
  

  )آفرينکار(  و مالحظات اجرايي  مدل كسب و كار

  

در مسير رشد و توسعه بنگاهها، در بسياري مواقع، مديريت بنگاه عمدتاً درگير رفع مشكالت كسب و كار خود و تـصميم گيـري در                         

رشـد و موفقيـت بنگـاه و        مورد فعاليتهاي اجرايي بنگاه مي باشد، در حالي كه در كنار اقدامات اجرايي، توجه به برنامه ريزي مـسير                    

  . بكارگيري نهايت تجربه و هوشمندي در طرح ريزي الگوي كسب وكار بسيار حياتي و ضروري است

موفقيت در يك كسب و كار در اثر عوامل مختلفي بدست مي آيد كه يكي از مهمترين و محوري ترين آنها طراحي و اجـراي يـك                    

هـاي تجـاري نوآورانـه       اين مدل كه بيانگر الگوي تجاري كردن نوآوريها و ايده          .مدل بهينه كسب و كار در ابتداي كار شركت است         

  .است، در واقع مشخص كننده محدوده سودآوري حاصل از نوآوري خواهد بود

 مدل كسب و كار، فرآيند ارتباط دادن فضاي نوآوري و تكنولوژي با فضاي اقتصادي و كسب و كار است كه مطابق شـكل زيـر،                   لذا

  :  كاركرد اين مدل را نشان دادمي توان

     

  

  

  

  

  

 مدل كسب و كار بيانگر اين است كه شركت چگونه جايگاه خود را در زنجيره ارزش توليد محـصول يـا ارائـه خـدمت               طبق تعريف، 

ت بـا چـه   شرك«پارادايم اصلي اين است كه  در هر حال، . تعيين مي كند به نحوي كه مدل درآمدي پايداري را براي خود ايجاد كند           

  » مدلي درآمدزايي مي كند؟

كسب و كار مدل  

Business Model 

وروديهاي 

:تكنولوژيك  

 امكان پذيري

 عملكرد

 نوآوريها

 

خروجيهاي 

:اقتصادي  

 ارزش

 قيمت

 سود

 



امروزه با توجه به شدت يافتن رقابت بنگاهها و افزايش امكان كپي بـرداري از ايـده هـاي تجـاري، داشـتن يـك طـرح منطقـي و                    

هاي مختلف خواهند مستحكم براي كسب و كار، به صورت يك بايد درآمده است كه در نبود آن، بنگاهها دچار لغزشها و تغيير جهت

اين مدل به بنگاه كمك مي كند تا با رويكردي برون نگر به مديريت كسب وكار خود بپردازد و امور شركت را بـه سـردرگمي،                   . دش

  .تشويش و شانس و اقبال وانگذارد

مهمتـرين اثربخـشي يـك      .  شكوفائي وحيات بلندمدت بنگاه را تضمين مي كند         اگر يك طرح تجاري به خوبي طراحي و اجرا شود،         

جاري در مرحله نوشتن طرح به وقوع مي پيوندد، چرا كه باعث شفاف تر شدن ديدگاهها و همگرايي بيـشتر مجموعـه هـاي                    طرح ت 

  .درون سازماني مي شود و اين امر مستقل از اين است كه لزوماً آن طرح عيناً اجرا شود

ن وكاركنان بنگاه به جاي تمركـز صـرف بـر     مديرا در واقع، مرحله تفكر و برنامه ريزي جهت خلق طرح كسب و كار سبب مي شود     

ها و مأموريت  شركت مشخص تر مـي  راهبردهمچنين .  موقعيت ومحدوديتهاي فعلي، به دنبال تصوير بهينه آينده بنگاه خود باشند  

  . شود

شـود تـا   الزم به ذكر است كه به طور معمول، يك مدل كسب وكار در طي مسير رشد و تكامل بنگاه به صورت مستمر مـرور مـي        

شود يا به وقوع مي پيوندد، مقايسه شده و برنامه ها و اقدامات اصـالحي             مجموعه اهداف و برنامه هاي آن با آنچه در عمل اجرا مي           

 لزوم بازنگري و تغييرات مدل كسب وكار شـركت بيـشتر    باالخص در زمانهايي كه اهداف مالي بنگاه برآورده نمي شود،  . انجام گيرد 

