اسالالالت بنیاد خودِ دانشالالالگاهی روند
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 یبرنامه این. شوند تسهیل ایرشالته  میان هایرهیافت

 که اسالالت یپیشالالاهنگ هایبرنامه شالالامل پژوهشالالی

 انسالالالتیتوهای درون را آکادمیک بخشالالالی مرزبندی

 اانستیتوه میان را همکاری و برداشته میان از آکادمیک

 هایتالش ترویج برای را دانشالالالمندانی، داده افزایش

 علوم میان را هاییپل و نموده تربیت ایرشالالته میان

. سالالازندمی برقرار اجتماعی و رفتاری علوم و بیولوژیک

 چنین، کالاللی فالالراگالالرد یالالک در

 تغییر منظور بالاله هالالایالی تالالش 

 داده سالالالامان پژوهش فرهنالگ 

 هایرهیافت، بنابراین. اندشالالالده

 به علمیهای تیم و ایرشته میان

 هالالدایالالت طبیعی رسالالالم عنوان

 و شالالالالده قالاللالالمالالداد پالالژوهالالش

 را مسیری چنین که دانشمندانی

 شالالناخته خوبی به کنند یریپیگ

  .گیرندمی قرار تقدیر مورد و شده

 هایپروژه بهترین نهاد این

 هایبرنامه آغاز برای را پیشاهنگ

 انسالالتیتوهای در ایرشالالته میان

 در اجرا به خود نظالالارت تحالت 

 در، ایرشته میان پژوهشی هایپروژه بسیاری و آورده

 مسائل حل برای، ایرشته یانم هایکنسالرسیوم  قالب

. است داده سامان را بیماری و سالمت غامض و پیچیده

 آشالالنایی برای آموزشالالی و تربیتی هایبرنامه همچنین

 را دکترا پسالالا سالالطوح تا مقاطع تمام در پژوهشالالگران

 هالالایروش و هالالافنالالاوری یتوسالالالعالاله و آورده فراهم

 ودخ حمایت مورد را ایرشته میان یتحلیل یپیشرفته

 یعلم ینقشه در یارشالته انیم یهاپژوهش یدهنده لیتشالک  یاعضالا  از یینما: ۵۳شالکل  
 کایآمر سالمت یملّ ادیبن
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 بسیاری در هنوز که است حالی در این. است داده قرار

 چند هر، جهان پزشکی آکادمیک مراکز و هادانشگاه از

 ایرشته میان هایبرنامه از تئوریک و فکری لحاظ از که

 مرزهای چالارچوب  در هنوز ولی کننالد می حمالایالت  

 .(۳4) زنندمی پا و دست سنتی ایرشته

 میان پژوهش کنسالالرسالالیوم ۳ روی بر، مجموع در

 گذاریسالالرمایه، پیشالالاهنگ یبرنامه این در، ایرشالالته

 هایپروژه، کنسرسیوم هر در پژوهشگران. اسالت  شالده 

 شیآموز هایبرنامه مرکزی خدمات، ائتالفی پژوهشالی 

 کالاله انالالدداده توسالالالعالاله را مالالدیریتی یسالالالاختالالار و

 و آسان صورت به اعضاء مشتر  کار یکننده تضالمین 

 یانستیتوهای در. باشندمی مشتر  هدف یک پیگیری

 هاییکنسرسیوم چنین که آمریکا سالمت ملی بنیاد از

 جهت را خاصالالی مدیریتی هایحمایت، اندگزیده  نه

 این همچنین. اندآورده فراهم برنالامه  اهالداف  اجرای

 هک هسالالتند آن یکننده تضالالمین، مدیریتی هایبرنامه

 ارج ایرشته میان پژوهشی هایبرنامه پژوهشالگران  به

 یا و هابخش در بخشی میان مرزهای و دشالو  گذاشالته 

 اهداف در نتوانند نیز دانشالالالگاهی هالای دانشالالالکالده 

 هاکنسرسیوم، رو این از. کنند ایجاد خللی کنسالرسیوم 

 جهت یستمیس یهیپا بر ومِیکنسرس در کیژنت و انهیگرامحاسبه نمو، و رشالد  یولوژیب ،یسالت یز یمهندسال  علوم: ۵۵شالکل  
 .دارند یمحور نقش عضو، یطراح و یمهندس
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 آزمون مورد  NIHمدیریتی یبرنامه در را نوینی رسالالم

 صالالورت به کنسالالرسالالیوم هر که چند هر. دهندمی قرار

 جزء هر بر و شده طراحی تک ییکپارچه یپروژه یک

؛ است شده گذاریسالرمایه  ایجداگانه صالورت  به واحد

 نسرسیومک هر بنابراین. هستند پیوسته یکدیگر به ولی

 کدام هر که شودمی مدیریت خود اعضای از تیم یک با

  .دهندمی قرار نظر تحت را کنسرسیوم جزء یک آنان از

ی چند وجهی هدایت پیچیده سالالیسالالتم مدیریت 

های گوناگون در پروژه پژوهشگران و همکاری مشارکت

 خود جنبشالالی بسالالیار ، های این کنسالالرسالالیوم پیچیده

های ش پروژهپذیرتواند بر توسعه وبوده که می انهنوآور

 هایی دیگر این بنیاد در عرصالالهپیش رو و پیشالالرفته

برخالاسالالالته از  گونالاگون پزشالالالکی و بیولوژی ملکولی  

 .جای گذارد اثر شگرفی را از خود بر، ابرروندهای دیگر

 رهیافت ی ابرروندِهای عمدهراناسالالالاس پیش بر

شاهد رشد پرشتاب و ، در علم و فناوری ایمیان رشته

 ایرشته های میانها و پروژهگروه، های دانشکدهفزاینده

ی پزشالکی در سراسر جهان هستیم که بی  در گسالتره 

ایی از دسالالتاوردهای پذیرشالالک این چرخش راهبردی و

های تواند مرزهای دانش را در عرصالالالهاین ابررونالد می 

های وابسالالته به سوی گوناگون علوم پزشالکی و فناوری 

.پیشرفت حیرت انگیز سوق دهد
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 ابرروند اول:

 کارفرما یپایه بر ایبیمه پوشش از چرخشی و همگانی سالمت یبیمه

 محور دو ت ایبیمه پوشش سوی به

 

سالالیسالالتم  بررسالالی، ابرروند برای آشالالنایی با این

 ترین ادبیات درآمریکا که دارای قوی سالالالمت یبیمه

راه گشا ، ( استمکملهای به ویژه بیمهها )بح  بیمه

سالالالالمت  یی نظام بیمهحقیقت پایه در. باشالالالدمی

 ۲رمدیکی باشد که شاملمی ملی یدو برنامه آمریکا بر

 دهدفتادگان را پوشش میو از کارا که سالمندانبوده 

 مند به درمانکه فقرا و افراد نیاز ۱ی مدیکیدو برنامه

. قرار داده است تحت پوشالش را که توان مالی ندارند 

ش پوش این دو برنامه به عنوان ابزار قوی این کشور در

 ،حت پوشالالشای برای افراد تبسالالیاری از خدمات بیمه

 .(۳۲نقش دارند )

، هابا وجود گذشالالتن چند دهه از اجرای این برنامه

                                                 
1 Medicare 
2 Medicaid 
3 Employer-Based Coverage 

آمریکا فراهم  ای برای مردمهنوز پوشالالالش همگانی بیمه

هالالای بنگالالاه نیالالامالالده اسالالالت و این بحران بالاله ویژه در 

ارند به اسالالالتخدام د نفر در ۵۲ی که زیر کار و کسالالالب

ا ای آمریکنظام بیمه، از این رو. روشالنی قابل رؤیت است 

استوار  ۴کارفرمای پایه ای برپوشالش بیمه  بر اسالاس  که

 بایستمی است دچار سه چالش عظیم گردیده است که

ار تحت پوشش قر، نخستین چالش. آنان چیرگی یابد بر

 سالالالمت یآمریکایی از خدمات بیمه هامیلیون رفتننگ

هالالای هزینالاله دومین چالالالش وجود فزونی در. اسالالالالت

است که رشدی فراینده را به خود  های سالالمت مراقبت

 خدمات کیفیت، اختصالاص داده اسالت و سومین چالش  

 .(۳فاصله دارد ) هاارائه شده است که از استاندارد
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 که در ۲ACA ی حمایتی بیماران وطراحی برنامه

طراحی گردید با  توس  دولت اوبامامیالدی  ۱۲۲۲سال 

میلیون آمریکایی راه  ۴۲هدف تحت پوشالالش قرار دادن 

و ۳۲بودند ) ی سالمتپوشش بیمه اندازی شالد که فاقد 

را که به دلیل  کار و کسالالالبهای بنگاه، این طرح. (۳۱

افزایش حق بیمه توان بیمه کردن مستخدمین خود را 

 .(۳۴) دهدهدف قرار می، اندنداشته

های بیمه به صورت شرکتمیالدی  ۱۲۱۵سال  در

ای یمهب و سالیسالتم پوشش   تغییر خواهند یافت بنیادین

                                                 
1 Affordable Care ACT 

ای فراهم جای خود را به پوشالالش بیمه ی کارفرماپایه بر

 .(۳۵و ۳۳آمده توس  دولت فدرال خواهد داد )

ی این ابرروند موجب ایجاد پوشالالالش همگانی بیمه

امکان ، ساز و کار خود بر اساس توانده و میشد سالمت

را فراهم آورده  انتخاب برای مشالتریان خدمات سالمت 

و  بخشیدهای فزونی بیمههای میان بنگاه و رقابت را در

. (۳۶هالالای پرکیفیالالت را فراهم آورد )سالالالط  مراقبالالت

کا ریآم کشور این ابرروند که در قابل لمس در ینکته

 ایتزریق کردن بخش عمده، گیری استحال شکل در

 ی سالمت: آینده نگاری مشاوران اوباما برای گستره۵۶شکل 
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 این در. (۳۲) ی دولتی برای اجرای آن اسالالتیارانه از

بخش سالمت آمریکا های هزینه حالی اسالت که سهم 

سالالال  درصالالد در ۴/۵کل تولید ناخالص داخلی از  در

میالدی  ۲۳۳۷سال  درصد در ۳/۲۴به میالدی  ۲۳۶۲

 .(۳۷) نشان داده است افزایش از خود

جمهوری اسالمی  کلی سالالمت های سالیاسالت   در

ه ای نسالالبت بتوجه بسالالیار برجسالالته و پیشالالرفته، ایران

 (های مکملبه ویژه گسالالالترش بیمهی همگانی )بیماله 

 عملکرد و در نظام پرداخت نیز به کیفیت شده است و

 یخالدمات بیمه  یازار رقالابتی برای ارائاله  نیز ایجالاد بال  

و  ۳-۵و زیر بندهای  ۳)بند درمانی تأکید شالده است  

 مین منابع مالی پایدار درأمربوط به ت ۲۲در بند . (۷-۳

افزایش سهم سالمت از تولید  به تأکید، بخش سالالمت 

یز به ن ۲۲-۳ناخالص داخلی شالالده اسالالت و در زیر بند 

 در. به بخش سالالمت اشالاره شده است   پرداخت یارانه

سالمت های درصد از هزینه ۵4، میالدی ۲۴4۷سالال  

و  دولالالت مرکزی و متحمالالل شالالالالده بودنالالد را مردم

ها درصد این هزینه ۲۲و  ۱۷کارفرمایان نیز به ترتیب 

قانون  ۱۳از آنجا که اصل . (۳4را پرداخت کرده بودند )

                                                 
1 Payer 
2 Centrality 

که  خدمات درمانی یپوشالالش کلیه”اسالالاسالالی بر هدف 

“ اندازدمی سالالالالمت فرد را به مخاطرهها عدم ارائه آن

 نقش پررنگ دولت در پسندیده است بر، اسالتوار اسالت  

به ویژه از محل ، همگانی یتأمین منابع بیمه آینده در

 تأکید بر، گربه زبان دی. تأکید شالالالود ۳در بند ها یارانه

 بر مالیات افزون، تخصیص سهمی از یارانه نقدی خانوار

فراهم  تواند درمی، درآمد عمومی یا اختصالالالاصالالالی بر

ها ایجاد حساب پیش پرداخت آوردن منبعی مطمئن در

نقش ایفا ، اجتماعی سالالالمت یدر چارچوب نظام بیمه

های نباید فراموش کرد که هزینه، صورت هر در. دنمای

رشالالالد فزاینده ای دارد و از پیامدهای آن این ، درمالان 

درصالالد خانوارها به علت دو بیش از  سالالا نه اسالالت که

 به زیر خ  فقر، های بهداشالالت و درمانپرداخت هزینه

 .)۲۷روند )می

 یی بیمهآینده در حوزه ابرروند ،هر صالالالورت در

به عنوان پرداخت ها آن اسالالت که نقش دولت همگانی

 ۱مرکزی برجسته شده و دولت نقش محوری و ۲کننده

.(۲۲۲) پیدا خواهد کرددر برابر نقش کارفرمایان 
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 ابرروند دوم:

 (سالمت همراه، از راه دور سالمت، )پزشکی از راه دور فرامکان سالمتهای مراقبت

 

و علوم  دیجیتالالال ی فنالالاوریرشالالالالد فزاینالالده

ش نامکان دسالالترسالالی آگاهانه افراد به گزی، کامپیوتر

( را ۲فردگرایانهتوسالالال  خود ) های سالالالالمتمراقبت

 .(۲۲۲اند )فراهم آورده

اند ابرروندی گردیده پیش ران، هافنالاوری ، امروزه

طی ، ی این ابرروندپالایاله   شالالالود برمی کاله پیش بینی 

، ی سالمتهادرصد از مراقبت ۵۲بیش از  ی آیندهدهه

به سالالوی خانه و ، هاو درمانگاهها از سالالوی بیمارسالالتان

 .(۲۲۲میل خواهد کرد )، جامعه

از راه  سالالالمت، ۱شالالکل گیری پزشالالکی از راه دور

قالب  در ۳های کاربردی سالالالالمت همراهامهبرنال  ،۴دور

                                                 
1 Personalized 
2 Telemedicine 
3 Telehealth 
4 Mobile Heath Applications 
5 Smartphones 
6 Biosensors 
7 Mobile Health 

 اجتماعیهای گیری شبکهو شکل ۵هوشالمند های تلفن

خواهند توانسالالت مشالالتریان  ، ۶های زیسالالتیحسالالگرتا 

را  هاآن بیشالالتر مسالالل  نموده و با اطالعاترا  سالالالمت

برای تصالالالمیم گیری درحوزه سالالالالمالت و مراقبت از  

موجب ها همین فناوری. د نمالاینالد  نال خودشالالالان توانم

 بتواننالد بیمالاران را در   خواهنالد شالالالد کالاله درمالانگران  

 قرار تحت درمان تریهای فراوانبا گزینه، هالا فرامکالان 

 .(۲۲۲) دهند

و  راه گذار پارادایمی هم اکنون در ۷همراه سالمت

، مرزشالالکن های ینوآور انفجاری خود اسالالت و با خلق

را در آینده تغییر خواهد  های سالالالمتی مراقبتچهره
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  .(۲۲۱داد )

آمریکا که  سالالالالمتهای م مراقبتری رفوهبرنالام 

ی برنامه به ویژه، دست اجرا است در توس  دولت اوباما
۲ACA ،های صالالالنعت مراقبت موجب تغییر پارادایمی

جوی جسالالت آمریکا گردیده و این صالالنعت در سالالالمت

. کندخود را سالالالازگار می، برآوردن اهالداف این برنالامه  

                                                 
1 Affordable Care ACT 

، و سالمت همراه از راه دور سالمت، پزشالکی از راه دور 

 .های این برنامه هستنداز پیش ران

 قوانینی، های آمریکاایالت بسیاری از هم اکنون در

خدمات از راه دور های پرداخت هزینهباز تدوین شده تا

 .را تضمین نمایند سالمت

یک مفهوم جدید اسالالالت که به ، همراه سالالالالمت

 (mHealthکوسیستم سالمت همراه ): ا۵۷شکل 
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ارتباطی همراه وسائل  که با پردازدمی توصیف خدماتی

 بیمار به مانیتورینگوسائل  نندما) شوندمی پشالتیبانی 

دسالالالتیاران ، هوشالالالمندهای تلفن، صالالالورت بی سالالالیم

ن تلفی افزارنرم. (های تبلتدیجیتالالی فردی و رایالانه  

تلفن و تجهیزات و سالالنسورهای توأم با وسالائل   ،همراه

. انده را فراهم آوردهامکالان خلق سالالالالمت همرا ، همراه

هوشالالالمند طی چند های تلفنیابی و بازار تولیالد انبوه 

گردیده “ سالمت همراه”سال گذشته موجب شکوفایی 

سالالاخت  زیر کاربردی سالالالمت همراههای برنامه. اسالالت

نرم افزاری مناسالالالب را برای آمیزش دیجیتالی بیماران 

 .است فراهم آورده

 های کاربردی سالالالالمتکالاربردهای جاری برنامه 

های روی ادوات همراه شامل تدار  مستقیم مراقبت بر

 در، مانیتورینگ نشالالالانگان حیاتی بیماران، سالالالالمالت 

 و در بیمالار به پزشالالالکان  دادن اطالعالات  قرار اختیالار 

و گردآوری  هالالای بالالالینیاردی نیز انجالالام پژوهشمو

 .باشندمی سالمت جامعههای های مراقبتداده

و ادوات گوناگونی که به عنوان  ویژه حسالالالگرهای

 (mHealthهای هوشمند و سالمت همراه ): تلفن۵4شکل 
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، کنندکار می سالمت افزارینرمهای های برنامهپیوست

 شالالالگرفی درهای ینوآور ایالده پردازی و موجالب خلق  

  .اندشده سالمتهای ی مراقبتگستره

امکان ، امید است که با مدد فناوری، صورت هر در

 و سالالالمت پزشالالکی از راه دورسالالازی یکپارچه و ادغام

. شالالود پذیربه صالالورت یک فناوری واحد( امکان) راههم

 اما هم اکنون کامالً پدیدار اسالالالت که رشالالالد فزاینده و

های کاربردی سالالالالمت سالالالرعت به کارگیری برنامهپر

دن پزشکی موجب پیش ران، های هوشمندو تلفن همراه

، این پدیده. خواهند شد از راه دور و سالمت از راه دور

صالالالنعت  عمده درسالالالازی سالالالاختارباز گامپیشالالالخود 

 .(۲۲۱) خواهد گردید سالمتهای مراقبت

توسالال   همراه سالالالمت ش فناوریپذیرحقیقت در

 در هاآن یپذیرموجالب افزایش مسالالالئولیالت  ، بیمالاران 

 (mHealthی بازار سالمت همراه ): رشد آینده۵۳شکل 
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قالب خود  در خالدمالات سالالالالمت   یارائاله 

به صالالورت ها خواهد شالالد و درمان مراقبتی

ی فناوری میل خواهند پایه فردگرایالاناله بر  

 .کرد

اند که داده های جدید نشالالالانپژوهش

های درقالب تلفن کاربرد نظام خود مراقبتی

 هایمراقبت از بیماری توانند درمی هوشمند

ها قلب و عروق و سرطان، مانند دیابت مزمن

 .(۲۲۴-۲۲۵کارآمد باشند )

تریاژ بیماران  در های هوشمنداین تلفن

خود ی برنامه، (۲۲۵پوسالالالت ) با سالالالرطان

 HbA1C میزان دیابت و بهبودی در مراقبتی

هالالای و در در  مالالراقالالبالالت )۲۲۴) هالالاآن

انالالد و در بوده ( مؤثر۲۲۳بالالازتوانالالایی قلبی )

سالط  مطبوعات علمی پزشالالکی شاهد رشد  

های تعجب برانگیز کاربرد تلفنچشالالمگیر و 

سالالالط  آموزش  در. باشالالالیمهوشالالالمند می

 یارائه هوشالالمند درهای نیز تلفن پزشالالکی

برای  آموزی وباز به صالالالورت برای پزشالالالکان اطالعالات 

ای رشد گسترده دانشالجویان به عنوان یک همراه کاری 

 ،ایرلند انجام شده است پژوهش که دردر یک . اندداشته

های هوشالالمند اسالالتفاده  از تلفنها درصالالد از انترن ۳۵

 یارائالاله درهالالا همچنین این تلفن. (۲۲۶انالالد )کردهمی

اند سالالالط  جمعیت نیز راه یافته در خالدمات سالالالالمت 

 ی سالمت: فناوری اطالعات در گستره۶۲شکل 
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 ۱۵بین ، ۱۲۱۲سال  شالود که تا می پیش بینی. (۲۲۷)

