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پرونده یادگیری من 

....عیبم اینه که–

یادگیریهای منعیبهای من

...یاد گرفتم که-



..آیندهخلق 

good/Project EmpowerMD- Medical conversations to medical intelligence - Microsoft Research.MP4




قصه ی کداک



اشتباهات بزرگ از آدمهای بزرگ

















فناوری های نمایی Dشش 
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داده های کالن در سالمت

میلیون نفر برای جستجوی 170ماهانه •
.اطالعات سالمت آنالین می شوند

میلیارد تعامل و تبادل اطالعات 36معادل •
ساالنه در زمینه سالمت

میلیون جستجوی اطالعات در 500ماهانه •
در زمینه سالمتگوگل

میلیون 75میلیارد تعامل سالمت در 220•
های سالمتاپلیکیشناستفاده کننده 

نفر اطالعات سالمت را 9پزشک 10از هر •
.آنالین تبادل می کند

everyday health:منبع 
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آینده شغل ها



بر  تاثیر تغییرات فناوری
ه تخصصهای مختلف حوز 

سالمت









The news: A team from AI pharma startup Insilico Medicine, working with researchers at the University of Toronto, took 21 days 
to create 30,000 designs for molecules that target a protein linked with fibrosis (tissue scarring). 
They synthesized six of these molecules in the lab and then tested two in cells; the most promising one was tested in mice.
The researchers concluded it was potent against the protein and showed “drug-like” qualities. 

All in all, the process took just 46 days. The research was published in Nature Biotechnology .

The method: The system examines previous research and patents for molecules known to work against the drug target, 

prioritizing new structures that could be synthesized in the lab. It’s similar to what a human 
chemist might do to seek new therapies—just much faster.

Context: Getting a new drug to market is hugely costly and time consuming: 

it can take 10 years and cost as much as $2.6 billion, with majority of candidates failing at the testing stage, 

https://www.nature.com/articles/s41587-019-0224-x


(2018)اقبال پزشکان و بیماران آمریکا  به سالمت مجازی 



2018اقبال پزشکان و بیماران آمریکا 
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:شدهانددستهکلیارائه۶سالمتدیجیتالآلماندرراهحل۲۶❑

ماروخدماتبیخودمراقبتی،تصمیمگیریپشتیبانیاز/خروجیها،شفافیتاتوماسیون/،تعاملآنالین،جریانکارغیرکاغذیدادههای

بیمارخوددرمانی

باقیماندهدرصد۳۰وسالمتخدماتارائهدهندگانوپزشکانحالشاملصرفهجوییهااینازدرصد۷۰❑

(پیشینپژوهشهایخالفبر)گرفتخواهدتعلقدرمانیبیمههایبه

سالمتهعرصدرمالیصرفهجوییهایبزرگترینبهمنجردیجیتال،فناوریهایبرمبتنیمراقبتیخود❑

(.شودهزینههادالرمیلیارد۴٫۳صرفهجوییموجبتنهاییبهدر)شدخواهد

صرفه جویی آلمان از سالمت دیجیتال



صرفه جویی آلمان از سالمت دیجیتال
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داده های سالمت در ایران
سامانه نمایشی سازی داده های سالمت 

https://vizit.report/en/dashboard.html


درصد مرگ و میر ها76
مزمنغیرواگیراز بیماریهای 



علت مرگ و 
میر در ایران 
کلیه سنین

:منبع 
https://vizhub.healthdata.org/gbd-

compare/

https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/


علت زندگی با  
ناتوانی در ایران

کلیه سنین



علت مرگ و 
میر در ایران 

سال49تا 15
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علت مرگ و 
میر در ایران

سال69تا 50



علت زندگی با  
ناتوانی در ایران

سال69تا 50



خوب که چی؟

به ما چه؟•

؟چیکار کنیم ما•





توانمندباید
!بشیم

مو تغییر کنی



..القصه

نیاز داریم به تغییر نگرش، دانش و مهارتها•

نیاز داریم به تغییر مدلهای ارائه خدمات سالمت•

....نیاز داریم•



Piper (2016)
By Pixar

Piper-2016-1080p-Blu-Ray_iMovie-DL.Co.mkv




چشم به راه: سبک زندگی اول 



تحول ساز : سبک زندگی دوم





برای ورود به سرزمین نوآوری باید بلد باشی
..بشیروش جدید خندیدن واردبا یک 



تحول از آموزش به توسعه ی شایستگی: توانمندسازی
منشور صالحیت میلر–اقتباس از یک مدل آموزش پزشکی 
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:شایستگی شامل 
نگرش✓
دانش✓
مهارت✓





