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دکتر امیر عبدلی
سخنران

ساناز رضائیان
سخنران

راحیل مصلی نژاد
پزشکی 97

PDF Compressor Free Version 



7

شی
وه

 پژ
می

 عل
مه

صلنا
ف

شی
وه

 پژ
می

 عل
مه

صلنا
ف

جم
 پن

ره
شما

م، 
سو

ل 
سا

6

دکتر محمد عیسایی
سخنران

آناهیتا عطایی
هوشبری 97

PDF Compressor Free Version 
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دکتر آرشام غواصیه
سخنران

سارا ابراهیمی
علوم آزمایشگاهی 97

PDF Compressor Free Version 
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دکتر حمید آریا
سخنران

نازنین جبلت
هوشبری 98

PDF Compressor Free Version 
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راضیه مؤذنی
هوشبری97

پرستو کاظم پور
هوشبری 98

دکتر شکوفه آتش پور
سخنران

PDF Compressor Free Version 
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هوش مصنوعی چیست؟
Deep learning چیست؟

هوش 
مصنوعی

”
”

هوش مصنوعی )Artificial intelligence( یا به اختصار AI، ماشینی 
است که می تواند یک سری از وظایف انسانی را انجام دهد و به حوزه 

که ای که به بررسی این حیطه می پردازد نیز، اطالق می شود. است   Machine learning از  ای  زیرشاخه   Deep learning
یادگیری در آن بر اساس مدل های نسبتا مشابهی که به صورت الیه الیه 
قرار گرفته اند، رخ می دهد؛ به عبارتی در Deep learning مجموعه ای 
از الیه های پردازشی وجود دارند که می تواند تحت تبدیل های خطی 
یا غیرخطی قرار بگیرند. یکی از برتری های Deep learning نسبت به 
Machine learning حذف مرحله Feature engineering است. در 
 Machine learning واقع دیگر نیازی نیست که مطابق الگوی سنتی
ویژگی ها را در الیه های مختلف طبقه بندی کرد؛ بلکه مستقیما می 
)اصطالحا  یافت  Deep learning دست  الگوریتم  به  ها  داده  از  توان 
این خصوص  بخواهیم در  تر  اگر کمی تخصصی  End to end است(. 
صحبت کنیم، حذف Feature engineering باعث می شود در برنامه 
حوزه  در  نویس  برنامه  بودن  متخصص  برای  لزومی  دیگر   AI نویسی 
مورد مطالعه نباشد؛ برای مثال در حالت سنتی اگر فردی می خواست 
یک AI برای تشخیص الگو های ذات الریه در عکس های CXR برنامه 
داشته  تخصصی  نیز  پزشکی  حوزه  در  خودش  بود  الزم  کند،  نویسی 
باشد اما با حذف Feature engineering این محدودیت تا حد زیادی 

کمتر شده است.

تاریخچه ای مختصر بر پدیده هوش مصنوعی 
کارگاه ” یک  در   1956 سال  در  مصنوعی،  هوش  خصوص  در  بحث 

از  بار  اولین  برای   John McCarthy آقای  و  گرفت  شکل  پژوهشی 
شاخه  گیری  شکل  با   80 دهه  در  کرد.  استفاده  مصنوعی  هوش  واژه 
Machine learning، که امروزه فراگیرترین شاخه از هوش مصنوعی 
سال  از  ادامه  در  شد.  ایجاد  مصنوعی  هوش  حوزه  در  انقالبی  است، 
ارتباطات  پردازش  نیز در خصوص   Deep learning زیرشاخه   2010
 Deep عصبی تکامل یافت. نکته جالب این است که در واقع تاریخچه
دلیل  به  ها  سال  آن  در  اما  گردد  می  بر   1940 سال  به   learning
محدودیت های تکنولوژی، این مفهوم کمتر مورد توجه قرار گرفت تا 
افزایش توان  انجام شده و  با پیشرفت های  اینکه در ده سال گذشته، 
محاسباتی، مفهوم Deep learning از جمله قسمت های اساسی شاخه 

Machine learning و علم هوش مصنوعی قلمداد می شود.

موفقیت های Deep learning در سال های اخیر
Visual recognition در ” انجام شده در حوزه     پیشرفت های زیاد 

سال های اخیر، مرهون به کارگیری شاخه Deep learning در هوش 
مصنوعی است. در سال 2012 از معیار AlexNet برای طبقه بندی 
تصاویر توسط هوش مصنوعی رونمایی شد و توانست خطاها را به طور 
 Deep این معیارها،  با تکامل  فاحشی کاهش دهد و در سال 2015 
توانست  می  ها  انسان  از  بهتر  حتی  رسید  ای   مرحله  به   learning

تصاویر را طبقه بندی کند.
های  سال  در   Deep learning کاربردهای  ترین  ملموس  از  یکی    

 Google Translate اخیر، حوزه ترجمه ماشینی است که مثال بارز آن
است به طوری که تکامل شگفت آور ترجمه ماشینی در طی سالیان بر 

کسی پوشیده نیست.

Machine learning چیست؟
علمی است که تالش می کند این توانایی را برای ماشین ها ایجاد کند ”

تا بدون آنکه مستقیما برای مساله ای برنامه ریزی شوند، بتوانند تحت 
فرایند یادگیری قرار گیرند. در واقع در اینجا ماشین براساس یک سری 
از داده های از پیش تعریف شده، به نتایج جدیدی دست می یابد و می 
تواند بر اساس آنها کارهایی را انجام دهد. Machine learning به سه 

بخش تقسیم میشود:
      Supervised learning: در این نوع یادگیری ماشینی، نیاز به 
یک متخصص انسانی است که داده های موجود را دسته بندی کند و 
ارتباط بین داده ها و پیامد را کشف کند. سپس با ارائه دستور این رابطه 
به ماشین، ماشین می تواند داده های جدید را طبق الگوی کشف شده 

توسط متخصص انسانی، دسته بندی کند.
ماشین  یادگیری، خود  نوع  این  در   :Unsupervised learning      
الگوی اولیه را شناسایی می کند و نیاز به متخصص انسانی جهت دسته 

بندی داده های قدیمی و کشف الگوی بین آنها ندارد. )پیچیده تر(
با  ماشین  یادگیری،  نوع  این  در   :Reinforcement learning      
محیط تعامل دارد و بر اساس بازخوردها یا پاداش هایی که دریافت می 

کند، می تواند الگوهای جدید را بیاموزد. )پیچیده ترین(

Deep learning کاربردهای
  Colorization: به کمک این تکنیک می توان تصاویر قدیمی سیاه ”

و سفید را به صورت رنگی درآورد.
کمک  به  مصنوعی  هوش  تکنیک،  این  در   :Image captioning   

Deep learning، برای تصاویر توضیح ایجاد می کند.