  . مي شود

دل كسب وكار بايد به گونه اي باشد تا بتواند به نوعي داراي فرآيند خودارزيابي باشد و بتوان آن را به طور مداوم مورد تصحيح              لذا م 

اين ارزيابيها و بازنگريهاي مداوم، در اثر يادگيري از تجربيات، تغييرات بازار، تغييرات تكنولوژيها و ساير تحوالت و تغييرات             . قرار داد 

  . هاي جديد به كار گرفته مي شوند و برخي از رئوس فعاليتهاي قبلي كنار گذاشته مي شوندي فعاليتها و برنامهممكن، بعض

  

  

  

  تدوين مدل كسب و كار



بـراي تـدوين و   ،   رقابت هاي رشد و راهبردو اهميت )  فناوري برتر( سروآفرين شفا    قابليت محوري شركت  ماهيت    با توجه به    

 بخش اصلي و مرتبط با هم تـشكيل         ۶اين مدل از    . استفاده كرده ايم    و كار   مدل جامع تحليل كسب    از يك  تهيه مدل كسب و كار،    

 :شده است كه در شكل زير آورده شده است

 

  

  

  

  

  

  

 

   اجزاي مختلف يك مدل كسب و كار-)۱(شكل

  

  ايجاد ارزش براي مشتريان. ۱

  تعيين مشتريان هدف و بخش بندي بازار. ۲

  هاي رشد شركتراهبرد. ۳

  مدل درآمدي شركت. ۴

  شناخت زنجيره ارزش و جايگاه شركت در شبكه ايجاد ارزش. ۵

   رقابتي شركتراهبرد. ۶

   :مقدمه

 به عنوان   هموارهآورد، به دليل هزينه هاي اقتصادي، رواني و اجتماعي زيادي كه براي بيمار و خانواده او به بار مي            ضايعات نخاعي   

  . و توان زيادي از مبتاليان و پزشكان  را به خود مشغول دلشته است توجهج يك ضايعه صعب العال

  ارزشايجاد

ساختار 

ارزشزنجيره   

 مدل درآمدي
 استراتژي 

 رقابتي

بخش بندي 

 بازار

 نوآوري

 استراتژيهاي رشد



بيماران دچار آسيب نخاعي به داليل مختلف از جمله يك ضربه ناگهاني دچار وضعيتي مي شوند كه سيگنال هاي عصبي از نخـاع                       

  . آنها عبور نمي كند و به همين علت دچار نوعي فلج و بي تحركي مي شوند

درصدشان شكستگي منجر به قطـع كامـل   ٢٠ تا ١٠درصد ضايعات نخاعي، بر اثر له شدگي نخاع بوده و در كمتر از    ٨٠ا   ت ٧٠حدود  

  . نخاع مي شود

 يكي از روشهايي است به شدت مورد توجه بوده اسـت و  روش سلول درماني براي ترميم ضايعات نخاعي  در ميان روشهاي درماني،     

  . به وجود آوردتوانسته دستاوردهاي قابل ذكري را

مل پيوند سلول براي ترميم ضايعات نخاعي بر روي انسان تاكنون غير از ايران، در كشورهاي روسيه و چين نيز صـورت پذيرفتـه         ع

هاي بنيادي جنيني، موفقيتي حاصل نشده        رغم تعداد زياد اين عمل در چين با استفاده از سلول            هاي انجام شده، علي     با بررسي . است

  . است

كنند نتايج قابـل قبـولي بدسـت آمـده      هاي مغز استخوان استفاده مي هاي بويائي مخاط بيني و يا سلول شور روسيه كه از سلولدر ك 

قابل ذكر اسـت در     .  است ايراناولين آثار درمان، بسيار بيشتر از روش منحصر به فرد انجام شده در              به ثمر رسيدن     ولي زمان    ،است

  . كنند  هزار دالر دريافت مي١۵۰اقدامات بازپروري، روسيه، براي انجام اين عمل و 

استفاده ) شوان(هاي غالف عصب محيطي  طور كلي روشي كه در ايران انجام شده است، متفاوت از روسيه و چين است و از سلول به

شوند و سپس عمل  ها از عصب پاي شخص برداشته و به مدت سه الي چهار هفته كشت و تكثير مي شود كه در اين روش، سلول مي