های و سالالتدهای صالالنعت مراقبت  داد درصالالد از ۵۲تا 

 ۱۵و شکل تماس  هبه صالورت الکترونیکی بود ، سالالمت 

به ، درصالالد از بیماران با ارائه دهندگان خدمات سالالالمت

 شالالمند وهای هوبا کاربرد تلفن همراه صالالورت سالالالمت

 .(۲۲۴های مچی هوشمند خواهد بود )ساعت

توجه به اهمیت روزافزون و انقالبی این ابرروند  با

ی نقشالالاله هر چند که در، خدمات سالالالالمت یارائه در

به اقدامات ، جمهوری اسالمی ایران نظام سالمت تحول

آموزشی جهت افزایش سواد  ینه زم جهت ایجاد ساما

تجهیز واحدهای ارائه ، ی افراد جامعهبرای کلیه سالمت

فرهنگ دسترسی  ءو ارتقا ی پزشالکی از راه دور کننده

 : رشد فناوری اطالعات در گذر زمان بر اساس تعداد دستگاه و تجهیزاتی که به هم ارتباط دارند.۶۲شکل 
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ی هبست خدمات سالمت در به منابع و الکترونیکی مردم

ولی  اشاره شده است، اطالعات فناوریارائه شالده برای  

 به این ابرروند، های کالن سالمتسیاست متأسفانه در

.به شکل ویژه پرداخته نشده است

  

 : آزمایشگاه خون همراه که توس  دانشمندان فرانسوی اختراع گردیده است.۶۱شکل 
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 ابرروند سوم:

 سالمتخدمات ی ارائه در از حجم به ارزش تغییر پارادایم

 

و با  خالدمات با کیفیت  یبالا ارائاله  ، ۲مفهوم ارزش

حالی  ( این در۲۲4ی پایین آمیخته شده است )هزینه

بح  کیفیت و ، های مراقبت کنونینظام اسالالت که در

یکی از . اسالالت رو به رو های جدیبا دشالالواری، هزینه

ترین این مسالالالائل آن اسالالالت که نظام پرداخت عمالده 

خدمات به  یمشالالالوق ارائه، کنونی خالدمات سالالالالمت 

، پزشالالالکان. ی ارزشپایه صالالالورت حجم اسالالالت تا بر

 با دیگر ارائه دهندگان خدمات سالمت ها وبیمارسالتان 

سود و عایدات بیشتری ، بیشتر مِخدمات به مرد یارائه

ایجالالاد افزایش  کننالالد و از این طریق دررا جالالذب می

. شالالوندمی تورم سالالهیم و های خدمات سالالالمتهزینه

بهبودی چندانی را در ، این فرایند چنین اسالالالت که در

این  حقیقت در. پیامدهای سالالمت شاهد نخواهیم بود 

                                                 
1 Value 
2 VBP (Value-Based Purchasing) 

 نتوانسالته است مردم را در  ،سالیسالتم سالنتی پرداخت   

عوارض ، سالمت نگهدارد و از کاستن خطاهای پزشکی

. ضالالروری نیز ناتوان بوده اسالالت غیر و پرهیز از خدمات

 یارائه در به ارزش تغییر انقالبی حرکت از حجم، امالّا 

ی پایه خدمات سالالالالمت و خرید خدمات سالالالالمت بر

بالا کیفیالت وکاهش    فراهم آوردن خالدمالات   در ۱ارزش

های فراوانی را با خود به ارمغان سالالالودمندی، هاهزینه

 .(۲۲۳-۲۲۲خواهد آورد )

یک متدولوژی ، VBP خدمات سالمت ینظام ارائه

خدمات از طریق  در ایجاد کیفیت پرداخت است که در

 در. های پرداختی و ایجاد شالالفافیت مؤثر اسالالتمشالالوق

تابعی ، ارزش، خدمات سالمت ینظام ارائه در، قیقتح

، VBPدر . اسالالت هزینه و ایمنی، کارآمدی، از کیفیت
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 ارائه دهندگان خدمات سالالالمت

 یی ارائههزینه برای کیفیالت و 

 ۲پاسالالالخگو، ات سالالالالمتخالدم 

یک نظام از پیش . بالاشالالالند می

نتالالایج و  تعریف شالالالالده کالاله بر

احالالاطالاله دارد و  ۱پالالیالالامالالدهالالا 

عملکردهای از پیش تعیین شده 

را مالالورد سالالالنجش دقیق قرار 

نظارت  VBP کارایی بر، دهدمی

، این نظام همچنین در. نمایدمی

هالالایالالی برای پرهیز از مشالالالوق

 زم  غیر ،های گران قیمتهزینه

ناسالالب نیز سالالاختار بندی  و نام

  .(۲۲۲شود )می

حرکالالت از  یر پالالارادایمتغی

 با سه پیش ران ۴حجم به ارزش

 عمده نیز شالالالتاب گرفته و موجب تغییرات بنیادین در

این سالاله پیش ران . خواهد شالالد بازار خدمات سالالالمت

                                                 
1 Accountable 
2 Out-Come 
3 Volume to Value 

 :شامل

جسالالالتجوی  فزاینالده اسالالالت که در  ود مراقبتیخ

 : تغییر پارادایم از حجم به ارزش۶۴شکل 
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 ۵۲۲بوده و از این طریق موجب حذف  ارزشپر خالدمات 

مریکا آ میلیارد د ر فعالیت با ارزش پایین در بازار سالمت

 مسالالالط ی این کشالالالور را خواهد گردید و منحنی هزینه

 جنبش به سالالالوی سالالالالمت، اندومین پیش ر .نمایدمی

ها ی دهاسالالالت که موجب خلق بازار رشالالالد پاینده جامعه

ران نیز  میلیارد د ری آینده خواهد شالد و سالالومین پیش 

و خرده پا به بازار  فناوریهای ورود بازیگران جدید بخش

                                                 
1 Risk Sharing 
2 Capitation 
3 Bundling Agreements 

 تنور گرما بخش، ینوآور ت وسالالالالمت اسالالالت که با رقاب

 .(۲۲۱) را خواهند افروخت“ ارزشپر سالمت”

های سالالنتی شالالیوه، VBPی ی زنجیرهچرخه در

کارانه اسالالالت  که مبتنی بر پرداخت خدمات سالالالالمت

در  د مشالالارکتمانن انهنوآور هایرا به شالالیوه جای خود

و ۲۲۲د داد )نخواه ۴دهای خریو بسته ۱سالرانه ، ۲خطر

به سوی  گذرگاهیک ، خریدهای بسالته  یشالیوه . (۲۲۳

 ارزش یحجم به پرداخت برا یاز پرداخت برا ی،بازپرداخت یهاعقد قراردادها و مدل یمورد انتظار برا یتکامل یرس: ۶۳ل شک
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های مراقبت جامع خواهد بود که رضایتمندی پرداخت

را نوید  خدمات پرکیفیت و کم هزینه یارائه بیمالاران 

  .(۲۲۳) دهدمی

ه ب، های سالمتمراقبت یارائه بر همچنین تأکید

کاهش  که توأم با ی ارزشپایه بر ۲ویژه در سط  اولیه

                                                 
1 Primary Care 
2 Accountable Care Organization 
3 Integrated Delivery System 

قلب خود  در، خواهد بود هالا و افزایش کیفیالت  هزیناله 

 را ۱ACO سالالمت پاسخگو های تولد سالازمان مراقبت 

که توسالال  الیوت  ACO مفهوم. (۲۴نوید خواهد داد )

ارائه گردید در رشالالد میالدی  ۱۲۲۶فیشالالر در سالالال  

که پیش نیاز  ۴ی خالدمالات یکپالارچه   هالای ارائاله  نظالام 

 ی خدمات به بیماران در تغییر پارادایمی سالمت: رشد بهبود کیفیت در ارائه۶۵شکل 
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ی نقطه. راه گشالا خواهد بود ، اسالت  VBP گیریشالکل 

برقراری  و سالالازیاسالالتاندار، VBP سالالازیبحرانی پیاده

بیمار  ۲شالالفاف پیرامون پیامدهای اطالعات یهنظام ارائ

 .(۲۲۲است )

 های کالن سالالالمتسالالیاسالالت  خوشالالبختانه در

، سازیاسالتاندار به  4بند  در، جمهوری اسالالمی ایران 

های مراقبت خدمات و و ایمنی افزایش و بهبود کیفیت

تأکید  یکپارچه سالالالمت با محوریت عدالت و جامع و

 ،اثر بخشالالی، اطالع رسالالانی شالالفاف و پاسالالخگویی بر

 بهداشالالالتی و یو بهره وری در قالب شالالالبکه کارایی

تأکید  ،ارجاع و درمانی منطبق به نظام سالالالط  بندی

نیز به اصالالالح نظام  ۷-۳در بند  فراوان شالالده اسالالت و

، یکارای افزایش، کیفیالت عملکرد  پرداخالت مبتنی بر 

هالای مثبت  ایجالاد درآمالد عالاد ناله و ترغیالب انگیزه     

 سالالالوار. توجه گردیده اسالالالت ،کنندگان خدمات ارائه

 حرکت از سالالالوی حجم به ارزش شالالالدن بر پالارادایم 

کالالاهش  خالالدمالالات پرکیفیالالت و یتوانالالد در ارائالالهمی

نقش مهمی را ایفا ، های سالالرسالالام آور سالالالمت هزینه

حرکت از سالالوی پرداخت کارانه که ، برای مثال. نماید

ی بر مبتن گیرد )وآمریکا انجام می سیستم مدیکیر در

 ی پزشکیپرداخت به خدمات فراوان پرهزینه و پیچیده

میلیارد د ر طی  ۱۲۳تواند می VBP ه سالالویاسالت( ب 

.(۲۲۲کاهش دهد ) ها راهزینه، سال آینده ۲۲

 

  

                                                 
1 Outcomes 
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 ابرروند چهارم:

 (BD2K) های بزرگ به دانش سالمتو تبدیل داده بزرگهای خلق داده

 

و ابزارهای  ی فناوریهمزمان با پیشالالرفت فزاینده

 و های زیستیای از دادهانبوه فزاینده، زیسالت پزشالکی  

از این . فراهم خواهد شد حد بسیار پیچیده در، سالمت

های هر وجود فنالاوری برای دیجیتالالی کردن داده  ، رو

پزشالالالکی و  یحالد گیگا بایت داده  کاله در  فرد بیمالار 

 .(۲۲۵و ۲۲۳باشد )می بسیار حیاتی، دارد بیولوژیک

های تبدیل داده امکالان مالدیریت  ، از سالالالوی دیگر

روی علوم  یالالک چالالالش فرا، (BD2K)بالاله دانش  بزرگ

برآمدن ، حقیقت در. آینده اسالالالت زیسالالالت پزشالالالکی

اسالالالی ی اسالالالوظیفه، های بزرگچالالش تبدیل داده  بر

هم اکنون بنیاد ملی . (۲۲۶پزشالالالکی آینده خواهد بود )

ی خود هنگرانآینده یچارچوب برنامه در سالالمت آمریکا 

تالش ، کرده اسالالالت آغازمیالدی  ۱۲۲۴کاله از سالالالال  

پزشکی را تسهیل  -های زیسالت  کند که کاربرد دادهمی

                                                 
1 Outcomes-Based 

رم افزارهای مربوطه را ها و نهای تحلیل دادهشیوه، کرده

ته های وابستربیت نیروی انسانی رشته توسعه داده و در

اهتمام ورزیده و مراکز  باله آنالالیز داده در مقیاس بزرگ  

های بزرگ زیسالالت پزشکی بنیان نهد را برای داده تعالی

 ،آمریکا ی جدید بنیاد ملی سالالالالمتاین برنامه. (۲۲۵)

های زیست پزشکی پژوهش عظیمی را در تواند تحولمی

کند زیرا تالش می؛ ایجاد کند های سالالالالمتو مراقبالت 

جهالالت ارتقالالاء  پالالذیرهالالای بزرگ را بالاله دانش کنشداده

 .(۲۲۷ی علم تبدیل نماید )سالمت وتوسعه

تالش ، بیان کرده است IBMهمانگونه که شرکت 

به دانش موجب  بزرگهای تبالدیل داده  برای فنالاوری 

ازی سهماهنگ، پیدایش بینش کامل نسبت به بیماران

مدل  بر اساس هاو انجام پرداخت های سالالمت مراقبت

نمودن  و درگیر امعهج سالالالمت مدیریت، 1پیامد محور
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حقیقت این تالش موجب برقراری  در. شودمی بیماران

 شده و در های مراقبت از سالالمت به شکل پایدار نظام

پیامدها و افزایش  سالالالالمالت و هالای  بهبودی مراقبالت 

را بازی  مهمینقش ، دسالالترسالالی به خدمات سالالالمت  

مهم این ابرروند  ۲ر ابرروندهایزی. (۲۲۲) خواهالد کرد 

                                                 
1 Sub-Megatrends 

  :شوندمی شامل موارد زیر

 برای بهبودی در / کالالاربالرد پویالالای اطالعالالات ۲

فراینالالدهالالای  گیری کالاله موجالالب بهبودی درتصالالالمیم

های و خلق فرصت کارآمد جامعه مدیریت، ریزیبرنامه

 .شودمی ینوآور عظیم برای

 یاز پرونده یبخشالال یندهسالالال آ ۲۲که در  یجیتالید ینقطه داده یلیاردهاگوناگون م هاییپاز ت یکشالالمات یاگرامد: ۶۶شالالکل 
 و یملکول یهاکه از داده دهندیمتنوع را به خود اختصاص م یاها، گسالتره که داده ییدخواهند شالد. توجه نما  یمارب یک یپزشالک 
 .شودیرا شامل م گذارندیاثر م یاجتماع یهاکه بر شبکه یطیمح یستز یاثرها و یکالسک یپزشک یاپرونده یهاتا داده یسلول
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 یمجموعهسالالالازی یکپالارچاله   هم آمیزی و / در۱

 یبرای توسالالالعه ملکولی و بالینی، های دموگرافیکداده

و تجهیزات پزشالالالکی جهت ایجاد  های داروییشالالالرکت

خدمات  ها و ارائه دهندگانپیونالد میالان این شالالالرکالت   

و استانداردها و  و دسترسی به مالحظات ایمنی سالمت

خواهد  اثر، اثربخش ی خدمات به صالالالورت هزینهارائاله 

 .گذاشت

را  های بالینیانجام کارآزمایی، بزرگهای / داده۴

ایجاد نتایج قابل اعتماد و فراهم  سالالالهیل نموده و درت

انقالبی شالالالگرف ایجاد ، آوردن بسالالالترهای پژوهشالالالی

 .(۲۲۲خواهند کرد )

، های بزرگجالا که برای گذار به انقالب داده از آن

 پذیراجتناب نا ۲سالالالمت اطالعات بسالالترسالالازی فناوری

 به صالالورت میلیارد د ر را ۲۳، آمریکا ۱ARRA، اسالالت

هالای مالیاتی جهت سالالالازگارمندی  و معالافیالت   هزیناله 

 با فناوری اطالعات دهنالدگالان خدمات سالالالالمت  ارائاله 

 .در نظر گرفته است سالمت

نه  سالمت اطالعات اوریبهبودی در فن، بی شالک 

                                                 
1 Healh Information Technology 
2 The American Recovery and Reinvestment Act of 2009 

کاهش  پیالامدها و  توانالد موجالب بهبودی در  تنهالا می 

های همراه با رضالالالایتمندی بیماران شالالالود بلکه هزینه

های مدیریتی کاهش داده و هزینه اشتباهات پزشکی را

 .(۴نیز تقلیل دهد ) را

انداز و محورهای چشم تنظام سالالم  چند که در هر

دانش  و اطالعات مدیریت”باله   کشالالالور ی علمینقشالالاله

به عنوان زیرسالاخت نگریسالته شده است و در   “ سالالمت 

ی سازیکپارچه” ی علمی کشور بهراهبردهای کالن نقشه

حفظ و نگهداری موجودی دانش ملی ، قه بندینظالام طب 

 پافشالالالاری شالالالده اسالالالت ولی در “ی سالالالالمتحوزه در

که به  ایبه هیچ بند ویژه، های کلی سالالالمتسالالیاسالالت 

 را سالالالمت پرداخته باشالالد تا راه اطالعات ی فناوریمقوله

 بالاله چشالالالم، فراهم نمالالایالالد بزرگهالالای ادهبرای انقالب د

های بزرگ ش انقالب دادهپذیراز آنجا که بدون. خوردنمی

، در فنالاوری اطالعات سالالالالمت و بیوانفورماتیک  و تحول

چالش ، ی جدیدهزاره امکالان زیسالالالت و تنالازع بقالاء در   

پرداختن به این مقوله ، (۲۲4-۱۲۱) خواهد شالالالدبرانگیز 

.باشدمی حیاتی بسیار، کالن سالمتهای برنامه در
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 ابرروند پنجم:

 پزشکی توریسم گیری شکل و سالمت خدمات در سازیجهانی

 

، اسالالالاس مطالالالعالالات دانشالالالگالالاه پرینسالالالتون  بر

 جامعه سالمت در، کنار رشد اقتصادی در سازیجهانی

از سوی  سودمند بوده و چنانچه جریان خدمات سالمت

 تواند درکشالالالورهای پیشالالالرفته به فقیر ادامه یابد می

از . (۲۱۴نقش مهمی را ایفا نماید ) سالالالمت کل جهان

یالالک چالالالش کلیالالدی در برابر سالالالازی انیجهالال، این رو

گذاران سالالالالمت و ارائه دهندگان خدمات سالالالیاسالالالت

ی طی سه دهه چند در هر. کندخودنمایی می سالمت

گیری این ابرروند و تأثیر گالذشالالالتاله شالالالاهالد شالالالکل    

خالالانگی و ، ملی روی اقتصالالالالاد غیرمسالالالتقیم آن بر

بهسالالازی و ، های وابسالالته به سالالالمت مانند آب بخش

روی عوامل خطرساز فردی  مستقیم آن بر آموزش و اثر

ایم بوده های سالالالمتو جمعیتی و سالالیسالالتم مراقبت 

                                                 
1 Emerging 

ی خدمات روی ارائه بح  بر، این ابرروند ( ولی در۲۱۳)

 مقیالاس جهالانی اسالالالت و باله بح  اثر    سالالالالمالت در 

 ،به زبانی دیگر؛ پردازدروی سالمت نمی برسازی جهانی

کالا ی خدمات   یاین ابررونالد از شالالالکالل گیری ارائاله   

و به ویژه در اقتصاد  اقتصاد جهانی یگستره سالمت در

 .تمرکز دارد دانایی محور

موجب خواهد شالالد که با ، جهانی رشالالد اقتصالالاد 

حال  رهای درکشالالو متوسالال  در یشالالکل گیری طبقه

این کشالالالورها به  مردم، 1رشالالالد و اقتصالالالادهالای نوپا 

پرداخته و  جستجوی کا ی پرکیفیت خدمات سالمت

این ، از سالالالوی دیگر. نوردند مرزهالای ملی خود را در 

حال توسعه به  ت کشورهای درحرکت همیشاله از سم 

سالوی کشالورهای پیشرفته نخواهد بود بلکه با افزایش   
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 در خدمات سالمت ی سرسام آورهزینه

ممکن اسالالالت ، کشالالالورهای پیشالالالرفته

ی متوسالالال  این کشالالالورهالا به  طبقاله 

کشالورهای دیگری که خدمات سالمت  

، دهندی کمتری ارائاله می را بالا هزیناله  

سالالالال  در، اسبر این اسالالال. میل کنند

شالالود که می حدس زدهمیالدی  ۱۲۲۱

ا همیلیون نفر از آمریکالایی  ۶/۲بیش از 

، ترهای کم هزینهجسالالتجوی درمان در

 به کشورهای، قالب توریسم پزشکی در

  .(۲۱۵) کرده باشنددیگر مسافرت 

یک  چند که توریسالم پزشکی  هر

رن بیسالالتمی اسالالت ولی ق مفهوم اواخر

این  در را سرسام آور آن رشد فزاینده و

 در. (۲۱۶هزاره شالالالاهالالد خواهیم بود )

 صادر کشالور ، جریان توریسالم پزشالکی  

نه تنها  ی خالدمالات سالالالالمالت   کننالده 

 دهالالدارزی خود را فزونی می یخیرهذ

کند بلکه از فرار مغزها نیز جلوگیری می

نیز فشالالار بر  خدمات سالالالمتی و کشالالور وارد کننده

های خدمات سالالالمت خود را کاسالالته و لیسالالت  هزینه

؛ دهدانتظار بیماران برای خدمات پیچیده را کاهش می

 کیفیتی و این مسیر ممکن است اعتبار هر چند که در

 و سالمتسازی یجهان یبرا یچارچوب مفهوم: ۶۷شکل 
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با تمام این . (۲۱۷) قالانونی خود را خالدشالالاله دار کند  