به  ها  پیکسل  اساس  بر  را  تصاویر  تکنیک  این   :Segmentation   
بخش هایی تقسیم می کند و به عبارتی مشخص می کند هر پیکسل 

مربوط به چه چیزی است.
این تکنیک اجسام مختلف را در تصویر مشخص   :Localization   
براساس اجسام  این است که   Segmentation با  )تفاوتش  می کند 

است نه پیکسل ها(
  Dense captioning: ترکیبی از تکنیک های فوق است.
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حمیدرضا معدلی
سخنران

فاطمه قناعت پیشه
سخنران

حمیدرضا مرتضوی
پزشکی 97

علی رعیتی نژاد
پزشکی 97

PDF Compressor Free Version 



  کاربرد دیگر Deep learning در زمینه Speech recognition می 
شرکت  به  )مربوط   Alexa نظیر  افزاری  نرم  دستیارهای  تکامل  باشد. 
آمازون( و یا Siri )مربوط به شرکت اپل( که میتوان با آنها ارتباط کالمی 

برقرار کرد، نمونه هایی کاربردی از تشخیص گفتار توسط AI هستند.
توسط هوش  گفتار  به  متن  تبدیل  یعنی  قبل،  مورد  برعکس   همچنین 

مصنوعی از دیگر کاربردهای Deep learning است.
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اهمیت هوش مصنوعی در  پزشکی

و اما چالشی بزرگ! 
هوش مصنوعی در برابر انسان 

یا هوش مصنوعی در کنار انسان؟

برای قدم گذاشتن در راه سفر دور و دراز 
نیاز  ای  توشه  چه  به  مصنوعی،  هوش 

داریم؟

”

””

نقش  تواند  می  سالمت  حوزه  در  مصنوعی  هوش  اصلی  دلیل  دو  به 
به  سالمت  بخش  های  هزینه  که  موضوع  این  یکی  کند:  ایفا  کلیدی 
شدت سرسام آور هستند و با ورود AI به این حوزه، این امکان وجود 
با  اینکه  دیگر  و  یابند  کاهش  توجهی  قابل  به طور  ها  هزینه  که  دارد 
کمک روش های دقیقی که توسط AI ارائه می شود، می توان از تعداد 
زیادی از مرگ های قابل پیشگیری، جلوگیری کرد و کیفیت خدمات 
سالمت را ارتقا داد. البته باید توجه داشت به دلیل ظرافت های حوزه 
 AI سالمت که با جان انسان ها سر و کار دارد دو اصل اساسی در حوزه

باید همواره رعایت گردد:
)Robust algorithm(  الگوریتم های دقیق و بدون مشکل    •

باشند   اعتماد  قابل  به نحوی که  الگوریتم های منصفانه و عادالنه     •
)Fair and accountable algorithms(

هنوز  مصنوعی،  هوش  های  پیشرفت  وجود  با  که  است  این  واقعیت 
هوش مصنوعی راه درازی را در پیش دارد؛ مخصوصا در رشته پزشکی 
و مدیریت بیمار که هر اشتباه ممکن است به قیمت از دست رفتن جان 
بیمار تمام شود. در رشته پزشکی هیچ دو بیماری شبیه به هم نیستند 
و هر بیمار، شرایطی جدید است؛ حتی اگر به ظاهر بیماری مشترک 
و شایع باشد. بنابراین هنوز نیاز به نظارت بر ربات و ماشین در رشته 
پزشکی احساس می شود و تحلیل های هوش مصنوعی باید زیر نظر 

پزشک تایید شود تا احتمال خطاهای مرگ بار به حداقل برسد.

با  مقدماتی  به صورت  و  دریافتیم  را  اهمیت هوش مصنوعی  که  حال 
نیازمند یک سری مهارت های  آن آشنا شدیم، برای به کارگیری آن 

مقدماتی هستیم:
بتوان  تا  است  نیاز  مورد  پزشکی  پایه  دانش  از  مقدماتی  ابتدا  در   -1

اطالعات پزشکی را تجزیه و تحلیل کرد.
2- رکن اصلی بعدی، آشنایی با خود هوش مصنوعی می باشد. برای 
از  توانید  می  مصنوعی،  هوش  حوزه  در  خود  آگاهی  و  دانش  افزایش 
مختلف   Massive Open Online Courses (MOOCs(

استفاده کنید.
3- دانش برنامه نویسی با زبان های برنامه نویسی مختلف مثل پایتون 

نیز مورد نیاز می باشد.
4- برای تجزیه و تحلیل اطالعات و محاسبه احتماالت، نیاز به دانش 

آمار و ریاضیات داریم.
5- و در انتها، تجربه بهر همه دردی دواست، تجربه را یک دفعه کردن 

رواست! 

برخی از معضالت به کارگیری هوش مصنوعی در  پزشکی

نمونه هایی از کاربردهای هوش مصنوعی 
در پزشکی

آنها ” به  دادن  پاسخ  پی  در  که  سواالتی  بیشتر  سالمت  حوزه  در     •
دنبال  به  پیامد،  تشخیص  بر  عالوه  یعنی  هستند.   Causal هستیم 

فهمیدن علت ایجاد و یا تشخیص آن پیامد هستیم.
•   اغلب اوقات تعداد داده های Label شده زیادی در اختیار نداریم.

•   گاهی اوقات تعداد نمونه های کمی در اختیار داریم.
و غیرقابل  پراکنده  متفاوت،  داده ها  موارد ممکن است  برخی  •   در 

دسترس باشند.

: Deep Score پروژه   •
عمل  ترین  پرعارضه  از  یکی  باز  قلب  عمل  میدانید،  که  همانطور 
از  بعد  و خطرات  عوارض  عمل  از  قبل  بتوان  اگر  بنابراین  هاست؛ 
عمل مانند احتمال مرگ و میر، عوارض کلیوی، تنفسی و عصبی را 
پیش بینی کرد، می توانیم خود را برای اقدامات مورد نیاز بعد از عمل 
مهیا کنیم و خطرات احتمالی را دور کنیم. در این پروژه ابتدا اطالعات 
الگویی  است  شده  سعی  و  است  شده  گردآوری  مختلف  بیمار   7000
میان اطالعات و شرح حال هر بیمار با عوارض بعد از عمل قلب باز 
تعریف می  برای ماشین  الگوها  این  بعد،  برقرار شود. در مرحله  او 
شود و ماشین با دانستن این الگوها که از بیماران پیشین به دست آمده 
است، می تواند عوارض بیماران جدید را با بیماران قدیمی تطبیق دهد 

و احتمال عوارض بعد از عمل را تخمین بزند.

این پروژه توسط یک شرکت ایرانی انجام شده است.

•    دسته بندی بیماران :

گزارشات  از  اطالعات  استخراج  در  مصنوعی  هوش  از  توان  می 
این  طبق  و  کرد  استفاده  رادیولوژی  گزارشات  مثل  پزشکی،  مختلف 

اطالعات استخراج شده، بیماران را دسته بندی کرد.

•   پوشیدن هوش مصنوعی؟!
امروزه گجت های پوشیدنی هوشمند مختلفی وجود دارند که با سنجش 
عالئم حیاتی فرد، تا حدودی می توانند خطرات تغییرات عالئم حیاتی 
را به فرد هشدار دهند؛ مانند گجت های پوشیدنی اپل، سامسونگ و ... 

