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 معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت 

 شبکه ملی تحقیقات لیزر پزشکی

 برنامه عملیاتی

1393 

 



 

 مقدمه

برنامه  ناد باالدستی،با توجه به پشتوانه تحقیقاتی موجود و سالهای تجربه عده ای از محققین و متخصصین حوزه تحقیقات شبکه لیزر پزشکی کشور و با توجه به اس 1392در سال

اتی و مراکز تشخیصی و درمانی و توسعه پنجم و نقشه راه سالمت کشور، هسته اولیه تشکیل شبکه تحقیقات لیزر پزشکی کشور شکل گرفت. با ایجاد این شبکه فاصله مراکز تحقیق

موده و امکان ارتباط هدفمند با موسسات داخل و خارج کشور در این راستا نیازهای اولویت دار کشوری از هر جهت کم شده تا از توان تحقیقاتی موجود بتوان حداکثر استفاده را ن

 فراهم شده و همکاری و هم افزایی بیشتری بین محققین کشور در این حوزه بوجود آید.

این آرمان جنبه عملیاتی و اجرائی     1392/ 21/4     ضرورت دیگر تشکیل شبکه ملی تحقیقات لیزر پزشکی کشور بود که در تاریخ ،تقویت و ایجاد زیر ساختهای الزم تحقیقاتی

 پیدا نموده و نهایتاً شبکه تحقیقات لیزر پزشکی کشور با ابالغ وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی رسمًا آغاز به کار نمود.

 چشم انداز:

، استقرار استاندارهای تولید ، واردات ، تجارت و  توسعه دانش بومی لیزر پزشکی مبتنی برز باالترین فناوریهای لیزر پزشکی اعزیز کشورمان  بیمارانکلیه  و بهره مندی دسترسی 

تحقیقاتی و خدمات لیزر در منطقه ،   مرجعیت علمی و، کسب  کشورعلمی ، پژوهشی ، تولیدی و تجاری استفاده کارآمد و اثر بخش از کلیه ظرفیتهای بالقوه و بالفعل  کاربری ،

 و حضور فعاالنه در حوزه تجارت لیزر پزشکی در جهان  توسعه تولید بومی

 ماموریت:

 دانش و فناوری ، تجاری سازی دانش بومی ، تولید ، واردات ، تجارت و کاربری ظرفیتهای، مدیریت و راهبری ، توسعه  ، توانمند سازی ساماندهی ، این شبکه در جهت شناسایی

 تشکیل شده است. پزشکی یافته در بین نهادهای ذینفع در راستای اهداف نقشه راه لیزر همکاریهای سازمانلیزر در سطح کشور و توسعه 

 



 

 اهداف اختصاصی

  دانش و فناوری ، تجاری سازی دانش بومی ، تولید ، واردات ، تجارت و کاربری لیزر در سطح کشور آموزش ، ظرفیتهای ملی توسعه 

 اعم از فناوری ، تولید ، تجارت و کاربرد و .... در کشور ، منطقه و جهان  لیزر پزشکی عات و یافته هایدر اختیار داشتن و ایجاد دسترسی به آخرین اطال 

  و سایر سازمانها و نهادهای مرتبطانجمنها ، تولید کنندگان ، تجار و کاربران هیاتهای بورد ،  ، مراکز تحقیقاتی،بین محققینهمکاری توسعه 

 هدف هایگروه عضو بر اساس اهداف شبکه و نیازمداخالت سازمانهای تحقیقات ، تولید ، صادرات ، واردات ، تجارت و آموزش ،  مطلوب دیریت و راهبریم 

  و نیازهای گروه هدف در کلیه سازمانها و نهادهای عضو شبکهاولویت های تحقیقاتی و اجرایی ملی و کالن در راستای اهداف شبکه استاندارها و تعیین و استقرار 

  در جهت اهداف شبکه و نیازهای گروه هدفو تجاری درمانی  ، تولیدی ، تحقیقاتی، مراکز علمی   ظرفیت سازیمایت ، توانمد سازی و حتوسعه 

 ع، امکانات و تجهیزات موجود در مراکز تحقیقاتی عضو شبکهده بهینه و آسان از اطالعات، منابارتقاء سطح کمی و کیفی تحقیقات از طریق استفا 

