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 انپزشکی در ایر بررسی راهکارها و ابزارهای سیاستی توسعه گردشگری
 پور سوتهاهلل قلیرحمت

 دانشگاه تهران دولتیاستاد مدیریت  

 مجتبی امیری

 دانشگاه تهران دولتیدانشیار مدیریت  

 حمید ضرغام بروجنی
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 چکیده
ترین رشدهای بازار گردشگری را است که یکی از سریع 12 ای رو به رشد در قرنگردشگری پزشکی پدیده

دهد ستت م ایران از درهادهای این های ایران در گردشتتگری پزشتتکیا هاارها  متتان ایرغم قاب یتداراستتتع ی ی
الم  ی در این حجزه از یک سج و یدم های رو به رشد و رقابت فزایعده بینبه فرصت صتعتت  اییز استع با تجهه 

های کمتتجر از ستتجی دیگرا این پ وهی ستتتی دارد با روش پ وهی ترکی یا به   برداری اعاستتا از قاب یتب ره
 ا ه تشتعاستایی راهکارهای تجستته گردشگری پزشکی در ایران و همنعین اقدااا  و ابزارهای سیاسمی اعاس   

اهرای هن راهکارها بپردازدع پ وهی در دو ارح ه ا جام شتتده استتتع در ارح ه  کیتتت،کیایرا با روش ت  ی    
های هااریا ضمن اضتمجنا راهکارها و اقدااا  اعاستا احءاش شده و در ارح ه دوم،کم(یرا با اسمااده از هزاجن  

ی پذیری ارزشیابی ستیاستمی از   ر ابربکمتی و ااکان   ا اقدااا  و ابزارهاهاهنبعدی اهمیت راهکارها و رت ه تأیید
اقدام ستتیاستتمی ابربکی و  73راهکار و  12شتتد دع  ماین  متتان داد برای تجستتته گردشتتگری پزشتتکی در ایران  

ز جیره ارائه  داا  »ا «گذاریامتتیاصتت ن   ام اداری و   »پذیر وهجد دارد که باید در ستته حجزه ک ی ااکان
 .پیگیری شج د« ارت اط با بازارهای هدف»و « گردشگری پزشکی

ا ارزشیابیا پ وهی امی  امتی گردشتگری پزشتکیا تجسته گردشگریا ابزارهای       واژگان کلیدی:
ترکی یع   

                                                           
 Email: zkiani@semnan.ac.ir نویسنده مسئول -1
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  مقدمه

 مجرک س ات   ام از  ارج به بیمار یک اجقت حرکت ی ار  است از پزشکی گردشگری
 از رع1222 و همکارانا 2،ها یمجن پزشکی هایاراق ت  رید هدف با  جد اقاات ا  
 عر1222ا1،ادهکاروحق است داشمه یممگیری رشد پزشکی گردشگری ا1222سال

 1222ای یارد دالر در  71تا  1221ای یارد دالر در  2/22درهادگردشگری پزشکی در ه ان بین 
تری یجن دالر برسدع ا جمن گردشگری  7به  1212شجد در بیعی ایتکمین زده شدها پیی

ای یارد دالر برهورد و ای م  مجد 222را 1222درهادگردشگری پزشکی ه ان در 7پزشکی
 22طیع تری یجن دالر برسد 7درهاد این صعتت به  1212اه رو دهای اجهجدا در ا م اردارد با ادا

 ا جام  ارهی سارهای پزشکی هایدراان دریافت برای ه ان همتیت درصد 4تا 7 هیعدها سال
ای های اکم ایران در زایعه گردشگری پزشکی دارای پما یی رع 1223،الرییا و تیگجا داد  جاهعد

زیعه ه اص هغرافیاییا تاریکنه پزشکیا  داا  ب داشمی و دراا ی کم است؛ از هم ه اجقتیت
       های بعیادیاترایم ضایتا   کایی و دراان  اباروریو با کیایتا برتری در زایعه س جل

 راه ردی شجرای ا4پزشکی سار الم  یبین اج ه گزارش رع ط ق2722رفمار و همکارانا، یک
ع است بجده پزشکی گردشگر هزار222پذیرای2722 سال در  مجده ای م ایران س ات گردشگری
 انایر در پزشکی هرگردشگر پردا می پزشکیا هاجزش و دراان ب داشتا وزار  بعابر ای م

 ددرها با اقاییه در ایران در پزشکی درهاد گردشگریهاا هاارع ط ق است دالر 3222 تا 7222بین
 بر ااه اساس بر ی وها بهع ر2722وهمکارانا ه اری،  ییت تجهه قاب  یعدان صعتت این ه ا ی
 ااا کعد؛ هذب پزشکی گردشگر هزار 222تا هزار 222بین سالیا ه باییمی ایران تجستها شمم
 وهجد بارع 1223 پزشکیا سار الم  یبین اج ه،   اشد بیعا هواقع یعدان اهداف این شجدای تءجر
 با یم  ارح ه در هات ش اغ ا گردشگریا صعتت برای سیاست تدوین به هادولت اهممام
های گردشگری  یازاعد امیرعبرای اهرای   2727 ه لیا و ا  جای، شج دای روبرو یالی

 اهرایی ابزارهای و هااکا یزم گیریبه کاررع 2722فرد و همکارانا،دا ایی هیمیم کارهادابزارهایی 
 هایامی   اهرای و اهداف بین غال ا یرا دهدای  مان که است دالی ی از یکی  ااعاسا

 افاهد ت قق در ابزار یک پما یی  دراجرد غیرواقتی ا م ارا ؛ دارد وهجد شکاف گردشگری
      های ا م یکی از هع ه رع423 :1222ا2تئجبالد، دهد را افزایی شکاف اینتجا د ایسیاست 

