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 دهيچک
توساعه  پزشكي، صنعتي و کشااورزي درحاال    ها نظیر در ساير حوزهانرژي پاک،  تأمیناي، عالوه بر  کاربردهاي فناوري صنعت هسته :زمينه و هدف

هااي تواويربرداري تشخیواي پزشاكي، پرتودرمااني،       اساتفاده از سیساتم   و انجام تحقیقاات پزشاكي  ها  در فرآيند تشخیص و درمان بیماري. است

تواند موجب حفظ ايمني، امنیت و توان پدافندي  اي بسیار اهمیت دارد و رعايت اصول پدافند غیرعامل مي اروها، استريلیزاسیون و پزشكي هستهراديود

 .ها باشدها و زيرساخت دارايي

روش تحقیاق، ترکیباي از    .سات اي ا توساعه  -کاربردي بنابراين تحقیق ،ه استبومي تدوين شد يبا روش کهکاربردي است از نوع اين پژوهش  :روش

ها و  ها، فرصت ها، ضعف ترين روش و ابزار براي تحلیل راهبردي و تدوين راهبردها، ماتريس قوت مرسوم. تحلیلي و پیمايشي است -هاي توصیفي روش

 . کار برده شد است که در تحقیق حاضر به( SWOT)تهديدها 

نقطه  00اي در شاخه سالمت شامل  پدافند غیرعامل در توسعه کاربردهاي فناوري صنعت هسته، راهبردهاي SWOTنتايج حاصل از ماتريس  :ها يافته

در نهايت، اهداف کالن و راهبردهاي پدافند غیر عامل در حوزه کاربردهااي فنااوري صانعت    . تهديد تحلیل شد 8فرصت و  9نقطه ضعف،  04قوت، 

 .شد تدوين و پیشنهاداي در شاخه سالمت،  هسته

، تجهیز و تولید داخلي الزامات، ابزارها تأمیناي در شاخه سالمت، همواره  ي کاربردهاي فناوري صنعت هسته با توجه به اهمیت و توسعه :ريگي نتيجه

ساازي، تمامین    توجه به اصول پدافند غیرعامل موجب موون. تواند اقتدار ملي را در اين زمینه فراهم کند هاي مربوطه در داخل کشور مي و سیستم

در  اي در نظام سالمت و بهداشت هاي صنعت پرتوي و هسته آمادگي سرمايه يپذيري و ارتقا آسیبخسارات و تداوم عملكرد، افزايش پايداري، کاهش 

 .شود هاي طبیعي و تهاجم دشمن مي بحران مواجهه با
 

 اي غیرعامل، فناوري صنعت هسته پدافند هاي بهداشتي، ارائه مراقبت :ها واژهكليد

 
 قدمهم

طورکلي هر گونه اقدامي که باعث افازايش بهداشات، ساالمت     به

فااردي و اجتماااعي، اسااتمرار خاادمات بهداشاات و درمااان و کاااهش 

هاا و خادمات رسااني مناساب طاي       پاذيري در مقابال بحاران    آسیب

ايان  . ها و جنگ شود، پدافند غیرعامل در نظام ساالمت اسات   بحران

فناد غیار عامال اساتک بلكاه      اقدامات نه تنها شامل اصول اساسي پدا

شامل همه اقدامات علمي، تحقیقاتي و فني است که سبب توانمنادي  

هاي  هاي علوم و فناوري، خود اتكايي در عرصه و اقتدار ملي در عرصه

 . پیشگیري، تشخیص، درمان و بازتواني است

هااي علماي و    اقتدار و توانمندي هر کشوري نتیجه پیشارفت 

هاي بهداشت و درماان سابب    ر عرصهپیشرفت علمي د. فني است

هاا   ها در نتیجه سوانح و حوادث و بحاران  کاهش صدمات و آسیب

هدف از اجراي اصول پدافند غیرعامل کاهش خسارات و . شود مي

پذيري به تأسیسات، تجهیزات، نیروهاي انسااني در نتیجاه    آسیب

هاي طبیعي و تهاجم دشمن باراي اساتمرار ارائاه خادمات      بحران

و درمان و ساير وظايف محوله به نظام سالمت يک کشور  بهداشت

براي اجراي اين تمهیدات ابتدا بايد اقدام به شناسايي موارد . است

 (:2و  0)زير کرد 
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 و همكاران محمدابراهیم مینايي

 ، شماره اول0410دوره ششم، بهار  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /028

 شناسايي تهديداتک .0

 بندي تهديداتک الويت .2

 کاهش تهديداتک .3

 هاک پذيري شناسايي آسیب .4

 .ها کاهش آسیب پذيري .5

ساالمت و بهداشات در حاوزه     غیرعامل در نظام اهداف کالن پدافند

 :اي به شرح ذيل است هاي صنعت پرتوي و هسته توسعه زيرساخت

     نظاام ساالمت و   دستیابي به ايمني، اساتحكام، پاياداري و مواونیت

در برابار   اي هاي صنعت پرتاوي و هساته   بهداشت در حوزه زيرساخت

 تهديدات آنک 

  باه منظاور   دستیابي به نظام خودکفا و خود اتكا در طراحي و ساخت

 کاهش وابستگي به خارج از کشورک

 در سیسات، تجهیازات و نیاروي انسااني    أکاهش خسارات و صدمات ت

هااي صانعت پرتاوي و     نظام سالمت و بهداشت در حوزه زيرسااخت 

 در برابر تهديداتک اي هسته

   نظاام   دستیابي به قابلیت تداوم تهیه و ساخت و تولید الزاماات و امكاناات

 کاي هاي صنعت پرتوي و هسته ر حوزه زيرساختسالمت و بهداشت د

 ثر و دانشمندان نظاام  ؤعناصر م)مین حفاظت و مراقبت از نیروي انساني أت

 ک(اي هاي صنعت پرتوي و هسته در حوزه زيرساختسالمت و بهداشت 

   هااي صانعت پرتاوي و     دستیابي به حفاظت و صایانت از زيرسااخت

 اي در برابر تهديدات ک هسته

  حفاظت و صیانت از دانش، تكنولوژي و تجهیزات خاا   دستیابي به

 ايک صنعت پرتوي و هسته

 ياي باا ارتقاا   هاي صنعت پرتوي و هسته آوري زيرساخت دستیابي به تاب 

 .پذيري و کاهش وابستگي متقابل سازي، انعطاف هاي موازي ظرفیت

مسیر توسعه سالمت و بهداشت در ايران مسایر پراالشاي اسات و باراي     

ريازي جاامع حرکات     ها و رسیدن به قله آن بايد با برناماه  اين دشواريعبور از 

هاي ايان نظاام   ريزي جامع موونیت بخشي به دارايي بخشي از اين برنامه. کرد

ايان تهديادات   . سالمت و بهداشت است که تهديدات متنوعي متوجه آن است

کشاور،  با هدف توقف ارائه خدمات پزشكي و در نهايت نابودي نظام سالمت در 

و  3)به طور پیوسته وجود داشته است و در آينده نیز ادامه پیادا خواهاد کارد    

ناپاذير اسات و   اي در مقابل طیف تهديدات اجتنابضرورت اقدامات مقابله(. 4

 .پدافند غیرعامل در اين میان نقش مهمي را به عهده دارد

پدافناد   (العاالي  مدظلاه ) مطابق تعبیار گرانسانگ مقاام معظام رهباري     

غیرعامل مثال مواونیت بخشاي باه بادن اسات و از ايان رو در حفاظات از         

هاي حیاتي ملي به عنوان يک سیاست اصاولي و بنیاادي در کشاور    زيرساخت

نقش پدافند غیرعامل در نظام سالمت باه دلیال طبیعات ايان     . شوددنبال مي

نظااام کااه بااا بهداشاات و سااالمت فاارد، خااانواده و جامعااه سااروکار دارد و   

در واقاع  . تار اسات  کناد، گساترده  دهاي ايمني بااتتري را طلاب ماي   استاندار

پیامدهاي آسیب به نظام سالمت محدود به از کار اناداختن و تخرياب صارف    

تواند منجر به بحران غاذايي، درمااني، جمعیتاي و زيسات     دارايي نیست و مي

محیطي هم شود و حتي ممكن است هدف اصلي از تهااجم باه وجاود آوردن    

راري بهداشت و سالمت براي کشور باشد که مقابله با آن متناساب  شرايط اضط

تاوان گفات   طاور خالصاه ماي    به. تواند بسیار پرهزينه باشدبا سطح رويداد مي

پدافند غیرعامل در نظاام ساالمت و بهداشات هام حفاظات از اجازاي نظاام        

کند و هم به پیامدهاي ناشاي از باروز آسایب در نتیجاه     سالمت را بايد دنبال 

ها در مقابال  سازي دارايي در بخش اول ايمن. بروز تهديد بايد توجه داشته باشد

-شود و در بخش دوم بر تسهیل مديريت بحران و ارتقاا  تااب  تهديد دنبال مي

 (. 2و  0)شود کید ميأآوري در مقابل پیامدها ت

استمرار خدمات بهداشتي درماني به صاورت مناساب باا حفاظ مراکاز و      

سالمت نیروي انساني متخواص   تأمیناتي، حساس و مهم و هاي حی مجموعه

هااي   مورد نیاز شرايط حوادث متعارف و غیرمتعاارف باا توجاه باه حساسایت     

(. 5)جامعه از اهداف و مقاصد پدافند غیرعامل در نظام ساالمت کشاور اسات    

سااازمان پدافناادغیرعامل کشااور بااه عنااوان مرجااع و نهاااد ملااي، راهبااري،   

هااي صانعت    کنندگي و توسعه زيرساخت ريزي و هدايت هگذاري، برنام سیاست

سازي، تمامین   اي در نظام سالمت و بهداشت را با هدف موون پرتوي و هسته

آماادگي   پاذيري و ارتقااي   اياداري، کااهش آسایب   تداوم عملكارد، افازايش پ  

اي در نظام سالمت و بهداشت را بار عهاده    هاي صنعت پرتوي و هسته سرمايه

اهتمام وياژه در خواو  نظاارت، هادايت، راهباري و اجاراي       اين نهاد . دارد

اي در شااخه   کاربردهاي فناوري صانعت هساته    هاي زير براي توسعه ماموريت

 (:2و  0)سالمت در امور غیرنظامي و نظامي دارد 

هاي صانعت پرتاوي و    زيرساخت پذيري سازي و کاهش آسیب موون .0

 ايک هستهاي و غیر اي در برابر تهديدات حوزه هسته هسته

دهي تهديادات  ، تشخیص، کنترل، ارزياابي و هشادار  رصد، پايش .2

هااي صانعت    نظام سالمت و بهداشت در حوزه توسعه زيرسااخت 

 ايک  پرتوي و هسته

 تربیت نیروي انساني مبتكر، متخوص و متعهد مورد نیازک  .3

آمادگي  يريزي، آموزش، تجهیز و تمرين، رزمايش و ارزيابي ارتقا طرح .4

هااي صانعت    مت و بهداشت در حوزه توسعه زيرسااخت در نظام سال

 ايک پرتوي و هسته

 تهیه و تدوين نظامات، مقررات و تنظیم استانداردهاي بومي منطبق با نیازهاک .5

پژوهي با توجه به نیازهاي نظام سالمت و بهداشت متناساب باا    آينده .6

 ايک رشد فناوري صنعت پرتوي و هسته

 ات مخرب عملیات روانيکتأثیر، کاهش رساني و تنوير افكار عمومي اطالع .1

اي در ااراوب نظام سالمت  المللي و منطقه تعامل با کشورها و نهادهاي بین .8

 ايک هاي صنعت پرتوي و هسته و بهداشت در حوزه توسعه زيرساخت

 دستگاهيک  ايجاد تعامل و هماهنگي بین .9

 . وزحمايت از نظام تحقیق، توسعه و مديريت دانش کارآمد، نافذ و به ر .01
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 سالمت شاخه در يا ههست صنعت يفناور حوزه در رعاملیغ پدافند يراهبردها و کالن اهداف