پا گذاشالالتن  کشالالورها با زیر، ها و خطراتسالالودمندی

کم کم وارد  ،۲مانند گات، مند پیشالالالینمتعهالدات نظا 

کشالالالورهای دیگر  تعهالدات دو جالانبه و چند جانبه با  

 .(۲۱۷اند )شده

 فشالار بازار سالمت ، ی جدیدهزاره در حقیقت در

به ، خدمات یی جهانی و ارائهگسالالتره برای فعالیت در

                                                 
1 GATS 

که  ای، به گونهحال رشالالد اسالالت در اییندهشالالکل فزا

توانند این ملی نمی خدمات سالالالالمت یهای ارائهنظام

 بی شالالالک این روند نه تنها در. را کنترل نمایندها نیرو

کشورهای صنعتی  حال توسالعه بلکه در  کشالورهای در 

  .(۲۱4هد کرد )شگرف خود را نمایان خوا نیز اثر

از دو زاویه  و سالالالمت سالالازیجهانیاصالالو ً بح  

 بر سالمتسازی جهانی اثر از یک بُعد .قابل تعمق است

 پزشکی )از آمریکا به کشورهای دیگر( : افزایش توریست۶4شکل 
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عملکرد  اسالت و از بُعد دیگر اثر آن بر ساختار و  جامعه

همانگونه که اشاره شد اثر . باشدهای سالالمت می نظام

سالالالالمالت با تمام خطرات   برسالالالازی انیعمومی جهال 

ها و پاتوژن، شالالناخته شالالده مانند حرکت محصالالو ت  

های تعریف ها از مرزهای جغرافیایی و محی توکسالالین

، (۲۱۳پیچیده ) شرای  یماران و ایجادی مراقبت بشده

سالمت بعضی از جوامع انسانی  شرای  توانسته است بر

 اثالالرات سالالالالودمالالنالالدی را 

باله   فرمالا کرده و امیالد  حکم

زنالالدگالی را در این جوامع  

 .(۲۴۲) افزایش دهد

کشالالالور ما نیز نیاز  در

سط  کالن به  اسالت که در 

و تهالالدیالالدات هالالا فرصالالالالت

 سالالازیبرخاسالالته از جهانی

توجه خاص عنایت شالالود و 

ایالن موضالالالوع بالاله تعریف  

سط   ساختارهای جدید در

و  درمان، وزارت بهداشالالالت

. نیاز دارد آموزش پزشالالالکی

های امروزه بحال  پالانالدمی   

 فشالالالار، از مرزهای جغرافیایی جهالانی و گالذر ویروس  

ی ااقتصادهای محلی و منطقه ی بسالیاری را بر فزاینده

، جهالالانی کنالالد و برای چیرگی بر این خطرایجالالاد می

 .عملکرد بسیار هماهنگی نیاز است

و  ی متوسال  کشور بقهبا رشالد ط ، از سالوی دیگر 

بازار خوبی برای  این طبقه، ملی افزایش رشالالد اقتصالالاد

چند ملیتی و بزرگ خواهند بود که  های داروییشرکت

ی توریسالالم پزشالالکی های جراحی در کشالالورهای گوناگون که عرصالالهی هزینه: مقایسالاله۶۳شالالکل 
 هستند.
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ژنریک و با های فراتر از قالب داروهالای برند خود را در 

از سوی . ارائه دهند خدمات پزشالکی از راه دور  یارائه

آینده جویای خدمات  توانالد در می همین طبقاله  دیگر

تدوین ، از این رو. فراتر از مرزهای ملّی باشد در سالمت

این  به برای پاسالالخگویی) نظام قانونی و بهداشالتی ملّی 

 .نیاز است، ن سالمتهای کالسیاست ساختار روند( در

 ۲۳بنالالد  همالالانگونالاله کالاله در، برعکس این پالالدیالالده

 جایگاه برتر، کالن جمهوری اسالمی ایرانهای سیاست

، جنوب غربی آسیا را هدف قرار داده استی منطقه در

ن را به صورت یک فرصت توان رسالیدن به این مکا می

با  توانمی، به زبان دیگر. برای اقتصاد ملی مطرح نمود

ه ه نسبت بنگرانآیندههای ستسیا تعریف سالاختارها و 

ای بر ساخت توریسم پزشکی زیر سازیپیاده طراحی و

آسالالیای میانه و قفقاز و حتی تا ، کشالالورهای خاورمیانه

 پزشکیهای گسالتره . شالرق مدیترانه برنامه ریزی کرد 

هالالای بیمالالاری، انپزشالالالکیدنالالد، جالراحی ، زیالبالالایالی  

 ی توریسم پزشکی: کشورهای فعال در عرصه۷۲شکل 
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از توان را می ارتوپالالدی و سالالالرطالالان، عروقی - قلبی

. (۲۲۲این توریسم قلمداد نمود ) های برجسته درجنبه

 توان هوشالالالمندانه نسالالالبت به صالالالادرات همچنین می

 در، داروهای طب سالالالنتی گیاهان دارویی و یجذبهپر

 ی فناوریپایه افزوده بر صادرات داروهای با ارزش کنار

، حال رشالالد منطقه به کشالالورهای با اقتصالالاد در، نوین

های ش فرصالالالتپذیربرای از این رو. کرد برنامه ریزی

های بایسالتی در طراحی سالیاست  ، روی این ابرروند فرا

ی جایگزین”سنتی های گیری قالب از سو، کالن سالمت

اقتصالالاد نوین  در انهنوآورهای البسالالوی قبه ، “واردات

.میل نمود یعنی اقتصاد دانایی محور، جهانی

 

  

 : کشورهای فعال در توریسم پزشکی در سط  جهان۷۲شکل 
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 ابرروند ششم:

 سالمت نظام بر کشش و سا مندان

 

ی شالالالود که عمدهموجب می پیر شالالالدن جمعیت

ی های با هزینهبیماری، های مزمناز بیمالاری  جالامعاله  

های جسالالالمی و عملکردی در رنج با  و ناتوانی درمان

 های مراقبت از سالالالمتنظام بر، این فرایند. قرار گیرد

 .(۲۱۵جاد خواهد کرد )عظیمی ای فشار

ای به گونه افزایش جمعیت سالالالالمند در حقیقت

درصالالد از  4۲، میالدی ۱۲۵۲سالالال  خواهد بود که در

حال توسعه زندگی خواهند  کشورهای در در سالمندان

ترین حالت نیز یک پنجم جمعیت خوشبینانه درکرد و 

 یک چهارم ایرانیان در، حالتترین ایران و در بالدبینانه 

 سال عمر خواهند داشت. ۶۲، بیش از یک پنجم جمعیت جهان، با ی ۲۱۲۵: در سال ۷۱شکل 
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 در. (۲۴۲سالالالمند خواهند بود )، میالدی ۱۲۵۲سالالال 

درصالالد جمعیت کشالالور را سالالالمند    ۱/4حال حاضالالر 

 ۲4حدود خورشیدی  ۲۳۱۲دهد و در سال تشکیل می

از جمعیت کشالور سالمندان خواهند   میلیون نفر ۱۲تا 

 .(۲۴۱بود )

 ۱۲۲۲سال  ها دراساس نتایج بار کلی بیماری بر

شالالدن جمعیت ایران یکی از سالاله   سالالالمند ،میالدی

 اثر عظیمی، ی نظام سالمتعاملی اسالت که بر پیکره 

 ی سرعتبه دلیل میزان فزاینده .(۲۴۴) کندرا وارد می

شالالالود در پیش بینی می، ایران جمعیالالت پیر شالالالدن

ر در ایران رشالد بسیا  ی سالالمت هزینه، های آیندهدهه

 .(۲۴۳با یی را از خود نشان دهد )

سالالال  ۲۲۲۲ایران از  چند که در طب سالالنتی هر

 سالالالالمندی ریتمتنوعی برای مدیهای شالالالیوه، پیش

 های خدمات سالمت سا نه در کشورهای گوناگون بر اساس سنین بیمارانی هزینه: مقایسه۷۴شکل 
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رسالالالد که با ( ولی به نظر می۲۴۵برقرار بوده اسالالالت )

های مدل یارائهبالایالد   ، کشالالالور معیالت شالالالدن ج پیر

 های سالمتشالالیوهسالالازی مدیریتی مراقبت و یکپارچه

بالا توجه به بار  . (۲۲۲گیرنالد )  قرار مالدّ نظر ، رفتالاری 

 در های مزمنهای مراقبت از بیماریسالالالنگین هزیناله 

رسرعت جمعیت ایران و شدن پ دوران سالمندی و پیر

، کشالالور های سالالالمتنظام مراقبت مضالالاعف بر فشالالار

 روندبه ابر، های کالن سالمت کشورسیاست بایستی در

 ،های سالمتجمعیت و فشار بر نظام مراقبت پیر شدن

ی پیشالالالنهادی منطقه توجه ویژه شالالالود و اسالالالتراتژی

ی در زمینه یمدیترانه شالالرقی سالالازمان بهداشالالت جهان

ها متن سالالیاسالالت  در، مراقبت از سالالالمت سالالالمندان 

 تأکید بر، هااسالالالاس این اسالالالتراتژی. گنجانده شالالالود

سالمت های مراقبت ادغام، های بین بخشالالیهماهنگی

 ،خدمات بهداشتی کشور یسیستم ارائه سالالمندان در 

مراقبت از سالمندان به صورت یک مدل زی سالا شالبیه 

اقتصالالالادی و  - خالدمات اجتماعی  کلی مشالالالتمالل بر 

ی مراقبت ی بخش عمدهدر ارائه PHC شناسایی نقش

 کید برأکشالالورهای عضالالو با ت از سالالالمت سالالالمندان در

 .(۲۴۶جمعیت روستایی است )

و  ی پرداختن به سالمندیگستره، در هر صالورت 

به  پاسالالخگویی در کشالالور نظام سالالالمت ینقش ارائه

 یبه ارائه، هاآن های پزشالالالکی و عملکردینیالازمندی 

.نیاز دارد انهنوآور هایمدل
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 ابرروند هفتم:

 موزش پزشکیآدر نظام  تحول

 

به  همیشالاله به آموزش پزشالالکی ، قرن بیسالالتم در

بایسالالالت خود را با شالالالد که میای نگریسالالالته میگونه

شالالد که ورد میآابرروندها هماهنگ سالالازد و اینگونه بر

 روندهای مالیه و نیروهای اقتصادی و تحو ت اجتماعی

. (۲۴۷بگذارند )توانند چه اثراتی بر آموزش پزشکی می

ه ن ی تغییر کرده اسالالت واما دیدگاه قرن بیسالالت و یکم

 میالدی ۱۲۲۵های تحول در آموزش پزشکی در سال  : گذرگاه۷۳شکل 
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 که بر سالالالمت یبه بررسالالی ابرروندهای گسالالترهتنها 

شالالالدن  گالذارند )مانند پیر می آموزش پزشالالالکی اثر

( هالالای مزمنی بیمالالاریو ظهور فزاینالالده جمعیالالت

نظام  در بلکه بح  تحول ،(۲۴4شالالالود )پرداخته می

نیز  خود، حال روی دادن است آموزش پزشالکی که در 

 یگسالالتره در، اهمیتپر به صالالورت یک ابرروند بسالالیار

 .(۲۴۳سالمت جلوه نموده است )

 اهدشالال، نظام آموزش پزشالالکی در در بح  تحول

نه به اینگو. تعریف صالفات یک پزشک خوب هستیم باز

که نقش سالنتی پزشالالک که بر برج عاج نشسته )مدل  

 مشالالالارکتی با بیمار و فرمالانروایالانه( به مدل همکاری  

 یطب پزشک محور، به زبان دیگر. تبدیل شالده اسالت  

تغییر ماهیت خواهد ، ۲ری بیمار محوپایه بر باله طبابت 

خدمات  یارائه به دلیل پیچیدگی، از سالالوی دیگر. داد

های شالالالدن گسالالالتره باز و جدیدی در هزاره سالالالالمت

 مفهوم رهیافت، تیم درمانگران و جو ن برای پزشالالکان

. یابدمی آموزش پزشالالالکی معنالا  در ایمیالان رشالالالتاله  

 تغییرات، همچنین از تحو ت دیگر در آموزش پزشکی

                                                 
1 Patient-Centered 
2 Based Community 
3 Personalized Healthcare 

به اینگونه که یک ؛ ی فضالای آموزشی است گسالتره  در

یی فزاینده از فضالالای بیمارسالالتانی به سالالرپایی جا به جا

به صالالورتی که درگیری نهادهای . شالالاهد خواهیم بود

های خصوصی در امر و مطب جامعه پزشالکی مبتنی بر 

هایی فزونی خواهند یافت و مشالالوق، آموزش پزشالالکی

 برای کسالالالانی کالاله در راه آموزش پزشالالالکی مبتنی بر 

در نظرگرفته خواهد شالالالد ، کننالد تالش می  ۱جالامعاله  

 هیانفردگراهمزمان با مطرح شدن بح  پزشکی . (۲۳۲)

 چگونگی ادغام ،۴فردگرایانه های سالالالالمتمراقبالت  و

 در های اُمیکس مانند ژنومیکسدسالالالتاوردهای فناوری

 .(۲۳۲ی آموزش پزشالالکی نمایان خواهد شالالد )عرصالاله

، نهای نویاوریاز بح  فن فراتر شود که درتأکید میباز

تحول آموزش پزشکی قرن بیست  موضالوع برجسته در 

زیرا به پزشکانی . است جامعه ی سالالمت مقوله، یکم و

نیاز خواهیم داشالالالت که  زم اسالالالت ضالالالمن داشالالالتن 

های حاد )که در های موجود در دوران بیماریمهالارت 

های بتوانند مهارت، م با آن مواجهه بودیم(قرن بیسالالالت

پیچیده  مزمنهای  زم برای چیرگی بر دوران بیماری
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پنجه نرم  دسالالت و هاآن قرن بیسالالت و یکم با )که در

تنها از این طریق است . آورند به دسالت  نیز، کنیم(می

توانند پیمان خود می پزشکی یگران جامعهکه آموزش

ای هاند تا بیماران را از بار بیماریرا که با جامعه بسالالته

از این   .(۲۳۱) به انجام برسانند، آزار دهنده رها نمایند

، موزش پزشالالالکیآی بهینه در رسالالالیالدن به نقطه ، رو

 ۱۲۲4سال  یشهما یینهزم یبرا یروند را در آموزش پزشک ۲۲ ی،آموزش پزشک هاییستژنرال یراهبر ی: کمیته۷۵شالکل  
 اند.شده یفتوص یرابر روندها در تصو ین. ایدندبرگز یوخود در سان آنتونمیالدی 
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سالالالالمالت فرد و تمام جامعه اسالالالت که در نوشالالالتن   

های آموزش پزشالالالکی و آموزش مداوم انعکاس برنالامه 

طراحان استراتژی تحول در . (۲۳۴-۲۳۵یافته اسالت ) 

همکاری  آمریکالا کاله بالا دولت اوباما    نظالام سالالالالمالت  

 رروند با انجاماعتقاد به این دارند که شالالش اب، کنندمی

آموزش  روی خواهد داد که تحول در ۲کردکترین اوباما

 بر این باورند که تا هاآن .باشدمیها پزشکی یکی از آن

ی شیوه آموزش پزشکی به چهار، میالدی ۱۲۱۵سالال  

 :تحو ت بنیادین خواهد شد زیر دچار

به سالاله سالالال تعدیل خواهد   / آموزش پزشالالکی۲

 .تر خواهد شدیافت و دوران آموزش تخصصی نیز کوتاه

، پزشکیهای در دانشکده / نیمی از دوران بالینی۱

 .ها انجام خواهد شدبیمارستان در بیرون از

 کارکنان امور اجتماعی داروسازان و، / پرستاران۴

 ۱ایدر سیستم تربیتی چند حرفه با دانشجویان پزشکی

 .خواهند شد ادغام

های گسالالتره هم آمیزی رسالالمی آموزش در / در۳

مربوطه با های مدیریتی جمعیالت و مهارت  سالالالالمالت 

 .(۲۴۳روی خواهد داد ) آموزش پزشکی

 در موزش پزشالالکیآ ادغام یبرنامه، خوشالالبختانه

 کشورمان پیشینه داشته و در جامعه ی سالمتگستره

ت که ای اسالالالدارای تجربیات مثبت و منفی برجسالالالته

توان بالا برداشالالالت این تجربیالات )مانند پزشالالالکی   می

های کالن و نسالالبت به تدوین سالالیاسالالت  ، نگر( جامعه

آموزش پزشالالکی کشالالور اهتمام های بازنگری در برنامه

کشالالور ، ی گذشالالتهدهه طی دو، به زبان دیگر. ورزید

ه این زمینه دست یافت عزیزمان به تجربیاتی گرانقدر در

ساخت بسیار مناسبی است  ای بسالتر و زیر اسالت و دار 

ی آن را در هیچ کشالالوری دیگر که شالالاید نتوان نمونه

 پافشاری ،کالن سالمتهای سیاست در از این رو. یافت

های کالن حول ریزیبرنامه ها وبر وجود این پتانسالالیل

ی سالمت )در عرصه هاآن دستاوردپر نقاط درخشان و

آن به  خأل الی بوده وبسیار خ، فردی و سالمت جامعه(

.شودمی خوبی احساس

 

  

                                                 
1 Obamacare 
2 Multi-Professional 
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 ابرروند هشتم:

 گیری پزشکی مشارکتیشکل؛ خواهند بود خدمات سالمت یشرکاء ارائه مردم

 

و اعتماد به مشالالالتریان خدمات سالالالازی توانمنالد 

خدمات  یرا در ارائه عظیمی کارایی تواندمی، سالالالمت

 کافی در آینده بیماران نه تنها اطالعات. متبلور سالالازد

خواهند داشالت بلکه مسل    پیرامون بیماری و سالالمت 

توانند وضالالالعیت باله ابزارهایی خواهند بود که بهتر می 

 هاآن همچنین. سالمت و رفتارهای خود را پایش کنند

 متهای سالرل بهتری را بر سط  مراقبتتوانند کنتمی

های سالمت ی هزینهاز آنجا که عمده. خود نشان دهند

خواهد بود و  هالای مزمن در آینالده مربوط باله بیمالاری   

ها قابل بسالالالیالاری از عوامالل خطر سالالالاز این بیمالاری   

توان با تکیه بر رفتارهای سالمت هستند می پیشگیری

از فزونی از ، به سالالالمت خود هاآن و توجه آفرین مردم

 .(۲۲۲ها جلوگیری نمود )این هزینه

ای روند حاکم بر فضالالالای اطالعاتی جهانی به گونه

 اطالعات ”ی با پدیده اسالالت که امروزه و در آینده مردم

این  بر اسالالالاس خواهند بود که رو به رو “ ه جالا در همال 

از  ی خالالدمالالات سالالالالمالالتقیمالالت و هزینالاله، اطالعالالات

های درمانی به بیمارسالالالتانی تا درمانگاهی و نیز شالالالیوه

 صالورت شالفاف در دسالترس مشالتریان خدمات سالمت    

توانند خدمات در نتیجاله خود بیماران می قرار گرفتاله و  

 ی پایین )به انتخاب خود( برگزینندپرکیفیت را با هزینه

در ، ی کنونیی حاکم در دههاین پالدیالده   بر اسالالالاس و

آینالده این بیماران خواهند بود که به صالالالورت عظیمی  

 .(۲۳۶رانند )را به پیش می سالمت کار و کسب

که با افزایش سالمت و با فزونی در  ابرروند این در

های خود بیماران طرح، توأم خواهد بود خدمات کیفیت

مراقبت از سالالالمت خود را به صالالورت فردگرایانه پایه  

 .(۲۳۷ریزی خواهند کرد )

امکالالان ، هالمچنین سالالالکوی فنالالاوری اطالعالالات 

ی جوامع مجازی بیماران به هم پیوسالالالته را دهشالالالکل
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ی عرصه ۲گیری فضای اجتماعیفراهم نموده و با شکل

که مشالالتریان آن با یکدیگر در پیوند  خدمات سالالالمت

تواننالد تجربیالات خود را از   می بیمالاران ، خواهنالد بود 

                                                 
1 Social Media 

ری گیو با شکل شتهبه اشترا  گذاو بیماری  سالالمت 

بیماران دچار چنان قدرت اجتماعی ، این جوامع آنالین

 دهندگان خدمات و ارائه خواهند شد که تیم درمانگران

 کی فردگرایانه: شرکاء نظام سالمت و جایگاه پزش۷۶شکل 
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وادار  هاآن را باله احترام باله عقاید و بینش   سالالالالمالت 

اجتماعی و مجازی در فضالالالای  در حقیقت. دننمایمی

 )که از با روند شفافیت و پاسخگویی، خدمات سالالمت 

بیماران خواهند ، ی اخیر است(عناصالر رو به رشد دهه 

های درمانی را سالمت و شیوه توانست بهترین اطالعات

همراه بالالا  همچنین اطالعالالات بالالالینی. خود برگزیننالالد

بر روی  ،گیری هوشالالالمنالالداناله هالای تصالالالمیم ریتمالگو

قرار خواهند گرفت و در نتیجه  هالای هوشالالالمنالد  تلفن

بیماران به همان اطالعاتی دسترسی پیدا خواهند کرد 

پرستاران و تیم درمانگران در اختیار دارند ، که پزشکان

درمانی و احترام های انتخالاب گرینه ، از این رو. (۲۳۶)