ها را ابزارهایی را برگزیععد که هنها و امیها باییمی   امیا ابزارهای اهرا استع دولت  
با تجهه به رشد روزافزون گردشگری رع iii: 1222ا UNEP&WTO، ای تط یق دهعدبا شرای  زایعه

                                                           
1- Johnston,Crooks & Ormond 
2- Medhekar & Haq 
3- Medical tourism association 
4- International journal of medical travel 
5- Theobald 
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های اجهجد در این حجزه از یک سجا و یدم تجهه پزشکی و یدم ا مااع اعاسا ایران از فرصت
 واکاوی راهکارهای ضمن دارد ستی حاضر کافی به ابزارهای اعاسا از سجی دیگرا اطالته

 ار هن راهکارها ت ققاعاسا ه ت  سیاسمی ابزارهای ایرانا در پزشکی گردشگری تجسته
 زشکیپ گردشگری تجسته   پ وهی ی ارتعد از : راهکارهایسؤاال مایدع بر این اساس  شعاسایی

تجسته اهرای راهکارهای  برای سیاسمی ابزارهایاقدااا  و  از یک کدام  کدااعد؟ ایران در
  باشعد؟ای اعاسا ایران در گردشگری پزشکی

  نظری مبانی

 گردشگری پزشکی 

سار سازاا دهی شده فرد به  ارج از حجزه اتمجل » گردشگری پزشکی ی ار  است از
 رع 1222اا 2،رودر «های پزشکی  جدا ه ت ارتقاش س ات فردی بجسی ه اقدااا  پزشکیاراق ت

   پزشکی گردشگری ارزش زنجیره

 ار دد  قی ارزش ایجاد و پزشکی گردشگری   ایی ا ءجل گیریشک  در اکم ای  داا 
  داا  ارائه کمجر ا   بهدراان  برای  ارهی بیمارع و ق  ودراانحم  اقااتا هم ه از

عععر و دراانااقاات، اهزاش اکم ف بیمه سار افرهیعد این درع کعدای سار پزشکی گردشگری
ع افزایعدیا ارزش پزشکی گردشگری ا ءجل به یک هر که شجدای ارائه اکم ای بازیکعان تجس 
 عر1222 ا 1 همکاران تراورز و، دهدای  مان را پزشکی گردشگری ارزش ز جیره 2شک  

 
 عر1222 همکارانا و تراورز،پزشکی گردشگری ارزش ز جیره -2 شک 

 

                                                           
1- Rudra  
2- Travers et all  
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 بر توسعه گردشگری پزشکی مؤثرعوامل 

       بر تجسته گردشگری پزشکی ایمجان به اجارد زیر اشاره  مجد اؤبراز هم ه یجاا  
 ر: 2723،ه اریا 

   تغییرس ک ز دگیا افزایی تقاضا برای ای و اقتصاد بهداشت: عوامل بهداشتی زمینه -
 های ب داشمی بد  ال افزایی درهاد سرا ه وعععاراق ت

ا  پزشکیا سراایه ا یا یا هایکمن تکعجلجژی  جین هزیعه اعاسا  داهای کالن: مزیت -
 عععو های سعمیپزشکی با دراان

 عقیمت رقابمیا کیایتا زاان ا م ار وعععوامل خرد:  -
 هوری اط یا ا رشد ااکا ا پیمرفت ارت اطا  و فن ارتباطی: اجتماعی و-عوامل اقتصادی -

 سار وععع

 1مشیخط ابزارهای

 ههای  جد  یازاعد ابزارهایی هیمعدع پیمرز و لیعدر ابزارها را بامیها برای اهرای   دولت
را ها به اهاهداف دولت هاهنکععد که بجسی ه یعجان ااکا ا ا تج یزا  و فعجن دولت تتریف ای

        اهرای برای دولت که واقتی تدابیری و وسای  ر؛2722فرد و همکارانا هید،دا اییدر ای
پرلز ابزارهای سیاسمی را به ی ار  رع222: 1222 وهمکارانا هالت،دارد ا میار ها درامی  

رع 1222االیاتی وحمایمی تقییم  مجد،پرلزا زداییا االی ودسمه ک ی ابزارهای تعطیمیا اقررا 
 رع 212 :2724 اعجریانا،است شده داده  مان 2هدول دری سیاسمی ابزارهااز  بعدی هجدتقییم

 ر2222 هجدابه  ق  از  2724،اعجریانا  امی   ابزارهای  -2هدول
 سازاان  زا ه ا میار  جدالیمی

 ایمقیم ارائه هاپاداش اقررا  اط یا 

 داوط ا یهاانسازا و ا هااته ا جاده هزیعه ت می   جدتع یمی تمجیق و  ءی ت

 بازار ایجاد هااالیا  اسما داردسازی ت  یغا 

 دولت سازاان بازهرایی االی تأاین و ی قمعد هایگروه امجرتی هایکمیمه کمیییج  ا

  مشیابزارهای خط و 2ارزشیابی اقدامات

 عر1222لجگارا، باشد داشمه اهرا تجفیق در بیزایی تأبیر تجا دارزشیابی امارکمی ای رویکرد
 بیزایی بیرتأ تجا داابینا ایفی اممرک وتت دا  ارزش ای ان بدلی  شعاسایی اتذیامجر  با 

 ابزارهای ا مکاب و ارزشیابی برایع ر1222 بادوالا و سجا یجن، باشد داشمه امی   طراحی در
                                                           

1- Policy instruments 
2- Measures  
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 یم یو سیاسیا  اهراییا اق جلیت هایاکم ای وهجد داردع از هم ه هزیعه اتیارهایامی   
دو اتیار ا م که در ت قیق حاضر  رع1222 تئجبالدا،  یاز اجرد زاان و هزیعه از   ر اهرایی بجدن

 اهداف جا دتیقدر ای ابزاریتعی  ابربکمیع پذیریشج د ی ارتعد از ابربکمی و ااکانبررسی ای
می اپذیری یتعی با تجهه به شرای  و اعابع اجهجدا ابزار   و ااکان سازد ا قق را امی  