که مواردی مانند ضربان قلب و میزان اکسیژن اشباع را می سنجند.

AI
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     علوم شناختی یکی از علوم همگرا است. بطور کلی علوم همگرا 
شناختی  علوم   ،)Bio tech( بایو  علوم  حوزه  چهار  از  عبارتند 

 Nano(و علوم نانو  )Info tech(علوم اطالعات ،)Cog tech(
tech( که باهم ارتباط عمیقی دارند 

و روز به روز اهمیت بیشتری پیدا 
می نمایند. 

میان  علم  یک  شناختی  علوم      
رشته ای نو، پویا و معطوف به آینده است 

که در ان مغز و فرایندها و کارکردهای شناختی آن 
را مورد مطالعه قرار می دهد و فناوری های پدید آمده 
های  بشر کمک  زندگی  کیفیت  ارتقای  به  علم  این  از 

شایانی می کند.
     از ویژگی های علوم شناختی می توان به میان رشته 
بلوغ  به  بازه و هنوز  ای و فرا رشته ای بودن، گستره 

نرسیده ، رشد بسیار سریع، استراتژیک بودن و 
اشاره  مردم  زندگی  کیفیت  بر  مستقیم  تاثیر 
علومی  در  توان  می  را  آن  های  نمونه  و  کرد 
مانند پزشکی، آموزشی، مصنوعات و اجتماعی 
یافت. علوم شناختی از علومی است که از بدو 
عقالنیت  و  عقل  و  است  موجود  انسان  خلقت 
رشته  دارد.  شناختی  علوم  با  مستقیمی  رابطه 

های مهم و در ارتباط با علوم شناختی عبارتند از علوم 
اعصاب، شناخت اجتماعی و مردم شناسی، روان شناسی، 

زبان شناسی، فلسفه ذهن، هوش مصنوعی و...
     کشورهای پیشگام در حوزه علوم شناختی عبارتند از ایاالت 

متحده امریکا، اتحادیه اروپا، ژاپن، چین، کره جنوبی و اسرائیل.
    شرکتهای بزرگی در دنیا نیز در این حیطه فعالیت میکنند) ساخت 
الکترود،طراحی مدارهای اجتماعی،طراحی سیستم های ارتباط عصبی 

و....( :
های  سیستم  به  میتوان  شناختی  مهم  های  فناوری  مهمترین  از      
تصویر برداری از عملکرد مغز، سیستم رهگیری چشمی، دستگاه ثبت 
دستگاه  چگال،  غیر  و  چگال   EEG های  سیستم  الکتروفیزیولوژی، 
الکترودهای   ،)  fNIRS  ( نزدیک  قرمز  مادون  کارکردی  نگاری  طیف 
ثبت سیگنال از مغز، دستگاه تحریک الکتریکی فرا جمجه ای، سیستم 
سیستم  بویایی،  تحریک  سیستم   ، مغز  فراصوت  شده  کانونی  تحریک 
افزار  بایوفیدبک، سخت  و  نوروفیدبک   ،)  TMS  ( مغناطیسی  تحریک 
و  شناختی  های  بازی  طراحی  مجازی،  واقعیت  با  مرتبط  افزار  نرم  و 

طراحی ابزارهای نوین نوری اشارع کرد.

سال  چندین  ایران  کشور  در 
است که ستاد توسعه علوم و فناوری 

انقالب  عالی  شورای  و  شده  تشکیل  شناختی  های 
این ستاد،  برای آن  مشخص کرده است.  فرهنگی، هفت هدف 

اولین بار با دبیری دکتر کمال خرازی، وزیر امور خارجه سابق کشور شروع به 
کار کرد و هم اکنون دکتر مجید نیلی، دبیر فعلی ستاد میباشند. 

مناسب  سرعتی  با  گر  خودتنظیم  و  پایدار  حرکت  ایجاد  ستاد،  ماموریت     
است .از چالش های مهم پیش روی توسعه علوم و فناوری های شناختی در 
بر  علوم  این  زیاد  اتکای  و  ای،  میان رشته  و  تیمی  کار  کشور، کمبود روحیه 
ابتدای کار مشکل کمبود نیروی انسانی در این  کار میان رشته ای است. در 
حوزه دیده می شد که این مشکل در سال های اخیر بر طرف شده و در اکثر 
شناخت  و  مغز  های  انجمن  جهرم،   پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی،مثل  مراکز 
پابرجاست. از دیگر مشکالت این کار می توان به هزینه بر بودن زیرساخت ها، 

عدم اگاهی جامعه و نگرانی از باز شدن بازار اشاره نمود.
   توسعه نیروی انسانی زیر ساخت با حمایت از فعالیت های پژوهشی وفناورانه 
زیر  توسعه  مدت،  کوتاه  مطالعاتی  های  فرصت  از  حمایت  علمی،  مراکز  در 

به  و...  دانشگاهی  و  ملی  های  سرانجام می رسد.ساخت 
برای  شناختی  های  فناوری  و  علوم  ستاد  در حوزه      ها  زیرساخت  توسعه 

تجهیز ازمایشگاه ها دالیل مهمی دارد که اعم از وجود متخصصین مجرب، دارا 
بودن طرح و پروپزال های مصوب در حوزه علوم شناختی، ارائه چشم انداز دو 
ساله برای استفاده تجهیزات و وجود گروه های آموزشی است که از نمونه ان 

میتوان به افتتاح ازمایشگاه ملی نقشه برداری  مغز در اصفهان اشاره نمود.
)زیست کنکاش  ، سیستم رهگیری چشمی  این  نمونه های داخلی     
و  پاد (، سیستم ثبت سگنال های مغزی  رایان  توس و آتین پردازش 
، ثبت سیگنال های  بایامد(  )نگاراندیشگان و فناوران   EGG دستگاه 
مغزی، تولید آرایه های الکترودهای برون تنی)دانشگاه صنعتی خواجه 
افزار  ذهن   ( عصبی  های  سیگنال  ثبت  ،سیستم  طوسی(  نصیرالدین 
رایان( ، سیستم تحریک الکتریکی فرا جمجمه ای ) tDCS ()ابزار دقیق 
آرتیمان و مدینا طب گستر(  ، سیستم طیف نگاری کارکردی نزدیک 

و  تهران  دانشگاه    NIR قرمز)آزمایشگاه  مادون 
بویایی)  تحریک  سیستم   ، مشهد(  فردوسی 
آزمایشگاه AIRLAB دانشگاه صنعتی شریف، 
واقعیت  سیستم  ساخت  و  طراحی 
جوندگان)دانشگاه  برای  مجازی 
تحریک  سیستم  و   تهران( 
مغناطیسی مغز) مدینا طب گستر 

( را میتوان نام برد.
شناختی،  های  فناوری  و  علوم  ستاد      
از  تشویقی  های  حمایت  ی  نامه  آیین 
و  خالق  های  شرکت  و  ها  آپ  استارت 
فناور با هدف حمایت از استارت اپ هایی 
که با هدف نواورانه و مساله محور در زمینه 
کامل  تیم  شناختی،  های  فناوری  و  علوم 
سرمایه  نیازمند  و  اند  بوده  کار  و  کسب  مدل  و 