های اصالالاللی از پالایه ، درمالانگران باله انتخالاب بیمالاران    

 .گیری پزشکی مشارکتی خواهد بودشکل

 بیمالاران فهیم از طریق اطالعات  از سالالالوی دیگر

خود را به عهده  سالالالالمت مسالالالئولیالت مدیریت ، خود

در فرایند به صالالالورت فعال  هالا آن خواهنالد داشالالالت و 

این . سالالالالمالت و بیمالالاری خود درگیر خواهنالد شالالالد  

رفتارهای فردی نه تنها در برقراری سالالالمت سالالودمند 

 .های سالالالمت را کاهش دهندتوانند هزینهبوده بلکه می

                                                 
1 Home-Based 
2 Patient-Centered Medical Home 

هایی شالالاهد رشالالد منابع و فناوری، بنابراین در این هزاره

 ۲مراقبت از خود را با محوریت خانهتوانند هستیم که می

در  در حقیقت. مورد حمایت قرار دهند پایشالالی و خود 

از طریق سرپایی  بخش عظیمی از سالطوح درمان ، آینده

با تأکید بر  ،۱با مرکزیت بیمار ورت پزشکی خانگیبه صال 

. (4۲۳-۲۵۴) ارائالاله خواهالالد شالالالالد خالود مالالدیالریتی  

ی بیمار محوری منظر پراهمیت در مقوله، مراقبتی خود

ثر نشانگر مؤ، شاهد های پزشکی مبتنی بریافته. اسالت 

هالالای حمالالایتی بالودن خالود مراقبتی در اسالالالتراتژی  

 .(۲۵۳) باشندمی

و تغییر  گیری تغییر سالالالبالالک زنالالدگیشالالالکالالل

ی پزشالالالکی پایه بر، و ورزشالالالی ایرفتارهای تغذیه

را  جامعه تواند سالمتمی مشالارکتی اسالتوار بوده و  

ارائه دهندگان خدمات  با مشالالارکت. هدف قرار دهد

 پژوهشگران، ی سالمتعرصه گذارانسیاست، سالمت

توان سالالبک زندگی سالالالم را برای کاهش می و مردم

های قابل و بیماری هالای مزمن هالای بیمالاری  هزیناله 

 .تغییر داد پیشگیری

جمهوری اسالالالمی  های کلی سالالمت در سالیاسالالت 
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 با ترویج سبک جامعه ای سالمتبه خوبی به ارتق، ایران

و اصالح سبک زندگی  ۴ایرانی در بند  - اسالمی زندگی

و نیز  (۶-۲۱)بند  ی تغذیه به مدد طب سنتیدر عرصه

 توانمندی و مشارکت، یپذیرمسئولیت، افزایش آگاهی

خانواده و جامعه در تأمین ، ی فردساختارمند و فعا نه

 در رفیت نهادهاظبا استفاده از  حفظ و ارتقای سالالمت 

ها اشاره شده و از نقاط بسیار قوت این سیاست ۲۲بند 

تالش ارائه دهندگان  هاانجام این سالالیاسالالت. باشالالدمی

طلبد که با در سالالالط  کالن را می خالدمات سالالالالمت 

 ،در دو بُعد ی خدمات سالالالمتهای ارائهطراحی برنامه

توجه به  نخست. اهتمام ورزند هاآن در به ثمر نشستن

ی خدمات در ارائه های حامی خود مراقبتیسالالیاسالالت 

نوین  یهای فناورانهساخت سالمت و فراهم آوردن زیر

برای پخش و گسالالالترش و نهالالادینالاله کردن آن و دوم 

و تدوین  ۲ت برجسالالالتاله باله سالالالالمالت جالامعاله     اهمیال 

ن پیرامو ،راهکارهایی جهت تغییر رفتار و سبک زندگی

ی پایه بر، ای و فعالالیالت فیزیکی  هالای تغالذیاله   شالالالیوه

زیرا بدون سالالالالمت ) اسالالالالمی - های اجتماعیآموزه

از . (۲۳۶) (نخواهد آمد به دست سالمت فردی، جامعه

ی هالالای راهبردی در عرصالالالهطراحالان برنالاماله   ، این رو

بر برقراری سالالالالمت جامعه جهت نیل به ، سالالالالمالت 

.(۲۳۶-۲۵۴اند )تأکید فراوان نموده، سالمت فردی

  

                                                 
1 Community Health 

www.takbook.com



 

163 

 

 

 ابرروند نهم:

 3های سالمتبه ابر نظام گذار

 

در اوبالالامالالاکر پیش بینی  نظریالاله پردازان اوبالالامالالا

 ۲۲۲۲بیش از میالدی  ۱۲۱۲انالد که در سالالالال  کرده

 ندپردازهای حاد میآمریکایی که به مراقبت بیمارستان

 کیپزش ش فناوریپذیربا گسترش و. بسته خواهند شد

بیماران در  آزمایش و درمان، مالانیتورینالگ  ، از راه دور

رایج شالالده و با  بیرون از بیمارسالالتان و مطب پزشالالکان

ها بسالالته شالالدن بیمارستان، پیدایی پزشالکی دیجیتالی 

ز تا پیش ا اام. (۲۴۳) جدی خواهد شالالد یوارد مرحله

ها از روندی دیگر بیمارستان، رسیدن به این چشم انداز

های پیش آغاز کنند یعنی روندی که از دههپیروی می

ها بیمارستان ۱و تملک این روند شامل ادغام. شده است

 و بهبود کیفیت، کارایی افزایش، هاجهت کاهش هزینه

                                                 
1 Mega Health Systems 
2 Mergers and Acquisitions 
3 Mega-Health Care 
4 Mega-Sized Organizations 

طیّ پنج تا . باشالالدی رقابت میصالالهبرتری طلبی در عر

های درصد از بیمارستان ۱۲بیش از ، هفت سالال آینده 

ی بر پایه. آمریکا از این اسالالتراتژی پیروی خواهند کرد

 و تملکشود که ادغام و پیش بینی می، این اسالتراتژی 

 نفعذیهالالای کسالالالب امتیالالاز در میالالان و نیز ورای گروه

های ا، نظامه)شالالالامالل پرداخت کنندگان، بیمارسالالالتان 

، تأمین کنندگان مواد دارویی و دیگر نهادهای سالالالالمت

خلق ابر نهادهای مراقبت از مراقبالت سالالالالمت(، موجب  

با  یهایخواهد شالالد که این نهادها با سالالازمان ۴سالالالمت

خواهند شالالالد. رشالالالد ابر نهادهای  مدیریت ۳عظیمابعاد 

های و بیمارستان گراندرمان ،ی پزشالالکانسالالمت، دوره 

 .(۲۲۲) مستقل را به پایان خواهد رساند
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 ندابررو به، گران و آینده پژوهانبسیاری از تحلیل

)یا کسب امتیاز( است  و تملک که شامل ادغام ۲تجمیع

چشالالالمگیر در جهالالان صالالالنعتی   ابررونالالد بالاله عنوان

های بیمارسالالتانی با اند که موجب خلق نظامتهنگریسالال

خواهد  “ بزرگ مقیاس اقتصالالاد ”خدمات گسالالترده و با 

توانند با فشالالالارهای ها میگردیالد کاله تنهالا این نظالام    

                                                 
1 Consolidation 

اقتصادی ، ی اسالتراتژیک فزاینده

دسالالت  ی جدیدو مقرراتی هزاره

 .(۲۵۵-۲۵۷نجه نرم کنند )و پ

، عموماً در طیّ فرایند ادغام

هایی که از لحاظ بیمالارسالالالتان 

جالغرافیالالایی در مجالالاورت هم  

هسالالالتنالالد، تحالالت یالالک امتیالالاز 

مشالالالتر  از لحاظ سالالالازمانی  

ولی فرایند  .یابندجوشی میهم

یا کسب امتیاز، عموماً در  تملک

 هایی که از لحاظبیمالارسالالالتان 

های دوری جغرافیالایی در مکان 

از هم قرار دارنالالد روی داده و 

تملک یافته، با سالالالازمان خود، زیر نظر  بیمارسالالالتان

امتیاز به فعالیت ادامه  یبیمارسالالالتان کسالالالب کننده

ی ادغام و تملک مقولاله  در حقیقالت  (.۲۵4دهالد ) می

 مراقب هایها از مقو ت رفورم در نظامبیمالارسالالالتالان  

از اهداف این . (۲۵۳باشد )می سالمت و اقتصاد سالمت

 هایو کاهش هزینه در ورای افزایش کیفیت، استراتژی

 های سازمانی و پیامدها: محی  نظام سالمت در پیوند با ویژگی۷۷شکل 

www.takbook.com



 

165 

 ی سالمتنیل به مقوله، های سالمتی مراقبتفزاینده

از  سالمت جامعه. (۲۵۵و ۲۵۳-۲۶۲اسالت )  ۲جمعیت

این لحاظ اهمیت پیدا کرده است که جمعیت در حال 

های مزمن پیر شالالالدن اسالالالت و همراه با خود بیماری

نالالارسالالالالایی قلبی و ، لعمری همچون دیالالابالالتاممالالادا

هالای مزمن ریوی باله ارمغالان آورده و طبیعت    بیمالاری 

تغییر  های مزمنهالای حالاد به بیماری  بیمالاری  درمالان 

در جستجوی  ی جدیدماهیت داده و بیماران آگاه هزاره

، ی خدمات آسالالالانو ارائه خالدمالات پرکیفیت با ارزش  

 از این رو. احترام آمیز و مؤثر هسالالالتنالالد، پالالاسالالالخگو

در جستجوی  به صورت پویا، ی جدیدهای هزارهدرمان

اسالالالت که در ورای  ۱پالذیر ی کنشهالای پزشالالالک مالدل 

از  و حمایت بر روی پیشگیری های بالینیدستورالعمل

و  های سالالالالمت که به صالالالورت خود مراقبتیمراقبت

 .(۲۲۲نماید )میل می، استوار هستند مدیریتی خود

بیماران بستری آینده با  آید که سیمایبه نظر می

در آینده . آنچه هم اکنون اسالالت بسالالیار متفاوت باشالالد

                                                 
1 Population Health 
2 Proactive 
3 Rehabilitation 
4 Palliative Care 
5 Hospital Farm 

بیماران پیرتر بوده ، تر خواهد شالالدتعداد بیماران افزوده

بالالا ، و پیچیالالده هالالای مزمنو بالاله دلیالالل وجود بیمالالاری

 از این رو. بود ها گالویز خواهندیای از بیمارگسالالالتره

ی به این نیاز فزاینده با رشد فزایندهبرای پاسالخ دهی  

در  راهی به جز ادغام، گرایی در خدمات سالمتمصرف

زیرا ماهیت ، روی نهادهای بیمارسالالتانی نخواهد بود فرا

تر خواهالد بود و برای  هزینالالهپر تر وهالا پیچیالالده درمالان 

، ی پیرهای مزمن جامعهپاسخ دهی به عوارض بیماری

های و مراقبت ۴ینیالاز اسالالالت که سالالالاختارهای بازتوان 

ر ی بو آسایشگاهی در کنار سیستم پیچیده ۳تسالکینی 

ی بیمالارسالالالتالانی که به   پیشالالالرفتاله  ی فنالاوری پالایاله  

ی پایه بر و پزشالالالکی ترمیمی هالای روبوتیالک  جراحی

و  و جایگزینی ارگان بالافتی  - سالالاللولیهالای  فنالاوری 

. (۲۳۳گنجانده شوند )، پردازندآفرینشی میباز پزشکی

مالالاهیالالت ، آینالالده در ابر نظالالام سالالالالمالالت، از این رو

ای خواهد بود که از هالای بزرگ به گونه بیمالارسالالالتالان  

در که  ۵ی بیمارستانیامل مزرعهها شال طیفی از فناوری
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شالالوند پرورش داده می ۲آنجا جانوران برای پیوند زنوی

 های مزمن و صالالالنعت مدیریتتالا برآورد خطر بیماری 

ه ک )با زیر سالالاختی از فناوری اطالعات جامعه سالالالمت

( برخوردار خواهند چنالدین میلیالارد د ری خواهد بود  

 .(۲۶۱و ۲۲۲شد )

نیاز ، نماید که این ابرنهادهای سالالالالمتچنین می

                                                 
1 Xenotransplantation 

های اولیه و های مراقبتی شالالالبکهباله رشالالالد فزاینده 

. (۲۶۴خدمات بیماران سالرپایی را نیز پاسخگو باشند ) 

ظالالام نبالاله توانالالد هالمچنین این مالالدل ابرنهالالادی می 

ی آمریکالا را کالاله از  هزینالالهپر هالالای سالالالالمالت مراقبالت 

بالالا ، منسالالالجم غیر ی خالالدمالالاتهالالای ارائالالهپالالدیالالده

مناسالالب در  هماهنگی کافی و فقدان پاسالالخگویی عدم

. سالالودرسالالانی نماید، (۲۳۷رنج اسالالت )

کشالالور  خوشالالبختانه در نظام سالالالمت

مقدمات برجسالالالته و ، ایران عزیزمالان 

پرپتالانسالالالیلی برای پالاسالالالخگویی به   

در سالالالاختار  ی جدیدنیالازهالای هزاره  

و  درمان، های بهداشالالت شالالبکه ادغام

فراهم آمده اسالالت و  آموزش پزشالالکی

ارزشالالالمندی هالای  همچنین گرانیگالاه 

راهبردی جهالالت  ریزیبالرای برنالالامالاله 

رویالارویی با نیازهای آینده وجود دارد  

به اهداف  هاآن یتوان بر پالایه کاله می 

همچنین نگالالاه . شالالالالدنالالائالالل  هزاره

به سالالمت و مقدم داشتن   هولسالتیک 
 یشگیریقابل پ هاییماریب در بخشبخش سالمت  یینههز: ۷4شکل 

www.takbook.com



 

161 

استقرار نظام و تأکید بر  ۱به درمان در بند  پیشالگیری 

و  سالالالالمت ءبالا اولویالت خالدمات ارتقا    سالالالط  بنالدی 

در نظام آموزش علوم پزشکی  هاآن پیشالگیری و ادغام 

های کالن سالالالمت ( از نقاط قوت سالالیاسالالت4-۲)بند 

برای ، های کالن سالمتبی شالک در سالیاسالت    .اسالت 

ها و پاسالالالخگویی به کم کردن هزینهو  افزایش کیفیت

 های مزمننیاز فزاینده به پیشالالالگیری و درمان بیماری

 زم اسالت که تمهیداتی برای  ، ()به ویژه در سالالمندی 

های قطب بندی جغرافیایی و تشالالالکیل کنسالالالرسالالالیوم

 هایهای پیچیده در سط  دانشگاهپزشکی برای درمان

وم پزشالکی و خدمات بهداشتی درمانی دیده شود و  عل

قوت و آتشالالین و رو به فراموشالالی  پر نیز نباید از امکان

نگر و  ادغام مانند پزشالالکی جامعه های پیشالالینِبرنامه

د در برآورد نیازهای سالمت تواننکه می پزشک خانواده

.غافل شد انقالب ایجاد کنند جمعیت
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 ابرروند دهم:

 (مشارکتی و فردگرایانه، کننده پیشگیری، کننده پیشگویی) P4 پزشکی

 

پزشالالالکی کنونی بر روی عالئم فرد بیمالار تالأکید   

 ،برعکس در پزشکی آینده )پزشکی سیستمی؛ کندمی

 یی ژنتیکی بیماربه صورت مستقیم پایه، (P4پزشکی 

هایی را هالدف قرار داده و کالل جمعیت را به زیر گروه  

های منحصالالر نماید که هر کدام ویژگیبندی می طبقه

تحلیالالل  . بر اسالالالاسفرد خود را خواهنالالد داشالالالته بال 

کی پزش سودمندی برخاسته از رهیافت، پزشکی زیست

P4 ،و سرعت در تشخیص و  ایمنی، کارایی ،ایجاد دقت

با کاربرد  P4در پزشالالکی . ها خواهد بودبیماری درمان

، )مالالاننالالد ژنومیکس امیکسهالالای انقالب در فنالالاوری

 های جدیدی برایرهیافت، (پروتئومیکس، سیتومیکس

درمانی و  های جدیدو نیز یافت شالالیوه ی داروتوسالالعه

پدید خواهند  های سالمتی مراقبتتشالخیصی و ارائه 

 .(۲۲۲آمد )

برخاسالالته از نگاه سالالیسالالتمی  خود  P4پزشالالکی 

 تئوری . بر اسالالاسو بیماری اسالت  نسالبت به سالالمت  

ی بیمار، P4و پزشالالکی  مفهومی پزشالالکی سالالیسالالتمی

 “ با بیماری زدهآشوبهای شبکه ”برخاسالته از پیامد  

دچار بیماری اسالالالت که از یک یا تعدادی  در ارگالان 

بیماری به بسیاری دیگر )با  یزدهآشالالوبهای شالبکه 

 تالش P4پزشکی . کندپیشالرفت بیماری( سرایت می 

 وریمانند فنا، های امیکسکند که با مدد فناوریمی

کریپتومیالالک و پروتئوم و ترانس، ژنوم یالالابیتالوالالی  

و  تر آنالالالیز تالالک سالالاللولهالالای بس پیچیالالدهفنالالاوری

 اطالعاتسالالازی در کمّی، های ملکولیبرداری تصالالویر

با  زدهآشالالالوبهای شالالبکه بیولوژیک و رازگشالالایی از  

طیّ چند  هابا این فناوری. ما را یاری نماید بیمالاری 

هر فردی بالالا ابری حالالاوی میلیالالاردهالالا ، سالالالال آینالالده
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ای احاطه خواهد شالالالد که با های بیولوژیک نقطهداده

توان می ۲به دانش های بزرگهای تبدیل دادهفناوری

یی کننده برای سالمت و پیشگو ۱پذیرهای کنشمدل

از  و بیمالالاری طراحی نمود کالاله در راه پیشالالالگیری

 .(۲۶۵و ۲۶۳) انقالبی ایجاد خواهند کرد، هابیماری

همگرایی ، ای نزدیالالکدر آینالالده، بالاله زبالالان دیگر

 ،های برترفناوری، هاهای سالالیسالالتمی به بیماریرهیافت

                                                 
1 Big Data to Knowledge (BD2K) 
2 Actionable 

و ابزارهالالای  هالالای نوینگیریو انالالدازه تصالالالویر نگالالاری

 P4موجب تولد پزشکی ، محاسالباتی و ریاضالیاتی جدید  

خواهند شالد که پیش از آنکه منتظر شود که بیماری بر  

سال آینده  ۲۲ طی، فرد چیره شود تا واکنش نشان دهد

 یشالالالگوییپمدلی ارائه خواهد داد که پزشالالالکی ماهیت 

 .خواهد داشت در فرد و جامعه کننده و پیشگیرانه

 

 P4 یپزشک یبرا P چهار: ۷۳شکل 
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 .شودیم قلمداد انقالب کی طبابت یایدن در P4 یپزشک - ۲جدول 

 

  

 (Reactive)پزشکی واکنشی 

 پزشکی مبتنی بر شاهد
 کنش گرا P4پزشکی 

(Proactive P4 Medicine) 

 یپالاسالالالخ و واکنش در زمالانی کاله فرد دچار بیمار   

 .شود )بر اساس عالئم(می

کنش فعال در پیش از آنکه فرد دچار بیماری شود )بر اساس مارکرهای پیش 

 عالمتی(.