 عر1222،لجگارا  گیری استبه کاریقدر قاب  

 پژوهش پیشینه

گیری های تءمیماغ ا ت قیقا  گردشگری پزشکی به اجاردی همنجن رفمار و ادل
 زایعه و در ر؛1222و همکارانا  2هازکجری، ا دهای یم یاتی پردا مهگردشگران پزشکی و هع ه

 به  یاز ععداک بررسی سیاسمگذاری اکم ف سطجن در را پزشکی گردشگری تجسته که اطالتاتی
رع از سجی دیگرا ت قیقا  اجهجد در زایعه 1223و همکارانا 1،رکعی دارد وهجد بیممر ت قیقا 

ا دع ه پردا م هاهنامی و ارزشیابی تجسته گردشگری پزشکیا یعدان به اجضجع ابزارهای   
با تجهه به   ش اجهجدا این ت قیق ستی دارد راهکارهای تجسته گردشگری پزشکی در ایران 
را بررسی و ضمن شعاسایی ابزارها و اقدااا  الزم برای ت قق این راهکارهاا به ارزشیابی 

بررسی  1  صه در هدول  به صجر ترین ت قیقا  بکمی از ارت  ابزارهای ارت   بپردازدع 
 عشده است

 پیمیعه پ وهی -1هدول
 هایافمه پ وهمگر،هار یعجان پ وهی

: گرهیمان گردشگری پزشکی در

 هااجا ع اجهجد و تجصیه

 7وروالوا و هجربعادز

 ر1222،

 امیا  مان داد د   4برتجسته گعپ اؤبرا ققان با هدف شعاسایی یجاا  

و  گذاریسراایههای ترویجیا اقدااا  دولت برای تمجیق هدید برای فتالیت

 امارکت بین کیا و کارهای بکی اقاات و دراان راهکارهای اعاسا هیمعدع

ارتقای ظرفیت گردشگری 

هم جری اس ای ایران: ت  ی ی 

 گذاریامی  بر ابزارهای 

 فرد و همکاراندا ایی

 ر2722،

گذاری گردشگری در امیپ وهی با هدف شعاسایی ابزارهای   

ها این ابزارها به سه دسمه تع یمیا اطابق یافمهایران ا جام شدع 

 عشج دشعا می و هعجاری تقییم ای

ادیریت پایدار گردشگری در 

 کرواسی: ارزیابی

 ابزارهای سیاسمی 

 لجگار

 ر1222،

را در ادیریت پایدار اقءد  امی  ابزار  2ا قق ستی  مجد کاربرد 

ا گیری این ابزارهبه کاربررسی وارزشیابی کعدع ط ق  ماین ااکان 

 فراهم است ااا همه ابزارها الزااا از هر سه اتیار بر جردار  ییمعدع

وضتیت اجهجد گعپ: اطالته 

 اجردی ایران

 دلگمایی و همکاران

 ر2722،

-ها ایران در زیرسا توضتیت اجهجد گعپ بررسی شدع ط ق یافمه

 کمیدولتا بر ااه ادون تجسته و هماهعگی بین ب های پایها حمایت

 و بازاریابی یالی داردع

                                                           
1- Hoz-Correa 
2- Rokni 
3- Verulava & Jorbenadze 

 گردشگری پزشکی -4
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 پژوهش روش

با تجهه به ااهیت و اهداف پ وهی از رویکرد ترکی ی و از  جع اکممافی امجالی اسمااده شدع 
ها و اسمکراج راهکارها و ابزارهای در بکی کیای از روش ت  ی  اضمجن برای ت  ی  داده

رد  یاز های اجکم(ی  یز داده سیاسمی تجسته گردشگری پزشکی در ایران اسمااده شدع در بکی
های هااری بررسی شد دع هااته با اسمااده از ابزار پرسمعااه گرداوری و با اسمااده از ت  ی 

گذاران و   رگان فتال در گردشگری پزشکی است که دارای سجابق امیاجرد   ر شاا    
      یا ا مکاب  پ وهسؤاالبا تجهه به هدف و  باشعدعهاجزشیا پ وهمی و اهرایی ای

ج های اعدرشج ده حداق  واهد یکی از وی گیکععدگان به   جی ا جام شد که اءاح هامارکت
 باشدع 7در هدول

 کععدگان در پ وهیهای اجرد   ر برای ا مکاب امارکتوی گی -7هدول 
 تجضی ا  وی گی

 سجابق هاجزشی
 گذاری امیتدریس ارت   با حجزه   بر جرداری از ت ءی   و سجابق 

 در بکی یمجایا گردشگری و گعپ

 گذاری یمجای وگعپامی  بر جرداری از سابقه کاری و پیت سازاا ی در زایعه  سجابق اهرایی

 گذاری یمجای و گع پامی  بر جرداری از سابقه پ وهمی و همنعین تالیف در زایعه  سجابق پ وهمی

ه و ا جام اءاح  فرهیعد عبرفی ا جام شدوگ جلههدفمعد غیراحممالی  به صجر گیری  مج ه
 24 به این اع جر باهای گرداوری شده تا رسیدن به  قطه اش اع   ری ادااه یافتع ت  ی  داده

       امکءا  4هدول  سازی شدعو پیاده  اراز   رگان اءاح ه  یمه سا ماریافمه ا جام
 دهدعشج دگان را  مان ایاءاح ه