هستند، تعیین و تدوین نموده است.
با  اللملی  بین  تعامالت  دارای  کشورمان  همچنین      
کشورهای مختلفی نظیر چین، هند، برزیل، روسیه، المان و... 
می باشد که باعث توسعه فرصت های مطالعاتی و تسریع در 

آموزش در ایران می شود. 
   عالوه بر پژوهش های کوچک، ستاد با عملکردی هدفمند، گروه 
های مختلف و اساتید شاخص رشته ها و دانشگاه های مختلف را باهم 
مرتبط کرده و با تشکیل جلسه وطرح مسئله باعث انجام شدن طرح های 
بزرگی می شوند؛ برای مثال تحول در آموزش و پرورش شناختی ، بومی 
سازی آزمون های شناختی و روانی، توانبخشی کلینیکی و عمومی، تولید 
سنجش  سامانه  سازی  پیاده  بازتوانی،  و  ارتقا  جهت  شناختی  های  بازی 
ایمپلنت مغزی، طراحی و ساخت سیستم  پروژه های  رانندگان،  شناختی 
های ECOG برای ثبت فعالیت الکتریکی غشایی از مغز، طراحی و ساخت 

طوطی  ربات  اوتیسم،  تحقیقات  طراحی  مغز،  عمقی  تحریک  سیستم 
اثر  اعتیاد،بررسی  ابعاد شناختی  و سیستم غربالگری،طراحی تحقیقات 
شناختی اعتیاد در نخستیان، تحلیلگر کانفوکال و سامانه تصویر برداری 
و  مینیاتوری  مغزهای  برق،  فرهنگ سازی مصرف  اپتوژنتیک،  و  نوری 

سلول های بنیادی. 
    علوم فناوری شناختی بر سالمت، امنیت ملی و سایر ابعاد زندگی 
های  سرمایه  داشتن  با  ایران  کشورعزیزمان  است.  گذار  تاثیر  انسان 
و  علوم  وزارت  همکاری  با  که  حوزه  این  در  سازی  ظرفیت  و  انسانی 

حوزه  این  در  دیگر  کشورهای  همپای  است  شده  محقق  بهداشت  وزارت 
درحال پیشرفت است.

معرفی علوم و فناوری های شناختیمعرفی علوم و فناوری های شناختی
ظرفیت ها و نمونه های موفق داخل کشور

دکتر محمد حسین مقامی
سخنران

علیرشا اردشیری
پزشکی 98
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   اولین چیزی که در برگه آزمایش می بینیم، اطالعات شخصی)نام 
و سن وجنس( است که برای تفسیر نتایج آزمایشگاهی الزم است.

تاریخ و شماره پذیرش و گاهی نام پزشک نیز مهم است.
   در ابتدا الزم است بدانیم که رینجی که مثال جلوی WBC نوشته 
شده است، ممکن است با رینجی که در کتاب ها نوشته شده است، 
آزمایش  برگه  در  که  نیست  معنا  این  به  باشد.این  متفاوت  کمی 
با  براساس دستگاهی که  این رینج  بلکه  اشتباه نوشته شده است 

آن آزمایش انجام شده است، نوشته شده است.
   از طرفی، اگر مثال WBC در رینج نرمال باشد کافی نیست ؛چون 
ما صرفا براساس یک عدد نمی توانیم نظر بدهیم ولی نرمال بودن 

رینج نشان می دهد که فعالمشکلی وجودندارد.
Hematology

CBC  

• WBC: در ارتباط با WBC ، اگر زیاد باشد، به انواع عفونت ها 
این مواردشک میکنیم: 1. نقص  به  باشد  اگر کم  و  شک میکنیم 
ایمنی،2. شیمی درمانی،3. لوسمی،4. پان سیتوپنی،5. بیماریهای 

کلیوی که WBC از طریق ادرار دفع میشود و.......
• RBC: در ارتباط با RBC ، اگرتعداد زیاد باشد، به2 چیز شک 
میکنیم:1. تاالسمی بتامینور 2. پرخونی  )گاهی  RBC بطور کاذب 
زیاد می باشد،درحالیکه فرد سالم است که در زمانی است که آب 
ورزش،روزه  از  پس  مثال  باشد  بوده  کم  آزمایش  هنگام  فرد  بدن 
بودن،سوختگی،تهوع و...یا زمانی که هنگام خونگیری گارو را بیش 
از یک دقیقه ببندیم .همچنین استرس هم سبب این امرمیشود( و 

اگرتعداد کم باشد، بیشتر نشانگر کم خونی است.
درون  آهن  و  پروتیین  از  ترکیبی  هموگلوبین  هموگلوبین:   •
سی  لیتر)100  دسی  بر  گرم  است.واحدهموگلوبین  قرمز  گلبول 
سی(است. با افزایش سن و یائسگی هموگلوبین کم میشود. برای 
خانم ها هموگلوبین زیر12وباالی 16 خوب نیست.اگرهموگلوبین 
کندواگربرطرف  مصرف  میگویندمایعات  باشداول   16 باالی  خانم 
انجام است که  قابل  تازمانی  اهداکند.اهداخون  نشد میگویندخون 
بایدفصد  مقدارباشد  این  از  اگرباالتر  باشد   16.5-16 هموگلوبین 
خون انجام شود.برای آقایان نیاز به فصدخون درهموگلوبین باالی 
که  است  این  در  خون  اهدا  و  فصدخون  تفاوت  ایجادمیشود.   18
درفصدخون،خون رادورمی اندازند پس ازفصدخون اگرهموگلوبین 

نشان دهنده بلعیدن باکتری است . ( و اگر بدون واکوئل باشد و 
همراه با ائوزینوفیل و بازوفیل و سلولهای نابالغ باشد، نشان دهنده 

سرطان CML است .
• Lymph : رنج نرمال لنفوسیت 20 الی 40 درصد است .افزایش 
لنفوسیت به تعداد زیاد می تواند عالمتی از سیاه سرفه و یا سرطان 

باشد.
• Mono: مونوسیتوز)مونوسیت بیشتر از 10 درصد (خوب نیست 
.نشاندهنده سل، بیماری انگلی، عفونت و التهاب. مونوسیت چربی 
ها  رگ  در  و  کند  می  D جذب  ویتامین  همراه  به  را  خون  های 
رسوب می کند و منجر به آترواسکلروز می شود که خیلی خطرناک 

است .
 . کنیم  نمی  نگاه  درصد  به  ائوزینوفیل  سنجش  :برای   Eosin  •
ائوزینوفیل  برای تفسیر  . همیشه  بررسی می کنیم  را  تعداد  فقط 
 . ائوزینوفیل می کنیم  ، تعداد کل گلبول سفید را ضربدر درصد 
تعداد باال نشان دهنده بیماری انگلی، آلرژی و در بدترین حالت، 

لوسمی  است .