 سیستم نگهداشت تندرستی درمان -سیستم بیماری 

 محدود و اند  گیریاندازه
های تشالالخیصالالی کامل ژنومی، تسالالت یابیتوالیهای فراوان شالالامل گیریاندازه

 طولی (omics)های امیکس گیریاندازهخونی با پارامترهای با ، 

مراقبت توأم با تشخیص  ، با اسالتاندارد محوربیماری 

 بیماری
 ه دارد.های چندگانگیریمراقبتی که بیشتر تکیه بر اندازه با استاندارد محور؛فرد 

 اند.ها چندان با یکدیگر پیوند نیافتهپرونده
ها بهبودی مداوم  ی آنه ب توان از  نهایت یکپارچه شالالده که میهای بیداده

 را کسب کرد. های سالمتدر راهبردهای مراقبت

پزشکی عمدتاً از طریق  ی اطالعاتدهانتشالار گسالتر  

 گیرد.به تنهایی صورت می پزشکان

ی بیماران موجب افزایش تجربیات به اشترا  گذاشته اجتماعیسالازی  شالبکه 

شان خود ی پزشکانآنها شالده و همچنین بیماران، دانش مربوطه را با مشاوره 

 دهند.انتشار می

 شوند.های بزرگ آزمون میداروها در جمعیت

 فراهم شود. FDAها هزار مورد آمار مورد قبول ده

و یا در همین  ۵۲تر های کوچکهای بیماری به گروهدسالالالتاله بندی جمعیت 

 عمل نمود(. FDAش پذیرتوان به صورت کارآمدتر جهتحدود )که می

ی دانش، تقریباً به صورت پایه بر های سالمتمراقبت

 .شودها انجام میها و یا بیمارستانکامل در درمانگاه

توسالالال  مشالالالتریان  ی دانش در خانه و نیز در درمانگاهپایه بر های سالالالالمتمراقبت

 با اسالالتفاده از کاربرد اطالعات “ ای شالالدهشالالبکهفعال شالالده و  ” مراقبت از سالالالمت

 شوند.انجام می (wireless)بدون سیم  گیریاندازهو ابزارهای  بیولوژی سیستمی

اکتشافی و دانش پزشکی، به صورت عمده هر  دانش

اند ای را به خود اختصاص دادهکدام فضاهای جداگانه

کالاله بالاله صالالالورت اولیالاله از طریق چالالاپ مقالالا ت در 

های معتبر پزشالالکی با یکدیگر تماس حاصالالل ژورنال

 نمایند.  می

های شوند و این عمل از طریق شبکهیکپارچه می دانش اکتشافی و کار طبابت

را  های بالینیشالالالود که دادهای ناهمگن انجام میهای دادهدیجیتالالی و پایگاه 

پیرامون  جهت اهداف اکتشالالافی گردآوری کرده و به صالالورت کارآمد، اطالعات

به  ( را به پزشالالکان،stratifiedهای دسالالته بندی شالالده ) ها و جمعیتبیماری

 دهند.شکلی مداوم انتشار می
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ای نه چندان دور که پرتوهای آن از سال در آینده

خواهیم ، آغاز به درخشش خواهند کردمیالدی  ۱۲۱۲

های ها و سالالالیسالالالتمارگان، هادیالد که تعریف بیماری 

ی تغییر بنیالادینی خواهنالد یافت و شالالالیوه   بیولوژیالک 

با  زدهآشالالالوبهای ی شالالالبکهپیکره”و نگاه به  درمالان 

هم اکنون  دچار چنان انقالبی خواهند شد که“ بیماری

 .نیز تصور آن ممکن است دشوار آید

جایگاهی برای تبلور ، های کلیدر تدوین سیاست

ی هر چند که طی دهه. کنیمیافت نمی P4پزشالالالکی 

ی های استاد گرانقدر عرصهی اندیشهگذشالته در سایه 

، جناب آقای دکتر حسالالالین ملک افضالالاللی، سالالالالمت

ا ب همتایی جهت آشنایی جامعهو بی انهنوآور هایتالش

 رفت کهمفاهیم پزشالالکی مشالالارکتی انجام گردید و می

های پژوهشالالی این مفاهیم نه تنها در سالالط  چارچوب

 ولی در تدوین، ی سالمت فراگیر شودبلکه در گسالتره 

ها و مفاهیم های کالن سالمت به زیر ساختسالیاسالت  

ظام ن تواند در تحوله میپزشالکی مشارکتی و نقشی ک 

 سازیپیاده. ای نشده استداشالته باشد اشاره  سالالمت 

 P4ش مفاهیم پزشالالکی پذیرهایها و زیرسالالاختبنیان

 یهای کالن مندرج در نقشهمنوط به اجرای سالیاست 

 ی سالمت است و بی شک نیل بهعلمی کشور در حوزه

ی آسیای جنوب تبدیل ایران به قطب پزشالالکی منطقه

( بدون توجه به روندها و ۲۳غربی و جهان اسالم )بند 

ی کنونی در جریان پزشکی که در هزاره تغییر پارادایم

 پیراموناین حقیر . نخواهد بود پذیرامکان، باشالالالندمی

ایران  ی علمیدر نقشه P4ی پزشکی تنگناهای توسعه

ی سالالمت به تفصیل بح  نموده است که  در گسالتره 

تواننالد تحلیالل کالن رونالدی مذکور را    عالقمنالدان می 

ما باید ، امّا در یک فراگرد کلی. (۷۱مطالعه بفرمایند )

و نیز تغییرات  ی علم و فنالاوری کالن رونالدهالای حوزه  

نش پزشالالالکی را رصالالالد کرده و با تدوین دا پالارادایمی 

، بنیالالان برافکن و مرز شالالالکن، پالالذیرراهبردهالای کنش 

ش انقالب دیجیتالالالی و اطالعالالاتی در تمالالام پالالذیربالالا

های ها و فراهم آوردن رشد و نموی زیر ساختگسالتره 

 ،های وابسته به ژنومیکسهای نو همانند فناوریفناوری

 هالالای برترهالالا و فنالالاوریو دیگر امیکس میکسپروتئو

های  زم را برای بسالالالته، همچون آنالالیز تک سالالاللول 

در  P4ای پزشکی شکوفایی و به واقعیت رساندن ریشه

کشالالالور و تبالدیالل نظالام سالالالالمالت از بیمار محور به     

.گام برداریم محور تندرستی
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 میا رحا رحمناهللبسم

 

های خدمات آموزشالی، پژوهشالی، بهداشالتی، درمانی و توانبخشالی سالالمت مبتنی بر اصول و ارزش      یارائه -۲

 اسالمی و نهادینه سازی آن در جامعه - انسانی

 های، ارزشالالیابی و تعلیم و تربیت اسالالاتید و دانشالالجویان و مدیران و تحول در محی  ارتقاء نظام انتخاب -۲-۲

 ایهای اسالمی، اخالق پزشکی و آداب حرفهعلمی و دانشگاهی متناسب با ارزش

 یهای ارائههای اجتماعی خود و اسالالالتفاده از ظرفیت محی ولیتئسالالالازی مردم از حقوق و مسالالالآگالاه  -۲-۱

 رشد معنویت و اخالق اسالمی در جامعههای سالمت برای مراقبت

 های اجرایی و مقررات با رعایت: قوانین، سیاست یتحقق رویکرد سالمت همه جانبه و انسان سالم در همه -۱

 اولویت پیشگیری بر درمان -۱-۲

 های بهداشتی و درمانیروزآمد نمودن برنامه -۱-۱

 مت مبتنی بر شواهد معتبر علمیسال یهای تهدید کنندهکاهش مخاطرات و آلودگی -۱-۴

 ایهای کالن توسعهپیوست سالمت برای طرح یتهیه -۱-۳

 آسیای جنوب غربی یهای سالمت برای دستیابی به جایگاه اول در منطقهارتقاء شاخص -۱-۵

ای اجرهای پایش، نظارت و ارزیابی برای صیانت قانونمند از حقوق مردم و بیماران و اصالح و تکمیل نظام -۱-۶
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 های کلیصحی  سیاست

ایرانی، تحکیم بنیان خانواده، رفع موانع  -ارتقاء سالالالالمت روانی جامعه با ترویج سالالالبک زندگی اسالالالالمی   -۴

 های سالمت روانیهای اخالقی و معنوی و ارتقاء شاخصآفرین در زندگی فردی و اجتماعی، ترویج آموزش تنش

دارویی، واکسالالن، محصالالو ت  یها و مواد اولیهبرای تولید فرآوردههای مورد نیاز ایجاد و تقویت زیرسالالاخت - ۳

 المللیزیستی و ملزومات و تجهیزات پزشکی دارای کیفیت و استاندارد بین

بندی و راهنماهای تجویز صرفاً بر اساس نظام سط  یساماندهی تقاضا و ممانعت از تقاضای القائی و اجازه - ۵

گذاری و نظارت کارآمد بر تولید، مصالالرف و واردات دارو، ویی ملی کشالالور و سالالیاسالالتبالینی، طرح ژنریک و نظام دار

 صادرات یداخلی و توسعه دواکسن، محصو ت زیستی و تجهیزات پزشکی با هدف حمایت از تولی

آحاد مردم از سالالالبد غذایی سالالالالم، مطلوب و کافی، آب و هوای  یمندی عاد نهتأمین امنیت غذایی و بهره -۶

ای های بهداشتی ایمن همراه با رعایت استانداردهای ملی و معیارهای منطقهمکانات ورزشی همگانی و فرآوردهپا ، ا

 و جهانی

سالمت با هدف پاسخگویی، تحقق عدالت و  یتفکیک وظایف تولیت، تأمین مالی و تدار  خدمات در حوزه -۷

 خدمات درمانی مطلوب به مردم به شرح ذیل:  یارائه

های راهبردی، ارزشیابی و نظارت های اجرایی، برنامه ریزیگذارییت نظام سالالمت شالامل سالیاسالت    تول -۷-۲

 توس  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مدیریت منابع سالالالالمت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشالالالت، درمان و آموزش پزشالالالکی و   -۷-۱

 همکاری سایر مراکز و نهادها

 های دولتی، عمومی و خصوصیتوس  ارائه کنندگان خدمت در بخشتدار  خدمات  -۷-۴

 هماهنگی و ساماندهی امور فوق مطابق ساز و کاری است که قانون تعیین خواهد کرد. -۷-۳

های جامع و یکپارچه سالمت با محوریت عدالت و تأکید افزایش و بهبود کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت -4

 بهداشتی و درمانی منطبق بر یوری در قالب شبکهشالفاف، اثربخشالی، کارآیی و بهره   بر پاسالخگویی، اطالع رسالانی  

www.takbook.com



 

111 

 :نظام سط  بندی و ارجاع از طریق

های سالمت، آموزش و خدمات های متقن و علمی در مراقبتگیری و اقدام مبتنی بر یافتهترویج تصمیم -4-۲

بندی با اولویت خدمات ارتقاء مت، اسالالتقرار نظام سالالط  های سالالالبا تدوین اسالالتانداردها و راهنماها، ارزیابی فناوری

 ها در نظام آموزش علوم پزشکیسالمت و پیشگیری و ادغام آن

های سالمت با استقرار و ترویج نظام حاکمیت بالینی و تعیین افزایش کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت -4-۱

 استانداردها

معلو ن کشور با هدف ارتقاء سالمت و  یرای جانبازان و جامعهجامع مراقبتی، حمایتی ب یتدوین برنامه -4-۴

 توانمندسازی آنان

 های بهداشتی و درمانی با هدف:کمی و کیفی بیمه یتوسعه -۳

 درمان یپایه یهمگانی ساختن بیمه -۳-۲

های نهها برای آحاد جامعه و کاهش سهم مردم از هزیدرمان توسال  بیمه  یپوشالش کامل نیازهای پایه  -۳-۱

 درمان تا آنجا که بیمار جز رنج بیماری، دغدغه و رنج دیگری نداشته باشد.

های قانونی و شفاف تکمیلی در چارچوب دستورالعمل یپایه توسال  بیمه  یخدمات فراتر از بیمه یارائه -۳-۴

 شد.درمانی همواره از مطلوبیت  زم برخوردار با یخدمات پایه یای که کیفیت ارائهبه گونه

های پایه و تکمیلی توس  وزارت بهداشت خدمات جامع بهداشتی و درمانی در سط  بیمه یتعیین بسته -۳-۳

د و ئها با حذف اقدامات زاای و نظارت مؤثر تولیت بر اجرای دقیق بسالالالتهها توسالالال  نظام بیمهو درمان و خرید آن

 انمعاینه، تشخیص بیماری تا درم یهای غیرضروری در چرخههزینه

 درمانی یخدمات بیمه یتقویت بازار رقابتی برای ارائه -۳-۵

های سالمت مبتنی بر شواهد و بر اساس ارزش افزوده با حق فنی واقعی خدمات و مراقبت یتدوین تعرفه -۳-۶

 یکسان برای بخش دولتی و غیردولتی

های درآمد عاد نه و ترغیب انگیزهیی، ایجاد ااصالح نظام پرداخت مبتنی بر کیفیت عملکرد، افزایش کار -۳-۷
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 های ارتقاء سالمت و پیشگیری در مناطق محروممثبت ارائه کنندگان خدمات و توجه خاص به فعالیت

 تأمین منابع مالی پایدار در بخش سالمت با تأکید بر: -۲۲

 هاها و فعالیتشفاف سازی قانونمند درآمدها، هزینه -۲۲-۲

خدمات بهداشتی و درمانی، از تولید ناخالص  یناسب با ارتقاء کیفیت در ارائهافزایش سهم سالمت، مت -۲۲-۱

ق انداز تحقعمومی دولت به نحوی که با تر از میانگین کشورهای منطقه باشد و اهداف سند چشم یداخلی و بودجه

 یابد.

 آور سالمتوضع عوارض بر محصو ت و مواد و خدمات زیان -۲۲-۴

های بهداشالالت و درمان با هدف تأمین عدالت و به بخش سالالالمت و هدفمندسالالازی یارانه پرداخت یارانه -۲۲-۳

 های پایین درآمدیویژه در مناطق غیربرخوردار و کمک اختصاصی به اقشار نیازمند و دهکه ارتقاء سالمت ب

و جامعه در فرد، خانواده  یی، توانمندی و مشالارکت ساختارمند و فعا نه پذیرافزایش آگاهی، مسالؤولیت   -۲۲

ای کشور تحت های فرهنگی، آموزشی و رسانهتأمین، حفظ و ارتقاء سالالمت با اسالتفاده از ظرفیت نهادها و سالازمان   

 نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 بازشناسی، تبیین، ترویج، توسعه و نهادینه نمودن طب سنتی ایران -۲۱

های علمی و نوآوری یارت جهاد کشاورزی و حمایت از توسعهترویج کشت گیاهان دارویی تحت نظر وز -۲۱-۲

 های دارویی سنتی تحت نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیفرآورده یفنی در تولید و عرضه

 های مرتب  با آنهای تشخیصی و درمانی طب سنتی و فرآوردهاستاندارد سازی و روزآمد کردن روش -۲۱-۱

 طب سنتی یا سایر کشورها در زمینهتبادل تجربیات ب -۲۱-۴

 خدمات طب سنتی و داروهای گیاهی ینظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر ارائه -۲۱-۳

های افزایی تجربیات و روشبرقراری تعالامالل و تبالادل منطقی میان طب سالالالنتی و طب نوین برای هم    -۲۱-۵

 درمانی

 تغذیه یاصالح سبک زندگی در عرصه -۲۱-۶
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کیفی و کمی نظام آموزش علوم پزشالکی به صالورت هدفمند، سالمت محور، مبتنی بر نیازهای    یتوسالعه  -۴۲

ای و دارای مهارت و جامعه، پاسالالالخگو و عاد نه و با تربیت نیروی انسالالالانی کارآمد، متعهد به اخالق اسالالالالمی حرفه

 های متناسب با نیازهای مناطق مختلف کشورشایستگی

ژوهش علوم پزشالالکی با رویکرد نظام نوآوری و برنامه ریزی برای دسالالتیابی به مرجعیت  تحول راهبردی پ -۲۳

آسیای جنوب غربی و جهان  یخدمات پزشکی و تبدیل ایران به قطب پزشکی منطقه یعلمی در علوم، فنون و ارائه

 اسالم

  

www.takbook.com



 

181 

 

www.takbook.com



 

  

 كتابنامه
 

 

www.takbook.com



 

182 

 

 

 

 

 

www.takbook.com



 

183 

 

 

 

 

 

 
1) From Megatrend to Innovation The Z_punkt Megatrend Analysis. (Accessed 23 June 

2014 at http://www.z-punkt.de/fileadmin/be_user/englisch/V_Newsletter/V_2011_1_ 
Future_News /From_Megatrend_to_Innovation.pdf). 

2) Schwenker B, Raffel T. THOUGHTS megatrends - Roland Berger. (Accessed 23 June 

2014 at http://www.rolandberger.com/media/pdf/Roland_Berger_RBSE_THOUGHTS 
_Megatrends_E_20120720.pdf). 

3) Moller, Klaus-Johannes (2012) A critical review of the megatrends and their 

implications for procurement. (Accessed 23 June 2014 at http://essay.utwente.nl/ 
61742). 

4) Linda Kool,Annemieke de Korte,Miriam Leis,Sander van der Molen. Megatrends: a 

broad outlook on innovation.pp27.(2010) (accessed 13 August 2014 at http://www.hbo-

engineering.nl/groepsdocumenten/megatrends_tno_report_06511.pdf). 

5) Moller KJ. (2012). A critical review of the megatrends and their implications for 

procurement.pp 5-6. (accessed 13 August 2014 at http://essay.utwente.nl/61742/1 /MSc 
_KJ_M%C3%B6ller.pdf). 

6) Excerpts from megatrends by John Naisbitt. (Accessed 23 June 2014 at 

www.nccppr.org/drupal/system/files). 

7) Prandecki, K.  Nawrot, K. A.  Fronia, M.  Wawrzyński, M. Megatrends and Sustainable 

Development.2013 (accessed 13 August 2014 http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/ 
bwmeta1.element.baztech-f45ee009-ad59-48fd-b6db-b8cc9f46a8a0). 

www.takbook.com



 

184 

8) World’s Top Global Mega Trends To 2020 and Implications to Business, Society and 

Cultures. (accessed 13 August 2014 at http://www.bar-oriyan.com/Portals/0/mega%20 
trands%20exec%20summary%20v3%20(1).pdf). 

9) About the megatrends. (accessed 13 August 2014 at http://www.haygroup.com 

/leadership2030/about-the-megatrends.aspx?show=n) 

10) From megatrend to microtrend . Delphi Trend Comment No 1 - 2011. (accessed 13 

August 2014 http://www.delphifund.com/site/DelphiEN.nsf/Get/get3096c91ae524436 
b1ef26dee7040 cef5/$FILE/EN_Trendkommentar-01-11.pdf). 

11) Mark A Beaver. Benedict Report. (accessed 13 August 2014 

http://benedictfinancial.com/wp-content/uploads/2012/09/2012-SEPTEMBER-THE-

NEXT-GREAT-MEGATREND-FINAL-9-12.pdf). 

12) Klaus E. TOP 12 MEGATRENDS TOWARD 2020. (accessed 13 August 2014 

http://www.joelconsulting.com/megatrends.htm). 

13) Z_punkt. 20 megatrends.  (accessed 13 August 2014 at http://www.z-punkt.de/fileadmin 
/be_user/englisch/D_Downloads/Megatrends_Update_EN.pdf) 

14) Global Megatrends. (accessed 13 August 2014 at 

http://www.wbgu.de/fileadmin/templates/dateien/veroeffentlichungen/factsheets/fs2011

 -fs3/wbgu_fs3_2011_en.pdf) 

15) From Megatrend to Innovation The Z_punkt Megatrend Analysis. (accessed 13 August 

2014 at http://www.z-punkt.de/fileadmin/be_user/englisch/V_Newsletter/V_2011_1_ 
Future_News/ From_Megatrend_to_Innovation.pdf). 

16) From Megatrend to Innovation The Z_punkt Megatrend Analysis. (accessed 13 August 

2014 at http://www.z-punkt.de/fileadmin/be_user/englisch/V_Newsletter/V_2011_1_ 
Future_News/ From_Megatrend_to_Innovation.pdf). 

17) Yan Q. The integration of personalized and systems medicine: bioinformatics support 

for pharmacogenomics and drug discovery. Methods Mol Biol 2008; 448: 1-19. 

18) Hood L. Systems Biology and P4 Medicine: Past, Present, and Future. Rambam 

Maimonides Med J 2013; 4: e0012. 

www.takbook.com



 

185 

19) Hood L, Flores M. A personal view on systems medicine and the emergence of proactive 

P4 medicine: predictive, preventive, personalized and participatory. N Biotechnol 2012; 

29: 613-24. 

20) Yan Q. The integration of personalized and systems medicine: bioinformatics support 

for pharmacogenomics and drug discovery. Methods Mol Biol 2008; 448: 1-19. 

21) Hood L, Tian Q. Systems approaches to biology and disease enable translational 

systems medicine. Genomics Proteomics Bioinformatics 2012; 10: 181-5 

22) Sobradillo P, Pozo F, Agustí A. P4 medicine: the future around the corner. Arch 

Bronconeumol 2011; 47: 35-40. 

23) Auffray C, Chen Z, Hood L. Systems medicine the future of medical genomics and 

healthcare. Genome Med 2009; 1: 2. 

24) Ahn AC, Tewari M, Poon CS, et al. The clinical applications of a systems approach. 

PLoS Med 2006; 3: e209. 