 کععدگان در پ وهیمارکتامکءا  ا -4هدول
 حجزه فتالیت سجابق ردیف

 هیا  ی می دا مگاهع پ وهیا تالیف و تدریس در گعپ هاجزشی و پ وهمی 2

 های اج سع ت قیقا  گعپارکز پ وهی پ وهمی 1

 گردشگری س ات سیاسمگذارییضج سابق شجرای  اهرایی 7

 الم  ی س اتیضج ا جمن  داا  بین اهرایی 4

 گردشگری س ات سیاسمگذارییضج شجرای  اهرایی 2

 راست شرکت گردشگری س ات ،تی ی گرری اهرایی 2

 یضج ارشد اداره گردشگری س ات وزار  ب داشت اهرایی 3

 ی س اتالم  بینضج ا جمن  داا  ی اهرایی 2

 یضج ارشد سازاان ایزاث فرهعگیا صعایع دسمی و گردشگری اهرایی و هاجزشی 2
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 یضج وزار  ااجر  ارههع ادرس دا مگاه هاجزشی و اهرایی 22

 ی دا مگاهع یضج وزار  ااجر  ارهههیا  ی م اهراییا هاجزشی 22

 اهراییا پ وهمی 21
اماور گردشگری س ات اتاو ت گردشگری سازاان ایراثا اماور قائم اقام وزیر در 

 وزار  ب داشت الم  بینااجر 

 ا جمن گردشگری س ات ایرانا یضج سابق شجرای گردشگری س اتیضج   سجابق اهرایی 27

 ریاست شرکت گردشگری س ات سجابق اهرایی 24

 پژوهش کیفی -1مرحله 

  با اسمااده از روش ت  یواکاوی راهکارهای تجسته گردشگری پزشکی با رویکرد کیایا 
 و ابزارهای سیاسمی راهکارهای تجسته گردشگری پزشکی و بر ی اقدااا اضمجن ا جام شدع 

در این اطالته از روش ش که اضااین اسمااده شد؛ که بر اساس یک  اجرد  یاز اسمکراج شد دع
دی ،یاب سازداعد ایدهعده و اضااین فراگیررا   امرویه امکصا اضااین پایها اضااین سازاان

ه ا  اربجط به تجستبرای تکمی  ابزارها و اقدااا  سیاسمی از اطالترع 2722هتاری و همکارانا 
 گردشگری پزشکی در سایر کمجرهاوت قیقا  اربجط به ابزارها و اقدااا  سیاسمی اسمااده شد

برای پایایی بکی کیای از پایایی بازهزاجن اسمااده رع ر1222، 1ا سیعنر1224، وهمکاران2هل رتی،
گذاری شد دع ی زاا ی ده روز دوبار کدشدع به این اع جر دو اءاح ه ا مکاب و در فاص ه
 جانیعه وکدهای غیرامابه ب« تجافق» به یعجانکدهایی که در دو کدگذاری با هم امابه بجد د 

امکص شد دع ا اس ه پایایی بر اساس روش هجلیمی ا جام شد که فراجل هن « یدم تجافق»
 ر : 2722،یابدی هتاری و همکارانا  ی ار  است از

 
 تأییدها درصد استا قاب یت ایمماد کدگذاری 22بیممر ازبا تجهه به ایعکه این ایزان پایایی 

 شجدعای

 پایایی ارح ه کیای ت قیق -2هدول 
 ضریا پایایی بازهزاجن هاتتداد تجافق تتداد ک  کدها کد اءاح ه ردیف

 %32 22 12 1اءاح ه  2

 %22 22 14 21اءاح ه  1

 %24 12 22 ک 

                                                           
1- Alberti 
2- Singh  
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 پژوهش کمی -2مرحله 

 عااهپرسم از اعاسا ابزارهای شعاسایی و راهکارها بعدیاولجیت و تأیید برای ارح ها این در
ع دش اسمااده ا مجایی و صجری روایی روش دو از پرسمعااه روایی تتیین ه تع شد اسمااده
 یتکیا و کمیت ا مجاییا روایی در و است پرسمعااه ظاهری روایی دهعده مان صجری روایی
 پرسمعااه اع جر بدینرع 2723 قیجایا فتال و اجاعی، شجدای بررسی   رگان   ر از  سؤاال
 مجد د  تأیید هاهن ایمانا   را  ایمال از پس و گرفت قرار   رگان از تن یعد ا میار در اولیه
 رسمعااهپ روایی بعابراینع است یابیدست قاب  پرسمعااه طریق از ارح ه این   ر اد اهداف که

 24/2  اخکرو  هلاای ضریاع شد اسمااده کرو  اخ هلاای روش از پایایی هزاجن برایع شد تأیید
ان کععدگاز امارکتع شد تأیید پرسمعااه پایایی بجدا 32/2 از باالتر ایزان این که هاد دست به

 ابزارهای همنعین اقدااا  وع  مایعد ای م را راهکارها از یک هر اهمیت ایزان شد  جاسمه
طیف  و با اسمااده از پذیریااکان و ابربکمی اتیار دو اساس براربجط به هر راهکارا  سیاسمی

راهکارهای  تأیید برای عشد د ارزشیابیر 2، ر تا بییار کم2، ای از بییار زیادلیکر  پعن گزیعه
 فریدان هزاجن از هاهن بعدیاولجیت برای و ایدوهم ه هزاجن از تجسته گردشگری پزشکی

 هیمعدا یریپذااکان و ابربکمی واهد اقدااا  و ابزارهای سیاسمی که شعاسایی برایع شد اسمااده
 ع  شد اسمااده ایدوهم ه هزاجن از

 هایافته

 های مرحله کیفی پژوهشیافته

راهکارک ی برای تجسته 12اضمجن پایه و 2دهعدها اضمجن سازاان 7براساس ت  ی  اضمجنا 
ابزارهای سیاسمی اهراا ی وه بر ت  ی  گردشگری پزشکی در ایران شعاسایی شدع در اجرد 

سازی راهکارها اقدام و ابزار سیاسمی برای پیاده 23اضمجن   را  افرادا با اتکا به ا ا ی   ریا 
 رع 2،هدول  شعاسایی شد د
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 ،راهکارهاا اقدااا  و ابزارهای سیاسمی تجسته گردشگری پزشکیر ادل کیای -2هدول