 029/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره اول0410دوره ششم، بهار 

 مباني نظري
هااي   تري انجام شود، ابتادا شااخه   براي اينكه بررسي و مطالعه دقیق

اي در نظاام ساالمت و    دهنده زير ساخت صنعت پرتاوي و هساته   تشكیل

ها، بررسي عوامل محیطي اعم  بهداشت احوا  شد و براي هر کدام از شاخه

ساسس   .(1و  6)شاد   داخلي و خارجي به صورت مجزا انجاام و تادوين   از 

ساازي و راهبردهااي    بندي و امتیازدهي اين عوامل، کماي  براساس اولويت

دهنده زير ساخت صنعت  هاي اصلي تشكیل شاخه. شد متناسب با آنها بیان 

 : اي در نظام سالمت و بهداشت به صورت زير است پرتوي و هسته

 

 تصويربرداري تشخيصي پزشکي( الف

و عملكاردي در مراکاز    زير شاخه توويربرداري تشاخیص آناتومیاک  

بهداشتي، درماني و آموزشي تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

اي تحات   و از ديدگاه نظاام ايمناي هساته   ( پروانه اشتغال به کار)پزشكي 

پرواناه  )دفتر اماور حفاظات در برابار اشاعه      -نظارت سازمان انرژي اتمي

مه جاي کشور مراکاز  باشند و به طور کامل در ه فعال مي( فعالیت پرتوي

توويربرداري راديولوژي معمولي اعم از دولتي و خووصي قابال دساتیابي   

به . سازي نشده است باشندک اما از نظر توزيع مكاني در کل کشور بهینه مي

تار،   هاي توويربرداري تشخیواي ديجیتاالي و از هماه مهام     ويژه سیستم

کناد و   زي ماي اسكن که نقش مهمي را در ساوانح باا   تي هاي سي سیستم

هااي تواويربرداري    سیستم. باشد ها مي تمرکز آنها بیشتر در مراکز استان

هاي اندامي  عملكردي اسسكت و پت که نقش مهمي را در تشخیص بیماري

کنند و تمرکز آنها  ید، کبد و موارد ديگر بازي ميينظیر قلب، مغز، ريه، تیرو

 .باشد بیشتر در تهران و کرج مي

هاا وجاود داردک    راي عدم توزيع مناسب اين سیستمدلیل ديگري که ب

کنناد،   اين است که راديونوکلئیدهايي که در قالب راديودارو اساتفاده ماي  

داراي نیمه عمر پايین در محدوده اند روز و يا کمتر بوده و اين امر باعث 

ها در مراکز تولید راديو دارو نظیر مرکز تحقیقاات   شود که اين سیستم مي

هاي سیكلوتروني کواک نظیار   دهنده اورزي کرج و يا شتابپزشكي و کش

 آنچااه کااه در بیمارسااتان مساایح دانشااوري نوااب شااده و بااا عنااوان   

Baby Cyclotron تعداد آنها کمتر از تعاداد  . شود، استقرار يابند شناخته مي

باشد و سیاست کلي در جهت حفظ و تكثیر اين  هاي يک دست مي انگشت

 .ريزي شود ها بايد طرح نوع سیستم

توويربرداري تشخیوي تلفیقي، فقط در مراکز توويربرداري پزشاكي  

اي دولتي و کمتر در خووصي به دلیل هزينه باتي خريد آنها قابال   هسته

هاا باه    اين سیساتم . باشند و توزيع مكاني در کل کشور ندارد دستیابي مي

تواوير باا  دلیل تلفیق تواوير آناتومي با تواوير عملكردي به طور بر خط، 

رزلوشن مكااني و فماايي مناسابي از مقااطع بادن ارائاه کارده و باراي         

هااي   کاربردهاي تحقیقات پزشكي و دارويي و روانشناختي و نیاز بیمااري  

هااي بازر     خا  کاربرد دارند و تنها در تهران و بعمي از مراکاز اساتان  

وجود ها  دلیل ديگري که براي عدم توزيع مناسب اين سیستم. وجود دارند

. باشد داردک عالوه بر موضوع راديو داروها، هزينه بسیار باتي خريد آنها مي

تواند در سیاست کلي گنجاناده   ها مي حفاظت و موون سازي اين سیستم

هااي   هاي جايگزين که بار اسااس فنااوري    شود و با در نظر گرفتن گزينه

هاايي   باشد، سیاست کلاي در جهات تكثیار سیساتم     جديد تشخیوي مي

 . توان در نظر گرفت ا  با فناوريهاي جديد را ميخ

 

 (راديوتراپي، براكي تراپي و پروتون تراپي)پرتودرماني ( ب

هاااي خطااي  و شااتابدهنده Co-60رادياوتراپي بااا اشاامه راديواکتیااو  

طور راياج   به 24MVتا  2MVالكتروني با کاربرد پزشكي با انرژي پرتوايكس 

شي دولتاي و خووصاي تحات نظاارت     در مراکز بهداشتي، درماني و آموز

و از ( پرواناه اشاتغال باه کاار    )وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشاكي  

دفتر اماور   -اي تحت نظارت سازمان انرژي اتمي ديدگاه نظام ايمني هسته

باشاندک اماا از نظار     فعال مي( پروانه فعالیت پرتوي)حفاظت در برابر اشعه 

هااي   به وياژه سیساتم  . نشده استسازي  توزيع مكاني در کل کشور بهینه

هااي خطاي    تر، شاتابدهنده  هاي خطي الكتروني و از همه مهم هندهبدشتا

الكتروني با انرژي باتتر که نقش مهمي را در اعمال مقدار دزهاي پرتاوي  

هااي رادياوتراپي باا اشامه      همچنین سیساتم . دقیق در عمق بدن دارند

میزان پرتودهي آنها کاساته   که به دلیل گذشت زمان از Co-60راديواکتیو 

شده، از کارايي تزم براي راديوتراپي برخوردار نیستند و در مواردي شاايع  

سوختگي شديد پرتوي به دلیل نافذ نبودن پرتو گاماي گسایلي در بیماار   

از . باشاد  ها مي شود و بیانگر از رده خارج شدن اين نوع سیستم گزارش مي

هااي   ا اکتیويته بات به دلیل تحاريم طرف ديگر، جايگزيني اشمه گاماي ب

اعمالي، شرکت سازنده کانادايي حاضر به فروش و ارسال اين نوع اشامه  

هااي   عالوه بر مشكالت مطرح شده، تمرکاز ايان سیساتم   . باشد گاما نمي

هاي خطي الكتروناي در   ها و شتابدهنده راديوتراپي بیشتر در مراکز استان

در رشاد ساريع    تاأخیر هاا باراي    تماين نوع سیسا . باشد کالن شهرها مي

در زمان مر  و به عبارتي افزايش عمر انساان در   تأخیرسرطان و به تبع 

همچنین، تولید (. 9و  8)باشند  شرايط صلح و جنگ بسیار حائز اهمیت مي

هاي براکي تراپي که بر پرتودهي بافتهاي  هاي گاما و اشمه اين نوع اشمه

و پروستات و موارد ديگر کاربرد دارد، به سرطاني اندامي نظیر سینه و رهم 

دلیل شار نوتروني پايین راکتور تحقیقاتي تهران میسر نبوده و همه آنها از 

به عبارتي حوزه زيرساخت صنعت . شوند خارج کشور تهیه و خريداري مي

اي در نظام ساالمت و بهداشات در ايان زمیناه پیشارفت       پرتوي و هسته

ت موجااود در جهاات قساامت کااردن بنیااادي نداشااته اساات و زيرساااخ

هاي با اکتیويته کمتر توسعه يافته و با  هاي با اکتیويته بات به اشمه اشمه

تحقیق و توسعه براي . هاي اعمالي اين زيرساخت متوقف شده است تحريم

ساازي ايان    هاي خطي الكتروناي و حفاظات و مواون    ساخت شتابدهنده

 .ر گیردها در سیاست کلي بايد مدنظر قرا شتابدهنده
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 و همكاران محمدابراهیم مینايي

 ، شماره اول0410دوره ششم، بهار  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /031