  Absolute Count   

،تعداد کل   Eosin و   Mono و   Lymph و   Neut برای  یعنی     
گلبول سفید را در درصد ضرب کنیم.که در مواردی چون افراد با 

عضو پیوند،آلرژی ها و....مهم است.
• ESR: رسوب گلبول قرمز است. نحوه محاسبه در آقایان، سن 
تقسیم بر 2 و در خانم ها سن به عالوه 10تقسیم بر 2 است. اگر 
باشد، نرمال است و یعنی در بدن فرد  این میزان کمتر  از   ESR
فاکتور التهابی وجود ندارد . کسی که التهاب دارد در بدنش فاکتور 
های التهابی وجود دارد.تست بهتر از ESR تست CRP و بهتر از 
آن،آنتی CCP است که محدود ترین موارد را به ما نشان می دهد .

Coagulation   

آسپرین،   ، هپارین  مصرف  با  افراد  برای  آزمایش  :یک   PTT  •
پالویکس جهت بررسی وضعیت انعقادی و رقت خون است. فاکتور 
داخلی ، مسیر خارجی ، پالکت ها و خونریزی را می سنجد .این 
آزمایش معموال چند روز قبل از عمل و یا افراد دچار DIC ، سقط 

جنین ، پیوند اعضا و مارگزیدگی انجام می شود .

به حالت عادی برگردد پس از آن میتوان اهداخون انجام داد. دقت شود 
به جای فصد خون نمیتوان حجامت انجام داد.

       هموگلوبین چه مقداری باید باشد تا نیاز به تزریق خون 
هموگلوبین  است  ممکن  باشد  داشته  مزمن  خونی  کم  اگرفرد  باشد؟ 
7-8 راهم تحمل کندونیاز به تزریق خون نیست؛ ولی اگر هموگلوبین 

به صورت ناگهانی به زیر7 برسد حتما باید خون تزریق شود.
است.هماتوکریت  به غلظت خون معروف  هماتوکریت: هماتوکریت   •
به صورت طبیعی  معموال  3 برابر هموگلوبین است. باید دقت داشت 
کاهش  نیست، چون   RBC افزایش  نشانگر  الزاما  هماتوکریت  افزایش 
پالسما هم روی آن تاثیر گذار است.و نیز افرادی که کمبود اسیدفولیک 
بزرگتر میشود و روی هم  و ویتامین B12 دارند، گلبولهای قرمزشان 
مینشینند و نمیتوانند در سانتریفیوژ پایین بروند و اشتباها هماتوکریت 

زیاد نشان داده میشود.
تقسیم  از  که  است،  قرمز  گلبول  متوسط  حجم  معنی  به   :MCV  •
هماتوکریت بر تعداد RBC به دست می آید. اولین فاکتوری است که 
به   MCV است.  فردچگونه  سازی  خون  وضعیت  میدهد  نشان  ما  به 
سن بستگی دارد. اما به طور کلی اگر زیر 80 باشد به این معناست که 
فردنوعی کم خونی دارد.زمانی MCV کم میشود ودرواقع سایز گلبول 
قرمز کم میشود که کمبود آهن یا پروتئین یاهردو راداشته باشیم.)به 
 RBC کم بود به تعداد MCV کمبودپروتئین تاالسمی میگویند(.اگر
نگاه میکنیم : اگر تعداد RBC زیاد بود، به تاالسمی بتا مینور مشکوک 
میشویم.اگر تعداد RBC نرمال بود ، به معنی کم خونی محدود است و 
اگر تعداد RBC  کم بود، نشانگر فقر آهن است و اگر فقر آهن نباشد 
تاالسمی آلفا است. MCV از تقسیم هماتوکریت بر گلبولهای قرمز به 
باشد،  باالی 100  اگر  لیتر است.    MCV فمتو  اید. واحد  دست می 

نشانگر کمبود اسیدفولیک و ویتامین B12  هست.
های  گلبول  در  موجود  هموگلوبین  مقدارمتوسط  معنی  به   :MCH  •
قرمز است و نشان میدهد که هرگلبول قرمزبه طور متوسط چه مقدار 
هموگلوبین دارد. واحد آن پیکوگرم است. MCH از تقسیم هموگلوبین 
بر تعداد RBC به دست می آید. مقدار MCH به طور معمول، تقریبا 

30 است.
• MCHC: از تقسیم هموگلوبین به هماتوکریت ضربدر 10 به دست 

می اید و بعنوان کنترل کیفی در آزمیشگاه هست.
• پالکت : محدوده نرمال 150 هزار تا 400 هزار .اگر تعداد زیاد باشد، 
یعنی از حاشیه عروق، پالپ قرمز طحال و مغز استخوان آزاد شده است. 

در حالت طبیعی، ممکن است بعد ورزش و فعالیت زیاد، باال باشد.بعلت 
خطا ) فقر شدید آهن که باعث شده گلبول قرمز کوچک شده و پالکت 
خوانده شده( و نیز در موارد شکستگی خون)شیستوسیت( و اگر تعداد 

کم باشد، میتواند ناشی از:
1.در فرد با بیماری خود ایمن و انعقادی و خونریزی

و....(  2.خطای آزمایشگاهی)اگر نمونه خون خوب هم نزده شده باشد 
باشد.

باشد، یعنی گلبول  اگر زیاد  ، بدین معنا که  انحراف معیار   :RDW  •
3.کمبود  2.سوختگی  فقرآهن   .1 در  دارند:  سایز  اختالف  قرمز  های 

اسیدفولیک و....

RBC morphology   

• Elliptocyte :یعنی گلبول قرمز حالت کشیده دارد.

• Schistocyte :یعنی شکستگی و خرد شدن که ممکن است تعداد 
در  یا  و  میشود،   DIC دچار  که  فردی  .در  شود  دیده  زیاد  پالکت 
سوختگی، دیده میشود.پالکت باالیی دارد یا دچار فقر آهن شدید است 

یا شکستگی گلبول قرمز . 
• Microcytosis:کوچک بودن یا MCV را تعیین می کند .

• Hypochromic : یعنی کمرنگ است . MCH را تعیین می کند .

• Anisocytosis : اندازه ها یا   RDW را تعیین می کند،در 1-فقر 
آهن2- مگالوبالستی3- کسی که خون گرفته 

 )1 موارد  .در  است  مکزیکی  کاله  شکل  به  معموال   :Target cell  •
بیماری های کبدی 2(کمبود برخی از گروه های خونی 3(تاالسمی بتا 

ماژور دیده می شود . پس نتیجه بیماری ای زمینه ای است .