ده
دهع
اا 
ساز
م 
 ت

پای
ن 
مج
ض
ا

ه
 

 سیاسمی ابزارهای و اقدااا  راهکار

ی
ها
کار
راه

 
جط
ارب

 به 
 ام
 

 
ی
دار
ا

 و 
 
 

می
ا

 
ی
ذار
گ

 

ری
 ما
سا
  
حا
ص 

 ا

   ادهای هماهعگی تقجیت

 ذیرب 

 ک ن گیریتءمیم سا مار در قا ج ی واحدوالمزام اراده ا یجاما ایجاد

 امارکت با اممک  از   ادهای ذیرب  کارهاد کمیمه

  ءجصی بکی  مایعدگان 

 در دولت  قی تقجیت

 اسیاسمگذاری

   ار  و حمایت

 گردشگری وزار  تمکی 

 گعپ به  ی ت کمجر ک ن ادیران  گرش تغییر

 هازیرسا ت تقجیت

 رایم اری  الکمرو یکاکار  پردا ت، االی زیرسا ت تقجیت

 اقءد در  ق  و حم  و فرودگاه ا در بیمار اکءجص  داا 

 یمجای س ات و ب داشت ارتقاش

 یمجای   م و قا ج ی هایزیرسا ت ارتقاش

 
 بکی اهرایی  قی تقجیت

  ءجصی

 فتالین غیردولمی هایتمک  تقجیت

  ءجصی بکی به ااجر بر ی در ا میار تاجیض

اه
ر ا
  ب
حا
ص 

ا
ای

 

 تجسته ا ی ریزیبر ااه

 گعپ

 هااع الگجیی اساس بر ایران پع گ امی   تدوین

 ریزی راه ردی گعپبر ااه

 پع گ تجسته برای الزم اعابع و بجدهه تکءیص

 و دارو صادرا  با اقاییه در س ات حجزه ارزهوری برای پع اولجیت گ

 هاجزشی  داا 

 بکی در س ات   ام ارتقا

 از پیمگیری ه ت یمجای

 پعگ تجسته اعای ت تا 

  تجسته در س ات   ام ت م  ظرفیت به تجهه

 بیمار دا  ی حقجق حاظ و پعگ

 دراا ی در اراق م ای سازی و ه جگیری از ت تیضیکیان

 دولمی دراا ی اراکز به بیممر اعابع تکءیص

 ع دولمی دراا ی اراکز در ادیریمی و سا ماری اص حا 

ت
اس
سی

می
مای
 ح
ی
ها

 االی و اقمءادی هایحمایت 

 گمرکی هایتترفه کاهی کم(یا هایا دودیت حذف هااامجق ایطاش

 گذاریسراایه هذابیت افزایی برای

 صادرکععدگان برای صادراتی هایامجق ایطاش

 پع گ  داا  حجزه در برتر 

 پع درگ فتال واحدهای به االی تأاین تی ی   و یارا ه ا مءاص

 گذاریسراایه هایامجق ارائه

 هاجزش و تجا معدسازی

 پع گ بازیکعان

 پع گ با ارت   هایتجسته رشمه

 ت قیقاتی و اماوره اراکز از حمایت یا ایجاد

 اردم به یمجای هاجزش

 پعگ فتالین برای ایاماوره -هاجزشی هایدوره برگزاری

 ن
اص

ی 
ا ا
 یز
کا
ا

 

 
 ار
 

 

   ام  و اط یا  تقجیت

 پع گ هااری

  ارهی شده دراان بیماران از هاارگیری و کعمرل ب تا   ام

  ارهی بیمار ارهاع تکءءی   ام

 اقاامی واحدهای و پزشکی تی ی گران فتالیت ب ت اط یاتی   ام
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   ار  ایمال و ادیریت

 ارائه واحدهای بر دقیق

 پع گ  داا  دهعده

 صعتت به ورود اججزهای و هارویه تث یت تی ی  و

  ااکان و  دات دریافت فرهیعد ایمعدسازی

  ارهی بیمار ارح ه به ارح ه ردیابی

 تک ف بروز از ه جگیری ه ت دقیق   ارتی هایاکا یزم طراحی

 و هاواسطه فتالیت کعمرل و اعدسازی  ام

 دالالن کعمرل و پزشکی تی ی گران 

 ا ی  تتدی  و اص ن

 سار تی ی  برای قا ج ی

  ارهی بیماران

 وی همراهان و  ارهی بیمار برای ویزا صدور تی ی 

  ارهی بیماران حقجق پیگیری برای وی ه هایدادگاه

 گردشگری پ یس تمکی 

ی
ها
کار
راه

 
 
ارب

 
گ
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ه ا
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 ز 
به
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پ

 

ت
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تق

 
ره
جی
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پ
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ا

 

 کیایت  داا  گعپ کعمرل

   دات ارائه کیایت تضمین و قجا ین تتیین

 ا ی هایایم ار ااه بجسی ه 

  دات ارائه کیایت تضمین و قجا ین تتیین

 الم  یبین هایایم ار ااه بجسی ه 

 پع گ  داا  یرضه در یم کردی اسما داردهای ارتقاش و تدوین

 پرسماران و پزشکان به پع گ وی ه اججزهای ارائه

 دراان از پس وی ه اراق م ای ادیریت

 اجرد ا یا ی  یروی تأاین

-ا ار   بر   ار  و  یاز

 هاهن های

  پذیرش و  ارهی الم ءی نفارغ هذب

  ارهی هایدا مگاه ت ءی ی ادارک

  یاز اجرد ا یا ی  یروی هاجزش گیمرش

 سعجیا ار  هایهزاجن اهرای و طراحی

  کارهادهای ادل تجسته

 کار و کیا

  داا  ارائه ه ت قجی بر د با بزرگ هایهجلدیعگ ایجاد

 ه ا ی اسما داردهای با اطابق پع گ 

 هایح قه اسمراتزیک همکاری تقجیت

 پعگ  داا  دهعدهارائه 

ب
رقا
جد 
ب  

 
ری
ذی
پ

 