 توليد راديونوكلئيدها، استخراج و تبديل به راديوداروها( پ

يعني سري )تولید راديونوکلئیدها که تهیه آنها از منابع پرتوي طبیعي 

به دلیل عدم وجود آنها در زنجیره ...( هاي طبیعي اورانیوم، توريم و  واپاشي

. و ضروري استواپاشي طبیعي يا هزينه باتي تولید آنها دشوار است، تزم 

شود که شامل پرتودهي از  هاي مونوعي براي تولید آنها استفاده مي روش

و ...( هاي خطي الكتروني، سایكلوترون و   شتابدهنده)ها  طريق شتابدهنده

جداساازي از ساوخت موارفي،    ) اي  پرتودهي از طريق راکتورهاي هسته

...( دي و ساازي ناوتروني، مولاد راديونوکلئیا     تابش دهاي ناوتروني، فعاال   

شاود   هايي که باعث تولیاد راديونوکلئیادها ماي    زيرساخت(. 01)باشند مي

تحت نظارت وزارت بهداشت، درماان و آماوزش پزشاكي نباوده و تحات      

دفتر امور حفاظت در  -اي نظارت سازمان انرژي اتمي و نظام ايمني هسته

لتاي  ايان زيرسااخت دو  . باشند فعال مي( پروانه فعالیت پرتوي)برابر اشعه 

 . باشد بوده و تنها در پايتخت و مرکز استان البرز متمرکز مي

هاا،   سال از زمان احداث اين زيرساخت 51با توجه به گذشت بیش از 

هاي اعمالي و در نهايت، محادوديت   مشكالت مالي جنگ تحمیلي، تحريم

ها براي  هاي شديد منابع مالي اين زيرساخت توافق نامه برجام و محدوديت

هااي   نظام سالمت و بهداشت توسعه نیافته و بیشتر باراي موضاوع  اهداف 

با آن . اي و نه راهبردي توسعه محدودي يافته است علمي محدود و سلیقه

هااي علماي و    گذرد اما اين زيرساخت در موضوع که از قدمت آن زياد مي

کشد ولي توان راه رفاتن   تحقیقاتي و پژوهشي هنوز زنده است و نفس مي

را شار نوتروني تولیدي براي پرتودهي بسیار پايین است و به دلیل زي. ندارد

. قدمت راکتور تحقیقاتي تهران امكان ارائه خدمات به طور مداوم را نادارد 

بنابراين، حفظ و توسعه اين زيرساخت تحات ياک نقشاه راه عملیااتي در     

باشند و سیاست کلي در جهت  شرايط صلح و جنگ بسیار حائز اهمیت مي

تكثیر و حفاظت و موون سازي اين نوع زيرساخت در نقشه جامع  حفظ و

هااي نقشاه    علمي کشور با پوشش نیاز نظام بهداشت و سالمت در محرک

 .ريزي شود جامع نظام سالمت و بهداشت بايد طرح

 

استريليزاسيون مواد، ابزار، محصوالت غذايي، پزشکي، دارويي ( ت

 و كشاورزي و بهينه سازي محصوالت پزشکي

پرتودهي به ابزار، مواد، محووتت غذايي، پزشكي، دارويي و کشاورزي 

زدايي میكروبي و باکتريايي، قاراي و در بعمي از ماوارد   به منظور آلودگي

ها  ها و آفت ويروسي، ضمن بقاي سالمت آنها از گسترش احتمالي بیماري

، از همچنین، پرتودهي به اجساد و قربانیان يک ساانحه . کند جلوگیري مي

عاالوه بار آن،   . کناد  هاي عفوني و واگیردار جلوگیري مي گسترش بیماري

هااي   ها در بدن و تولید پوشاش  پرتودهي باعث افزايش سازگاري ايمسلنت

هاي ضدعفوني در درمان سوختگي شديد و  ضد عفوني در آب و يا پوشش

در اين نوع پرتودهي از يک اشامه  . شود بهبود کیفیت اندام مونوعي مي

باا اکتیويتاه بسایار باات ياا ياک        Cs-137ياا   Co-60یلنده گاماا نظیار   گس

شود تا دز کشنده  شتابدهنده با شار الكتروني و پرتوايكس بات استفاده مي

با عبور موارد ذکر شده از . زا اعمال شود صددرصدي به عامل زنده بیماري

ز هار  مقابل اشمه يا شتابدهنده موارد ذکر شده استرلیزه شده و عااري ا 

 (.02و  00)شوند  زا مي نوع عامل زنده بیماري

حاضر، مرکز تابش گاماي تهران، مرکز تابش بناب و مرکز تابش يزد  درحال

اي تحات نظاارت    سازمان انرژي اتمي ايران در اين شاخه و نظام ايمني هساته 

در ( پروانه فعالیت پرتوي)دفتر امور حفاظت در برابر اشعه  -سازمان انرژي اتمي

باشند و به  فعال مي( به غیر از موارد تابش دهي به اجساد و قربانیان)ين زمینه ا

هاي يزد و آذربايجان متمرکز و خدمات ارائاه   ترتیب در تهران و در مرکز استان

اين نوع مراکز پرتودهي هم در شرايط صلح و هام در شارايط جناگ    . کنند مي

اشات، درماان و آماوزش    همچناین، وزارت بهد . باشاند  بسیار حائز اهمیت مي

پزشكي در حوزه پرتودهي به اجسااد و قربانیاان و وزارت جهااد کشااورزي در     

حوزه پرتودهي به محووتت کشااورزي و تلفاات داماي و طیاور، ساتاد کال       

نیروهاي مسلح و سازمان پدافناد غیرعامال در حاوزه پرتاودهي باه اجسااد و       

ثابت و اعم از سیار در مرکز  قربانیان حاصل از جنگ فاقد مراکز پرتودهي اعم از

از اين رو، تهیه و تجهیز آنهاا باه ايان ناوع     . باشند کشور و يا سرتاسر کشور مي

 . باشد ناپذير مي مراکز پرتودهي ثابت و سیار يک امر ضروري و اجتناب

ترين روش و ابازار باراي تحلیال محایط راهباردي و تادوين        مرسوم

  هااا و تهدياادها  تهااا، فرصاا  هااا، ضااعف  راهبردهااا، ماااتريس قااوت  

(Strength-Weakness-Opportunity-Threat; SWOT)   اساات کااه در تحقیااق

ابزاري کارآمد براي شناسايي شرايط  SWOTتحلیل . کار برده شد حاضر به

پايه و اساس اين ابزار کارآماد  . هاي دروني سازمان است محیطي و توانايي

محایط پیراماوني   در مديريت استراتژيک و همینطور بازارياابي، شاناخت   

باه معنااي قاوت،     Strength، ابتداي کلماات  SWOTحروف . سازمان است

Weakness  ،به معناي ضعفOpportunity     باه معنااي فرصات وThreat   باه

شود  ماهیت قوت و ضعف به درون سازمان مربوط مي. معناي تهديد است

 (.03)و فرصت و تهديد معموتً محیطي است 

هاي داخلي و خارجي انجام  تريس ارزيابي عاملدر اين تحقیق، ابتدا ما

گرفت و با ايجاد تعاادل و تاوازن باین عوامال اصالي داخلاي و خاارجي،        

بنادي و   پذير و عملیاتي تعیین و سسس تجمیع، اولويات  راهبردهاي امكان

انتخاب راهبردهاي اصلي براساس اهداف کلي ساازمان پدافناد غیرعامال    

 .دکشور انجام ش

 

  روش
  به ضرورت تدوين راهبردهاي پدافند غیرعامل باراي توساعه   با عنايت

اي در شاخه سالمت، اين تحقیق کاربردي  کاربردهاي فناوري صنعت هسته

راهبردهاي پدافند غیرعامال    است و از اين حیث که تاکنون در اين حوزه

تدوين نشده و اين راهبردها با يک روش بومي تدوين خواهناد شاد، ايان    

 .اي است توسعه -باشد بنابراين پژوهشي کاربردي ي نیز ميا پژوهش توسعه
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 سالمت شاخه در يا ههست صنعت يفناور حوزه در رعاملیغ پدافند يراهبردها و کالن اهداف

 030/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره اول0410دوره ششم، بهار 

تحلیلاي، ماوردي و    -هااي توصایفي  به دلیل انطباق موضوع باا روش 

هاي متداول و مرسوم روش تحقیق، اقدام به گزينش اي، از بین روش زمینه

تحلیلاي و   -هاي توصایفي سازي روش تحقیقي که ترکیبي از روش و پیاده

 .تفاده شدباشد، اس پیمايشي مي

 

 روش و ابزارهاي گردآوري اطالعات
هاي فراواني مواجه هستند در اين پژوهش، پژوهشگران همواره با داده

هاي تزم به آوري و استخراج  شده و سسس با پردازشبايست جمع که مي

بارداري   بناابراين، از روش فایش  . اطالعات مورد نیاز پژوهش تبديل شوند

همچناین در ايان تحقیاق    . تحقیق استفاده شد ي اسناد اين براي مطالعه

خودسااخته و موااحبه     امهشان نظاران از پرس  براي دريافت نظرات صاحب

 .استفاده شده است

 

 قلمرو جغرافيايي، زماني و موضوعي 
اين مطالعه از لحاظ جغرافیايي در داخل مرزهاي جمهاوري اساالمي    .0

 ايران معتبر استک

باشد که پس از پايان  سال مي 01ه بازه زماني متوور براي اين مطالع .2

 اين دوره قابل بازنگري خواهد بودک

هاا و   هااي اولويات دار زيرسااخت    به لحاظ موضاوعي توساعه حاوزه    .3

اي و پرتاوي را   ابعاد حاوزه توساعه صانعت هساته      دار در همه اولويت

 . شود شامل مي

 

 جامعه آماري تحقيق 
مشورت اساتادان و   براي اجراي اين تحقیق، افراد متخوص و خبره با

در اين تحقیق از نظرات خبرگان پدافند . هاي مربوطه تعیین شدند سازمان

اي، بهداشت و سالمت، پزشكي و درمان براي تولید  غیرعامل، صنعت هسته

افراد جامعه آماري براي احوا  . ادبیات با روش مواحبه عمیق استفاده شد

و نیاز راهبردهااي کاالن    تهديدات / ها فرصت/ ضعف/ و ارزيابي نقاط قوت

نفار از   35جامعاه آمااري متشاكل از    . پدافندغیرعامل استفاده شده است

 :هاي زير هستند نظران با ويژگي صاحب

  سالک 01داراي سابقه فعالیت و مديريت مرتبط حداقل 

 داراي تحویالت حداقل کارشناسي ارشدک 

 آشنا به اصول و الزامات پدافند غیرعاملک 

 اي، بهداشت و سالمت، پزشكي و درمانک هآشنا به صنعت هست 

 داراي نگاهي راهبردي. 