25) Levi F (2011) Advancing systems medicine and therapeutics through biosimulation : 

Interface Focus (accessed 13 August 2014 at http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/ 

PMC3262250/pdf/rsfs20100019.pdf) 

26) Polidori D,Trimmer J (2003) Bringing advanced therapies to market faster: a role for 

biosimulation?:Diabetes Voice (accessed 13 August 2014 at https://www.idf.org/sites/ 
default/files/attachments/article_62_en.pdf) 

27) E. Mosekilde et al. (eds.), Biosimulation in Biomedical Research, Health Care and Drug 

Development, DOI 10.1007/978-3-7091-0418-7 2, © Springer-Verlag/Wien 2012 

28) Models that take drugs, The Economist,June 9th 2005 

29) BIOSIMULATION: ADVAN CEMENT IN THE PATHWAY OF DRUG DISCOVERY 

AND DEVELOPMENT (accessed 13 August 2014 at http://www.globalresearchonline 
.net/journalcontents/Volume3issue2/Article%20018.pdf) 

30) Bangs A, Predictive Biosimulation and Virtual Patients in Pharmaceutical R&D 

(accessed 13 August 2014 at http://www.pages.drexel.edu/~sbs34/Bangs_Predictive 
_Biosimulation_and_ Virtual_Patients_in_Pharmaceutical_RD.pdf) 

www.takbook.com



 

186 

31) Technology convergence. (accessed 13 August 2014 at http://www.haygroup 
.com/downloads/MicroSites/L2030/Hay_Group_Technology_ convergence_2014.pdf) 

32) C.IMPROVING HUMAN HEALTH AND PHYSICAL CAPABILITIES. (accessed 13 

August 2014 at http://www.wtec.org/ConvergingTechnologies/Report/NBIC_C_ 
Physica lCapabilities.pdf) 

33) Maurits Doorn. Converging Technologies. (accessed 13 August 2014 at http://stt.nl/wp 
/wp-content/uploads/2013/02/STT71-converging_technologies-publicatie-2006.pdf) 

34) Roco M.C. , Bainbridge W.S. Converging Technologies for Improving Human 

Performance: Integrating From the Nanoscale. Journal of Nanoparticle Research. 

August 2002, Volume 4, Issue 4, pp 281-295 

35) Arenaza S. TECHNOLOGICAL CONVERGENCE. (accessed 13 August 2014 at 

http://www.itu.int/osg/spu/youngminds/2007/essays/ArenazaSonia.pdf) 

36) Swierstra T, Boenink M, B. Walhout, R. Van Est. Converging Technologies, Shifting 

Boundaries. NanoEthics. December 2009, Volume 3, Issue 3, pp 213-216. 

37) The Convergence of the Life Sciences, Physical Sciences, and Engineering. (accessed 

13 August 2014 at http://dc.mit.edu/sites/dc.mit.edu/files/MIT%20White%20Paper%20 
on%20 Convergence.pdf) 

38) MC Roco, WS Bainbridge.The new world of discovery, invention, and innovation: 

convergence of knowledge, technology, and society. (accessed 13 August 2014 

https://www.nsf.gov/crssprgm/nano/MCR_13-0831_ConvergenceKTS_Roco+ 
Bainbridge_ JNR2013_17p.pdf) 

39) Microprocessors configured more like brains than traditional chips could soon make 

computers far more astute about what’s going on around them. (accessed 13 August 

2014 at http://www.technologyreview.com/featuredstory/526506/neuromorphic-chips/) 

40) The ability to create primates with intentional mutations could provide powerful new 

ways to study complex and genetically baffling brain disorders. (accessed 13 August 

2014 at http://www.technologyreview.com/featuredstory/526511/genome-editing/) 

www.takbook.com



 

181 

41) A new map, a decade in the works, shows structures of the brain in far greater detail 

than ever before, providing neuroscientists with a guide to its immense complexity. 

(accessed 13 August 2014 at http://www.technologyreview.com/featuredstory/526501/ 
brain-mapping/) 

42) Betty Y.S. Kim.Nanomedicine.2010 .N Engl J Med 2010; 363:2434-2443 (accessed 13 

August 2014 at http://blog.biocision.com/wp-content/uploads/2011/04/nanomedicine_ 

NEJM2010.pdf) 

43) Abeer A. Future Medicine: Nanomedicine.2012 (accessed 13 August 2014 at 

http://medind.nic.in/jav/t12/i3/javt12i3p187.pdf) 

44) European Science Foundation nanomedicine report  www.esf.org/publication/214/ 

Nanomedicine.pdf 

45) US NIH Nanomedicine road map http://nihroadmap.nih.gov/nanomedicine/ 

46) Sanjeeb K Sahoo. Applications of Nanomedicine. (accessed 13 August 2014 

http://www.asiabiotech.com/publication/apbn/09/english/preserved-docs/0920/ 

1048_1050.pdf) 

47) Tumor on a chip microfluidic device measures in vivo nanoparticle behavior. (accessed 

13 August 2014 at http://www.futuremedicine.com/doi/pdf/10.2217/nnm.13.211) 

48) Roco MC. Nanotechnology: convergence with modern biology and medicine. Curr Opin 

Biotechnol. 2003 Jun;14(3):337-46. (accessed 13 August 2014 at http://www.che. 

utexas.edu/research/biomat/PDFReprints/Nanotech,%20converg%20with%20modern

%20bio%20and%20medicine.pdf) 

49) Jang SF, Liu WH, Song WS, et al. Nanomedicine-Based Neuroprotective Strategies in 

Patient Specific-iPSC and Personalized Medicine. Int J Mol Sci. Mar 2014; 15(3): 

3904–3925. (accessed 13 August 2014 at http://www.mdpi.com/1422-0067/15/3/3904) 

50) Young, Wilson; D'Souza, Sunita L.; Lemischka, Ihor R.; Schaniel, Christoph. Patient-

specific Induced Pluripotent Stem Cells as a Platform for Disease Modeling, Drug 

Discovery and Precision Personalized Medicine. (accessed 13 August 2014 at 

http://omicsonline.org/patient-specific-induced-pluripotent-stem-cells-as-a-platform-

for-disease-modeling-drug-discovery-and-precision-personalized-medicine-2157-

7633.S10-010.pdf) 

www.takbook.com



 

188 

51) Carlijn Bouten. Tissue Models.pp 118-164 (accessed 13 August 2014 at http://stt.nl/wp/ 

wp-content/uploads/2013/02/STT71-converging_technologies-publicatie-2006.pdf) 

52) Regenerative Medicine in Germany.2010.pp 51 (accessed 13 August 2014 at 

http://www.biotechnologie.de/BIO/Redaktion/PDF/de/Broschueren/regmed-

eng,property=pdf,bereich=bio,sprache=de,rwb=true.pdf) 

53) Mathur A, Loskill P, Hong S, et al. Human induced pluripotent stem cell-based 

microphysiological tissue models of myocardium and liver for drug development.( 

accessed 13 August 2014 at http://stemcellres.com/content/4/S1/S14) 

54) Lee PJ, Hung PJ, Lee LP: An artificial liver sinusoid with a microfluidic endothelial-

like barrier for primary hepatocyte culture.Biotechnol Bioeng 2007, 97:1340-1346. 

55) Kim C. Disease modeling and cell based therapy with iPSC: future therapeutic option 

with fast and safe application. Blood Res. 2014 Mar;49(1):7-14. 

56) Terrenoire C, Wang K, Tung KW, et al. Induced pluripotent stem cells used to reveal 

drug actions in a long QT syndrome family with complex genetics. J Gen Physiol. 

2013;141:61–72. 

57) Polykandriotis E, Popescu LM, Horch RE. Regenerative medicine: then and now--an 

update of recent history into future possibilities. J Cell Mol Med. 2010 Oct;14(10):2350-

8. 

58) Chen C, Hu Z, Liu S, Tseng H. Emerging trends in regenerative medicine: a 

scientometric analysis in CiteSpace. Expert Opin Biol Ther. 2012 May;12(5):593-608. 

59) Gert Meijer, Clemens van Blitterswijk. Future Perspectives of Regenerative 

Medicine.pp 58-72 accessed 13 August 2014 at http://stt.nl/wp/wp-content/uploads 

/2013/02/STT71-converging_technologies-publicatie-2006.pdf) 

60) Levin M (2011) The wisdom of the body: future techniques and approaches to 

morphogenetic fields in regenerative medicine, developmental biology and cancer 

(accessed 13 August 2014 at http://www.futuremedicine.com/doi/pdf/10.2217/rme. 

11.68) 

www.takbook.com



 

189 

61) Regenerative Medicine: Industry Briefing.2009.pp 3,6 (accessed 13 August 2014 at 

http://www.marsdd.com/wp-content/uploads/2011/02/MaRSReport-Regenerative-

Medicine.pdf) 

62) José A. Andrades (2014) Stem cells therapy for regenerative medicine: Principles of 

present and future practice  (accessed 13 August 2014 at http://www.red-tercel.com/wp-

content/uploads/2014/02/JBiSE_2014012910510210.pdf) 

63) Gorman C (2013) What's Next for Stem Cells and Regenerative Medicine? (accessed 13 

August 2014 at http://www.scientificamerican.com/article/regenerative-medicine-

whats-next-stem-cells/) 

64) Regenerative medicine Report (accessed 13 August 2014 at 

http://www.publications.parliament.uk/pa/ld201314/ldselect/ldsctech/23/23.pdf) 

65) The new science of personalized medicine: Translating the promise into practice.2009. 

(accessed 13 August 2014 at http://capitalgroupholdings.com/files/The-New-Science-

of-Personalized-Medicine.pdf) 

66) Branzén K. Personalized Medicine, A new era for healthcare and industry.(2013). 

(accessed 13 August 2014 at http://ec.europa.eu/digital-agenda/futurium/sites/futurium/ 

files/futurium/library/Branz%C3%A9n%20-%202013%20-%20Personalized%20 

Medicine(2).pdf) 

67) Personalized Medicine: Trends and prospects for the new science of genetic testing and 

molecular diagnostics.(2012) (accessed 13 August 2014 at 

http://www.unitedhealthgroup.com/~/media/UHG/PDF/2012/UNH-Working-Paper-

7.ashx) 

68) Chouchane L, Mamtani R, Dallol A, and Sheikh JI. Personalized medicine: a patient - 

centered paradigm. J Transl Med. 2011; 9: 206. (accessed 14 August 2014 at 

http://www.translational-medicine.com/content/9/1/206) 

69) Clinical Utility of Personalised Medicine. (accessed 13 August 2014 at 

http://www.nhmrc.gov.au/_files_nhmrc/publications/attachments/ps0001_clinical_utili

ty_personalised_medicine_feb_2011.pdf) 

www.takbook.com



 

191 

70) Omics in personalised medicine. (accessed 13 August 2014 at http://www.fp7.org.tr/ 

tubitak_content_files/Health/summary-report-omics-for-personalised-medicine-

workshop_en.pdf) 

71) Pothier K , Gustavsen G. Combating complexity: partnerships in personalized medicine. 

(accessed 13 August 2014 at http://www.futuremedicine.com/doi/pdf/10.2217/pme 

.13.28) 

. انتشارات دانشگاه علوم P4 یپزشک ،یستمیس ی، پزشک یندها ی. پزشکیدمج یاسالد   یرج،پور، ا یبن (۷۱
 .۲۴۳۴بوشهر.  یپزشک

73) Stein Z. Modeling the Demands of Interdisciplinarity: Toward a framework for 

Evaluating Interdisciplinary Endeavors. Integral Rev 2007; 4: 91-107. 

 هر.بوشالال یانتشالالارات دانشالالگاه علوم پزشالالک .یدر پزشالالک یارشالالته یانم یافتره یه. نظریرجا پور، ینب (۷۳
۲۴۳۱. 

75) Seipel M. Interdisciplinarity: An Introduction. The University of Texas at 

Arlington.(Accessin March 04, 2012 at 

http://www.uta.edu/faculty/repko/INTS_2301/SEIPEL.pdf). 

76) Klein JT, Newell WH. Advancing Interdisciplinary Studies. In: Newell WH, editor, 

Interdisciplinarity: Essays from the Literature. New York: College Entrance 

Examination Board; 1998: p.3-22. 

77) Bindler RC, Richardson B, Daratha K, Wordell D. Interdisciplinary health science 

research collaboration: strengths, challenges, and case example. Appl Nurs Res 2010. 

[Epub ahead of print]. 

78) Aboelela SW, Larson E, Bakken S, et al. Defining interdisciplinary research: 

conclusions from a critical review of the literature. Health Serv Res 2007; 42: 329-46. 

لوم . انتشارات دانشگاه عمحور ییدانا و اقتصاد یکاسالمت آمر یمل یادبن یعلم ی. نقشاله یرجپور، ا ینب (۷۳
 .۲۴4۷بوشهر.  یپزشک

www.takbook.com



 

191 

80) Thinking Across Disciplines. Interdisciplinarity in Research and Education. 

FUHU.(Access in March 04, 2012 athttp://fuhu.dk/filer/FBE/Publikationer/ thinking_ 

across.pdf). 

81) Rosenfield PL. The potential of transdisciplinary research for sustaining and extending 

linkages between the health and social sciences.Soc Sci Med 1992; 35: 1343-57. 

82) Flinterman JF, Teclemariam-Mesbah R, Broerse JEW, et al. Transdisciplinary: the new 

challenge for biomedical research. Bull Sci 2001; 21: 253-66. 

83) Bernard-Bonnin AC, Stachenko S, Bonin D, Charette C, Rousseau E. Self-management 

teaching programs and morbidity of pediatric asthma: a meta-analysis. J Allergy Clin 

Immunol 1995; 95: 34-41. 

84) Newell WH. A theory of interdisciplinary studies. Issues in Integrative Studies 

2001;19:1-25. 

85) Ben-Shlomo Y, Kuh D. A life course approach to chronic disease epidemiology: 

conceptual models, empirical challenges and interdisciplinary perspectives. Int J 

Epidemiol 2002; 31: 285-93. 

86) Diez Roux AV. Integrating Social and Biologic Factors in Health Research: A System 

View. Ann Epidemiol 2007;17:569–574. 

87) Part II – Full Text of Announcement. Office of Extramural Research.(Access in March 

04, 2012 at http://grants.nih.gov/grants/guide/pa-files/PA-11-077.html#PartII). 

انتشارات دانشگاه علوم  .محور ییدانا و اقتصاد یکاسالمت آمر یمل یادبن یعلم ی. نقشاله یرجا پور، ینب (44
 .۲۴4۷ بوشهر. یپزشک

89) Leischow SJ, Best A, Trochim WM, et al. Systems Thinking to Improve the Public's 

Health. Am J Prev Med 2008; 35(2S): S196-203. 

 یمکمل در کشورها یدرمان هاییمهبر ساختار ب ی. مروریاسالالم  یمجلس شالورا  یهامرکز پژوهش (۳۲
 (http://rc.majlis.ir/fa/report/download/729062) ۲۴4۴ یرماه. تیرانمنتخب و ا

91) Wilensky GR. The shortfalls of "Obamacare". N Engl J Med. 2012 Oct 18;367(16): 

1479-81. 

www.takbook.com



 

192 

92) Eibner C1, Hussey PS, Girosi F. The effects of the Affordable Care Act on workers' 

health insurance coverage. N Engl J Med. 2010 Oct 7;363(15):1393-5. 

93) Miller H, Vandervelde A, Russo G. Healthcare Megatrends:The future of healthcare 

financing and delivery. (Accessed 23 June at http://cdn.medicexchange.com). 

94) Huber R. Health Care Megatrends Outlined at Feb. 24 Omenn Lecture. Mar 3, 2014. 

(Accessed at 23 June at http://wws.princeton.edu/news-and-events/news/item/health-

care-megatrends-outlined-feb-24-omenn-lecture). 

95) Ubel P. Obamacare And The End Of Employer-Based Health Insurance. (Accessed 23 

June at http://www.forbes.com/sites/peterubel/). 

96) Enthoven AC1, Fuchs VR. Employment-based health insurance: past, present, and 

future. Health Aff (Millwood). 2006 Nov-Dec;25(6):1538-47. 

http://www.taminpress.com/wp-) درمالالان یاجتمالالاع هالالاییمالالهب ینظر یبالر مالبالالانال    یمالرور  (۳۷

Darman.pdf-SEO-SSO-content/uploads/ssofiles/67) 

. ۲۴۳۲. بالالهالالمالالن سالالالالالمالالت گالالذاریسالالالالیالالاسالالالالت در  یالالمالاله. نالالقالالش بالالیعالاللالال حسالالالالن زاده (۳4
(http://pte.ir/files_site/files/r_5_130209114516.pdf) 

. یرانا درمان یمهدر بازار ب ی. انتخاب نامساعد و مخاطرات اخالقیمهد یانباج یحداد کشالاورز، زمرد  (۳۳
 ۲۴44، زمستان ۱ه ، شمار۳۳. دوره یاقتصاد یقاتمجله تحق

100) Enders T Brown B, Smith M, et al. 10 Megatrends Shaping Healthcare’s Next 10 Years. 

(Accessed at 23 June at http://www.manatt.com/10-Megatrends-Shaping-Healthcares-

Next-10-Years.aspx#sthash.VqxNG6hi.dpuf). 

101) 4 healthcare mega-trends – FierceHealthcare. Feb 20, 2014. (Accessed 23 June at 

www.fiercehealthcare.com/story/4-healthcare-mega-trends/2014-02-20). 

102) Weinstein RS, Lopez AM, Joseph BA, Erps KA, Holcomb M, Barker GP, Krupinski EA. 

Telemedicine, telehealth, and mobile health applications that work: opportunities and 

barriers. Am J Med. 2014 Mar;127(3):183-7. 

www.takbook.com



 

193 

103) Waki K, Fujita H, Uchimura Y, Omae K, Aramaki E, Kato S, Lee H, Kobayashi H, 

Kadowaki T, Ohe K . DialBetics: A Novel Smartphone-based Self-management Support 

System for Type 2 Diabetes Patients. J Diabetes Sci Technol. 2014 Mar 13;8(2):209-

215. 

104) Forman DE, LaFond K, Panch T, Allsup K, Manning K, Sattelmair J. Utility and 

Efficacy of a Smartphone Application to Enhance the Learning and Behavior Goals of 

Traditional Cardiac Rehabilitation: A FEASIBILITY STUDY.J Cardiopulm Rehabil 

Prev. 2014 May 23. 

105) Börve A, Dahlén Gyllencreutz J, Terstappen K, Johansson Backman E, Aldenbratt A, 

Danielsson M, Gillstedt M, Sandberg C, Paoli J. Smartphone Teledermoscopy 

Referrals: A Novel Process for Improved Triage of Skin Cancer Patients. Acta Derm 

Venereol. 2014 Jun 10. 

106) O'Connor P, Byrne D, Butt M, Offiah G, Lydon S, Mc Inerney K, Stewart B, Kerin MJ. 

Interns and their smartphones: use for clinical practice. Postgrad Med J. 2014 

Feb;90(1060):75-9. 

107) Derbyshire E, Dancey D. Smartphone Medical Applications for Women's Health: What 

Is the Evidence-Base and Feedback? Int J Telemed Appl. 2013;2013:782074/ 

108) Forbes/Insights. Getting From Volume to Value inHealth Care: Balancing Challenges 

& Opportunities (Accessed 23 June 2014 at  http://www.forbes.com/forbesinsights 

/allscripts/#sthash.ounOKtcW.dpuf). 

109) Miller HD.Health Aff (Millwood). From volume to value: better ways to pay for health 

care. 

110) Transforming Healthcare - From Volume to Value. Thailand- KPMG- Research. Sep 

2012. (Accessed 23 June 2014 at www.kpmg.com). 

111) Value-based Purchasing: A Strategic Overview for Health Care Industry Stakeholders. 

Deloitte Center for Health Solutions. (Accessed 23 June 2014 www.deloitte.com/.../ 

US_CHS_ValueBasedPurchasing). 

112) Main T, Slywotzky. The Volume-to-Value Revolution - Oliver Wyman. Spring 2013. 

(Accessed 23 June 2014 at www.oliverwyman.com). 

www.takbook.com



 

194 

113) Evans AC. Accountable Care Reflects Paradigm Shift from Volume to Value. March 

29th, 2013. (Accessed 23 June 2014 at http://hin.com/blog/2013/03/29/guest-post-

accountable-care-reflects-paradigm-shift-from-volume-to-value/). 

114) Big Data to Knowledge. (Accessed 15 March 2014 at http://commonfund.nih.gov/ 

Bd2k/overview). 

115) Shi ZD, Wu H, Ruddy B, Griffiths GL. Imaging Probe Development Center: a National 

Institutes of Health core synthesis resource for imaging probes. J Biomed Opt 2007;12: 

051502. 

116) Zerhouni E. Medicine. The NIH Roadmap. Science New York, NY 2003; 302: 63-72. 

117) Zehrouni AE. Translational and Clinical Science – Time for a New Vision. N Eng J Med 

2005; 353: 1621-3.( Access 25 February 2008 at http://content.nejm.org/cgi/reprint/ 

353/15/1621.pdf) 

118) Kwon SW. Surviving in the era of Big Data. Blood Research 2013;48:167-8. 

119) Dutton S. Change How You Work, Live, And Communicate With These 6 Megatrends. 

March 19, 2014. (Accessed 23 June 2014 at https://blogs.sap.com/innovation). 

120) Choudhury S,  Fishman JR,  McGowan ML, et al.  Big data, open science and the brain: 

lessons learned from genomics. Front. Hum. Neurosci., 16 May 2014 

121) Chen J, Qian F, Yan W, Shen B. Translational biomedical informatics in the cloud: 

present and future. Biomed Res Int. 2013;2013:658925. doi: 10.1155/2013/658925. 

Epub 2013 Mar 17. 

 ی. نقشه جامع علمیستیزو علوم  سالمت یتخصص یته. کمیو آموزش پزشک وزارت بهداشت، درمان (۲۱۱
 .۲۴44سالمت. 