 پع گ ا ءجل ادیریت

 تمرکزی بازاریابی

 بیماران  ارهیبرای   داا  امعجع

 تجا  کمیا  داا  هم ه از تکمی ی و ها  ی  داا  ارائه

 ط یتی و سعمی یهااندرا 

 رقابمی هایتقجیت ازیت

 اقءد و ا داش شرای  با امعاسا ایبیمه هایپجشی ارائه

 وریب ره ارتقاش

 کیایت -قیمت تجازن حاظ

 بازار و  ءجصی بکی ی قه اجرد اعاطق در گع پ تجسته

ی
ها
کار
راه

 
جط
ارب

 به 
ای
ره
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ب
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  پعگ بر د و تءجیر ب  جد

 ایران

 پع گ ا ی  مان شتارو تتیین و گردشگری بر دسازی

 بر تأکید با دولت حمایت با ت  یغاتی هایکمپین

 پع گ در ایران رقابمی هایازیت 

 ایران تءجیر ب  جد در ایران هایساارتکا ه فتال هفریعی قی

 س ات گردشگری هااع پجرتال طراحی

 پع گ الم  یبین اطرن های مایمگاه در شرکت

 الم  یبین اطرن های مایمگاه ایزبا ی

 بازار ت قیقا  ا جام هدف بازارهای شعا ت
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 های مرحله کمی پژوهش  یافته

 ای  راهکارهای توسعه گردشگری پزشکی با استفاده ازآزمون دوجمله تأیید

ای اسمااده شدع راهکارهای شعاسایی شده در بکی کیای از هزاجن دوهم ه تأییدبرای 
 اهمیت شد  جاسمه کععدگانامارکت ازر 1222، شا من پیمع ادی بعدیدرهه فرهیعد براساس

به   جی که هر قدر   مایعد امکص 2تا  2از ایگزیعه 2اقیاس  اساس بر را راهکارها از یک هر
  زدیک  مایعد و بریکس 2دا عدا اامیاز را به تر ایراهکار اجرد   ر را حائز اهمیت

         درصد از  32ع هزاجن بدیعءجر  طراحی شد که اگر بیی ازر1224 اوهمکاران2زواتر،
قرار گیردع  تأییددر   ر بگیر دا هن راهکار اجرد  4دهعدگانا برای راهکاری اامیاز بیی از پاسخ

استا  22/2ا از ه جا که سطح اتعاداری اماهده شده برای همه راهکارها کممراز 2ط ق هدول
 شدع تأییدهمه راهکارها در تجسته گردشگری پزشکی ایران  تأبیر

 ی پزشکی در ایران با استفاده از آزمون فریدمن  بندی راهکارهای توسعه گردشگررتبه

برای بررسی ایعکه هیا راهکارهای اکم ف در تجسته گردشگری پزشکی دارای اهمیت یکیان 
 144/122باشعد یا  یرا از هزاجن فریدان اسمااده شدع در این ت قیق اقدار هااره فریدان برابر ای

استا فرض  22/2اتعاداری اماهده شده کممر از  باشدع از ه جا که سطحای 22/2با اقدار  طا 
شجد     درصدا رد ای22میعان صار ا عی بر برابری ایزان اهمیت همه راهکارها در سطح اط

 رع3،هدول 
                                                           

1- Waters 

 اص ی هدف بازارهای به یعجان همیایه کمجرهای اولجیت

 بتدی اولجیت در  جظ جر بازارهای و 

اهر
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د،ب
 ر
ی 
ها
کار
راه

 

 ارهی  بیمار با ارت اط ب  جد

 و ایمماد ه ا و

 او وفادارسازی

 ارت اط ابربکی هایسییمم سازیپیاده

 اممری با 

 کععدگانتجس  یرضه 

  ارهی بیماران از   رسعجی

  بیمارا زبان به ای   اجربا ا یا ی  یروی تجسته

 ارت اطی هایا ار  دارای

  ایمماد ه ا ه ت الم  یبینی هاایم ار ااه أ ذ

 یمده اران رید بکءجص اممریان

 و ایعمر ت از برداریب ره

 ارتقاش ه ت اجازی فضای

 رقابمی اجقتیت

 یعدزبا ه هایسایت طراحی

 الم  یبین اهممایی هایش که در فتال حضجر
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بعدی شد دع به ایعءجر  که ایا گین راهکارها بر اساس ایا گین اامیازا  دسمههمنعین 
ا م و کم  اه ترتیا  ما گر راهکارهای بییار ا مب 7تا  2و 2تا  4ا 2 تا 3اامیازا  در ا دوده 

 بر هاهن بعدیودسمها فریدان ایدوهم ه هزاجن  ماین 3 هدول در عشد د گرفمه   ر در اهمیت
 استع شده داده  مایی اهمیت ایزان اساس

 بعدی راهکارهای تجسته گع پ ایرانو رت ه تأیید -3هدول 

ف
ردی

 