 : Microscopic diff %   

تا 70  آن 50  نرمال  است.محدوده  نوتروفیل  تعداد  نشانگر   :  Neut  •
باشد  داشته  اسهال  فرد  که  صورتی  در   ، باشد  باال  اگر   . است  درصد 
باشد، نشان  اگر بدون اسهال   . یعنی تک یاخته در بدنش وجود دارد 
دهنده بیماری قارچی)آسپرژیلوس( ، نقص ایمنی) ALD1 ( و......است 
. افزایش نوتروفیل به همراه واکوئل نشان دهنده عفونت است. )واکوئل 

”

مهسا کشاورز
پزشکی 96

سبحان تهمتن دوقزلو
پرستاری 99

دکترمیرزا علی مفضل جهرمی 
سخنران
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Biochemistry  

است  مهم  بسیار  تغییرات شان  فسفر   ، ، سدیم  پتاسیم   ، کلسیم 
بررسی  اینجا  در  که  دارد  خود  خاص  درمان  و  تفسیر  به  نیاز  و 

نمیکنیم.
•  ALT & AST :تست های کبدی هستند که بیلی روبین را می 
سنجند . ورزش های سنگین می تواند میزان ALT و AST را باال 
ببرد .پس در نتیجه آزمایش اختالل ایجاد می کند .میزان پایین 
ALT و AST لزوما نشان دهنده سالم بودن کبد نیست . ممکن 

است بیماری کبدی هم موجود باشد .
است  بدن  میزان آهن ذخیره شده  تعیین کننده   :  Ferritin   •
با  افراد  در  فاکتور  این   . است  کمتر  آن  میزان  ها  خانم  در  که   .
تاالسمی فاکتور مهمی است .دقت شود که آهن به رشد باکتری 
کمک می کند ؛پس هرگاه فردی دچار بیماری عفونی است ، اگر 
داروی آهن مصرف می کند، باید مصرف خود را مدتی قطع کند .

•  TIBC و UIBC: نشان میدهد چه میزان ظرفیت آهن پر شده 
داریم و چه میزان میتوانیم ، به فرد آهن بدهیم.

General hormones

:میزان هورمون های تیروئیدی را به ما نشان   TSH & T4  & T3   •
می دهد . TSH بسیار مهم است و باال بودن آن نشان دهنده عدم توانایی 
تیروئید در ساخت T3 و T4 است . اگر TSH باال بود، به ترتیب مراحل 

زیر را انجام میدهیم:
دهنده  نشان  بلع  موقع  درد  و  تیروئید  بزرگ شدگی  بالینی).  معاینه   .1

گواتر است . ( 
2. آزمایش آنتی TPO انجام می دهیم که آیا آنتی بادی بر علیه تیروئید 

پروکسیداز درست شده است یا نه . 
3. سونوگرافی هم باید مورد بررسی قرار بگیرد. 

4. آسپیره کردن با نیدل نازک) FNA ( از روش های تشخیصی سرطان 
تیروئید است . 

سپس با دارو اقدام به درمان می کنند . خط آخر درمان برداشتن تیروئید 
یا برداشتن لوب از تیروئید است .

•  Prolactin : پروالکتین و فاکتور های هورمون های استروئیدی بیشتر 
برای خانم هایی با مشکل ناباروری ، مشکل در قاعدگی انجام می شود.

آزمایش ادرار

•  رنگ : ادرار در حالت عادی باید بی رنگ باشد . بعضی غذاها می تواند رنگ 
ادرار را تغییر دهد.

•  ظاهر : شفاف یا کدر بودن ادرار مهم است کدر بودن در خانم ها شایع تر 
است . در مردان بیماری پروستات هم می تواند باعث کدر شدن ادرار شود / 
تیره بودن ادرار به معنی دفع پروتئین ، چرک ، گلبول سفید ، گلبول قرمز، 

باکتری و ... است .
یا  گلومرونفروز  شود،نشانه  دیده  ادرار  در  که  صورتی  در   : پروتئین    •

گلومرونفریت هست.
افزایش می دهد و  را  ادرار  باال میزان گلوکز  با گلوکز  گلوکز: مصرف غذا    •
باعث خطا در تفسیر می شود ، لذا الزم است فرد ناشتا باشد .) بهترین ناشتا 

برای آزمایش 10 تا 12 ساعت است .( 
•  خون : دیده شدن میزان 2 یا 3 گلبول سفید در خانم 
 . شود  دیده  نباید  مردان  در  اما  است،  طبیعی  ها 
میشود. نامیده  ادرار،هماچوری  در  گلوکز  وجود 

کلیه  پایین  قسمت  که  معناست  بدین  معموال 
آسیب دیده است.

نشان  هموگلوبین  شدن  دیده  هموگلوبین:    •
ادراری  دستگاه  باالیی  نواحی  به  آسیب  دهنده 
باالی  قسمت    که  معناست  بدین  معموال  است. 

کلیه آسیب دیده است.
•  کتون:کتون در ادرار عجیب نیست .

•  بیلی روبین: دیده شدن بیلی روبین در ادرار طبیعی نیست . در خانم ها 
ممکن است دیده شود، اما در آقایان نباید دیده شود .

•  WBC: دیدن گلبول قرمز به میزان 2 یا 3 تا در زنان طبیعی است دیده 
شدن گلبول سفید در مردان بدون مشکل سنگ کلیه و سنگ کلیه ، ارزش 
تشخیصی دارد. این گلبول سفید را رنگ می کنند و نوع آن را مشخص می 
کنند . دیدن یک عدد ائوزینوفیل هم در آقا و هم در خانم نشان دهنده انگل 

است.)شک به شیستوزوما(
•  RBC: دیدن گلبول قرمز به میزان 2 یا 3 تا در مردان طبیعی است و 
در خانم ها بیشتر از این تعداد طبیعی است،دیده شدن گلبول قرمز نشان 

دهنده آسیب به نواحی پایین تر از کلیه است.
•  سلول اپی تلیال : دیدن epithelial cell در خانم ها طبیعی است اما 

در مردان معموال نباید دیده شود .
•  باکتری:  ادرار آقایان معموال استریل است و باکتری ندارد؛ اما در ادرار 

خانم ها به تعداد کم ،طبیعی است. 
•  کریستال: در هر دو جنس، کریستال دیده شدن طبیعی است . بعضی 
دارو ها و حتی بعضی غذا ها می تواند کریستال ایجاد کند؛ اما در افراد با 

سنگ کلیه ارزش تشخیصی دارد .
•  موکوس : دیدن موکوس در خانم ها طبیعی است؛ اما در آقایان نباید 

دیده شود.
•  Cast : در افراد با نفروز و نفروتیک مهم است و بطور طبیعی نبایددیده 

شود.
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   ابتدا باید بدانیم از نظر حقوقی و از نظر مرکز سازمان مالکیت فکری و 
ثبت اختراعات جمهوری اسالمی ایران چه چیزهایی اختراع تلقی می شود:

ماده 1 ثبت اختراعات در ایران :  اختراع نتیجه فکر فرد یا  افراد است که 
برای اولین بار فرآیند یا فراورده ای خاص را ارائه  می کند و مشکلی را در 

یک حرفه ، فن ، فناوری ،صنعت و مانند آنها حل می نماید
ابتکار  که حاوی  است  ثبت  قابل  اختراعی   : اختراعات  ثبت  قانون   2 ماده 

جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد.
ماده 4 قانون ثبت اختراعات : طبق این ماده موارد زیر، اجازه ثبت به عنوان 