123) Deaton A. Health in an Age of Globalization. NBER Working Paper No. 10669 Issued 

in August 2004. (accessed 23 June 2014 at http://www.nber.org/papers/w10669). 

124) Woodward D, Drager N, Beaglehole R, et al. Globalization and health: a framework for 

analysis and action. Bulletin of the World Health Organization, 2001, 79: 875–881. 

125) Megatrends in global health care. Harvard Business Review. (Accessed 23 June at  

www.takbook.com



 

195 

126) Connell J. Contemporary medical tourism: Conceptualisation, culture and 

commodification. Tourism Management 2013;34: 1–13. 

127) Smith R, Martínez Álvarez M, Chanda R. Medical tourism: a review of the literature and 

analysis of a role for bi-lateral trade. Health Policy. 2011 Dec;103(2-3):276-82. 

128) Horowitz MD, Rosensweig JA, Jones CA. Medical tourism: globalization of the 

healthcare marketplace. MedGenMed. 2007 Nov 13;9(4):33. 

129) MacPherson DW, Gushulak BD, Baine WB, Bala S, Gubbins PO, Holtom P, Segarra-

Newnham M. Population mobility, globalization, and antimicrobial drug resistance. 

130) Ioannou A1, Mechili A, Kolokathi A, Diomidous M. Impacts of globalization in health. 

Stud Health Technol Inform. 2013;190:222-4/ 

 ۲۴۳۲اسالالالفالالنالالد   4. یسالالالنالالا . ایدر آسالالالتالالانالاله مالالواجالالهالاله بالالا دو مالالوج سالالالالالالالمالالنالالد    یالالرانا (۲۴۲
(2http://isna.ir/fa/news/9112080550) 

 ۲۴۳۱مهر  ۳. یوزخال  فالقالر هسالالالتالنالالد. بالهالالارنالال      یالر کشالالالور ز درصالالالالد سالالالالالالمالنالالدان    ۱۲ (۲۴۱
(http://www.baharnews.ir/vdcdjx0f.yt0596a22y.html) 

133) Naghavi M, Shahraz S, Sepanlou SG, Dicker D, Naghavi P, Pourmalek F, Mokdad A, 

Lozano R, Vos T, Asadi-Lari M, Sayyari AA, Murray CJ, Forouzanfar MH. Health 

transition in Iran toward chronic diseases based on results of Global Burden of Disease 

2010. Arch Iran Med. 2014 May;17(5):321-35. 

134) Basakha M, Yavari K, Sadeghi H, Naseri A. Health care cost disease as a threat to 

Iranian aging society.J Res Health Sci. 2014;14(2):152-6. 

135) Emami M, Sadeghpour O, Zarshenas MM. Geriatric management in medieval Persian 

medicine. J  Midlife Health. 2013 Oct;4(4):210-215/ 

 ۲۴44 –سالالالوم  ی. بازنگریو جالامع سالالالالمنالد   یالافتاله   ادغالام  یهالا مراقبالت  یآموزشالالال یراهنمالا  (۲۴۶
(http://phc.muq.ac.ir/uploads/109_208_bsp.doc) 

137) Balmer JT. The transformation of continuing medical education (CME) in the United 

States.Adv Med Educ Pract. 2013 Sep 19;4:171-82. 

www.takbook.com



 

196 

138) George R. Lueddeke. Transforming Medical Education for the 21st Century: 

Megatrends, Priorities and Change. Radcliffe Pub, 2012. 

139) Emanuel EJ. Six Healthcare Megatrends Caused by Obamacare. New Republic. March 

4, 2014 (Accessed 23 June at http://www.newrepublic.com/article/116838/six-

healthcare-megatrends-caused-obamacare). 

140) Lazarus C J.10 Megatrends in Medical Education. Oncology Times 2009;31:6-9. 

141) Ginsburg GS1, Staples J, Abernethy AP. Academic medical centers: ripe for rapid-

learning personalized health care. Sci Transl Med. 2011 Sep 21;3(101):101cm27. 

142) Lucey CR. Medical education: part of the problem and part of the solution. JAMA Intern 

Med. 2013 Sep 23;173(17):1639-43. 

143) Plochg T1, Klazinga NS, Starfield B. Transforming medical professionalism to fit 

changing health needs.BMC Med. 2009 Oct 26;7:64. 

144) “10 Megatrends in Medical Education”. (Accessed 23 June 2014 at 

http://www.thegeneralists.org/sites/default/files/2008.pdf). 

145) Golden WE, Olive DA, Friedlander IR. Megatrends in medical education. Am J Med. 

1986 Jul;81(1):112-6. 

146) Megatrends (Critical Survey of Contemporary Fiction). (Accessed 23 June 2014 at 

http://www.enotes.com/topics/megatrends). 

147) Manatt’s Healthcare Industry Megatrends. (Accessed 23 June 2014 at 

http://www.acmha.org/content/summit/2014/Manatt_Megatrends.pdf). 

148) Toop L. Primary care: core values. Patient centred primary care. BMJ. 1998 Jun 

20;316(7148):1882-3. 

149) American Geriatrics Society Expert Panel on the Care of Older Adults with 

Multimorbidity. Patient-centered care for older adults with multiple chronic conditions: 

a stepwise approach from the American Geriatrics Society: American Geriatrics Society 

Expert Panel on the Care of Older Adults with Multimorbidity. J Am Geriatr Soc. 2012 

Oct;60(10):1957-68. 

www.takbook.com



 

191 

150) What is patient-centred Healthcare? A review of definitions and principles. 

International Alliance of Patients’ Organizations. (Accessed 23 June 2014 at 

http://www.patientsorganizations.org/attach.pl/547/494/IAPO%20Patient-

Centred%20Healthcare%20Review%202nd%20edition.pdf). 

151) Peeters JM, Wiegers TA, Friele RD.How technology in care at home affects patient self-

care and self-management: a scoping review. Int J Environ Res Public Health. 2013 Oct 

29;10(11):5541-64. 

152) El-Gayar O1, Timsina P, Nawar N, Eid W. Mobile applications for diabetes self-

management: status and potential. J Diabetes Sci Technol. 2013 Jan 1;7(1):247-62. 

153) Task Force on the Vision of Pediatrics.  Vision of Pediatrics 2020 Findings: 

Megatrends, Drivers, Scenarios, and Transformations. January 2010. (Accessed 23 

June 2014 at http://www2.aap.org/visionofpeds/docs/VOP_final_scenarios.pdf). 

154) Hairon N. EVIDENCE ON EFFECTIVENESS OF SELF-CARE SUPPORT 

STRATEGIES. NT 4 Dec 2007;103 No 49. (Accessed 23 June 2014 at www.nursingtimes 

.net). 

155) Yanci J. Hospital Mergers and Acquisitions. January 2012. (Accessed 23 June at 

www.dhgllp.com/). 

156) Breakthroughs: Hospital Merger and Acquisition Strategies. (Accessed 23 June 2014 at 

http://www.healthleadersmedia.com/breakthroughs/257025/Hospital-Merger-and-

Acquisition-Strategies/) 

157) Cuellar AE, Gertler PJ. Trends in hospital consolidation: the formation of local systems. 

Health Aff (Millwood). 2003 Nov-Dec;22(6):77-87. 

158) Daccord DA, l Irving R, Levin M, et al. PIFALLS IN HEALTHCARE MERGERS AND 

ACQUISITIONS – EMERGING ISSUES. The Health Lawyer 2012;25:42-46. 

159) McArthur M. MERGER AND ACQUISITION ACTIVITY FOR HOSPITAL AND 

HEALTH SYSTEMS: POST-REFORM PRIORITIES AND TRENDS. Feb 2011. 

(Accessed 23 June 2014 at http://www.healthlawyers.org/Events/Programs/Materials 

/Documents/PHYHHS11 /mcarthur_owens.pdf). 

www.takbook.com



 

198 

160) Rodak S. Hospital and Health System Strategy in 2012: 6 Key Initiatives.  Hospital 

review. September 11, 2012 . (Accessed 23 June at http://www.beckershospitalreview 

.com/strategic-planning/hospital-and-health-system-strategy-in-2012-6-key-initiatives 

.html). 

161) Lockett KM. Integrating hospital and physician revenue cycle operations. Healthc 

Financ Manage. 2014 Mar;68(3):38-41. 

162) Schimpff SC. Hospital of the Future - Final Report. October 2008 (Accessed 23 June at 

www.tatrc.org/docs/hof_report_08.pd) 

163) Hegwer LR. 6 strategies for managing value in uncertain times. Healthc Financ 

Manage. 2013 Aug;67(8):106-11. 

164) Tian Q, Price ND, Hood L. Systems cancer medicine: towards realization of predictive, 

preventive, personalized and participatory (P4) medicine. J Intern Med 2012; 271: 111-21. 

165) Hood L, Friend SH. Predictive, personalized, preventive, participatory (P4) cancer 

medicine. Nat Rev Clin Oncol 2011; 8: 184-7. 

166) Hood L. Systems Biology and P4 Medicine: Past, Present, and Future. Rambam 

Maimonides Med J 2013; 4: e0012. 

 

www.takbook.com



 

  

 نمایه
 

 

www.takbook.com



 

211 

 

 

 

 

 

www.takbook.com



 

211 

 

 

 

 

 

 

  فا

 ۲۶۴ ....................................................................... متسال یهاابرنظام

 ۱۴،، ۱۲، ۲۳، ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۱، ۲۲ ............................... یاجتماع

۳۲ ،۶۱ ،۶۳ ،۲۲۲ ،۲۲۵ ،۲۲۶ ،۲۲4 ،۲۵۴ ،۲۵۵ ،۲۵4 ،

۲۶۲ ،۲۶۱ ،۲۷۲ ،۲۳۱ 

 ۲۶۱ ....................................................................... یاسالم - یاجتماع

 ،۲۶۳، ۲۶۴، ۲۵4، ۲۵۶، ۲۵۴، ۲۴۲، ۲۲۶ ........................... ادغام

 ۲۶۵ ،۲۶۶ ،۲۳۵ 

 ۷۳، ۷۲ ............................................................................. یینانو ادوات

 ،۲۴۵، ۲۴۱، ۲۲۵، ۲۲4 .............. سالمت خدمات دهندگان ارائه

 ۲۴۶ ،۲۳۴ ،۲۳۵ ،۲۶۲ ،۲۶۱ 

 ۲۶۷، ۲۶۱....................................................................... سالمت ءارتقا

 ۲۶۵، ۲۵۲، ۲۴4، ۲۴۷، ۲۴۵، ۶۳، ۶۱، ۱۲، ۲۳، ۲۶ ....... ارزش

 ۲۶۳، ۲۶۵، 4۳، 4۲، ۷4........................................................... ارگان

 ۲۴۳ ................................................................................ یساز استاندار

 ۲۷۲، ۲۱۴، ۲۲۱ .................................................................. استاندارد

 ۳۲ .............................................................................. کینوکلئوئ دیاس

 ۲۴۳...................................................................... شفاف یرسان اطالع

 ۶۱،، ۵۳، ۵۲، ۵۲، ۳4، ۳۶، ۳۲، ۳۲، ۴4 ....................... اطالعات

۶۴ ،۶۷، ۳۳ ،۲۲۳ ،۲۲۵ ،۲۱۷ ،۲۱۳ ،۲۴۲ ،۲۴۳ ،۲۳۱ ،

۲۳۴ ،۲۵۳ ،۲۶۲ ،۲۶۳ ،۲۷۲ 

 ۲۵۳....................................................................... جا همه در اطالعات

 ۲۲۷،، ۶۳، ۶۱، ۱۶، ۱۲، ۱۲، ۲4، ۲۶، ۳ ............................ اقتصاد

۲۳۵ ،۲۳4 ،۲۶۳ ،۲۳۲ ،۲۳۲ 

 ۲۶۳ .................................................................... اسیمق بزرگ اقتصاد

 ۲۳۵................................................................................. یجهان اقتصاد

 ۲۳۲، ۲۳۲، ۲۵۲، ۲۳۵، ۲۲۷، ۱۲................ محور ییدانا اقتصاد

 ۳4۲، ۲۳۵ .......................................................................... یمل اقتصاد

 ۲۵۲....................................................................... یجهان نینو اقتصاد

 4۷ ........................................................................... یستیز کیالکترون

 ۲۶۳، ۲۲۶، ۲۲۵، ۲۲۳، ۵۲.................................................. کسیام

 ۲۷۲، ۳۷ ........................................................... نینو یهایریگاندازه

 ۵۳، ۱4، ۱۱ ................................................................................. یانرژ

www.takbook.com



 

212 

 ۶۲ ....................................................................................................... انفو

 ۶۳ ............................................................................ سوم بزرگ انقالب

 ۲۶۴، ۲۵4، ۲۱4، ۲۱۳ .............................................................. اوباما

 ۳۵ ..................................................................................... کسیاورگانوم

 ۵۳ ............................................................................................. مپالنتیا

 ۳۲، 4۵ ................................................................................ ایمونولوژی

 ۲۶۳، ۲۳۴، ۲۴۳، ۲۴۵ ............................................................ یمنیا

 ۳۵، ۳۴ ........................................................................ کسینتراکتومیا

 ۲۳۳، ۲۶۶، ۲۵4، ۲۵۶، ۲۵۵، ۲۳4، ۲۴۲ ......... یپزشک آموزش

 ۳۳، ۳۵ ..................................................................... یسلول تک زیآنال

 ۲۵، ۳ ................................................................................ یپژوه ندهیآ

 ب

 ۲۳۷، ۲۴۷ ......................................................................... سالمت بازار

 4۵ ............................................................................................ ینیبازآفر

 ۳۴ ................................................................................. یبُعد سه بافت

 ۳۲، 4۵، ۷۷، ۷۲، ۵۳، ۵۴، ۵۲، ۳4، ۳۶ ............................. ینیبال

۳۱ ،۳۵ ،۲۲4 ،۲۲۷ ،۲۱۳ ،۲۳۴ ،۲۵4 ،۲۶۲ ،۲۶۵ ،۲۷۲ 

 ۳۶ ..................................................................................... ناف بند بانک

 ۲۶۶، ۲۳۱، 4۵، ۲۶ .......................................................... یزیرمهبرنا

 ۲۴۲، ۲۱۳، ۲۱۷ ..................... همراه سالمت یکاربرد یهابرنامه

 ۴۴، ۴۲، ۱۳، ۲۶ .......................................................................... بنگاه

 ۲۲۷، ۳۳، ۷۲، ۶۶ ................................................ سالمت یملّ ادیبن

 ۲۳۲، ۲۳۲، ۲۳۲، ۲۲۳ .......................... کایآمر سالمت یمل ادیبن

 ۲۶۳، ۲۶۴ ............................................................................ مارستانیب

 ۲۵۳، ۲۵۶، ۲۵۴، ۲۵۲، ۲۴۲ ........................... مزمن یهایماریب

۲۶۲ ،۲۶۵ ،۲۶۷ 

 ۷۶ ............................................................................ یمغز یهایماریب

 ۲۱۵، ۲۱۴ ................................................................. مکمل یهامهیب

 ۲۱۴ ............................................................... یهمگان سالمت یمهیب

 ۶۲ ........................................................................................................ ویب

 ۲۷۲، ۲۲۷، ۶۶، ۵۲، ۴۷ .................................... یستمیس یولوژیب

 ۶۱ ........................................................................... کینتتیس یولوژیب

 4۷، ۱۲ ....................................................................................... کیونیب

 پ

 ۳۲ ................................................................................................. پاتوژنز

 ۳۲ .................................................................................... یولوژیزیپاتوف

 4۶، 4۴، 4۱، ۷۷ ................................................................. کیپاتولوژ

 ۲۷۱، ۲۴۳، ۲۴۶، ۲۴۵، ۲۲۶، ۴۷ ...................................... میپارادا

 ۲۷۱، ۲۱4، ۲۱۷، ۳۳، 4۵، ۴4 ........................................ یمیپارادا

 ۲۶۶، ۲۶۲، ۲۵۴، ۲۳۳، ۲۴۳ ........................................ ییخگوپاس

 ۲۷۱، ۲۶۳، ۳۳، ۳۵، ۳۴ ............................................ کسیپروتئوم

 ۲۶۷ ............................................................................... خانواده پزشک

 ۲۵۶ ................................................................................... محور پزشک

 ۲۷۲، ۲۶۴، ۲۶۲، ۲۵۶، ۲۴۵، ۲۴۲، ۲۱۳، ۲۲۲، ۳۴ ..... پزشکان

 ۲۳۳، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۱4، ۲۱۷ ........................... دور راه از یپزشک

 4۷، 4۶، 4۵، ۷4، ۷۷، ۷۱ ...............................ینشیبازآفر یپزشک

www.takbook.com



 

213 

۳۲ ،۳۴ ،۳۳ ،۳۶ 

 4۳، 4۵، ۷۷ ........................................................... ینیبازآفر یپزشک

 ۲۶۵ ............................................................................. یمیترم یپزشک

 ۲۶۲ ................................................................................ یخانگ یپزشک

 ۲۶۴ .......................................................................... یتالیجید یپزشک

 ۳۶، ۳۲ ....................................................................... کیژنوم یپزشک

، ۳۷، ۳۶، ۳۵، ۳۳، ۳۴، ۳۲، ۴۳، ۴4، ۴۵....... یستمیس یپزشک

۳۳ ،۵۲ ،۵۲ ،۷۷ ،۲۶۳ ،۲۳۲ 

 ۲۲۲، ۳۳، ۳۷، 4۴، 4۱، ۵۳، ۵۱ ..................... انهیفردگرا یپزشک

۲۲۱ ،۲۲۳ ،۲۲۵ ،۲۲۶ ،۲۲۷ ،۲۲4 ،۲۵۶ 

 ۲۵۶ .............................................................. جامعه بر یمبتن یپزشک

 ۷۳، ۷۴، ۶۳........................................................................ نانو یپزشک

 ۲۲4، ۷۷، ۵۳، ۵۱ .................................................. توسعه و پژوهش

 ۲۲۳، ۳۴، 4۷، ۷4، ۵۲، ۱۳، ۱۴ ................................. پژوهشگران

۲۲۵ ،۲۲۷ ،۲۲4 ،۲۲۳ ،۲۱۲ ،۲۶۲ 

 ۱۶ ............................................................................................ سمیپلورال

 ۲۱۳، ۲۱۴ ........................................................................ مهیب پوشش

 ۲۱۳، ۲۱۴ ......................................................... مهیب یهمگان پوشش

 ۲۷۱، ۲۳۳، ۲۴۳ ............................................................. یساز ادهیپ

 ۲۵۶، ۲۲۲، ۲۲۶، 4۷، ۶۷، ۳۲، ۱۲، ۲۵ ....................... یدگیچیپ

 ۲۵۶، ۲۵۴، ۲۵۱، ۲۵۲، ۱۳، ۲4 ..................... تیجمع شدن ریپ

 ۵۳، ۴۱، ۴۲، ۱۲، ۱۲، ۲۷، ۲۳، ۲۱ ............................... ران شیپ

۲۱۲ ،۲۱۷ ،۲۱4 ،۲۴۲ ،۲۴۶ ،۲۴۷ 

 ۲۷۲، ۲۲۳، ۳4، ۳۷ ........................................................... رانهیشگیپ

 ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۱، ۳۳، 4۷، ۷۲، ۳۳ ............................... یریشگیپ

۲۵۳ ،۲۶۲ ،۲۶۵ ،۲۶۷ ،۲۶۳ ،۲۷۲ 

 ۳۲، ۳۲، 4۵ ...................................................................... اعضاء وندیپ

 ۲۶۶ ...................................................................................... یزنو وندیپ

 ت

 ۳۶، ۳۵، 4۷ ............................................................................... یتجار

 ۲۶۳ .............................................................................................. عیتجم

 ۴۲، ۱۳، ۳ .......................................................................... روند لیتحل

 ۲۳۲، ۲۴۱، ۱۵، ۱۱، ۲۳، ۲۵، ۲۲ ......................................... تحول

۲۳۴ ،۲۵۵ ،۲۵۶ ،۲۷۱ 

 4۵ ...................................................................................... یبافت میترم

 ۲۶۳، ۷۲، ۶۳، ۶۶، ۵۲، ۳۳، ۳۵ ............................. یبردار ریتصو

 ۲۷۲................................................................................... ینگار ریتصو

 ۲۲۶، ۲۲۵، ۳۵، ۴۷ .................................................. یستمیس تفکر

 ۲۶۲، ۲۴۲، ۲۴۲، ۲۱۳، ۲۱۷ .......................... هوشمند یهاتلفن

 ۲۶۳، ۲۶۴ .................................................................................... تملک

 ۲۷۲، ۲۶۳، ۵۲، ۳۳، ۳۵ .................................................. یابی یتوال

 ۲۳۳، ۲۳۶، ۲۳۵ ....................................................... یپزشک سمیتور

 ۱۵، ۲۵ .......................................................................... داریپا یتوسعه

 ۲۲۱................................................................................... علم یتوسعه