 گعپ تجسته راهکارهای

 ایران در

  دو  هزاجن  ماین

 راهکارهارتأییدای،هم ه
 تجصیای هاار

 هزاجن  ماین

 فریدان
-دسمه

 بعدی

 راهکارها
 سطح

 اتعاداری

 اماهده  ی ت

 ر4،‹ شده
 ایا گین

 ا  راف

 اسما داد

  ایا گین

 یبعدرت ه
 هرت 

2 
 هماهعگی تقجیت

 ذیرب    ادهای 
22/2 2 22/2 222/2 22/22 2 

 بییار

 ا م

1 
  بر د و تءجیر ب  جد

 ایران  پعگ
22/2 2 22/2 242/2 22/22 1 

 بییار

 ا م

 7 22/22 222/2 2/2 2 22/2 دولت االی هایحمایت 7
 بییار

 ا م

4 

   ار  ایمال و ادیریت

 یرضه بر دقیق

 پع گ  داا  

22/2 2 2/3 427/2 42/22 4 
 بییار

 ا م

2 
   ام تقجیت

 پع گ هااری 
22/2 2 2/3 222/2 42/22 2 

 بییار

 ا م

2 
 رقابمی در هایازیت ب  جد

 پعگ یرضه
22/2 2 2/3 221/2 22/22 2 

 بییار

 ا م

3 
 ا ی ریزیبر ااه

 گعپ تجسته 
22/2 2 22/3 222/2 32/24 3 

 بییار

 ا م

2 

 بیمار با ارت اط ب  جد

 و ایمماد ه ا  ارهیا

 او وفادارسازی

22/2 2 22/3 222/2 42/24 2 
 بییار

 ا م

 2 72/24 723/2 22/3 2 22/2 کیایت کعمرل 2
 بییار

 ا م

22 
 اهرایی  قی تقجیت

  ءجصی بکی 
22/2 2 72/3 422/2 22/27 22 

 بییار

 ا م

 ا م 22 32/2 2 2/2 2/2 22/2 ا ءجل ادیریت 22

21 

 و ایعمر ت از  برداریب ره

 ارتقاش ه ت اجازی فضای

 رقابمی اجقتیت

 ا م 21 27/2 242/2 42/2 2/2 22/2
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27 

 ا ی  تتدی  و اص ن

 رسا تی ی  برای قا ج ی

  ارهی بیماران

 ا م 27 22/3 112/2 72/2 2/2 22/2

24 
 و کیا کارهاد هایادل

 پعگ کار در
 ا م 24 32/3 221/2 2/2 3/2 22/2

22 

 در دولت  قی تقجیت

 ا سیاسمگذاری

   ار  و حمایت

 ا م 22 42/3 212/2 22/2 3/2 22/2

 ا م 22 7/3 222/2 2/4 3/2 222/2 هدف بازارهای شعا ت 22

 23 22/7 222/2 2/1 2/2 222/2 هاجزش و تجا معدسازی 23
 کم

 اهمیت

22 

 اجرد ا یا ی  یروی تأاین

  بر   ار  و  یاز

 هاهن هایا ار 

222/2 2 22/1 422/2 7 22 
 کم

 اهمیت

 22 27/1 377/2 3/1 2 222/2 هازیرسا ت تقجیت 22
 کم

 اهمیت

 12 32/1 722/2 2/1 2/2 222/2 یمجای س ات   ام ارتقا 12
 کم

 اهمیت

 ای پذیری اقدامات وابزارهای سیاستی با آزمون دوجملهارزیابی اثربخشی و امکان

ای لیکر  گزیعه 2اقدام و ابزار سیاسمی با اسمااده از طیف  23پذیریابربکمی و ااکان
رع برای تتیین ابربکمی و 2=کم بییار ا1= کم ا7= امجس  ا4=زیاد ا2=زیاد ،بییار اامیازدهی شد

ای اسمااده شدع هزاجن ابربکمی به ایعءجر  پذیری ابزارها در ایرانا از هزاجن دو هم هااکان
در   ر  7دهعدگانا برای ابزاری اامیاز بیی ازدرصد از پاسخ 32طراحی شد که اگر بیی از 

 رع2ول،هد پذیری  یز به همین صجر  ا جام شدشجدع هزاجن ااکان تأییدبگیر دا ابربکمی هن 
اجرد از اقدااا  و ابزارهای سیاسمیا ابربکمی الزم در اهرای راهکارهای 27هااط ق یافمه

                        ،ابزارها و اقدااا  اعدرج در  گردشگری پزشکی را  دار د اربجطه و تجسته
های اربجط رع از سجی دیگرا یافمه2هدول  7ا2ا3ا2ا24ا22ا12ا72ا42ا41ا22ا22ا27 ایهردیف

     دهد به   ر پذیری ابزارها و سطح اتعاداری اماهده شده  مان ایبه ارزشیابی ااکان
 عپذیری الزم را  دار داقدام و ابزار سیاسمی ااکان 12کععدگانا امارکت

در  3ا2ا27ا23ا22ا12ا13ا12ا72ا72ا72ا47ا42ا22ا22ا27ا22ا22ا24ا22 های،ردیف 
همزاان واهد ابربکمی  به طجرابزار  73اقدام و ابزار سیاسمیا  23در   ایتا از ایان رع 2هدول 
ابزارهای تجسته گردشگری پزشکی در ایران در ادل   ایی ت قیق  به یعجانپذیری بجدها و ااکان

 قرار گرفمعدع
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 ها تبیین یافته

راهکارهای احءاش شده و اقدااا  ادل   ایی تجسته گردشگری پزشکی در ایران بر اساس 
ارائه شده استع در اجرد راهکارهای  2پذیری در هدول و ابزارهای واهد ابربکمی و ااکان

ا «سا ماری اص حا » اضمجن 4سیاسمگذاریتجسته گردشگری پزشکیا در حجزه   ام اداری و 
با «   ار  وهای پایی اکا یزم اص ن» و «حمایمی هایسیاست» ا«ایبر ااه اص حا »
اقدام شعاسایی شد دع  ماین پ وهی  مان داد اص ن   ام اداری در تجسته  12و راهکار22

 12شدها  تأییدابزار و اقدام  73گردشگری پزشکی ایران  قی بییار ا می داردع همنعین از بین 
در این بکی ابزارهای تع یمی یا بازارایی سازاان دولت بییار  اربجط به   ام اداری استع اجرد
 دع دولت با اسمااده از این ابزارا بد  ال هدفی  اص از طریق سازاا دهی اجدد سا مار یا اؤبر
 رع2724،اعجریانا  ها استفرهیعد