 

 فرآيند اجراي تحقيق
 :براي انجام اين تحقیق مراحل زير انجام شد

مطالعااه اکتشااافي، بررسااي فرمايشااات فرماناادهي معظاام کاال       .0

، اسناد باتدست، مدارک موجود و تحقیقات پیشاین  (العالي مدظله)قوا

 کدر راستاي موضوع سند راهبردي

 ک... ها، الگوها، راهبردهاي موجود و  مطالعه مباني نظري اعم از نظريه .2

 ک(براساس اسناد باتدستي و مباني نظري تحقیق)تعیین ااراوب نظري  .3

اي کاه متغییرهاا و    گیري و استنتاج از نتايج تحقیقاات مربوطاه   بهره .4

 اندک عوامل تأثیرگذار را بر اساس کار علمي و فني بررسي کرده

 هاي خبري براي تولید ادبیات موضوعک مواحبهبررسي  .5

تعیین اصول اساسي مقابله با طیف تهديدات نظام سالمت و بهداشت  .6

اي و پرتوي  بر اساس موارد ذکر شده در  کشور در حوزه صنعت هسته

 منابع آشكارک

ها و عوامل خاارجي   ها و ضعف تقسیم عوامل داخلي به دو دسته قوت .1

 يدهاکها و تهد به دو دسته فرصت

تدوين راهبردهاي کاالن پیشانهادي باا محوريات اصاول اساساي و        .8

هاي کلي مقابله با تهديدهاي نامتعاارف در نظاامک بهداشات و     مطلوب

 .بندي آنها اي و پرتوي و اولويت سالمت در حوزه توسعه صنعت هسته

 (Internal factor evaluation matrix; IFE)هاي داخلي  از ماتريس ارزيابي عامل

هااي داخلاي و    ها و از ماتريس ارزيابي عامال  ها و ضعف اي بررسي قوتبر

ها  به منظور بررسي فرصت (External factor evaluation matrix; EFE)خارجي 

در شااخه  اي  و تهديدهاي پیش روي توساعه کاربردهااي فنااوري هساته    

ا ها ب ها، اهمیت نسبي عامل براي تعیین وزن عامل. شود استفاده مي سالمت

شاود   تعیین مي( بسیار مهم است)تا يک ( اهمیت ندارد)ضريبي بین صفر 

در اداماه، باا توجاه باه میازان      . هاست که همان وزن نرمال براي آن عامل

اختوا  داده شده و ايان   4تا  0ها عدد بین  تأثیرگذاري هر يک از عامل

امل، براي تعیین امتیاز موزون هر ع. شود  عدد امتیاز آن عامل محسوب مي

وزن آن را در امتیاز موزون ضرب و در نهايت مجموع اعداد امتیاز ماوزون  

هاي داخلي و خارجي باه   شود تا نمره نهايي عامل هر عامل را محاسبه مي

، کاه ياک مادل واکااوي     SWOTدر روش واکااوي و ارزياابي   . دست آياد 

مند و با تطبیق و مقايسه هر وضع دروناي باا    مديريتي است به شكل نظام

فرصات   -اي از شرايط بیروني اهار گونه راهبرد بخشاي قاوت    هر مجموعه

SOفرصت  -، ضعفWOتهديد  -، قوتST تهديد  -و ضعفWT گیري  نتیجه

هااي   هاي راهبردي براساس پیوند داده شده بین نشانه اين گزينه. شود مي

باراي ايان کاار، ابتادا     . شود ها و تهديدها انتخاب مي قوت و ضعف، فرصت

هاي داخلي و خارجي آماده و با ايجاد تعادل و توازن  س ارزيابي عاملماتري

پاذير و عملیااتي    هاي اصلي داخلي و خارجي، راهبردهاي امكان بین عامل

مناسب براساس وضعیت حوزه مورد بررساي  ( هاي)راهبرد. شود تعیین مي

در ايان مااتريس،   . شود هاي داخلي و خارجي تعیین مي در ماتريس عامل

 هااي داخلاي و خاارجي    نهايي ماتريس ارزيابي عامال ( امتیاز)مره جمع ن

(Internal- external matrix; IE)روي محورهاي مختوات تالقي داده شده و ، 

 براساس اين جايگاه راهبردي در ماتريس. شود جايگاه راهبردي تعیین مي
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 و همكاران محمدابراهیم مینايي

 ، شماره اول0410دوره ششم، بهار  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /032

 (IE)خارجي  -ماتريس ارزيابي داخلي -1جدول 

 
 

نشان داده شده است،  0اخلي و خارجي که در جدول هاي د ارزيابي عامل

راهبرد محافظه کارانه، راهبرد تهاجمي، راهبرد تادافعي و راهبارد رقاابتي    

 (.03)شود  توصیه مي

هاااي ضااعف داخلااي و  باار نشااانه( WO)کارانااه  راهبردهاااي محافظااه

هااي   بر نشانه( SO)هاي خارجي، راهبردهاي تهاجمي  گیري از فرصت بهره

( WT)هاي خارجي، راهبردهاي تدافعي  گیري از فرصت لي و بهرهقوت داخ

هاي ضعف داخلي و رفاع ياا کااهش اثار تهديادهاي خاارجي و        بر نشانه

هاي قوت داخلاي و رفاع ياا کااهش اثار       بر نشانه( ST)راهبردهاي رقابتي 

اين توضایح تزم اسات کاه باا توجاه باه       . دارد تأکیدتهديدهاي خارجي 

هاي ضعف و  امل، به راهبردهاي تدافعي که بر نشانههاي پدافند غیرع هدف

هاا باا    پذيري داخلي و تهديدهاي خارجي و رفع ياا کااهش اثار آن    آسیب

 .شود دارد، توجه بیشتري مي تأکیدها  بردن از پیشران بهره

 ها يافته

هاي صورت گرفته با هاي توزيع شده و مواحبه براساس پرسشنامه

نتايج عمومي حاصل از نظرات خبرگان خبرگان، پس از تحلیل   جامعه

، عوامل محیطي شامل نقاط (داخلي و خارجي)و تثبیت و تعیین نوع 

. ها به صورت ذيل احواا  شادند   قوت، نقاط ضعف، تهديدات و فرصت

نقاااط مشااترک از حیااث ادبیااات و صاافات مشااترک تجمیااع شااد و 

هااي   نتیجاه حاصال از پاسا    . هاي زيرمجموعه ديگر حذف شد عامل

نقطه ضاعف از   04نقطه قوت و  00دهد که  آوري شده نشان مي جمع

هاي خارجي بر  تهديد به عنوان عامل 8فرصت و  9هاي داخلي و  عامل

توسعه اين بخش اثرگذار هستند که نتايج به همراه ارزيابي کمي ايان  

و  2هاي  هاي داخلي و خارجي در جدول ها به ترتیب براي عامل عامل

 . گزارش شده است 3

 

 (IFE)هاي داخلي  ماتريس ارزيابي عامل -2جدول 

نماد 

 ها عامل
 امتياز وزن (Strong; S) ها نقاط قوت و شايستگي -هاي داخلي عامل

امتياز 

 موزون

0S 149/1 هاي توويربرداري تشخیوي آناتومیكي و عملكردي در سرتاسر کشور  وجود و امكان دسترسي به سیستم  844/2  039/1  

2S 
ها و قطعاات يادکي و لاوازم موارفي      يداري کارکردها در شرايط عادي و اضطراري با تأمین و انبارش سیستمتحمل و پا

 هاي توويربرداري آناتومي معمولي و ديجیتال  سیستم
151/1  889/2  044/1  

3S 
ير که توااو )اي با سیستم توويربرداري تشديد مغناطیسي  پوشش ضعف سیستم توويربرداري عملكردي پزشكي هسته

 (.دهند آناتومیكي با رزولوشن مكاني و فمايي عالي و همچنین تواوير عملكردي مناسب ارائه مي
148/1  661/2  028/1  

4S 
در مراکاز تولیاد   ( هاا  حامال )اي و تولید راديوداروهاا و کیتهااي داروياي     وجود متخووان و زيرساختهاي صنعت هسته

 المللي انرژي اتمي  یناي کشور زير نظر آژانس ب راديوداروي پزشكي هسته
149/1  889/2  040/1  

5S 
اي در پوشاش تاأمین ملزوماات و امكاناات ماورد نیااز سیساتمهاي         هاي صنعت پرتوي و هسته امكان توسعه زيرساخت

 توويربرداري عملكردي در نظام سالمت و بهداشت کشور 
148/1  489/2  009/1  

6S 
تابدهنده خطي الكتروني باا کااربرد پزشاكي در کشاور، مراکاز      و ش -61Coهاي پرتودهي  سیستمتوزيع مكاني مناسب 

 ها و کالن شهرها و امكان دسترسي بیماران  استان
143/1  861/0  180/1  

1S 
هااي اناد    المللي انرژي اتمي و باا همكااري   هاي خطي الكتروني زير نظر آژانس بین امكان طراحي و ساخت شتابدهنده

 .( دارند -61Coهاي پرتودهي  مزيت درماني باتتري نسبت به سیستم هاي خطي الكتروني شتابدهنده)جانبه 
145/1  018/2  198/1  

8S 
هااي شاتابدهنده    اي در پوشش تأمین ملزومات و امكانات مورد نیاز سیستم هاي صنعت پرتوي و هسته توسعه زيرساخت

 خطي الكتروني در نظام سالمت و بهداشت کشور 
143/1  611/0  168/1  
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 سالمت شاخه در يا ههست صنعت يفناور حوزه در رعاملیغ پدافند يراهبردها و کالن اهداف

 033/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره اول0410دوره ششم، بهار 

 (IFE) هاي داخلي ماتريس ارزيابي عامل -2ل ادامه جدو

نماد 

 ها عامل
 امتياز وزن (Strong; S) ها نقاط قوت و شايستگي -هاي داخلي عامل

امتياز 

 موزون

9S 
اي در شاخه تولید راديودارو در پوشش تأمین ملزومات و امكانات مورد نیااز   هاي صنعت پرتوي و هسته توسعه زيرساخت

 المللي انرژي اتمي  نظر آژانس بین و زير ام سالمت و بهداشت کشوراي در نظ پزشكي هسته
143/1  356/2  010/1  

01S 
زيار نظار   ( هااي خطاي و سایكلوتروني    شتابدهنده)اي  امكان تولید راديوداروها در مراکز تولید راديوداروي پزشكي هسته

 آژانس بین المللي انرژي اتمي 
146/1  189/2  196/1  

00S 145/1 اکز پرتودهي فعلي کشور و رفع نیازهاي امروز مر جوابگو بودن  300/2  013/1  

نماد 
 ها عامل

 امتياز وزن (Weak; W) هاي عمده پذيري نقاط ضعف و آسيب -هاي داخلي عامل
امتياز 

 موزون

0W 131/1 هاي پرتودهي، توويربرداري تشخیوي پزشكي و ملزومات مورفي و قطعات يدکي آنها  وارداتي بودن سیستم  222/2  182/1  

2W 
هاي داخلاي نمايناده شارکت ساازنده      ها توسط شرکت امكان اختالل يا توقف در تعمیر، بازسازي و به روزرساني سیستم

 ها  خارجي و محدوديت در امكان بهره برداري از اين سیستم
139/1  189/2  180/1  

3W 136/1 تي اسكن در نزديكي محل سانحه هاي توويربرداري ديجیتالي و سي  عدم امكان جابجايي و نوب سیستم  189/2  115/1  

4W 
هاي تشخیوي وارداتي و نبود مواد تزم باراي   هاي توويربرداري عملكردي به راديوداروها و کیت وابستگي شديد سیستم