great baby experience.mp4


حرف زدن دو تا بچه با هم!.mp4




خالقیت
.درهای بستهخارج شدن از پشت  

musik.mp4










... خالقیت

















:( ۱۹۸۸)تیلور ✓
.خالقیت شکل دادن تجربه ها در سازمان بندی های تازه است

: ( ۱۹6۲)مدنیک✓
ه با خالقیت شکل دادن به عناصر متداعی به صورت ترکیبات تازه ک

ر هرچه عناص. الزامات خاصی مطابق است یا به شکلی مفید است
واهد ترکیب جدید غیر مشابه تر باشند فرایند حل کردن خالق تر خ

.بود



چند نمونه حل مسأله خالق

لباسشویی پدالی.1
الین شناور اتوبان.2

GiraDora - Safe Agua _ Dell Social Innovation Challenge.FLV
autoban.mp4


مشترك در تعاریفدو ویژگی 

ارزشمند بودن

نو بودن



.استایده نو و تازه ای كه قباًل وجود نداشته: ابتكار•
به مرحله عمل رساندن ایده خالقانه: نوآوری•
اقتصادی کردن ایده جدید: کارآفرینی •

کار و نوآوری، کارآف  :رینیابت

Worlds first fully functional 3D printed dishwasher.mp4






فرصتسومشخص-فرصتاولشخص
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ماهیتبازارسالمت

فیدمعملکردوآزادبازاراستقرارهایشرطپیشاقتصاد،علمدیدگاهاز•
انجریانتخاب،درآزادیمشتری،حاکمیتپذیری،رقابت:ازعبارتندآن

ول،محصهمگونیعقالیی،گیریتصمیممشتری،آگاهیواطالعاتآزاد
.کاملبازار

رارقکالسیکاقتصادیهاینظریهچارچوبدرسادگیبهسالمتبازار•
گیردنمی
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ماهیتبازارسالمت

رقابت است، جنبه همگانی دارد و کاالی عمومی بخش عمده ای از خدمات سالمت )۱
.استناپذیر 

گیری را به تغییرات قیمت، قدرت تصمیمکشش ناپذیری حیاتی بودن خدمات سالمت و )2
.می شودحاکمیت مشتری مخدوشدر بسیاری موارد از فرد می گیرد و به این دلیل 

انحصارمحدودیت واحدهای ارائه خدمات و حیاتی بودن خدمات سالمت می تواند باعث )3
.شود

یری و در اطالعات بین عرضه کننده و دریافت کننده خدمت، قدرت تصمیم گناهمگونی)4
.می گیردرا از دریافت کننده خدمت آزادی در انتخاب
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ماهیتبازارسالمت

اطالعات بین ارائه دهنده وناهمگونیحیاتی بودن خدمات سالمت و 5)
.می کندرا فراهم القاییتقاضای گیرنده خدمات زمینه ایجاد 

.می شوندبطور گسترده ای در مراقبت های سالمت دیده ،اثرات خارجی)6

.تگسترده ای در این بخش اسعدم اطمینانشواهد عینی مبین وجود )7
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ماهیتبازارسالمت

همواجبازارشکستپدیدهباسالمتخدماتدرفوقعواملبهتوجهبا•

باوتهپیوسطوربهبایددارندکهماهیتیبهبناسالمتیخدماتلذاوهستیم

.شوندارائهحاکمیتحمایت

:توصیه من 
ورینوآ/ کارآفرینی سازمانی / رفتار کارآفرینانه



دیدگاههای 
جدید به 

کسب و کار























چند حرف آخر



مدل مفهومی 
نوآوری در سالمت



ایدهازکجابیاریم؟ مسئلهازکجابیاریم؟
(تفکرطراحی)مسائلوچالشهایاصلیسالمتدرمطالعاتبومی❑
مشاهداتتجربیدرمحیطکاروفعالیتروزمرهما❑
نقشهجامععلمی❑
1۴۰۴نقشهسالمت❑
برنامههایتوسعه❑
گزارشهایعواملخطروباربیماریهاکشوری❑

سندملیپیشگیریوکنترلبیماریهایغیرواگیر❑
ایرانSTEPsمطالعه❑
سامانهمصورسازیدادههایسالمتایران❑

گزارشهایمنتشرشدهدرموسساتونهادهایتخصصیملیوبینالمللی❑
www.infp.irدبیرخانهآیندهنگاریسالمت❑