  .شود پيوند انجام مي

در اين روش جراحي، سلول هاي شوان به محل مسدودشده نخاع تزريق مي شود و بر اثر آن، راه عبور سيگنال ها باز مي شود و به 

مايشي خود را اين دستاورد جديد علمي مراحل آز. البته ميزان بهبودي در افراد مختلف متفاوت است  . اين ترتيب بيمار بهبود مي يابد     

سـير  . اسـت  عالوه بر حيوانات، روي افراد دچار مرگ مغزي نيز طي كرده است و به عنوان يك روش جديد به دنيـا معرفـي شـده                 

  . بهبودي بيمار بعد از عمل، يك تا دو سال طول مي كشد و در اين مدت بيمار بايد تحت توانبخشي و فيزيوتراپي فشرده قرار گيرد

 و همچنين براي كسب توانايي رشد ه استخطر بودن بكارگيري اين روش بر روي انسان انجام شد    رابطه با بي    زيادي در  هايبررسي

هاي خـود فـرد آن    مزيت استفاده از سلول (ه استهاي بسياري صورت گرفت   تالش ،شود  هاي انساني كه از خود فرد گرفته مي         سلول

  ). كند زدن پيوند تقريباً به صفر ميل مي است كه احتمال پس



  : ايجاد ارزش براي مشتريان

امـروزه بـسياري از     . درمان ضايعه نخاعي براي بسيار از بيماران به معناي نوعي تولد دوباره و بازگشت به زندگي محسوب مي شود                  

 اين بيماران در انجام فعاليتهاي روزمره خود تا حدود زيادي وابسته به ديگران هستند و

لذا هر سازماني کـه بتوانـد گـامي در راه کمـک بـه       .آنها را تا حد زيادي از وابستگي به ديگران برهاند  درمان اين بيماري مي تواند      

در ادامه مجموعه ويژگيها و خدماتي که در مدل كسب و كار . مورد توجه اين نوع بيماران خواهد بودبردارد، معلوالن ضايعات نخاعي 

  :ان مي شود، عبارتند ازشرکت شفا مي تواند باعث ايجاد ارزش براي مشتري

   ضريب موفقيت باالتر و اثرات جانبي ناچيزمناسب با توجه به قيمت . ۱

  پزشکان و جراحان مجرب. ۲

  خدمات بعد از عمل. ۳

  پذيرش در کشور مبداء. ۴

  

  :دسته بندي انواع مشتريان

ه اصلي شامل بيماران داخلي و خارجي مي شود کـه  دو دست. دسته بندي بيماران مي تواند بر اساس معيارهاي متعددي صورت گيرد     

  :  در ادامه يک تقسيم بندي اوليه آورده شده است. با توجه به نوع خدماتي که به هر دسته ارائه مي شود، متفاوتند

  ) دسته يک(بيماران داخلي که توان پرداخت هزينه هاي سنگين درمان را دارند .۱

 )دسته دو(ه هاي سنگين درمان را دارندبيماران داخلي که که توان پرداخت هزين .۲

 )دسته سه(جانبازان جنگ تحميلي .۳

 )دسته چهار(بيماران خارجي خاص .۴

  )دسته پنج(بيماران خارجي به صورت توريست سالمت .۵

.  براي كسب و كار شركت موضوعيت دارند۵ و ۴از دسته بندي هاي فوق فقط مورد   
 

 



:هاي رشد و رقابت  ها و تاكتيكراهبرد  

 
ن يدر ا .گرطرح ها هستنديف تر از ديشتر و ظري بي موثر بسيل و پارامترهايشه عوامل دخي برتر همي با تکنولوژي طرحهايجرادر ا

چرا که عالوه . استياتيار حين است،بسي بهتريکي چه تاکتراهبرد و در هر ي اراهبرد چه ينکه درهر مقطع زمانيص ايپروژه، تشخ

 به آن يابي دستي را براين المللي بي رقبايم و جلويافته ارزشمند به نفع کشور حاصل کنين يز ان منفعت را ايشتريد بيبر آنکه با

 مشترک ي و انجام پروژه هايه گذاري،سرمايکه قاعدتا خواهان همکار(ي و درمانيقاتيد تعامل خود را با مراکز تحقيم،بايريبگ