 ها ها و استانداردهاي تزم براي استخراج و تبديل راديونوکلئیدها به راديودارو تولید راديونوکلئیدها، پروتكل
134/1  111/2  168/1  

5W 132/1 توزيع نامناسب مكاني مراکز پرتودهي، توويربرداري تشخیوي پزشكي اعم از دولتي و خووصي  111/2  164/1  

6W 
هاي توويربرداري عملكردي در نظام سالمت و بهداشت  تأمین ملزومات و امكانات مورد نیاز سیستمعدم توجه به پوشش 

 اي هاي صنعت پرتوي و هسته تکشور براي توسعه زير ساخ
134/1  300/2  118/1  

1W 
هاي وارداتي گاما و نباود ماواد تزم باراي تولیاد      و براکي تراپي به اشمه Co-61هاي پرتودهي  وابستگي شديد سیستم

 صنعتي  راديونوکلئیدها، پروتكلها و استانداردهاي تزم براي استخراج و استقرار راديونوکلئیدها در کسسول اشمه به طور
131/1  444/2  190/1  

8W 
هاي پرتودهي در نظام سالمت و بهداشت کشاور باراي    تأمین ملزومات و امكانات مورد نیاز سیستمعدم توجه به پوشش 

 اي هاي صنعت پرتوي و هسته توسعه زير ساخت
138/1  533/2  196/1  

9W 135/1 ام سالمت و بهداشت در سازمان انرژي اتمي ايران هاي تولید راديونوکلئیدهاي مورد نیاز نظ قديمي و فرسودگي زيرساخت  300/2  180/1  

01W 

اي باا غنااي باات و راکتورهااي      عدم امكان يا محدوديت توسعه زيرساخت تولید راديوداروها از طريق راکتورهااي هساته  

ي سوخت تابش ديده، براسااس  هاي راديوشیمیايي فرآوري شیمیاي اي با قابلیت تولید شار نوتروني بات و آزمايشگاه هسته

 توافق نامه برجام و پروتكل الحاقي 

132/1  189/2  161/1  

00W 
ها با شار ذرات باردار مناسب براي پرتودهي به مواد و همچنین ماواد اولیاه    ها و سیكلوترون وابستگي شديد به شتابدهنده

 .(مه عمر بسیار بسیار کوتاهي برخوردار هستندراديونوکلئیدهاي تولیدي و راديوداروهاي تولیدي از نی)براي پرتودهي 
138/1  222/2  184/1  

02W 133/1 تمرکز مكاني مراکز تولید راديوداروها در محدوده شهري پايتخت و تعداد محدودي از شهرها  033/2  111/1  

03W  134/1 کمبود مرکز پرتودهي در کشور براي ابزار، مواد، محووتت غذايي، پزشكي، دارويي و کشاورزي  018/2  114/1  

04W 

هاي واگیردار ناشي از اجساد و قربانیان حاصل از سوانح  براي کنترل بیماريمتحرک عدم امكانات پرتودهي اعم از ثابت و 

ستاد کل نیروهاي مسلح، سازمان پدافند غیرعامال، وزارت بهداشات، درماان و آماوزش     )هاي مربوطه و باليا، در دستگاه

 ( و کشاورزي پزشكي، و وزارت جهاد

132/1  222/2  110/1  

111/0 جمع  823/51  30/2  

 

 (EFE)هاي خارجي  ماتريس ارزيابي عامل -3جدول 

نماد 

ها عامل
امتيازوزن(Opportunity; O) ها فرصت –هاي خارجي عامل

امتياز 

موزون

0O 
هاي راهبردي و تشويقي و ايجاد تسهیالت مالي براي تبديل ايده به محوول در توسعه زيرساخت صانعت   اعمال سیاست

 اي در حوزه سالمت و بهداشت پرتوي و هسته
160/1 100/2 065/1 

2O 

لید راديوداروي پزشكي تعريف، تدوين و ايجاد مراکز تولید راديونوکلئید و استخراج و تبديل به راديودارو به عنوان مراکز تو

المللي انرژي باراي تاأمین ملزوماات نظاام      اي زير نظر آژانس بین اي براي توسعه زيرساخت صنعت پرتوي و هسته هسته

سالمت و بهداشت در شاخه توويربرداري تشخیوي پزشكي

156/1 189/2 001/1 

3O 

رار آنهااا در کسسااول بااه عنااوان مراکااز تولیااد تعرياف، تاادوين و ايجاااد مراکااز تولیااد راديونوکلئیااد و اسااتخراج و اساتق  

المللي انارژي باراي تاأمین     اي زير نظر آژانس بین راديونوکلئیدهاي پزشكي براي توسعه زيرساخت صنعت پرتوي و هسته

ملزومات نظام سالمت و بهداشت در شاخه راديوتراپي و تولید راديودارو

154/1 111/2 018/1 

4O 
اي در قالب طراحي، ساخت و تولید راکتورهااي کوااک باه     تولید راديوداروي پزشكي هستهايجاد پوشش با ايجاد مراکز 

اي منظور رعايت مفاد توافق نامه برجام و مفاد پادمان نظام ايمني هسته
153/1 144/2 018/1 
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 و همكاران محمدابراهیم مینايي

 ، شماره اول0410دوره ششم، بهار  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /034

 (EFE)هاي خارجي  ماتريس ارزيابي عامل -3دول ادامه ج

نماد 

ها عامل
امتيازوزن(Opportunity; O)ها  فرصت –هاي خارجي عامل

امتياز 

موزون

5O 

ايجاد پوشش با ايجاد مراکز تولید راديونوکلئیادهاي پزشاكي در قالاب طراحاي، سااخت و تولیاد راکتورهااي کوااک،         

به منظور رعايت ( هاي دارويي مرتبط راديوداروها و کیت)هايي با قابلیت تولید راديونوکلئیدها  ها يا شتابدهنده سیكلوترون

اي توافق نامه برجام و مفاد پادمان نظام ايمني هسته مفاد

150/1 900/0 191/1 

6O 
هاي توويربرداري  اي در پوشش تأمین ملزومات و امكانات مورد نیاز سیستم هاي صنعت پرتوي و هسته توسعه زيرساخت

و بهداشت کشور هاي خطي الكتروني با کاربرد پزشكي در نظام سالمت هاي شتابدهنده تشخیوي پزشكي، سیستم
155/1 118/0 198/1 

1O 

موون سازي و ايمن سازي مراکز توويربرداري تشخیوي پزشكي و مراکز پرتودرماني با شتابدهنده خطاي الكتروناي باا    

باشند و هزينه خريد آنهاا نیاز مساتلزم     هاي ايكس با انرژي بات مي به ويژه آنهايي که قادر به تولید فوتون)کاربرد پزشكي 

.(باشد مقادير زيادي ارز از کشور ميخروج 

154/1 111/2 011/1 

8O 
يكساراه سازي مراکز توويربرداري تشخیوي آناتومیكي و مراکز پرتودرماني باا شاتابدهنده خطاي الكتروناي باا کااربرد       

پزشكي و تشكیل بانک اطالعاتي به منظور پاسخگويي سريع در شرايط عادي و اضطراري به بیماران سرطاني
159/1 222/2 030/1 

9O 
اي  هاي آموزشي براي آشنايي مديران و مسئوتن نظام سالمت و بهداشت و نیاز صانعت پرتاوي و هساته     برگزاري کارگاه

نسبت به پدافند غیرعامل
155/1 356/2 031/1 

نماد 

 ها عامل
امتيازوزن (Threat, T)تهديدات  -هاي خارجي  عامل

امتياز 

موزون

0T 

هاي شتابدهنده خطي الكتروني با کاربرد پزشكي  هاي تووير برداري و سیستم ت و کارکردهاي سیستمامكان توقف خدما

ها و قطعات يدکي و لوازم  نظام سالمت و بهداشت کشور، در صورت اعمال تحريم همه جانبه عدم تأمین و انبارش سیستم

 مورفي 

159/1 489/2 041/1 

2T 
اي به نظام سالمت و  هاي صنعت پرتوي و هسته ها و زيرساخت هاي داراييحدوديتها و مها، االشها، صدمه تسري آسیب

بهداشت 
160/1 300/2 041/1 

3T افزايش موارد ابتال  به سرطان، تحريم، تمايل بیماران به درمان در خارج از کشور و در نهايت خروج ارز از کشور.163/1 489/2 056/1 

4T 

اي براي تولید داخلي راديوداروهاا، تاأمین ملزوماات موارفي      ي صنعت پرتوي و هستهها محدوديت در توسعه زيرساخت

هااي پرتودرمااني باا     هاي توويربرداري عملكردي، تولید داخلي راديونوکلئیدها و تأمین ملزومات مورفي سیستم سیستم

 اي توجه به توافق نامه برجام و معاهدات هسته

166/1 222/2 046/1 

5T 
معمول پس از گذشت زمان طور  بهافزاري سیستمي که  افزاري و سخت سازي نرم سترسي به کدهاي فعالعدم پیش بیني د

 .در زمان بحران License keyافزارها و  هاي پشتیبان نرم منسوخ شده و يا نیاز به بروزرساني دارند، و يا عدم وجود نسخه
165/1 222/2 044/1 

6T 
هاي تشخیواي   اي و سیستم رد نیاز براي توسعه زيرساخت صنعت پرتوي و هستهمحدوديت تأمین ملزومات و امكانات مو

 توويربرداري پزشكي مورد نیاز نظام سالمت و ايمني بدلیل عدم ثبات و پايداري ريالي و ارزي
162/1 444/2 050/1 

1T 165/1 عدم ثبات و پايداري ريالي و ارزي امكان تأمین ملزومات و امكانات 489/2 060/1 

8T 160/1 اي نسبت به پدافند غیرعامل ضعف در نگرش مديران و مسئوتن نظام سالمت و بهداشت و نیز صنعت پرتوي و هسته 444/2 049/1 

 111/0جمع  42/33 255/2 

 

 تدوين راهبردها
اناداز، اهاداف و    راهبردها با توجه به رساالت، اشام  تحلیل 

اي  عت هستهدر توسعه کاربردهاي فناوري صنهاي کلي  سیاست

 SWOT ثیر نتايج حاصال از مااتريس  أو تحت ت در شاخه سالمت

کااه نماااي کلااي وضااع موجااود، وضااع مطلااوب و ماوقاعایااات  

اي در شاااخه  کاربردهاااي فناااوري صاانعت هسااته راهاباااردي 

اي  و زمیناه ( نزدياک )در دو مااحیط عملیااتي تعااملي     سالمت

وجااه  و تا شاد در شاراياط حاال و آياناده ماشاخااص  ( دور)