اختراع ندارد و استثناها را می گوید:
1. کشفیات  و نظریه های علمی 

2. منابع ژنتیک و اجزاء ژنتیک و فرآیندهای بیولوژیک تولید آنها
3. اختراعاتی که بهره برداری از آنها خالف موازین شرعی یا نظم عمومی و 

اخالق حسنه باشد
4. روشهای تشخیص و معالجه بیماریهای انسان یا حیوان 

فرآیند ثبت نام در سامانه مالکیت های فکری و احراز هویت :
http://iripo.ssaaa.ir 1.  ورود به سایت

2.  انتخاب گزینه ی ثبت نام متقاضی جدید و وارد شدن به صفحه
3.  کامل کردن مراحل طبق توضیحات سایت

کد  دارید)  اختیار  در  که  اطالعاتی  با  خود  کاربری  حساب  تایید  نهایتا    .4
شناسایی، شناسه یکتای سند گواهی و تاریخ سند و رمز تصدیق(

تکمیل فایل های مربوطه شامل چه فایل هایی میشود که باید بارگذاری 
کنیم؟

1.   ادعانامه
2.   توصیف اختراع
3.   خالصه اختراع 

4.   نقشه فنی

      ادعانامه:
مهمترین بخش نوشتاری فایل ثبت اختراع است و داور روی بخش ادعانامه ی 
شما تحقیق می کند و اگر درمورد ویژگی های اختراع خود نظیر جدید بودن 
در سطح جهان، داشتن گام ابتکاری قابل مالحظه یا کاربرد صنعتی آن ادعایی 

دارید باید در بخش ادعانامه ذکر کنید.

      توصیف اختراع:
1(  عنوان اختراع ) به گونه ای که در اظهارنامه ذکرگردیده است(

2(  زمینه فنی اختراع ) انتخاب حوزه ای که اختراع انجام می دهید(
3(  مشکل فنی و بیان اهداف اختراع

با  ارتباط  در  که  هایی  پیشرفت  سابقه  و  پیشین  دانش  وضعیت  شرح    )4
اختراع ادعایی وجود دارد) شما باید در سایت سامانه مالکیتهای فکری/
میزخدمت/ثبت اختراعات داخلی/جست و جو در بانک اطالعاتی یا در 
که  عنوانی   Google patent یا   www.uspto.gov های  سایت 
برای اختراع خود انتخاب کرده اید را سرچ کنید که ببینید اختراعی 

مشابه اختراع شما در دنیا ثبت شده است یا خیر، همچنین 
که  کنید  سرچ  جداگانه  باید  هم  را  خود  های  کلیدواژه 
ببنید کسی مدعی انجام آن نباشد ولی اگر تقریبا مشابه 
اختراع خود را دیدید به همین راحتی بیخیال ان  نشوید 

و ادعاهای آن اختراع را مطالعه کنید و وجه تمایز و نوآوری 
به سایر طرح های مشابه  را نسبت  های طرح خود 

برای داور لیست کنید.(
5(  ارائه  راه حل برای مشکل فنی موجود همراه با 

شرح دقیق وکافی و یکپارچه اختراع
6(  توضیح اشکال ، نقشه و نمودارها

ادعایی  اختراع  مزایای  دقیق  و  واضح  بیان    )7
نسبت به اختراعات پیشین

به  برای  اجرایی  روش  یک  حداقل  توضیح    )8
کارگیری اختراع

9(  ذکر صحیح کاربرد صنعتی اختراع ) مهم چراکه داور 
در همان صنعت موردنظر اختراع شما رو می سنجد(

انواع ثبت پتنت واختراع : 1.ثبت ملی   2. ثبت جهانی
    اگر شما طرحی را در ایران  یا هرکشوری به عنوان اختراع ملی ثبت 
توانید  را  در کشور دیگری ثبت کند، شما نمی  کنید و کسی طرح شما 
شکایت و پیگیری کنید؛ چراکه در هرکشور باید جداگانه  به ثبت برسانید. 
اما در ثبت جهانی روند حفاظت از اختراعات به مراتب آسان تر شده است 
پیمان  همان  یا    )PCT) Patent Cooperation Treaty طریق  واز 

نتایج،  یافته ها،  به  نسبت  شخص  که  ا ست  حقی  فکری  مالکیت 
ایده ها و آثار فکری خود دارد.

مالکیت فکری چیست؟

ثبت مالکیت فکری

و درحال  است  المللی  بین  معاهده چند جانبه  اختراع که یک  ثبت  همکاری 
)WIPO( فکری  مالکیت  جهانی  سازمان  عضو  کشور   153 از  بیش  حاظر 

هستند؛ شما با یک بار ثبت جهانی می توانید صرفه جویی قابل توجهی در زمان 
و انرژی داشته باشید.

اندازه که شما  به همان  قانون می گوید که  باشید  اینکه درنظرداشته  و       
افشای اطالعات کنید من میتوانم از ایده فکری شما حفاظت کنم ، یعنی ذکر 
جزئیات در مدارک و توضیحات اختراعات شما برای داشتن حمایت از سمت 

قانون الزم است.

تفاوت ثبت اختراع با ثبت طرح صنعتی:
طرح  یک  عنوان  به  میتوان  اما  ندارند؛  اختراع  ثبت  قابلیت  ها  ایده  از  خیلی 
صنعتی به ثبت برسانید.به عنوان مثال درمورد مبل ، فرش یا هرچیز دیگری 

که شما طرح جدیدی به ان  اضافه میکنید.

تفاوت مالک و مخترع در گواهی ثبت اختراع:
شده  آورده  نامشان  مخترع  مشخصات  قسمت  در  که  اشخاصی  یا  هر شخص 
است به عنوان مخترع این طرح شناخته می شوند و در رزومه ی خود میتوانند 
از آن استفاده کنند و مالکیت معنوی طرح را دارند، اما شخصی که از انتفال 

مالی اختراع بهره مند می شود مالک اختراع نامیده می شود. 
      فرآیند ثبت اختراع:

1.ثبت نام در سامانه مالکیت های فکری  و احراز هویت
2.تکمیل فایل های مربوطه 

3.بارگذاری فایل ها در سامانه مالکیت فکری
سامانه  در   201212 به   5 عدد  ارسال  با  توانید  می  سایت  به  ورود  از  قبل   

پیامکی ثبت اختراع عضو شوید.
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      نقشه فنی اختراع:
باید سیاه سفید ، خطی و فنی باشد و هم اجزا هم اشکال شماره گذاری شوند.

تصویرحقیقی و یا طراحی شده به صورت توپر و رنگی قابل قبول نیست.
به صورت  باید  اختراع شماست  فرمول شیمیایی  با  یا محصولی   فرآیند  اگر 

زیر ارائه شود:

     ادامه فرآیند ثبت اختراع:
1(  تایید مدارک توسط کارشناسان سازمان مالکیت های معنوی

توانید مرجع  استعالم) شما می  تایید، مشخص شدن مرجع  2(  درصورت 
استعالم را باتوجه به حیطه ی اختراع خود پیشنهاد دهید(

3(   ارجاع مدارک و داوری توسط مرجع) پرداخت هزینه داوری(
4(   تایید / رد )در صورت مرجوع شدن طرح می توانید اعتراض خود را ثبت 

کنید و بازبینی مجدد رخ دهد(
5(   در صورت تایید آگهی روزنامه

6(   چاپ گواهی ثبت اختراع
و در نهایت برای تحویل گواهی ثبت اختراع باید سایرمالکین به شما برای 

دریافت آن وکالت دهند.