  .  تده اسيچي بس پين کاريضين جمع نقيم و ايحفظ کن) خواهند بود

: شوديشنهاد اجرا داده مي طرح و پ،مرحله ۳ن پروژه در ي اي اجرايبرا  

) کالنيهايه گذاريز از سرماي االمکان با پرهيحت(تها يع فعالي گسترش سر-۱  

ش دامنه خدماتيها و افزايه گذاريتوسعه سرما-۲  

يبلوغ شرکت و رقابت جهان-۳  

 .مي پردازي مطلوب ميکهايح تاکتيبر آن به تشرت حاکم يط  و وضعيح شرايدر هر بخش عالوه بر توض

  

  اولمرحله

 

نمونه ( مختلف درماني، مجوز انجام بخشهاي مربوط داخليه هايدي و اخذ تائي شدن عمل جراحيکيني با توجه به کلمرحلهن يدر ا

المت و پژوهش پزشكي با در كشورهاي پيشرفته، نظام س. شودياخذ م) گيري،كشت سلولي،عمل جراحي و ترميم،عمليات بازتواني

ازپيشرفت و استفاده از نتايج تحقيقات ،هم باعث پيشرفت و ارتقاي سالمت جامعه مي شوند و هم با كسب درآمد از آنها سبب ب

متاسفانه در كشور ما تداخل جنبه انتفاعي موضوع ، جنبه پزشكي و نگرشهاي منفي نسبت به . مي گردندانجام دوباره تحقيقات 

در واقع با حذف جنبه انتفاعي از انجام .راه درمان بيماران، سبب دشواري در راه سرمايه گذاري در تحقيقات شده استانتفاع از 

پس مي توان با .تحقيقات عمال حمايتها معطوف به حمايتهاي دولتي شده ،كه سبب كاهش حجم تحقيقات موثر شده است

ي و كاربردي ،همكاري موثر با موسسات تحقيق و پژوهش پزشكي اختصاص بخشي از درآمد موسسه در انجام تحقيقات بنياد

هم اعتبار موسسه را در بعد پژوهشي حفظ كرد،هم بقاي موسسه را با ... خارجي،شركت تيمهاي جراحي در سمينارهاي آموزشي و



و باالتر از همه به ارتقاي اطمينان دستيابي به يافته هاي جديد درماني تضمين كرد ،هم شائبه كار صرفا انتفاعي را ازبين برد 

  : شوديشنهاد مين پيبنابر ا. سطح دانش و تكنولوژي درماني در دنيا كمك كرد

ن به علت عدم امکان رشد ي که به علت درآستانه شروع بودن کار و همچنين معنيبه ا.ميرين مرحله فقط مصدوم بپذيدر ا-۱

 رشد تقاضا را يد جلويبا) ندي فرآيمرحله معرف(عي وسيذاره گيع عرضه و عدم امکان سرمايش سريع،عدم امکان افزايسر

  .مي مراحل بعد آماده کنيرساختها را برايج بسترها و زيرش افراد خاص، به تدرين با پذيهمچن.ميريبگ

  ) و نه انبوه (يند جذب و درمان مصدوم به صورت سفارشي فرآي طراح-۲

 مواجهـه بـا     يط بـرا  يل شرا يه در مورد تسه   ي اول ي ها ي خاص که نگران   يروهها گ يي بر شناسا  يمتک) يابيمار  يب(يابي بازار راهبرد-۳

  . دهدي باال را کاهش ميحجم تقاضا

ـ  انجـام عمل ينه براي مربوط مشخص شده، زميره درمان،  نواقص احتمالي با انجام مراحل مختلف زنج     -۴ جـذب  (ات مراحـل بعـد   ي

  . گرددي تمام شده فراهم ميزان کاهش بهايختلف و درصد و م مي جنبينه هايشامل محاسبه هز)  و به صورت توريگروه

 عـصاره  راهبـرد در . اسـتفاده کـرد  "  يريـ عـصاره گ  "يمـت گـذار  ي ق راهبـرد  تـوان از ين مرحله  مي  با توجه به بازار هدف در ا     -۵

سقف قيمت نسبتا آزاد )ر خاصاقشا(با توجه به جديد بودن،محدوديت عرضه،تكنولوژي برتر و بازار هدف    ) بيشتر در مورد كاال   (گيري

قرار داده مي شود تا از اين طريق با ارضاي نياز گروههاي خاص،درآمد نسبتا مناسبي بـراي پوشـش دادن بخـشي از هزينـه هـاي                     