 تشخیصی و درمانی  اهنماهای بالینی در مراکز ارائه خدمات علمیاستقرار ر ، 

 تخصصی ی وبهبود دسترسی بیماران به خدمات مطلوب درمان 



 فعالیت های شبکه

  و ... تجار و کاربرانجود ، تجهیزات مو، ، صادرات و واردات ، انجمنها ، تولید کنندگان  مراکز آموزشی، مراکز تحقیقاتی، محققینسیستم ملی ثبت اطالعات بانک و ایجاد 

  و ، مراکز تحقیقاتی، هیاتهای بورد ، انجمنها ، تولید کنندگان ، صادرکنندگان و وارد کنندگان ، تجار و کاربران ، حامیان محققینحوزه شناسایی ظرفیتهای جامعه در .... 

  ، و اتصال به شبکه های جهانیایش دایره اعضای شبکه گیری و افز ، عضو جلب مشارکت ذینفعانتقویت ساختار و گردش کار داخلی شبکه  

  ،ظرفیتهای ملی مبتنی بر اهداف شبکه  و مدیریت و راهبریتدوین سیاستهای ملی ، تصمیم سازی آینده نگاری 

  تدوین نقشه جامع اولویت های ملی آموزشی، تحقیقاتی، حمایتی، صنعتی، پیشگیری، درمان 

  در جهت وصول به اهداف شبکه و نقشه راه  توزیع مسئولیت های ملی بین اعضای شبکه وتبیین و تدوین پروژه های مختلف 

  حوزه لیزر پزشکیو عموم جامعه در  ، کاربران ، اساتید ، دانشجویان تحقیقاتی، آموزش، توانمندسازی و ظرفیت سازی مراکز علمی  

 حاصله رار نتایج، انتشار نتایج و تالش برای استق پیگیری پروژه های بین بخشی کالن 

 تهیه و تدوین راهنمای بالینی و استقرار آن در کشور 

  توسعه دانش بومی و تولید ملی در جهت ها  جلب و توسعه حمایت زمینهتالش در 

 تولید و تجارت داخلی لیزر پزشکی، تجاری سازی دانش ، توسعه  بومی لیزر در پزشکی فناوری تقویت تولید دانش و 

 

 

 

 



 1393های عملیاتی شبکه به ترتیب اولویت در سال نامه: لیست بر1 فرم

 شبکه ملی تحقیقات لیزر در پزشکی  نام شبکه تحقیقاتی: 

 ردیف

 برنامه
 عملیاتیعنوان برنامه

سال شروع و 

 پایان برنامه

کل بودجه 

 برنامه
 )میلیون ریال(

بودجه 

درخواستی از 

 معاونت

اعتبار از سایر 

سازمانها 
 )میلیون ریال(

بار درخواستی اعت

از معاونت 

 93تحقیقات  
 )میلیون ریال (

 200 500 500 1000 93 - 94 توسعه دبیرخانه شبکه و زیرساختهای اطالعاتی و ارتباطی 1

 300 200 800 1000 93-94 یپزشک یگروهها آموزش در زریل مبانی ادغام پروتکل نیتدو 2

 250 750 750 1500 93-94 تدوین استانداردهای ملی لیزر در پزشکی 3

 250 200 800 1000 93-94 ارزیابی وضعیت موجود کشور در زمینه تولید و بازار 4

 500 200 800 1000 93-94 ساله لیزر در پزشکی 5تدوین نقشه پژوهشی  5

 1500 1850 3650 5500  جمع کل 

 

 

 1393:فرم تدوین هدف کمی سالیانه شبکه در سال  2فرم

 نوان هدف کمی ساالنهع عنوان برنامه ردیف
عنوان 

 شاخص

مقدار شاخص 

ابتدای سال 

93 

مقدار شاخص 

در انتهای سال 

93 

مقدار شاخص در 

 پایان اجرای برنامه

 100 50 10 درصد %50تبادل اطالعات بیش از  توسعه دبیرخانه شبکه و زیرساختهای اطالعاتی و ارتباطی 1