 ۲۲۷، ۶۶، ۳۴ .......................................................... یپژوهش یهامیت

 ۲۶۳، ۲۲۷، ۷4، ۶۳، ۳4، ۳۷، ۳۴ ........................................ یتئور
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 ج

 ۶۳، ۶۱، ۴۱، ۱۳، ۲4، ۲۶، ۲۵، ۲۲، ۳ ................................ جامعه

۲۲۲ ،۲۱۷ ،۲۴۱ ،۲۳۱ ،۲۳4 ،۲۵۲ ،۲۵۶ ،۲۵4 ،۲۶۱ ،۲۶۷ ،

۲۷۲ ،۲۷۱ 

 ۲۵، ۳ ................................................................................. سبتین جان

 ۷۳ ...................................................................... یکروموزوم نیگزیاج

 ۷۳ .................................................................................... سلول یجراح

 ۲۶۵ ................................................................... کیروبوت یهایجراح

 ۲۳4، ۲۳۷، ۲۳۵، ۱۶، ۱۵، ۱۲، ۲۴ ........................ یساز یجهان

 چ

 ۲۲۵، ۲۲۳، ۲۲۲ ........................................................... یارشته چند

 ح

 ۲۴۳، ۲۴۶، ۲۴۵ .........................................................ارزش به حجم

 ۲۱۳ ............................................................................. ژهیو یحسگرها

 خ

 ۲۱۵، ۲۱۴ .......................................................................مهیب خدمات

 ۲۱۵، ۲۲۳ .................................................................. یدرمان خدمات

 ۲۴۶، ۲۴۵، ۲۴۱، ۲۴۲، ۳۳ .................................. سالمت خدمات

۲۴۷ ،۱۲۳ ،۲۳۵ ،۲۳۶ ،۲۳۷ ،۲۳۳ 

۲۵۶ ،۲۵۳ ،۲۶۲ ،۲۶۱ ،۲۶۵ 

 ۲۶۵، ۲۶۲ .......................................................................یتیریمد خود

 ۲۶۵، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۴۶، ۲۴۲ .................................... یمراقبت خود

 د

 ۳۵ .......................................................................................... یکاو داده

 ۲۷۲، ۲۳۴، ۲۳۲ ........................................................ بزرگ یهاداده

 4۲، 4۲، ۷۳، ۷۷، ۶۶، ۵۳، ۵۴، ۵۱.......................................... دارو

4۱ ،۲۲۱ ،۲۲۴ ،۲۲۳ ،۲۶۳ 

 ۲۷۲ ................................................................................................ دانش

 ۲۳۲ ................................................................................. سالمت دانش

 ۲۲۵، ۲۲۲ ................................................................... یدگیتن هم در

 ۷۳، ۷۱، ۷۲، ۶۳، ۶۶، ۵۲، ۵۲، ۳۳، ۲۳ ............................. درمان

4۴ ،4۶ ،4۳ ،۳۲ ،۳۱ ،۳۴ ،۳۳ ،۳۳ ،۲۲۱ ،۲۲۴ ،۲۲۳ ،۲۲۵ ،

۲۲۷ ،۲۲۵ ،۲۱۴ ،۲۱۵ ،۲۱۷ ،۲۳4 ،۲۵۲ ،۲۶۲ ،۲۶۴ ،۲۶۵ ،

۲۶۶ ،۲۶۳ ،۲۷۲ ،۲۷۱ ،۲۳۱ ،۲۳۳ 

 ۲۷۲، ۲۱۷ ............................................................................... درمانگاه

 ۲۶۴، ۲۶۲، ۲۵۶، ۲۱۷ ...................................................... درمانگران

 ۲۳۴، ۱۳، ۱4، ۲۳، ۲4، ۲۴ ......................................... کیدموگراف

 ۲۱۴ ..................................................................................... رمحو دولت

 ۱۷، ۱۲ .................................................................................... تالیجید

 ۳۳، ۴۳ .................................................................... هاشبکه کینامید

 ر

 ۳۳، ۵۲، ۳۲ ........................................................................... راهبردها
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 ۲۱۳ .............................................................................. تبلت یهاانهیرا

 ۲۶۲ ....................................................................... یاهیتغذ یرفتارها

 ۶۳ ...................................................................................دارو یساز رها

 ۷۲ ....................................................................................... دارو شیرها

 ۶۶، ۵۳، ۵۲، ۳۳، ۳۴، ۴۳، ۴۷، ۴۲ .................................. افتیره

4۴ ،۳۳ ،۲۲۱ ،۲۲۴ ،۲۲۳ ،۲۲۷ ،۲۲۳ ،۲۲۲ ،۲۲۴ ،۲۲۳ ،

۲۲۵ ،۲۲۶ ،۲۲۷ ،۲۱۲ ،۲۵۶ ،۲۶۳ ،۳۲۲ 

 ۶۶ ....................................................................................... پردازنده زیر

 ز

 ۲۲۳، ۲۲۵، ۷۴، ۶۳، ۶۳، ۶۱ .................................. یپزشک ستیز

۲۲۶ ،۲۳۲ ،۲۶۳ 

 ۳۷، ۳۲، ۱۵، ۱۱ ...........................................................  یمح ستیز

 ۵۳، ۵۴، ۵۲، ۳۶، ۳۲، ۳۲، ۴۳، ۱4 .................................... یستیز

۶۲ ،۶۱ ،۶۳ ،۶۵ ،۶۶ ،۶۳ ،۷۱ ،۷۴ ،۷۳ ،۷۷ ،4۲ ،4۳ ،۲۲۲ ،

۲۲۱ ،۲۲۳ ،۲۲۶ ،۲۲۴ ،۲۱۷ ،۲۳۲ ،۲۳۳ 

 ژ

 ۲۲۲، ۳۲ ............................................................................................ ژن

 ۲۲۷، ۶۱ ..................................................................................... کیژنت

 ۲۶۳، ۲۲۱، ۳۳، ۳4، ۳۵، ۳۲ ..................................................... ژنوم

 ۲۲۵، ۲۲۳، ۲۲۴، ۳۳، ۶۳، ۶۴، ۳۶، ۳۲ .......................... کیژنوم

 ۲۷۱، ۲۶۳، ۲۵۶، ۳۳، ۳۴ ................................................. کسیژنوم

 س

 ۲۵۴............................................................... یجهان بهداشت سازمان

 ۲۵۱، ۲۵۲ ................................................................................. سالمند

 ۲۳۵، ۲۵۴، ۲۵۲، ۲۱۴ ...................................................... سالمندان

 ۲۳۵، ۲۶۷، ۲۵۴، ۲۵۱ ...................................................... یسالمند

 ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۳ .............................................................. یزندگ سبک

 ۲۵۲، ۲۴۲، ۲۲۶، ۲۲۱، ۳۲، ۷۱، ۷۲، ۶۶ ........................ سرطان

 ۲۲۳، ۲۲۷، ۳۵، ۱4، ۱۱ ........................................... یگذارهیاسرم

 ۲۵۳............................................................... اطالعات یفناور یسکو

 ۷۳، ۷۲، ۵۳، ۳۳، ۳۷، ۳۲، ۴4، ۲۳، ۶ ............................. سالمت

۳۳ ،۲۲۵ ،۲۲۷ ،۲۲4 ،۲۲۱ ،۲۲۴ ،۲۲۳ ،۲۲۵ ،۲۲۶ ،۲۲۷ ،

۲۲4 ،۲۱۲ ،۲۱۴ ،۲۱۳ ،۲۱۵ ،۲۱۷ ،۲۱4 ،۲۱۳ ،۲۴۲ ،۲۴۱ ،

۲۴۵ ،۲۴۷ ،۲۴۳ ،۲۳۲ ،۲۳۴ ،۲۳۵ ،۲۳۶ ،۲۳۷ ،۲۳۳ ،۲۵۲ ،

۲۵۱ ،۲۵۴ ،۶۲۵ ،۲۵4 ،۲۵۳ ،۲۶۲ ،۲۶۲ ،۲۶۱ ،۲۶۴ ،۲۶۳ ،

۲۶۶ ،۲۶۳ ،۲۷۲ ،۲۷۱ ،۲۷۴ ،۲۳۱ ،۲۳۳ 

 ۲۴۲، ۲۱4، ۲۱۷ ...................................................دور راه از سالمت

 ۲۴۷............................................................................. ارزش پر سالمت

 ۲۳۲، ۲۴۷، ۲۱۳، ۲۲۶، ۲۲4 ................................. جامعه سالمت

۲۳۵ ،۲۳4 ،۲۵۶ ،۲۵4 ،۲۶۲ ،۲۶۱ ،۲۶۵ ،۲۶۶ 

 ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۱4، ۲۱۷ .............................................. همراه سالمت

 ۲۷۱، ۲۶۳، ۳۳، 44، 4۱، 4۲، ۷۵، ۷۳ ................................ سلول

 4۶، 4۵، 4۴، 4۱، ۷۱، ۳۳ ................................. یادیبن یهاسلول

44 ،۳۲ ،۳۳ ،۳۶ ،۲۲۵ 

 ۷۳، ۷۲ .................................................................. یسرطان یهاسلول
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 ۳۲ ....................................................................... یمیمزانش یهاسلول

 ۳۵، ۳۴ ................................................................................. کسیسلوم

 ۳۴ ............................................................................ مقدس یگانه سه

 ۲۶۱، ۲۳۴، ۲۱۵ ..................................... سالمت یکل یهااستیس

 ۲۷۱، ۶۳، ۵۳، ۴۷، ۲۴................................ کیولوژیب یهاستمیس

 ۲۲۲، 4۲، ۴۷ .................................................... دهیچیپ یهاستمیس

 ۷۳، ۷۴، ۷۱، ۶۳، ۵۵ ...................................... یستیز یهاستمیس

 ۷۱ ........................................................................................... ییکایلیس

 ۵۲ ................................................................................................ کویلیس

 ۶۲، ۲۶ ............................................................................... کیتینرژیس

 ۶۳ .......................................................................................... سمینرژیس

 ش

 ۴۳ ............................................................................................... هاشبکه

 ۲۱۷، ۳۷، ۳۲ ..................................................... یاجتماع یهاشبکه

 ۲۶۶ ....................................................................... بهداشت یهاشبکه

 ۵۳، ۵۴، ۵۲........................................................ یستیز یساز هیشب

 ۲۳4، ۲۳۴ ............................................................ ییدارو یهاشرکت

 ۶۱ ............................................................................... یتالیجید شکاف

 ۷۱، ۶۱، ۶۲، ۶۲، ۵۳، ۱4 ................................................... یشناخت

 ۱۴ ....................................................................................... ینینش شهر

 ص

 ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۱4 ................................. سالمت یهامراقبت تصنع

 ط

 ۲۶۱، ۲۵۱، ۲۵۲ ............................................................... یسنت طب

 ۲۷۲، ۲۵۶، ۲۲۵، ۳۳ .............................................................. طبابت

 ع

 ۳۱، ۳۲، ۶۶ ................................................................................. یعصب

 ۷۱، ۶4، ۶۱ ...................................................................... اعصاب علوم

 ۲۲4، ۲۲۴ ....................................................................... یرفتار علوم

 ۲۱۷، ۶۱ ........................................................................ وتریکامپ علوم

 غ

 ۲۲۳، ۲۲۲، 4۱، 4۲، 4۲، ۷4، ۷۷ ................................... یغربالگر

 ف

 ۷۱ .......................................................................... یژنوم یفارماکولوژ

 ۱۶، ۲۳، ۲۴ ........................................................................... ییفردگرا

 ۲۲۶، 4۶، ۴4 ........................................................... یزشکپ یفلسفه

 ۱۴، ۱۲، ۱۲، ۲4، ۲۶، ۲۳، ۲۴، ۲۱، ۲۲ ........................... یفناور

۱۶ ،۱۷ ،۱۳ ،۳۴ ،۳۳ ،۵۳ ،۵۳ ،۶۲ ،۶۱ ،۶۴ ،۶۶ ،۶۳ ،۷۱ ،

۷۴ ،۷۷ ،۷4 ،4۲ ،4۴ ،4۵ ،۳۳ ،۳۶ ،۲۲۳ ،۲۲۵ ،۲۲۶ ،۲۲۲ ،

۲۱۲ ،۲۱۷ ،۲۴۲ ،۲۴۴ ،۲۴۷ ،۲۳۲ ،۲۳۴ ،۲۵۲ ،۲۶۴ ،۲۶۵ ،

۲۶۳ ،۲۷۱ 

 ۲۶۶، ۳۴۲، ۲۴۴، ۲۲۳، ۶۱، ۱۲ ........................ اطالعات یفناور
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 ۲۶۴، 4۵ ..................................................................... یپزشک یفناور

 ۵۳ .................................................................................. پسیچ یفناور

 ۲۱۷، ۱۷ ................................................................... تالیجید یفناور

 ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۲4، ۲۲۶، ۳۷ ................................. برتر یهایفناور

 ۲۶۵ ......................................................... یبافت - یسلول یهایفناور

 ۳۶، ۴۳ ....................................................................................... پیفنوت

 4۲، ۷۳، ۷۷، ۵۳، ۵۱ ..................................................... کیولوژیزیف

 ق

 ۲۵۶، ۲۵۵، ۲۲۷، ۶۳ .......................................... کمی و ستیب قرن

 ک

 ۵۳ ........................................................................................... ییکارآزما

 ۲۴۵، ۶۳، ۱۱ ......................................................................... یکارآمد

 ۲۱۳، ۲۱۴ ................................................................................. کارفرما

 ۱۳، ۱۴، ۱۲، ۲4، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۱، ۳ ......................کار و کسب

۱۵ ،۱۶ ،۱۷ ،۱4 ،۱۳ ،۴۲ ،۴۴ ،۲۲۷ ،۲۱۴ ،۲۱۳ ،۲۵۳ 

 ۲۲۳ ...................................................................................... ومیکنسرس

 ۲۶۴، ۲۵۳، ۲۴۳، ۲۴4، ۲۴۵، ۲۱۵، ۲۱۴ ........................ تیفیک

۲۶۳ ،۲۶۷ 

 ۲۵۳، ۲۱۴ ................................................................... خدمات تیفیک

 ل

 4۱، ۷4 ....................................................................... یسلول یهانی 

 م

 ۴۳ ......................................................................... یملکول یهانیماش

 ۲۷۲، ۲۶۲ .................................................................. شاهد بر یمبتن

 ۳۳، ۳۵، ۳۴ ................................................................... کسیبولوممتا

 ۵۲ ........................................................................ یعملکرد کیمتابول

 ۵۳ ................................................................................... یساز یمجاز

 ۶۴، ۵۳، ۳4، ۱۵، ۲۶، ۲۳ .......................................... ستیز  یمح

 ۷۳، ۷۷ ......................................................................... یبافت یهامدل

 4۱، ۷۷، ۳۱ ............................................................ یجانور یهامدل

 4۲ ...............................................................................یاضیر یهامدل

 ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۱۲، ۲۲۷، ۲۲۳، ۱4، ۱۲ ............................ تیریمد

۲۳۴ ،۲۵۱ ،۲۶۲ ،۲۶۴ ،۲۶۶ 

 ۲۱۴............................................................................................. دیکیمد

 ۲۴۳، ۲۱۴ ................................................................................. ریکیمد

 ۲۲۷، ۲۲۳، 4۵، ۵۲، ۳4 ................................ تسالم یهامراقبت

۲۲۳ ،۲۱۷ ،۲۱4 ،۲۱۳ ،۲۴۲ ،۲۴4 ،۲۳۲ ،۲۳۵ ،۲۵۴ ،۲۵۶ ،

۲۵۳ ،۲۶۳ ،۲۶۶ ،۲۶۳ ،۲۷۲ 

 ۲۴4...................................................... پاسخگو سالمت یهامراقبت

 ۲۱۷...................................................... فرامکان سالمت یهامراقبت

 ۲۳۲...................................................................................... یتعال مراکز

 ۲۴۵، ۲۴۴، ۲۱۵، ۲۱۴، ۲۲۷، ۲۲۶، ۱۶ .............................. مردم

۲۳۵ ،۲۵۳ ،۲۶۲ 

 ۲۷۱، ۳۲ ................................................................................ شکن مرز

 ۷4 ......................................................................................... تیمسموم
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 ۲۲4، ۲۲۷، ۲۲۶، 4۲، ۳۳، ۳۷، ۱۴، ۱۲ ........................ مشارکت

۲۲۴ ،۲۲۳ ،۲۲۵ ،۲۱۲ ،۲۴۷ ،۲۶۲ ،۲۶۱ 

 ۲۵۳، ۲۱۳ ................................................ سالمت خدمات انیمشتر

 ۲۱۷ ........................................................................... سالمت انیمشتر

 4۷، ۶۷، ۶۶، ۶۲، ۵۳، ۱4، ۲۴ .................................................... مغز

 ۳۲، ۳۲، 4۳، 4۷، 4۵، ۶۳ ............................................ یستیز مواد

 ۳۲ ................................................................................... تیکمپوز مواد

 ۷۳، ۷۱، ۷۲، ۶۳، ۶۴ ....................................................... یینانو مواد

 ۲۱۳، ۱۷ ..................................................................................... لیموبا

 ۳۲، ۳۲، 4۳، 4۵، ۷۷ ................................................ بافت یمهندس

 ۷۳، ۷۱ ............................................................ کینورومورف یمهندس

 ۲۲۳، ۳۵، ۳۲، 4۵، ۶۶، ۵۲، ۳۴ ............................. یارشته انیم

۲۲۲ ،۲۲۱ ،۲۲۴ ،۲۲۳ ،۲۲۵ ،۲۲۶ ،۲۲۷ ،۲۲4 ،۲۲۳ ،۲۱۲ ،

۲۵۶ ،۲۳۲ 

 4۲، ۷۳، ۷4، ۷۱، ۵۲، ۳۵..................................... کیدیکروفلوئیم

 4۲، ۵۳ ......................................................................... یساز اتورینیم

 ن

 4۷، ۷۴، ۷۱، ۶۳، ۶۶، ۶۱، ۶۲، ۱4 ........................................... نانو

 ۳۶ ............................................................................ یفناور ستیز نانو

 ۷۵ ................................................................................................ نانوبوت

 ۷۳، ۷۴، ۷۱، ۷۲، ۶۳، ۶۶، ۶۱، ۵۳، ۳۵، ۱۲ ............. ینانوفناور

 ۲۱۵، ۲۱۴ ............................................................................ مهیب نظام

 ۲۱۵ ................................................... سالمت یاجتماع یمهیب نظام

 ۲۴۲ ........................................................................ یمراقبت خود نظام

 ۲۶۷، ۲۴۳ .............................................................. یبند سط  نظام

 ۲۶۵، ۲۵4، ۲۵۴، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۴۱ ......................... سالمت نظام

۲۶۶ ،۲۷۱ 

 ۳۵ ....................................................................................... ینوآور نظام

 ۱۴ ............................................................................................ نینو نظم

 ۶4، ۶۷...................................................................... مغز یبردار نقشه

 ۲۳۲، ۲۳۲، ۲۷۱، ۲۳۴، ۲۲۷، ۲۲۴ ....................... یعلم یقشهن

 ۲۳۴ ..................................................................... کشور یعلم ینقشه

 ۲۷۱، ۲۵۴، ۲۵۲، ۲۴۷، ۲۱۲، ۳۳، ۲۶ ............................. نوآورانه

 ۴۲، ۱۳، ۱4، ۱۲، ۱۲، ۲4، ۲۷، ۲۶، ۲۱ ........................... ینوآور

۴۲ ،۴۴ ،۵۳ ،۶۱ ،۶۳ ،۲۴۷ ،۲۳۱ 

 و

 ۲۲۲ ........................................................................................... نیوارفار

 ۷۳ .................................................................................................... وراث

 ۶۷ ...................................................................................... ژنوم شیرایو

 ۲۳4 ............................................................................................. روسیو

 ه

 ۲۲۱، ۲۲۲ ............................................................................. نیهرسپت

 ۲۶۶، ۲۶۵، ۲۶۳، ۲۵۶، ۲۳۷، ۲۳۴ ،۲۵ ............... دیجد یهزاره

 ۲۳۴، ۲۴4، ۲۴۵، ۵۴، ۵۱، ۳۷ ............................................... نهیهز

 ۲۱۴، ۲۲۳ ...................................... سالمت یهامراقبت یهانهیهز
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 ۲۵۶، ۲۱۲، ۲۲4، ۶۶، ۱۷ ................................................... یهمکار

 ۷۳، ۷۱، ۶۶، ۶۵، ۶۳، ۶۱، ۵۳، ۱4، ۱۲ ......... یفناور ییهمگرا

 ۲۲۷، ۳۷، ۳۴ ................................................................................. هود

 ۱۲ ................................................................................................... هوش

 ۲۶۶، ۳۷، ۳۴، ۳۲، ۴۷ ..................................................... کیهولست

 ی

 ۲۱۵................................................................................................. ارانهی

 ۶۳، ۶۳، ۱4 ......................................................................... یکپارچگی
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