 ي فوق مراهبردن مرحله قابل توجه است، ، با يژه سازي خدمات در ا  ويينه ها يهمچنين از انجا که  هز.تحقيق و توسعه بدست آيد

   . توان آنها را پوشش داد

  دهـد، يش مـ ي را افـزا ي جراحيمهاينکه تين امر عالوه بر ا    يا. است يع جراحان و متخصصان از جمله اقدامات اصل       ي آموزش سر  -۶

  . سازديع جذب مصدوم در مراحل بعد فراهم ميت سريش ظرفي افزاينه را برايزم

ـ ، ساخت،تـست و تا ي ها طراحينيش بين پياز جمله ا. ير و کاشت سلوليثش توان تکير الزم جهت افزا   ي ها و تداب   ينيش ب ي پ -۷ د يي

  . باشديار ميانکوباتور س

 . شـود ي مي برونسپاريا کمتر اصلي و ير اصليف غيره درمان ، وظاي مختلف زنجيت بخشهايت و حساسي با مشخص شدن اهم  -۸

  .است) يسامانده(ند درمان  يت فرآيري کسب درآمد از مد شرکتيت اصليم ني شود که بدانيشتر درک مي بين نکته وقتيت اياهم

.ن مورد مداوا قرارگرفته شدهي هدف و مصدومي کشورهاين قطع نخاعي مصدوميگاه اطالعاتي پايافتن و جمع آوري تالش در-۹  



مهم و موثر، نحوه توجيه     يكي از پارامترهاي    .  اطالع رساني داخلي؛آماده سازي شرايط، سبب تسهيل عمليات اجرايي مي گردد           -۱۰

فقط اگراين توجيه سازي از پيش برنامه ريزي شده باشد،مي توان اميدوار بود تا .دست اندركاران و عوامل ذي نفوذ و ذيربط مي باشد

  . با كارشكني ها و عدم همكاري ها مواجه نشويم

اين مـورد  .گاه داده هاي ايرانيان نخبه خارج از كشوريپارياست جمهوري براي در اختيار گرفتن   " دفتر امور ايرانيان  " همكاري با    -۱۱

موثر خواهد بود و هم فراهم كننـده سـازوكارهاي تبليغـاتي ماننـد پـست مـستقيم،ارسال                  ) تشخيصي(هم در تكميل زنجيره درماني    

  .خواهد بود... بروشور، اخبار و 

   استفاده از ظرفيتهاي سفارتخانه هاي ايران در خارج از كشور– ۱۲

  ن قابل درمانيش محدوده مصدومي افزايقات براي  انجام تحق-۱۳

  دوممرحله

ـ     ي افزا يم، برا ي کن ي را حفظ م   ينکه جذب و درمان مصدوم به صورت انفراد       ي عالوه بر ا   مرحلهن  يدر ا -۱ ن يش توان عرضه و همچن

را  خـارجي  ي مشارکت طرفهـاي متقاضـ  نهي زمي خارجيه گذاريم با جذب سرماي توان ي  م  ي داخل يه ها ير کردن سرما  يز از درگ  يپره

) مارستانيمثال در ساخت ب    (ينصورت جذب مشارکت خارج   يدر ا .. دارد يت به سزائ  ي اهم يت رقابت يشنهاد در وضع  ين پ يا .ميفراهم کن 

 ،ني طـرف راهبـردی  ي از قرارداد و همکـار يناش" برند"جاد يسبب جذب بازار آن کشور و منطقه مورد نظرخواهد شد،چراکه به سبب ا           

  . گرددي مصدوم مي برايسبب اعتماد ساز

 ۳ شامل يند درمانيازآنجا که فرآ.مي کنيري گي کار درمان را پيشتري بينه هايم با وجود گزي شود تا بتواني سبب مين همکاريا-۲

قبال    در مبدا دريک خارجي بخش آخر به شري است،واگذاريات توانبخشي و عملي،عمل جراحي و کشت سلوليريمرحله؛نمونه گ

عالوه بر . گرددي کمتر ميه گذاريشتر با سرمايش مصدوم سبب کسب درآمد بي  عالوه بر آساي درمانيار قرار دادن پروتکلهايدر اخت

ز وجود يتها نين قسمت از فعالي اي برون سپاري برايتيند خارج از کشور،مرجع مناسب و با صالحيکپارچه نمودن کل فرآينکه با يا