، تدوين (1تا  4جداول ) باه ماساائل راهاباردي شناسايي شده

 .شد و پیشنهاد
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 سالمت شاخه در يا ههست صنعت يفناور حوزه در رعاملیغ پدافند يراهبردها و کالن اهداف

 035/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره اول0410دوره ششم، بهار 

 نقاط ضعف، اثر ضعف و راهبرد برطرف كردن ضعف توسط پدافند غيرعامل در حوزه سالمت و بهداشت -4جدول 

W راهبرد بر طرف كردن ضعف اثر ضعف ضعف 

 کمبود و يا توزيع نامناسب امكانات توزيع نامناسب  0

هاي مربوطه و تشويق  تهیه نقشه آمايش سرزمیني در خوو  مراکز و زيرساخت

گذاري متناسب و برقاراري   گذاران خووصي يا الزام به دولت براي سرمايه سرمايه

 توازن توزيع

 ضعف مديريت راهبردي 2

 عدم همكاري مناسب بین دستگاهي 
ي مناساب باراي   هاي همكاري باین دساتگاهي و ارائاه راهكارهاا     شناسايي حوزه

 ها سطح همكاري يارتقا

هااي مهندساي    کاارگیري رشاته   هعدم توجاه در با  

 مرتبط

کارگیري آنها در مراکز مارتبط باراي    هتوجه به علوم مهندسي مرتبط و الزام در ب

 ها افزايش بهره وري و بهبود مهارت

اي  هاي هساته  ي نامناسب در زيرساختگذار سرمايه

 و پرتوي

هاي مربوطه و تشويق  يش سرزمیني در خوو  مراکز و زيرساختتهیه نقشه آما

گذاري متناسب و برقاراري   گذاران خووصي يا الزام به دولت براي سرمايه سرمايه

 توازن توزيع

 ضعف نگرش به مقوله پدافند غیرعامل
هاي آموزشي مرتبط و الزام مديران و کارکنان  ها و کارگاه حمايت از برگزاري دوره

 بهداشتي و درماني به شرکت در آنهامراکز 

3 

قديمي و يا فرساوده باودن و   

هااي   مناسب نبود زيرسااخت 

اي کشور براي  پرتوي و هسته

تولید مواد و راديوداروهاي يا 

 ارائه خدمات پزشكي

هااي پرتاوي    عدم امكان تولید راديوداروها و اشمه

 در داخل کشور

اي و پرتوي با کاربرد پزشاكي   ستهريزي و حمايت از توسعه زيرساختهاي ه برنامه

 ها، مراکز تحقیقاتي و پژوهشي و صنايع داخلي با همت دانشگاه

هاا باراي ارائاه     عدم امكان بهره گیري از زيرساخت

 خدمات پرتودهي و پرتودرماني

اي و پرتوي با کاربرد پزشكي  هاي هسته ريزي و حمايت از توسعه زيرساخت برنامه

 راکز تحقیقاتي و پژوهشي و صنايع داخليها، م با همت دانشگاه

4 

وابستگي شديد باه خاارج از   

کشاااور و وارداتاااي باااودن  

 تجهیزات و مواد اين حوزه

 ها پذيري شديد در مقابل تحريم آسیب

اي و پرتوي با کاربرد پزشكي  هاي هسته و حمايت از توسعه زيرساخت ريزي برنامه

 ي و صنايع داخليها، مراکز تحقیقاتي و پژوهش با همت دانشگاه

و حمايت از تولید و توسعه راديوداروها، مواد و تجهیزات مورد نیاز ياا   ريزي برنامه

هاا، مراکاز تحقیقااتي و پژوهشاي و      جايگزين با کاربرد پزشكي با همت دانشاگاه 

 صنايع داخلي

 عدم اطمینان به استمرار خدمات

وازم ياادکي مااورد نیاااز داشااتن ذخیااره راهبااردي از داروهااا، مااواد، قطعاات و لاا

 هاي موجود سامانه

و حمايت از توسعه نرم افزارها و ساخت قطعات و تجهیزات مورد نیاز  ريزي برنامه

 ها، مراکز تحقیقاتي و پژوهشي و صنايع داخلي با همت دانشگاه

گیري آنها در مراکز مارتبط  کار بهتوسعه آموزش علوم مهندسي مرتبط و الزام در 

 ها ايش بهره وري و بهبود مهارتبراي افز

 تغذيه نامناسب مردم 5
افاازايش ساارطان و در نتیجااه نیاااز شااديد بااه     

 هاي تشخیوي و درماني سیستم

هاي راياج در آنهاا و علال     بررسي سبک زندگي در مناطق مختلف کشور، سرطان

 شیوع سرطان 

 تحقیق و پیشنهاد تغذيه مناسب براي مناطق مختلف کشور

هاي تشخیواي در   هاي تشخیوي مناسب و الزام به انجام آزمايش سیستم توسعه

 مراحل اولیه بروز سرطان

هاي تشخیوي و درمااني ماورد    و حمايت از ساخت و توسعه سیستم ريزي برنامه

 ها، مراکز تحقیقاتي و پژوهشي و صنايع داخلي نیاز با همت دانشگاه

6 

ضااعف سیسااتم در کنتاارل و 

دگي هاوا و  کاهش میزان آلاو 

 مقابله با پديده ريزگردها

افاازايش ساارطان و در نتیجااه نیاااز شااديد بااه     

 هاي تشخیوي و درماني سیستم

تحقیق و پیشنهاد روشاهاي مناساب پیشاگیري از باروز سارطان باراي منااطق        

 مختلف کشور

هاي تشخیواي در   توسعه سیستمهاي تشخیوي مناسب و الزام به انجام آزمايش

 ز سرطانمراحل اولیه برو

هاي تشخیوي و درمااني ماورد    و حمايت از ساخت و توسعه سیستم ريزي برنامه

 ها، مراکز تحقیقاتي و پژوهشي و صنايع داخلي نیاز با همت دانشگاه
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 و همكاران محمدابراهیم مینايي

 ، شماره اول0410دوره ششم، بهار  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /036

 غيرعامل در حوزه سالمت و بهداشت پدافندنقاط قوت و راهبرد استفاده از قدرت توسط  -5جدول 

 S قوت راهبرد استفاده از قوت

هاي علماي موجاود مارتبط و     هاي علمي تشكیل نشده و ادامه فعالیت انجمن حمايت از تأسیس انجمن

 0 هاي علمي مرتبط وجود انجمن هدايت آنها در راستاي راهبردهاي پدافند غیرعامل

 هاي آموزشي مرتبط ها و کارگاه ها، دوره حمايت از برگزاري همايش

 تخووي در راستاي راهبردهاي پدافند غیرعامل و هدايت جوامع علمي و ريزي برنامه
هاااي دانشااگاهي، فااارص التحواایالن و    وجااود رشااته 

 متخووان مرتبط
2 

 و هدايت جوامع علمي و تخووي در راستاي راهبردهاي پدافند غیرعامل ريزي برنامه
هاي تشويقي و ايجاد تسهیالت مالي براي  وجود سیاست

 تبديل ايده به محوول
3 

هاي آموزشي مرتبط و الزام ماديران و کارکناان مراکاز بهداشاتي و      ها و کارگاه گزاري دورهحمايت از بر

 درماني به شرکت در آنها

هااي تشاويقي باراي آماوزش ماديران و       وجود سیاست

 پرسنل مراکز بهداشتي و درماني
4 

 

 در حوزه سالمت و بهداشتتهديدات، اثر تهديدات و راهبرد مقابله با تهديدات توسط پدافند غير عامل  -6جدول 

T راهبرد مقابله با تهديد اثر تهديد تهديد 

 بروز بالياي طبیعي 0

 ها تخريب زير ساخت

 ها در مقابل بالياي طبیعي تدوين الزامات و استانداردهاي تزم براي مقاوم سازي زيرساخت

 ها در مقابل بالياي طبیعي الزام و حمايت از مقاوم سازي زيرساخت

 ها در مقابل بالياي طبیعي سب اطمینان از مقاوم بودن زيرساختک

 ها در مناطق با احتمال پايین تر بروز بالياي طبیعي توزيع مناسب زيرساخت

 از کار افتادن تجهیزات
 اندازي سريع تجهیزات  آمادگي براي پشتیباني فني و تعمیر و راه

 داشتن تجهیزات سیار پشتیبان

 نیاز افزايش

گاذاران   تهیه نقشه آمايش سرزمیني در خوو  مراکز و زيرساختهاي مربوطاه و تشاويق سارمايه   

 ي متناسب و برقراري توازن توزيعگذار خووصي يا الزام به دولت براي سرمايه

 داشتن تجهیزات سیار پشتیبان

 هاي موجود سامانهداشتن ذخیره راهبردي از داروها، مواد، قطعت و لوازم يدکي مورد نیاز 

 پخش مواد خطرناک

 تدوين الزامات و استانداردهاي تزم براي جلوگیري از پخش مواد خطرناک

الزام و حمايت از رعايت الزاماات و اساتانداردهاي تادوين شاده باراي جلاوگیري از پخاش ماواد         

 خطرناک

جلاوگیري از پخاش ماواد     کسب اطمینان از رعايت الزامات و اساتانداردهاي تادوين شاده باراي    

 خطرناک

 بروز جنگ 2

 تخريب زيرساخت

هاي  ها در مقابل اثرات بروز جنگ تدوين الزامات و استانداردهاي تزم براي مقاوم سازي زيرساخت

 احتمالي

 هاي احتمالي ها در مقابل اثرات بروز جنگ الزام و حمايت از مقاوم سازي زيرساخت

 هاي احتمالي ها در مقابل اثرات بروز جنگ ودن زيرساختکسب اطمینان از مقاوم ب

 از کار افتادن تجهیزات

 ها در مناطق با احتمال پايین تر بروز جنگ توزيع مناسب زيرساخت

 آمادگي براي پشتیباني فني و تعمیر و راه اندازي سريع تجهیزات 

 داشتن تجهیزات سیار پشتیبان

 افزايش نیاز

ان گاذار  هاي مربوطه و تشويق سارمايه  آمايش سرزمیني در خوو  مراکز و زيرساختتهیه نقشه 

 ي متناسب و برقراري توازن توزيعگذار خووصي يا الزام به دولت براي سرمايه

 داشتن تجهیزات سیار پشتیبان

 دهاي موجو داشتن ذخیره راهبردي از داروها، مواد، قطعت و لوازم يدکي مورد نیاز سامانه

 پخش مواد خطرناک

 تدوين الزامات و استانداردهاي تزم براي جلوگیري از پخش مواد خطرناک

 الزام و حمايت از رعايت الزامات و استانداردهاي تدوين شده براي جلوگیري از پخش مواد خطرناک