گزارشسالمتدیجیتال❑

گزارشهایبانکجهانیوسازمانبهداشتجهانی❑
مطالعهجهانیباربیماریهادانشگاهواشنگتن❑

https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/

good/sanad-gheire-vagir.pdf
https://ncdrc.info/
https://vizit.report/en/dashboard.html
http://www.infp.ir/
good/سلامت-دیجیتال.pdf
https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/


بررسی




Perceived  Message

Real Stimulus

Perceptual Filters

فیلترهای ادراکی



Perception Model
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اقتصاد رفتاری
تعطیلکشورایندولتورسیدخوداوجبهآمریکامالیبحران2008سالدرکههنگامی•

هاینیبیپیشونمودارهامحاسبات،وجودباچرااینکهبرمبنیآمدوجودبهبحثیشد،
است؟رسیدهبحرانیحالتچنینبهاقتصادیوضعیت،اقتصاددانهادقیق

یاضیات،ربهحدازبیشاقتصادکهبودندعقیدهاینبرهاسالکهرفتاریهایاقتصاددان•
تنگرفتصمیممنطقیبرمبنیآنیاولیهفرضپیشوشدهزدهگرهنمودارهاواعداد
.گرفتندقرارتوجهموردواقعهاینازپساست،غلطکامالمردم

رفتاریعهمطال"یعنیاقتصادکهمعتقدندرفتاریاقتصادحوزهاندیشمندانسایروکانمن•
تاکیدانانسبرکمترواقتصادبرحدازبیشماکهداشتنداعتقادهاآن،"انساناقتصادی

.کنیممی
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اقتصاد رفتاری
صاداقتعلمتوانمیاست،اشتباهتصمیماتآندنبالبهوذهننواقصبررسیحالدرکههاییعلماز•

.بردنامرارفتاری

نمیصمیمتاندشدهبینیپیشکالسیکاقتصادعلمدرکهطورآنهاانسانکهاستباوراینبرعلماین•
.ودشمیهماشتباهبهمنجربعضاکهزیادیستبسیارمسائلتاثیرتحتآنهاتصمیماتوگیرند

استمعتقداستمنطقوعقلمردمهایانتخابدراساسوپایهداردعقیدهکهسنتیاقتصادخالفبر•
رهاورندهبیادخودوکنندهتجربهخودفکری،هایباگذهنی،گرایشاتعواطف،جملهازمسائلیکه

.موثرندگیریتصمیمدرشخص

آنتکرارحالدردائمابلکهکنیممیاشتباهروزههمهماتنهانهکهگویدمیمابهعلمایننهایتدر•
قابلومندنداسلوبآنهامفهوم،بینهواندتصادفینهمایکنندهگمراهرفتارهای.هستیماشتباهات

.بشناسیمبهترراخودذهنهاینابخردیتوانیممیرفتاریاقتصادکمکباما.بینیپیش





آیا داریم روز به روز غیر منطقی تر می شویم؟ 









بهنظرشمابهچهدالیلیمردمتهرانیکپزشکمتخصصرانسبت
بهپزشکدیگرترجیحمیدهند؟

www.menti.com

entre this code: 323558
Results:

https://www.mentimeter.com/s/2fd096b6708e0aa5d9d1c8ba3c23f73d/9967188508bb

http://www.menti.com/
https://www.mentimeter.com/s/2fd096b6708e0aa5d9d1c8ba3c23f73d/9967188508bb


بهنظرشمادالیلترجیحمردمتهرانبرای
انتخابیکپزشکمتخصصچیست؟



بیماران هنگام 
جستجوی  راه 

حلهای سالمت 
این گونه  رفتار 

:می کنند



مشتریان سالمت

تم  سیس" هیاهو و آفتابه لگن" به جای 

زانی اطمینان، ارترجیح می دهند بیشتر 
.  ندببینو رفتار بالینی مناسب تری 



Market Segmentation
Segmentation is a market research method whereby consumers 
are divided into groups based on common variables in an attempt 
to homogenize them for consistent insight. 
There are many approaches to consumer segmentation, including:

❑ Demographic & socioeconomic 
❑ Behavioral
❑ Attitudinal
❑ Psychographic



Psychographic segmentation

Seeks to understand the 
hardwired values, interests, and 
lifestyles of consumers in order to 
uncover needs and motivations, 
both articulated and unarticulated.
✓ 91.1% predictability



Psychographic segmentation



تعادل جو ها 

سرخوش ها 



سر شلوغ ها

خود انگیخته ها



پیرو ها











Masoud_Zamani@با تشکر از مسعود زمانی 

..تغییر کنید تا آینده کمتر شما را شگفت زده کند: حرف آخر 