فاطمه موالئی
هوشبری 95

مهندس علیرضا نخستین
سخنران
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راه اندازی استارت آپ استارت آپ چیست؟
 یک سازمان انسانی است که یک محصول یا خدمت جدید را در شرایط 
عدم قطعیت بسیار باال ارائه میدهد. استفاده از تئوری ناب سبب میشود که 

در شرایط عدم قطعیت بسیار باال هندل کنید.      
اخبار سیاسی، علمی، اقتصادی و ... دنیا و کشور را دنبال کنید تا بتوانید 

همگام با شرایط محصول خود را تغییر دهید. 
ایده

 5% کل ایده را شامل میشود و مابقی آن مربوط به سایر کارهایی که است 
که در طی یک کارآفرینی انجام می شوند.

وجه تمایز ایده ثبت اختراع با ایده استارت آپ: 

       ویژگی                      ایده ثبت اختراع        ایده استارت آپ  
   نوآورانه است                         بلی                       بلی
   کاربرد صنعتی دارد.                بلی                        بلی

    وجه مشتری و وجه
    هزینه/درآمد را در                 خیر                        بلی

    نظر میگیرد.

1( موانع شروع: 
بیرون آورید؛ سپس  با هزینه و ریسک کم  را  اولیه  هزینه: یک نمونه      
و  دهی/علم  رشد/شتاب  مرکز  گذاران،  سرمایه  سازمان  به  را  آن  میتوانید 
هوشیار  خود  تیم  انتخاب  در  کنید.  سرمایه  جذب  و  دهید  ارائه  فناوری 

باشید.
هایتان  زودتر شکست  بدهید که  از شکست: یک حلقه تشکیل  ترس      
این  از طرح های شما به ثمر می نشیند. طی  اما باالخره یکی  را بخورید 
شکست ها عالوه بر اینکه به علم شما اضافه می شود، راه و روش استارت 

آپ را نیز یاد می گیرید.پس از مسیر لذت ببرید و از شکست ها نترسید.
دانید  ایده در ذهن خود دارید و نمی  اجرا: یک      سردرگمی در مسیر 
چگونه آن را روی کاغذ پیاده کنید و آنرا به مرحله اجرایی برسانید، پس 
از مشاور کمک بگیرید تا روش کار را به شما نشان دهد و میزان شکست 

های شما را کاهش دهد.

2( بوم ناب:
ابزاری است که ایده استارت آپ شما را به 9 قسمت تقسیم می کند و   

مورد بررسی قرار می دهد.
سریع  پیشرفت  یا  سوم  جهان  های  کشور  در  سیاسی  شرایط  ثبات  عدم 
تکنولوژی در کشور های جهان اول باعث اعمال شرایط عدم قطعیت باال 
می شود؛ برای اینکه بتوانید با شرایط جدید، منطبق شوید، بهتر است بوم 

ناب را تشکیل دهید.
دور نمای کار شما نمی تواند همه ابعاد مختلف کار را یکجا بررسی کند، 

4( یادگیری معتبر: 
به  توفیق  زهرمهلک  برای  اصلی،  پادزهر   

شکست

5( شکست در تئوری ناب:
شما  اگر  بلکه  نشده؛  خریده  اید،  ساخته  که  محصولی  که  نیست  این  بحث   
کنید،  اصالح  را  آن  بعد  مرحله  در  و  نخریده  چرا  مشتری  که  شوید  متوجه 
این یک یادگیری معتبر است؛ ولی اگر این اتفاق رخ ندهد و محصول دیگری 

ساختید و خریده نشد شما شکست خورده اید. 
          بطور کلی هرچیزی که شما را به یادگیری معتبر برساند به معنی

         شکست تلقی نمیشود

6( تفکر ناب:
به  پس  معتبر.  یادگیری  به  دستیابی  برای  است  آزمایش  یک  فعالیتی  هر    
و چه  دهید  می  انجام  چرا  بدانید  تا  باشید  اگاه  میکنید،  اعمال  که  تغییراتی 
اتفاقی را انتظار دارید از آن، سپس نتیجه را بررسی کنید تا به یادگیری معتبر 

برسید. نکته( فرضیه ها پایه های اساسی استراتژی شماست.

7( دو خطر اساسی:
     خطر اول: ویژه پیروی مکتب صرفا انجامش بده )کسانی که معتقدند فقط 

شروع کنیم نهایتا یه چیزی میشه دیگه!(
     خطر دوم: فلج ناشی از تحلیل بیش از حد )حلقه های کوچک تشکیل 

دهید سپس حلقه های بزرگتر تا به یادگیری معتبر برسید(

تئوری ناب :
مهم  این  به  تا  میکند  کمک  شما  به  ناب  بوم 

دست پیدا کنید.

3(  رویکرد ناب: قلب تفکر ناب )حلقه یادگیری معتبر( 

 کمینه محصول پذیرفتنی
) MVP; minimum valid product( 

 تعریف : در روند تولید محصول؛ به محصولی گفته می شود که در 
مقابل ریسک تولید، ضریب بازگشت سرمایه باالیی دارد.

راه  ترین  تصور)سریع  قابل  محصول  ترین  کوچک  خصوصیات:   
برای طی کردن حلقه بازخورد(

  هدف: برخالف روش های سنتی پروسه یادگیری را رقم بزنیم.
کنیم.  تست  را  هایمان  فرضیه  محصول،  اولیه  نمونه  برخالف   

)آزمودن فرضیه های تست(
 یک اصل بسیار مهم این است که بدانیم محصوالت اولیه ما کامل 
نیست؛ پس محصولتان را بطور ناقص به مشتری و صاحب نظران 
ارائه دهید و نظرات آنها را بپرسید تا در کامل کردن ایده شما در 

جهت کاربردی بودن ایده تان ایفای نقش کند.

           ارزش 3 »ق«: قابل یادگیری، قابل فهم)شفاف(،
            قابل حسابرسی)کمی باشد، کیفی نباشد(

8( تیم سازی: 
است.  برونگرا  و  گرا  درون  اعضای  از  ای  مجموعه  خوب  تیم  یک 
حق اعضای تیم باید بصورت مکتوب مشخص باشد؛ بعبارت بهتر، 
حساب حساب کاکا برادر. به این نکته توجه داشت باشید که برای 

تیم تان شخصیت ها را استخدام کنید نه مهارت ها را.

کار  مدل کسب  و  ایده   ،%  5 کارآفرینی،  در  که  بدانیم  نهایت  در 
است و 95 %، کارهای پرزحمت با استفاده از حسابرسی نورآوری 
،تصمیم مرتبط با اولویت بندی محصول ،مشتری هدف و در نهایت 

تصمیم در مورد زمان چرخش یا ادامه میباشد.

””
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