  .خواهد داشت

هرچه ذكر ايـن نكتـه   .، تبعيت از رويه ها و استانداردهاي قيمت گذاري خدمات درماني استمرحلهسياست قيمت گذاري در اين    -۳

  . در تبليغات بيشتر باشد، نگرش مثبت تري را در مشتريان جديد ايجاد خواهد كرد



ش سـهم آورده خـود در       يت درافزا ين مز يا توان از    يالبته م .ن مرحله آموزش متخصصان است    ي کسب درآمد درا   ي از روشها  يکي-۴

  . بهره برديمشارکت با طرف خارج

نکـار عـالوه بـر      يبـا ا   . باشـد  يه گذار در کشور مبدا م     ي به طرف سرما   يصي امور تشخ  ي واگذار ين مال ي تام يگر از روشها  ي د يکي-۵

ز کـاهش   ي ن يات جراح يت عمل يعدم موفق  مدنظر ما احتمال     ي استاندارد پزشک  ياده ساز ي مصدوم،با اجرا وپ   ي جانب ينه ها يکاهش هز 

  .ابدي يم

فراهم " سم سالمتيتور"گر موضوعات ي ديدآمده را براي پدينه استفاده از امکانات و نام تجاري تواند زمي ميک خارجيحضور شر-۶

.سازد  

. خواهد داشتيا آن مبدا کاهش قابل مالحظه يغات براي و تبليابي بازارينه هايبه علت مشارکت،هز-۷  

 عصاره كشي بيان شد،اما بايد به اين نكته توجه كنيم كه در اين راهبرد گرچه در مرحله قبل محدوديت عرضه يكي از داليل -۸

پس براي آنكه بتوان هم حجم مناسبي از . مرحله، نرسيدن به ظرفيت مطلوب ارائه خدمات، نقيصه بزرگي محسوب مي شود

ا براي افزايش و يا حفظ تقاضا در آينده فراهم كرد، بايد افزايش ظرفيت را به صورت تقاضاي كنوني را پاسخ گفت و هم زمينه ر

 .جدي در برنامه قرار داد

ک مبـدا قـصد   يـ م شـده از  يک برنامه  درمان از قبل تنظـ     ي که با هم، در      ي حضور تعداد نفرات   ي،به معن "ي درمان يتورها" با ظهور -۹

كـه مختـصرا عبارتنـد از اخـذ ويزا،خـدمات      (رهيـ جـاد ارزش افـزوده مناسـب از کـل زنج    ي توان بـه ا   ياستفاده از خدمات را دارند، م     

ــي و   ــگري و تفريح ــهري،كترينگ،بيمه،خدمات گردش ــسفر درون ش ــدا و مقصد،تران ــروج در مب ــشريفات ورود و خ ....) تشخيصي،ت

 " ي توان حرکتيابي باز ييد نها ييمل تا تا   ع ياز لحظه ثبت درخواست مصدوم برا     " که     ييتهايق فعال ي دق ييدرواقع با شناسا  .دواربوديام

 ينجـا تـصد   يان ذکر است که از آنجا که هـدف درا         يشا.ه سود معقول را در هر قسمت محاسبه کرد        ي توان حاش  يرد،مي گ يصورت م 

 بـه  يبنـد ي عـدم پا ين بـرا ي سـنگ ينه هـا ي قرارداد و وضع هزيق و کامل بر اجرايست،مذاکره،اصول عقد قراداد،نظارت دق   ي ن يگر

 . خواهد بودياتيارحيبس) مانکاريدر کنترل پ(ستانداردها و تعهدات ا

 ياجزا. کسب شده استي عموميا کمک از دولت و نهادهايالت ويافت تسهي مذاکره جهت درين مرحله اعتبار الزم برايدر ا- ۱۰

قات و امور يوجه موسسه به انجام تحقاد ،تي در تعداد زي مصدومان داخلي و جنبه مداواين اعتبارعبارتند از برد داخليشکل دهنده ا



ها و سوم عملکرد يماريگر بيو درمان د) ن قابل درمانيش محدوده مصدوميافزا(نهين زمي مرتبط در جهت بسط و گسترش ايپژوهش

  )بعد کالن(ن فرصت ي از اي به وجود آمده ناشيان ارزي و جرين برون مرزي از درمان مصدومي ناشيقو