 100 50 صفر درصد تدوین درصد یشکپز آموزش در زریل مبانی ادغام پروتکل نیتدو 2

 100 50 صفر درصد تدوین درصد تدوین استانداردهای ملی لیزر در پزشکی 3

 100 50 صفر درصد تدوین درصد ارزیابی وضعیت موجود کشور در زمینه تولید و بازار 4

 100 50 صفر درصد تدوین درصد ساله لیزر در پزشکی 5تدوین نقشه پژوهشی  5



 عملیاتی شبکههای برنامهتدوین پروژه/ فعالیت: فرم 3فرم

 توسعه دبیرخانه شبکه و زیرساختهای اطالعاتی و ارتباطی  -1 1عملیاتی شماره برنامه 

 عنوان پروژه/فعالیت
تاریخ 

 شروع
 اقدامات تاریخ اتمام

سهم فعالیت از 

 )درصد( برنامه

نام مرکز 

تحقیقاتی 

 مسئول 

هزینه در 

  1393سال 

 المیلیون ری

فعال سازی دبیرخانه شبکه و توسعه ان به منظور  .1

 پاسخگویی به هنگام به اعضا ، پژوهشگران و گروههای هدف 
1393 1394 

 تامین مکان شبکه و امکانات ارتباطی .1

 تامین نیروی انسانی الزم .2

 انتصاب دبیر علمی و اجرایی شبکه  .3

20 
دبیرخانه 

 شبکه
200 

ه عنوان مهمترین براه اندازی و توسعه وب سایت شبکه  .2

 عامل توسعه ارتباطات و شبکه 

 

1393 1394 

 تهیه نرم افزار  و تعیین مسول وب سایت شبکه .4

 بارگزاری و به روز رسانی اطالعات مورد نیاز .5

 اطالع رسانی به اعضا در خصوص راه اندازی .6

 پایش سایت و انجام اصالحات مورد نیاز .7

 ترجمه و بارگزاری مطالب به زبان انگلیسی .8

20 
دبیرخانه 

 شبکه
50 

 شبکه  ژورنال علمیانتشار  .3

میلیون تومان هزینه دارد  150که بالغ بر  خبرنامه در سال( 4)

 و الباقی از محلهای دیگر تامین میشود 

1393 1394 

 تعیین هیات تحریریه .9

 ژورنالبرنامه ریزی جهت عقد قرار داد انتشارات  .10

 اطالع رسانی و جذب مقاالت داخلی و خارجی .11

 و ارسال به اعضا در فضای مجازیژورنال ر انتشا .12

 بصورت کاغذی در حد محدودژورنال انتشار  .13

20 
دبیرخانه 

 شبکه
50 

 توسعه کیفی و کمی اعضای شبکه  .4
1393 1394 

 برقراری ارتباط با مراکز تحقیقاتی هدف .14

 برقراری ارتباط با سازمانهای دولتی و غیر دولتی  .15

   جذب گروههای هدف به عنوان اعضای شبکه .16

20 
دبیرخانه 

 شبکه
- 

 برگزاری نشستهای تخصصی ، سمینارها و کنگره ها  .5
1393 1394 

 برگزاری مستمر کمیته راهبردی شبکه .17

 اعضای شبکهاجالس برگزاری سالیانه  .18

 شبکه لیزر پزشکیبرگزاری کنگره سالیانه  .19

20 
دبیرخانه 

 شبکه
200 

 500  %100    جمع

 



 عملیاتی شبکهبرنامه های: فرم تدوین پروژه/ فعالیت3فرم

 یپزشک یگروهها آموزش در زریل مبانی ادغام پروتکل نیتدو  - 2  2عملیاتی شماره  برنامه 