ماواد   کسب اطمینان از رعايت الزامات و اساتانداردهاي تادوين شاده باراي جلاوگیري از پخاش      

 خطرناک

 ها تخريب زير ساخت اقدامات تروريستي 3

ها در مقابال اقادامات تروريساتي     تدوين الزامات و استانداردهاي تزم براي مقاوم سازي زيرساخت

 احتمالي

 ها در مقابل اقدامات تروريستي احتمالي الزام و حمايت از مقاوم سازي زيرساخت

 ها در مقابل اقدامات تروريستي احتمالي ساختکسب اطمینان از مقاوم بودن زير
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 سالمت شاخه در يا ههست صنعت يفناور حوزه در رعاملیغ پدافند يراهبردها و کالن اهداف

 031/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره اول0410دوره ششم، بهار 

 تهديدات، اثر تهديدات و راهبرد مقابله با تهديدات توسط پدافند غير عامل در حوزه سالمت و بهداشت -6ادامه جدول 

T راهبرد مقابله با تهديد اثر تهديد تهديد 

  

 از کار افتادن تجهیزات

 ل پايین تر انجام اقدامات تروريستيها در مناطق با احتما توزيع مناسب زيرساخت

 آمادگي براي پشتیباني فني و تعمیر و راه اندازي سريع تجهیزات 

 داشتن تجهیزات سیار پشتیبان

 افزايش نیاز

گاذاران   هاي مربوطه و تشويق سارمايه  تهیه نقشه آمايش سرزمیني در خوو  مراکز و زيرساخت

 گذاري متناسب و برقراري توازن توزيع ايهخووصي يا الزام به دولت براي سرم

 داشتن تجهیزات سیار پشتیبان

 هاي موجود داشتن ذخیره راهبردي از داروها، مواد، قطعت و لوازم يدکي مورد نیاز سامانه

 پخش مواد خطرناک

 تدوين الزامات و استانداردهاي تزم براي جلوگیري از پخش مواد خطرناک

 يت از رعايت الزامات و استانداردهاي تدوين شده براي جلوگیري از پخش مواد خطرناکالزام و حما

کسب اطمینان از رعايت الزامات و اساتانداردهاي تادوين شاده باراي جلاوگیري از پخاش ماواد        

 خطرناک

دزديده شدن مواد و استفاده از آنهاا باه   

 عنوان آتينده

 راي جلوگیري از دزديده شدن مواد خطرناکتدوين الزامات و استانداردهاي تزم ب

الزام و حمايت از رعايت الزامات و استانداردهاي تدوين شده براي جلوگیري از دزديده شدن ماواد  

 خطرناک

کسب اطمینان از رعايت الزامات و استانداردهاي تدوين شده براي جلوگیري از دزديده شدن مواد 

 خطرناک

 ها وجود تحريم 4

اي  مكان توسعه زيرساختهاي هستهعدم ا

 و پرتوي

اي و پرتاوي باا کااربرد پزشاكي باا همات        هااي هساته   ريزي و حمايت از توسعه زيرساخت برنامه

 ها، مراکز تحقیقاتي و پژوهشي و صنايع داخلي دانشگاه

عدم امكان خريد برخي مواد و تجهیزات 

 خا 

ها، مواد و تجهیازات ماورد نیااز ياا جاايگزين باا       ريزي و حمايت از تولید و توسعه راديودارو برنامه

 ها، مراکز تحقیقاتي و پژوهشي و صنايع داخلي کاربرد پزشكي با همت دانشگاه

 عدم امكان تعمیر تجهیزات

ريزي و حمايت از توسعه نارم افزارهاا و سااخت قطعاات و تجهیازات ماورد نیااز باا همات           برنامه

 و صنايع داخلي ها، مراکز تحقیقاتي و پژوهشي دانشگاه

گیري آنها در مراکز مرتبط براي افزايش بهره کار بهتوسعه آموزش علوم مهندسي مرتبط و الزام در 

 وري و بهبود مهارتها

 ها و معاهدات توافقنامه 5
هاااي  عاادم امكااان توسااعه زيرساااخت  

 اي و پرتوي هسته

ا کااربرد پزشاكي باا همات     اي و پرتاوي با   هااي هساته   ريزي و حمايت از توسعه زيرساخت برنامه

 ها، مراکز تحقیقاتي و پژوهشي و صنايع داخلي دانشگاه

6 
هزينااه باااتي برخااي از 

 ها  تجهیزات و زيرساخت

ها  گذاري و توسعه زيرساخت عدم سرمايه

 و مراکز مربوطه

گاذاران   هاي مربوطه و تشويق سارمايه  تهیه نقشه آمايش سرزمیني در خوو  مراکز و زيرساخت

 گذاري متناسب و برقراري توازن توزيع ا الزام به دولت براي سرمايهخووصي ي

تجمااع مراکااز در پايتخاات و يااا مراکااز  

 استانها

گاذاران   هاي مربوطه و تشويق سارمايه  تهیه نقشه آمايش سرزمیني در خوو  مراکز و زيرساخت

 گذاري متناسب و برقراري توازن توزيع خووصي يا الزام به دولت براي سرمايه

1 
نیماااه عمااار پاااايین   

 راديوداروهاي تشخیوي

تجمع مراکز تشخیوي در نزديک مراکاز  

 تولید راديودارو

ريزي و حمايت از تولید و توسعه راديوداروها، مواد و تجهیازات ماورد نیااز ياا جاايگزين باا        برنامه

 ها، مراکز تحقیقاتي و پژوهشي و صنايع داخلي کاربرد پزشكي با همت دانشگاه

 مراکز تولید راديوداروهاي مورد نیاز و توزيع مناسب آنها توسعه

 هاي کواک نیاز به توسعه شتابدهنده
هااي کوااک باا کااربرد پزشاكي باا همات         ريزي و حمايت از ساخت و توسعه شاتابدهنده  برنامه

 ها، مراکز تحقیقاتي و پژوهشي و صنايع داخلي دانشگاه

 پیر شدن جمعیت 8
هاي تشخیواي و   افزايش نیاز به سیستم

 درماني

هااي تشخیواي و درمااني ماورد نیااز باا همات         ريزي و حمايت از ساخت و توسعه سیستم برنامه

 ها، مراکز تحقیقاتي و پژوهشي و صنايع داخلي دانشگاه

 

 فرصت و راهبرد استفاده از فرصت توسط پدافند غيرعامل -7جدول 

O راهبرد استفاده از فرصت فرصت 

 هاي خا  براي استفاده از امكان تحویل در خارج کشور در رشته ريزي بررسي نیاز و برنامه هاي مرتبط ر خارج کشور در رشتهامكان تحویل د 0

2 

المللاي   امكان بهره گیري از ظرفیتهااي آژاناس باین   

هاي صنعت پرتوي  انرژي اتمي براي توسعه زيرساخت

 اي و هسته

 هاي آموزسي  ها و کارگاه انرژي اتمي براي برگزاري دورهالمللي  بررسي نیاز و درخواست از آژانس بین

 المللي انرژي اتمي هاي مشترک با آژانس بین بررسي نیاز و انجام پروژه

 ها معافیت دارو و تجهیزات پزشكي از تحريم 3

 ها و خريد مواد و تجهیزات مرتبط مورد نیاز توسعه زيرساخت

 براي پشتیباني از مراکز تجهیز شده الزام فروشندگان به داشتن نمايندگي

 هاي آموزشي هاي تأمین و پشتیباني تجهیزات پزشكي به برگزاري کارگاه الزام نمايندگي
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 و همكاران محمدابراهیم مینايي

 ، شماره اول0410دوره ششم، بهار  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /038

 گيري بحث و نتيجه

اي  با توجه به اهمیت توسعه کاربردهاي فناوري صنعت هسته

در شاخه سالمت، رعايت اصول پدافند غیرعامل هماواره يكاي از   

ئل در زمینه حفظ ايمني، امنیت و توان پدافنادي  ترين مسااصلي

با توجه بررسي نقاط ضعف، اثار  . باشدها ميها و زيرساخت دارايي

ضعف و راهبرد برطرف کاردن ضاعف و همچناین، نقااط قاوت و      

راهبرد استفاده از قدرت و نیز تهديدات، اثار تهديادات و راهبارد    

هاا در   از فرصات  ها و راهبارد اساتفاده   مقابله با تهديدها و فرصت

نهايت، اهداف کاالن و راهبردهااي پدافناد غیار عامال در حاوزه       

اي در شاخه سالمت تشريح شده  کاربردهاي فناوري صنعت هسته

با توجه باه مطالاب ارائاه شاده در بخاش قبال، راهبردهاا        . است

بايست همواره براي دساتیابي باه اهاداف پدافنادغیرعامل در      مي

اي در شاخه ساالمت و   صنعت هستهي کاربردهاي فناوري  توسعه

روي، در نظار   هاي پایش گويي به االشانین با رويكرد پاس هم

به همین جهت تالش شاده اسات راهبردهااي کلاي     . گرفته شوند

ها و  انتخاب شده براساس نظرات جامعه آماري با هدف رفع االش

ها و موانع اساساي در   رفع االش. موانع اساسي تطبیق داده شود

پذيري عماده   با تهديدها و رفع نقاط ضعف و کاهش آسیب مقابله

ها و مواناع   راهبردهاي کلي متناسب با رفع االش. يابد تحقق مي

 :بندي شد اساسي استخراج و به شرح زير دسته

 

 (WOفرصت  -ضعف)راهبردهاي بر طرف كردن ضعف 
    تهیاااه نقشاااه آماااايش سااارزمیني در خواااو  مراکاااز و