ش يگرچه سبب افزا. رسديمناسب به نظر م ،تملک يزات برايمارستان،اتاق عمل و امکانات و تجهي از بيارس و بهره بردي تاس- ۱۱

ت يعالفنه ي گسترش زمينکه برايعالوه بر ا.د خواهد بوديط رقابت شدي در شرايريجاد انعطاف پذي خواهد شد،اما باعث اي گريتصد

. استيرساخت مناسبيز" سم سالمتيتور"در   

تسهيل  .سعه خدمات مالي ؛با گسترش فعاليتها و افزايش ظرفيت پذيرش، نياز به انجام خدمات مالي بيشتر احساس مي شود          تو -۱۲

شرايط مبادله ارز با نرخ برابري مناسب،امكان انتقال پول و حواله از بانكهاي خارج از كشور،تمهيد شرايط پذيرش كارتهاي اعتبـاري   

تخفيـف يـا     هاي بيمار،ايجاد شرايط ويژه براي اقشار ويژه براي پرداخت به روشهاي مناسب آنها،         امكان فاينانس هزينه   بين المللي، 

  .از جمله اين خدمات هستند... خدمات اضافي به گروه هاي خاص و

 جهت و اولويت اهميت آنها در) سياسي،اقتصادي،رواني،فرهنگي،اجتماعي و تبليغاتي( انجام مطالعه و پژوهش در مورد متغيرهاي-۱۳

مزيت انجام اين مطالعات ميداني، برنامه ريزي  براي شرايط رقابتي است، تـا از               . دهي به رفتار بيماران، جهت انتخاب مقصد درمان       

  .عدي ،بيماران بيشتري را جذب كنيمطريق تاكيد و تقويت متغيرهاي موثرتر،در اين مرحله و مرحله ب

به تاسيس مركزي كه به صورت خاص و مجزا امور مربوط به اين نوع از مسافران  را واقدام ) مجوز تورگرداني(اخذ مجوزبند ب -۱۴

اقدام بر خالف هدف موسسه يعني پرهيز از تصدي گري به نظر برسد،اما با جداكردن ايـن مجموعـه و         گرچه شايد اين    .صورت دهد 

ا افزايش انعطاف پذيري در شرايط خاص،كاهش       اعطاي استقالل نسبي به آن، موسسه درگير كارهاي اجرايي نمي شود و در ثاني ب              

  .امكان موفقيت موسسه افزايش مي يابد... بهاي  تمام شده خدمات،اطمينان از كيفيت ارائه خدمات و 

   سوم مرحله

ل يـ لن د يبـه همـ   .ن استفاده را کـرد    يشتريب" نين و بهتر  ياول"ت  يد بتوان از مز   يش رقابت با  يدن به دوره بلوغ موسسه و افزا      يبا رس -۱

 ي همکـار ي تواند به صورت قراردادهـا يشنهاد مين پ يا. شود ي درداخل آن کشورمطرح م    يشنهاد مشارکت موسسه با طرف خارج     يپ

 يکينيمارستان و مراکز کليس بي، تاسراهبردیا به صورت يک ماهه، ي ي در مقاطع زماني وجراحيري نمونه گيمهايباشد؛مثل اعزام ت

  .يو توانبخش

.اقدام کرداليسنس پتنت  توان به فروختن ي حق انحصار ميط قانونيط و وجود شرايبا توجه به شرا-۲  



  )درقالب عقد قرارداد(ق کشت سلول در داخل کشوريکسب درآمد از طر-۳

در ) داخل کـشور  ( موسسه   ي را جهت رجوع مصدوم به مرکز اصل       يقي تشو ياستهاي توان س  يت و شدت رقابت م    يبا توجه به وضع   -۴

  ... مصدوم وينه هاينانس کردن هزيمت نسبت به رقبا،فاينند کاهش قما.نظر گرفت

ـ  ز يايـ ت از مزا  يا شبکه،اعضا بـا پرداخـت حـق عـضو         يه  يل اتحاد ين اقدام  با تشک    يدر ا .گاه داده ها    ياستفاده از اطالعات و پا    -۵ ر ي

غات ي،تبلي رسم يه ها يدييق شبکه،تا يز طر ان هر منطقه ا   ي شدن به متقاض   يقات،معرفيج تحق يمانند حق استفاده از نتا    (مجموعه بودن 