 عنوان پروژه/فعالیت 
تاریخ 

 شروع

تاریخ 

 اتمام
 اقدامات

سهم 

پروژه از 

 برنامه

 )درصد(

نام سازمان/فرد مسئول 

 انجام فعالیت

هزینه در 

سال 

1393 
 )میلیون ریال(

:تبیین جایگاه اموزش لیزر در مجامع علمی 1 پروژه

بین المللی معتبروبررسی حیطه فعالیت درمانی 

 کاربران لیزر در گروههای درمانی مختلف

مهر ماه 

1393 

اسفند 

ماه 

1393 

جستجو در مناابع باین المللای و رصاد مراکاز فعاال :1اقدام 

 جهانی 

در مذاکره با فعاالن عرصاه و کساب مشاورت از انهاا :2اقدام 

 زمینه اموزش و حیطه های درمانی

  تدوین مکتوب و نتیجه گیری کلی وضعیت فعلی:3اقدام

30% 

مرکااز تحقیقااات لیاازر در 

 پزشکی شاهید بهشاتی یاا

مرکااز تحقیقااات لیاازر در 

پژوهشکده پرتاو پزشکی و 

و ماااوج  دانشاااگاه علاااوم 

 پزشکی ارتش

100 

: بررسی وضعیت آموزش لیزرو زمینهه ههای 2پروژه 

روههههای درمههانی در مجههامع علمههی و فعالیههت گ

فروردین  دانشگاهی کشور

 1394ماه 

شهریور 

ماه 

1394 

 

در داخل  فعال مراکز رصد و داخلی منابع در جستجو:1 اقدام

  کشور

 در انها از مشورت کسب و عرصه فعاالن با مذاکره:2 اقدام

 درمانی های حیطه و اموزش زمینه

 فعلی وضعیت کلی گیری نتیجه و مکتوب تدوین:3اقدام

20% 

 در لیاازر تحقیقااات مرکااز

 بهشااتی شااهید پزشااکی

 در لیازر تحقیقاات یامرکز

 درون مصاااوب) پزشاااکی

 پرتو پژوهشکده(  سازمانی

 علاااوم دانشاااگاه  ماااوج و

 ارتش پزشکی

100 

:تطبیق اموزش لیهزر در پزشهکی کشهور بها 3پروژه 

مجامع بین المللی و تصویر دور نمای اموزشی دانهش 

ل اینده و همچنین حیطه بندی امهور فوق برای ده سا

 درمانی برای گروههای درمانی مختلف 
مهر ماه 

1394 

اسفند 

ماه 

1394 

تطبیق اماوزش جهاانی باا اماوزش داخلای و تادوین :1اقدام 

 اموزش بومی شده با چشم انداز ده ساله

:پیش بینی دوره های کوتاه مدت و دراز مدت باا دور  2اقدام 

 نمای ده ساله

تدوین خطوط قرمز و حیطه های درمانی باا عنایات  :3اقدام 

به دوره های اموزشی برای گروه هاای مختلاف درماانی علاوم 

 پزشکی کشور

50% 

 در لیاازر تحقیقااات مرکااز

 بهشااتی شااهید پزشااکی

 در لیازر تحقیقاات یامرکز

 درون مصاااوب) پزشاااکی

 پرتو پژوهشکده(  سازمانی

 علاااوم دانشاااگاه  ماااوج و

 ارتش پزشکی

300 

 500  100    جمع

 



 عملیاتی شبکههای برنامه: فرم تدوین پروژه/ فعالیت3فرم

 تدوین استانداردهای ملی لیزر در پزشکی - 3 3 - شماره  عملیاتیبرنامه

 عنوان پروژه/فعالیت
تاریخ 

 شروع

تاریخ 

 اتمام
 اقدامات

سهم پروژه از 

 برنامه

 )درصد(

نام 

سازمان/فر

 د مسئول

هزینه در سال 

)میلیون  1393

 یال(ر

تشکیل کمیته استاندارد در شبکه لیزر و اخذ مجوزهای  .1

 الزم از سازمان استاندارد در این خصوص

 93شروع 

 
 93پایان 

 شناسایی افراد  :1اقدام 

 صدور ابالغ:2اقدام 

 تشکیل جلسات:3اقدام

20  50 

شناسایی و تدوین استانداردهای موجود در زمینه  واردات و  .2

 ساخت لیزرهای پزشکی
 93پایان  93ع شرو

 تعیین محورها :1اقدام 

 توزیع کار:2اقدام 

 جمعبندی:3اقدام

30  100 

نگارش استانداردهای مربوط به   واردات و ساخت لیزرهای  .3

 پزشکی
 200  10 سفارش نگارش  94پایان  93شروع 

نگارش استانداردهای مربوط به استفاده کنندگان از  .4

 لیزرهای پزشکی
 200  10 رش نگارش سفا 94پایان  93شروع 

نگارش استانداردهای مربوط به محیط استفاده از لیزرهای  .5

 پزشکی
 200  10 سفارش نگارش  94پایان  93شروع 

پیاده سازی این استانداردها در کلینیک لیزر شهدای  .6

 تجریش به عنوان پایلوت
 94پایان  94شروع 

 تعیین بخش 

 توافقات اولیه 

 اجرا و پایش

10  - 

به اداره کل تجهیزات پزشکی توسط وزارت  پیشنهاد  .7

 بهداشت  برای اجرا
 -  10 مکاتبه  94پایان  94شروع 

 750  100    جمع

 