گاذاران خووصاي ياا     ق سرمايههاي مربوطه و تشوي زيرساخت

الزام به دولت براي سرمايه گذاري متناسب و برقراري تاوازن  

 توزيعک

 هاي همكاري بین دستگاهي و ارائه راهكارهاي مناسب  شناسايي حوزه

 هاک براي ارتقا سطح همكاري

  گیري آنهاا در مراکاز   کاار  بهتوجه به علوم مهندسي مرتبط و الزام در

 هاک ه وري و بهبود مهارتمرتبط براي افزايش بهر

 هااي آموزشاي مارتبط و     ها و کارگاه حمايت از برگزاري دوره

الزام مديران و کارکنان مراکز بهداشتي و درماني به شرکت در 

 آنهاک

 اي و پرتاوي باا    هاي هساته  ريزي و حمايت از توسعه زيرساخت برنامه

و هاا، مراکاز تحقیقااتي و پژوهشاي      کاربرد پزشكي با همت دانشاگاه 

 صنايع داخليک

 ريزي و حمايت از تولید و توسعه راديوداروها، مواد و تجهیازات   برنامه

هاا، مراکاز    مورد نیاز يا جايگزين با کاربرد پزشكي باا همات دانشاگاه   

 تحقیقاتي و پژوهشي و صنايع داخليک

  داشتن ذخیره راهبردي از داروها، مواد، قطعت و لوازم يدکي مورد نیاز

 کهاي موجود سامانه

 افزارهاا و سااخت قطعاات و     ريزي و حمايت از توسعه نرم برنامه

هاا، مراکاز تحقیقااتي و     تجهیزات مورد نیاز باا همات دانشاگاه   

 پژوهشي و صنايع داخليک

   گیري کاار  باه توسعه آموزش علوم مهندسي مرتبط و الازام در

وري و بهبااود  آنهااا در مراکااز ماارتبط بااراي افاازايش بهااره   

 هاک مهارت

 هااي راياج در    ندگي در مناطق مختلف کشور، سرطانبررسي سبک ز

 آنها و علل شیوع سرطانک 

 تحقیق و پیشنهاد تغذيه مناسب براي مناطق مختلف کشورک 

 هااي   هاي تشخیوي مناسب و الزام به انجاام آزماايش   توسعه سیستم

 تشخیوي در مراحل اولیه بروز سرطانک

 سارطان باراي   هاي مناسب پیشگیري از بروز  تحقیق و پیشنهاد روش

 مناطق مختلف کشورک

 هااي   هاي تشخیوي مناسب و الزام به انجاام آزماايش   توسعه سیستم

 .تشخیوي در مراحل اولیه بروز سرطان

 

 (SOفرصت  -قوت)راهبردهاي استفاده از قوت  

    هااي علماي و اداماه فعالیات      حمايت از تأسایس و تشاكیل انجمان

ر راستاي راهبردهاي هاي علمي موجود مرتبط و هدايت آنها د انجمن

 پدافند غیرعاملک

 هاي آموزشي مرتبطک ها و کارگاه ها، دوره حمايت از برگزاري همايش 

 ريزي و هدايت جوامع علمي و تخووي در راستاي راهبردهااي   برنامه

 پدافند غیرعاملک

 هااي آموزشاي مارتبط و     ها و کارگاه حمايت از برگزاري دوره

داشتي و درماني به شرکت در الزام مديران و کارکنان مراکز به

 .آنها

 

 (WTتهديد  -ضعف)راهبردهاي مقابله با تهديد 

 ها در  تدوين الزامات و استانداردهاي تزم براي مقاوم سازي زيرساخت

 مقابل بالياي طبیعيک

 ها در مقابل بالياي طبیعيک سازي زيرساخت الزام و حمايت از مقاوم 

 ا در مقابل بالياي طبیعيکه کسب اطمینان از مقاوم بودن زيرساخت 

 تر بروز باليااي   ها در مناطق با احتمال پايین توزيع مناسب زيرساخت

 طبیعيک

 اندازي سريع تجهیزات ک آمادگي براي پشتیباني فني و تعمیر و راه 

 داشتن تجهیزات سیار پشتیبانک 

    تهیاااه نقشاااه آماااايش سااارزمیني در خواااو  مراکاااز و
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 سالمت شاخه در يا ههست صنعت يفناور حوزه در رعاملیغ پدافند يراهبردها و کالن اهداف

 039/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره اول0410دوره ششم، بهار 

گاذاران خووصاي ياا     ههاي مربوطه و تشويق سرماي زيرساخت

الزام به دولت براي سرمايه گذاري متناسب و برقراري تاوازن  

 توزيعک

     تدوين الزامات و استانداردهاي تزم باراي جلاوگیري از پخاش

 مواد خطرناکک

     الزام و حمايت از رعايت الزامات و استانداردهاي تادوين شاده باراي

 جلوگیري از پخش مواد خطرناکک

 ها در  نداردهاي تزم براي مقاوم سازي زيرساختتدوين الزامات و استا

 هاي احتماليک مقابل اثرات بروز جنگ

  هاا در مقابال اثارات باروز      ساازي زيرسااخت   الزام و حمايت از مقااوم

 هاي احتماليک جنگ

 تر بروز جنگک ها در مناطق با احتمال پايین توزيع مناسب زيرساخت 

 دازي سريع تجهیزاتک ان آمادگي براي پشتیباني فني و تعمیر و راه 

     داشتن ذخیره راهبردي از داروها، مواد، قطعات و لاوازم يادکي ماورد

 هاي موجودک نیاز سامانه

      تدوين الزامات و استانداردهاي تزم باراي جلاوگیري از پخاش ماواد

 خطرناکک

 ها در  سازي زيرساخت تدوين الزامات و استانداردهاي تزم براي مقاوم

 ي احتماليکمقابل اقدامات تروريست

 ها در مقابل اقدامات تروريستي  سازي زيرساخت الزام و حمايت از مقاوم

 احتماليک

 تر انجام اقدامات  ها در مناطق با احتمال پايین توزيع مناسب زيرساخت

 تروريستيک

    تدوين الزامات و استانداردهاي تزم براي جلوگیري از دزدياده شادن

 مواد خطرناکک

 الزامات و استانداردهاي تادوين شاده باراي     الزام و حمايت از رعايت

 جلوگیري از دزديده شدن مواد خطرناکک

 اي و پرتاوي باا    هاي هساته  ريزي و حمايت از توسعه زيرساخت برنامه

هاا، مراکاز تحقیقااتي و پژوهشاي و      کاربرد پزشكي با همت دانشاگاه 

 صنايع داخليک

 واد و تجهیازات  ريزي و حمايت از تولید و توسعه راديوداروها، م برنامه

هاا، مراکاز    مورد نیاز يا جايگزين با کاربرد پزشكي باا همات دانشاگاه   

 تحقیقاتي و پژوهشي و صنايع داخليک

 رياازي و حماياات از توسااعه ناارم افزارهااا و ساااخت قطعااات و  برنامااه

ها، مراکز تحقیقاتي و پژوهشاي و   تجهیزات مورد نیاز با همت دانشگاه

 صنايع داخليک

 گیري کاار  بهم مهندسي مرتبط و الزام در توسعه آموزش علو

وري و بهبااود  آنهااا در مراکااز ماارتبط بااراي افاازايش بهااره 

 ها مهارت

 اي و پرتاوي باا    هاي هساته  ريزي و حمايت از توسعه زيرساخت برنامه

هاا، مراکاز تحقیقااتي و پژوهشاي و      کاربرد پزشكي با همت دانشاگاه 

 صنايع داخليک

 توسعه راديوداروها، مواد و تجهیازات   ريزي و حمايت از تولید و برنامه

هاا، مراکاز    مورد نیاز يا جايگزين با کاربرد پزشكي باا همات دانشاگاه   

 تحقیقاتي و پژوهشي و صنايع داخليک

    توسعه مراکز تولید راديوداروهاي مورد نیاز و توزياع مناساب

 آنهاک

 هااي کوااک باا     ريزي و حمايت از ساخت و توسعه شتابدهنده برنامه

هاا، مراکاز تحقیقااتي و پژوهشاي و      پزشكي با همت دانشاگاه کاربرد 

 صنايع داخليک

 هااي تشخیواي و    ريزي و حمايت از ساخت و توساعه سیساتم   برنامه

ها، مراکاز تحقیقااتي و پژوهشاي و     درماني مورد نیاز با همت دانشگاه

 .صنايع داخلي

 

 (STتهديد  -قوت)راهبردهاي استفاده از فرصت 

 ريزي براي اساتفاده از امكاان تحوایل در خاارج      بررسي نیاز و برنامه

 هاي خا ک کشور در رشته

 المللي انرژي اتمي براي برگزاري  بررسي نیاز و درخواست از آژانس بین

 هاي آموزسيک  ها و کارگاه دوره

 المللاي   هاي مشاترک باا آژاناس باین     بررسي نیاز و انجام پروژه

 انرژي اتميک

 تجهیزات مرتبط مورد نیازک ها و خريد مواد و توسعه زيرساخت 

     الزام فروشندگان به داشتن نمايندگي باراي پشاتیباني از مراکاز

 تجهیز شدهک

 هاي تأمین و پشتیباني تجهیزات پزشكي باه برگازاري    الزام نمايندگي

 .هاي آموزشي کارگاه

 

 تقدير و تشکر
مووب سازمان پدافند غیرعامل  پروژه، از بخشي حاصل مقاله اين

پاژوهش   ايان  در .انجاام شاده اسات    99 سال در د کهباش کشور مي

 رضايت صداقت، جلب و امانت شرط ازجمله اخالقي مالحظات تمامي

 هاويتي  اطالعاات  حفاظ محرماانگي   و کننادگان  شارکت  از آگاهانه

 مرحلاه  دهنادگان  همه پاس  رعايت شده است و از کنندگان شرکت

 و د تشاكر انا  کرده کمک حاضر پژوهش در انجام که داده آوري جمع

 .شود مي  قدرداني

 

 منافع تضاد
 .ندارد منافعي وجود تماد که داشتند اظهار مقاله نويسندگان
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Abstract 
Background: In addition to clean energy supply, applications of nuclear industry technology are being developed in 

other fields such as medicine, industry and agriculture. Use of diagnostic medical imaging systems, radiation therapy, 

radiopharmaceuticals, sterilization, and nuclear medicine is very important in the process of diagnosing and treating 

diseases and conducting medical research. Considering passive defense principles can maintain safety, security and 

defense capability of assets and infrastructure. 

Methods: This is an applied developmental study. The research method is a combination of descriptive-analytical and 

questionnaire methods. The most common methods and tools for strategic analysis and strategy formulation including the 

matrix of strengths, weaknesses, opportunities and threats (SWOT)were used in the present study. 

Results: According to results of the SWOT matrix, passive defense strategies in the development of applications of 

nuclear industry technology in the field of health including 11 strengths, 14 weaknesses, 9 opportunities and 8 threats 

were analyzed. Finally, main goals and passive defense strategies in the field of health applications of nuclear industry 

technology in were formulated and proposed. 

Conclusion: Due to the importance and development of nuclear industry technology applications in the health sector, 

provision, equipment and domestic production of relevant requirements and tools and systems in the country can 

culminate in national authority. Paying attention to the principles of passive defense leads to protection, guaranteed 

continuity of performance, increased stability, reduced damage and vulnerability, and improved readiness of nuclear 

industry assets in the health system in the face of natural crises and enemy aggression. 
 
Keywords: Delievery of Health Care, Nuclear Industry Technology, Passive Defense 
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