  .   کنندياستفاده م ...)و

   

  : خالصه اجرايي

  گزارش توجيه اقتصادي

  

  هزينه هاي ثابت 

  ده ميليارد ريال:   تجهيز اتاق عمل

 يك ميليارد و پانصد ميليون ريال : Clean room ايجاد 

    ميليون ريال   ۵۰۰: ساختمان شركت

    ميليون ريال۶۲۰:  اداري و وسيله نقليهاثاثه و ملزومات

  يك ميليارد ريال  :   R&Dساختمان 

    ميليارد ريال۶۲۰/۱۳: جمع كل 

  :هزينه هاي جاري

  يك ميليارد ريال  ):  نيروي انساني،آموزش، ساختمان، نقليه (اداري 

    ميليون ريال۲۰۰: تبليغات، بازاريابي و فروش 

   ميليون ريالclean room   ۲۴۰:نگهداري اتاق عمل  و

    ميليارد ريال۴۴۰/۱: جمع كل  

  



  : بهاي تمام شده 

   ميليون ريال۱۰: جراحي نمونه برداري و كشت سلولي

    ميليون ريال۷۰: جراحي تزريق

   ميليون ريال۲۰: اقامت بيمارستاني

  ميليون ريال۱۴:  اقامت هتلي و كيترينگ

   ميليون ريال۱۰: ترانسفر

  ون ريال ميلي۱۱۴: جمع كل

  نقطه سربه سر

                                                               ميليارد ريال   ۱۳ /۶۲۰/    ميليون ريال  ۶۰۰ - ميليون ريال  ۱۱۴   =  ۲۸)  تعداد جراحي (نقطه سر به سر

 نياز شركت ترميم ضايعات نخاعي شفاپيش بيني نيروي انساني و بودجه مورد 

 

:براي سال اول   

 

:عمده كارهاي در نظر گرفته شده براي سال اول پروژه عبارتند از   

 

   و تجهيز و بهره برداري از بيمارستان و اتاق عملClean Roomتاسيس و راه اندازي  -١

 )و برتري علمي بر رقبامزیت رقابتی فعاليت براي حفظ (راه اندازي مركز پژوهشي  -٢

 جهت اطالع رساني،تعامل با بيماران و جلب و جذب بيمار خارجيطراحي و راه اندازي سايت شفا  -٣

 ....طراحي سيستم جذب درمان خدمات پيراپزشكي،گردشگري،اقامت و  -٤

 طراحي نظام توسعه و برونسپاري خدمات غير رقابتي -٥

   بيمار خارجي براي سال اول٣٠جذب و درمان  -٦

 

)به ريال( مبلغ  تعداد مورد هزينه  عنوان هزينه  

٠٠٠/٠٠٠/٣٦ ٣ هيت  مديره  

)ساالنه(انسانينيروي   
مدير عامل، مدير سايت، كارشناس مسول (  

جذب و ترخيص بيمار، مسول دفتر و بايگان، 

 كارمند اداري ، حسابداري و خدمات  ١نفر)

نفر٥  ٠٠٠/٠٠٠/٤٨٠  

٠٠٠/٠٠٠/٢١ ٣ رايانه لوازم اداري  



٠٠٠/٥٠٠/٢ ١   چاپگر  

٠٠٠/٥٠٠/١ ١ اسكنر  

ز كارشناسيمي  ٠٠٠/٥٠٠/٣ ٥  

٠٠٠/٠٠٠/٦ ١٢ صندلي  

٠٠٠/٠٠٠/٣ ٣ ميز رايانه  

نگوشي تلف  ٠٠٠/٠٠٠/٣ ٣  

٠٠٠/٠٠٠/١ ١ فاكس  

هزينه هاي جاري  -١

 ) ساالنه(

 

)ريال(شامل آب، برق ، گاز ، تلفن و اينترنت   -- -- -- ٠٠٠/٠٠٠/١٢  

)ساالنه(اجاره ساختمان ٠٠٠/٠٠٠/٦٠ -- -- --  متري١٠٠واحد    

٠٠٠/٥٠٠/٦٢٩ جمع  

 

 

:مالحظات  

 

.هزينه هاي پرسنلي با احتساب بيمه و هزينه هاي باالسري مي باشد  

 

  