 

 عملیاتی شبکههای برنامه: فرم تدوین پروژه/ فعالیت3فرم

 ارزیابی وضعیت موجود کشور در زمینه تولید و بازار - 4  4عملیاتی شماره  برنامه 

 یت عنوان پروژه/فعال
تاریخ 

 شروع

تاریخ 

 اتمام
 اقدامات

سهم 

پروژه از 

 برنامه

 )درصد(

نام سازمان/فرد مسئول 

 انجام فعالیت

هزینه در 

سال 

1393 
 )میلیون ریال(

 94 93 بررسی وضعیت لیزرهای وارد شده  .1

 تشکیل تیم

 تعیین اهداف 

 اجرای پژوهش و تحلیل نتایج

20 

 اداره کل تجهیزات

150 

 94 93 ای داخلی و تولیدیبررسی وضعیت لیزره .2

 تشکیل تیم

 تعیین اهداف 

 اجرای پژوهش و تحلیل نتایج

20 

 مرکز تحقیقات لیزر

50 

 94 93 بررسی وضعیت کاربران لیزرهای پزشکی .3

 تشکیل تیم

 تعیین اهداف 

 اجرای پژوهش و تحلیل نتایج

20 

 انجمن لیزر

150 

 بررسی تعرفه ها ابالغی و اعمال شده .4

93 94 

 تشکیل تیم

 تعیین اهداف 

 اجرای پژوهش و تحلیل نتایج
20 

 معاونت درمان

50 

 بررسی اینده نگاری مصرف و کاربرد لیزر .5

93 94 

 تشکیل تیم

 تعیین اهداف 

 اجرای پژوهش و تحلیل نتایج

20 

موسسه ملی تحقیقهات 

 100 سالمت

 500  100    جمع

 



 عملیاتی شبکههای برنامه: فرم تدوین پروژه/ فعالیت3فرم

 ساله لیزر در پزشکی 5تدوین نقشه پژوهشی  - 5 5عملیاتی شماره  رنامه ب

 عنوان پروژه/فعالیت 
تاریخ 

 شروع

تاریخ 

 اتمام
 اقدامات

سهم 

پروژه از 

 برنامه

 )درصد(

نام سازمان/فرد مسئول 

 انجام فعالیت

هزینه در 

سال 

1393 
 )میلیون ریال(

در حیطه  بررسی وضعیت موجود کشور .1

 پژوهش و بازار و خدماتهای آموزش و 
93 94 

 تشکیل تیم

 تعیین اهداف 

 اجرای پژوهش و تحلیل نتایج
20 

 مرکز تحقیقات لیزر

100 

بررسی وضعیت موجود در جهان از جهت  .2

 آموزش و پژوهش و بازار و خدمات
93 94 

 تشکیل تیم

 تعیین اهداف 

 اجرای پژوهش و تحلیل نتایج
20 

 انجمن لیزر

100 

بر اساس تجمیع و تدوین اهداف ملی  .3

 تحلیل دیدگاهای ذینفعان 
93 94 

 تشکیل تیم

 تعیین اهداف 

 اجرای پژوهش و تحلیل نتایج
20 

 پژوهشگر حقیقی

100 

بررسی نیازهای آینده در حیطه های  .4

 94 93 آموزش و پژوهش و بازار و خدمات

 تشکیل تیم

 تعیین اهداف 

 اجرای پژوهش و تحلیل نتایج
20 

موسسه ملی تحقیقهات 

 100 المتس

جمعبندی مستندات و نگارش نهایی نقشه  .5

 94 93 پروژه فوق  4راه بر اساس 

 تشکیل تیم

 تعیین اهداف 

 اجرای پژوهش و تحلیل نتایج
20 

 پژوهشگر حقیقی

100 

 500  100    جمع

 


