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 به نسبت ایرانی سرطان متخصص پسشکان اقبال میسان استراتصیک بررسی

 داخل تولیذ سرطان ضذ داروهای
 

 محمذی شاه فرامرز شمالی، مظلومی مهذی محمذ

 ایزاى تْزاى، صٌعتی، هذیزیت ساسهاى

 

 چکیذه

ضَد  خارج اس کطَر ٍارد هیگَی آى ًیست ٍ اس  ّای هَرد ًیاس دارٍیی کطَر کِ تَلیذ داخل پاسخ تزیي تخص یکی اس هْن

ّای  تزیي گزٍُ دارٍّای فَق تخصصی ًیاسهٌذ تکٌَلَصی تاال جْت تَلیذ است. دارٍّای ضذ سزطاى تِ عٌَاى یکی اس ضاخص

اًذ. در چٌذ سال اخیز، تعذادی اس تَلیذ کٌٌذگاى داخلی  دارٍیی فَق تخصصی اغلة در فْزست دارٍّای ٍارداتی لزار داضتِ

ّا تا الثال چٌذاًی اس سَی هتخصصیي  اًذ، اها هتاسفاًِ هحصَالت آى تَلیذ دارٍّای ضذ سزطاى داخلی کزدُدارٍ الذام تِ 

سزطاى داخل کطَر لزار رٍتزٍ ًطذُ است. ّذف اس ایي هطالعِ تزرسی استزاتضیک علل عذم استمثال هتخصصیي سزطاى اس 

 (ISM)ضذُ در ایي هطالعِ هذل ساسی ساختاری تفسیزی  دارٍّای ضذ سزطاى تَلیذ داخل است. رٍش تحمیك تِ کار گزفتِ

است. در ایي هطالعِ اتتذا عَاهل هؤثز تز اًتخاب تزًذ دارٍی ضذ سزطاى اس جاًة پشضکاى هتخصص سزطاى داخلی ضٌاسایی 

أثیزپذیزی ّا اس ًظز تاثیزگذاری ٍ ت ضًَذ. سپس ّوِ ایي عَاهل تِ صَرت سٍجی تا یکذیگز همایسِ ضذُ ٍ راتطِ تیي آى هی

تٌذی ضذُ ٍ در لالة یک ًوَدار هفَْهی کِ عَاهل را در  ضَد. در هزحلِ تعذ عَاهل هؤثز تِ سطَح هختلفی دستِ تعییي هی

دّذ )ضکل  تٌذی کزدُ، ّوچٌیي جْت راتطِ تیي عَاهل را ًطاى هی سطَح هختلف اس ًظز تأثیز گذاری یا تأثیز پذیزی سطح

. در ًْایت تا هزاجعِ تِ ضکل حاصل اس هطالعِ، پیطٌْاداتی جْت افشایص الثال پشضکاى ضًَذ ( ًوایص دادُ هیISMهفَْهی 

 هتخصص سزطاى تِ دارٍّای ضذ سزطاى ایزاًی ارائِ ضذُ است.

 

 .دارٍ سزطاى، ضذ سزطاى، ًگزش،های كلیذی:  واشه
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