   پذیریو ب  جد رقابت« تقجیت یرضه»راهکارهای اربجط به ز جیره ارائه  داا  شاا  
کعمرل کیایت » و «ب  جد ازیت رقابمی»شدع  تأییداقدام  2راهکار و  2باشدع در این زایعه ای

باشعدع ط ق  ماینا ب  جد هزش راهکارهای بییار ا م در این بکی ای« ز جیره ارائه  داا 
ازیم ای رقابمی در ایران تجس  حاظ تجازن بین قیمت و کیایت قاب  دسمرسی استع راهکارهای 

باشد از هم ه ارائه  داا  بیممر اربجط به بکی  ءجصی و فتالین صعتت ایاین بکی 
 ن حجزه غیرایمقیم در ای به صجر تکمی ی و بازاریابی تمرکزیع به همین دلی  دولت بیممر 

ر هیمعدع تاؤبرابزارهای تع یمی « کعمرل کیایت  داا »کعدع در اجرد راهکارهای هفریعی ای قی
 یز بیممر بجسی ه « سعجیاجرد  یاز از طریق اهرای هزاج  ای ا ار  یروی ا یا ی  تأاین»

 ابزارهای تع یمی شاا  ایطای اججزا قجا ین و اقررا  قاب  حءجل استع 
بعدی شد دع دسمه اولا راهکارهای ک ن که اربجط راهکارهای ارت اط با بازار در دوسطح ط قه

ر ایران ب  جد تءجی»دع در این سطح راهکار باشعاقءد گردشگری پزشکی ای به یعجانبه ایران 
 بیرتأدواین رت ه را کیا  مجد و این اار  ما گر ایزان « و بر دسازی گردشگری پزشکی 

باشدع در این زایعه اقداااتی یجن بر دسازیا بر دسازی در تجسته گردشگری پزشکی ایران ای
       هایشرکت در  مایمگاههای ت  یغاتیا طراحی پجرتال هااع گردشگری س ات و کمپین
هزش راهکارهای کم اهمیت بجد که اطابق  ماین « شعا ت بازارهای هدف»الم  ی ارائه شد دع بین

 شجدع این ت قیق در ایران با در اولجیت قرار دادن کمجرهای همیایه ا قق ای
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 پذیریارزشیابی اقدااا  و ابزارهای سیاسمی تجسته گردشگری پزشکی در ایران از   ر ابربکمی و ااکان -2هدول

ف
ردی

 

 و اقدااا 

 سیاسمی ابزارهای

 پذیریااکان هزاجن ابربکمی هزاجن

ابربکی 

 و امکن

  ی ت

 اماهده

 ر >7،شده

 سطح

 اتعاداری

 ابر

 بکمی

  ی ت

 اماهده

 ر >7،شده

 سطح

 اتعاداری

 ااکان

 پذیری

 √ √ 22/2 2/2 √ 22/2 2/2 پع گ ک ن گیریتءمیم سا مار در قا ج ی المزام و واحد اراده ب ا ا و ا یجام ایجاد 2

 √ √ 22/2 2/2 √ 22/2 2/2 کارهاد دسمگاهی بین کمیمه 1

 х 2/2 22/2 √ х 223/2 1/2 گردشگری وزار  تمکی  7

 √ √ 22/2 2/2 √ 22/2 2/2 گعپ به  ی ت کمجر ک ن ادیران  گرش تغییر 4

 х 2/2 272/2 √ х 172/2 1/2 االی هایزیرسا ت تقجیت 2

 √ √ 22/2 2/2 √ 222/2 3/2 اقءد در  ق  و حم  و هافرودگاه در بیمار اکءجص  داا  2

 х 1/2 223/2 х х 223/2 1/2 یمجای س ات و ب داشت ارتقاش 3

 х 1/2 223/2 х х 222/2 7/2 یمجای   م و قا ج ی هایزیرسا ت ارتقاش 2

 √ √ 22/2 2/2 √ 22/2 2/2 فتالین غیردولمی هایتمک  تقجیت و ایجاد 2

 √ √ 272/2 2/2 √ 222/2 3/2  ءجصی بکی به ااجر بر ی در ا میار تاجیض 22

 √ √ 22/2 2/2 √ 22/2 2/2 هااع الگجیی اساس بر ایران پع گ امی   تدوین 22

 √ √ 22/2 2/2 √ 22/2 3/2 گعپ راه ردی ریزیبر ااه 21

 х х 223/2 1/2 √ 22/2 3/2 پع گ تجسته برای الزم اعابع و بجدهه تکءیص 27

 х 2/2 22/2 √ х 172/2 1/2 الم  یبین هاجزشی  داا  و دارو صادرا  با اقاییه در ارزهوری برای پع گ اولجیت 24
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 √ √ 22/2 2/2 √ 22/2 2/2 س ات   ام ت م  ظرفیت به تجهه 22

 √ √ 222/2 2/2 √ 27/2 2/2 دراا ی هایاراق ت سازییکیان 22

 х х 422/2 7/2 √ 222/2 2/2 دولمی دراا ی اراکز به ااکا ا  و اعابع بیممر تکءیص و تجسته 23

 х 3/2 222/2 √ х 223/2 1/2 ع دولمی دراا ی اراکز در ادیریمی و سا ماری اص حا  22

 х х 422/2 7/2 √ 22/2 2/2 گذاریسراایه هذابیت افزایی برای گمرکی هایتترفه کاهی االیاتیای هاامجق ایطاش 22

 √ √ 22/2 2/2 √ 22/2 2/2 پع گ  داا  حجزه در برتر صادرکععدگان برای صادراتی هایامجق ایطاش 12

 х х 223/2 1/2 √ 22/2 2/2 پع گ در فتال واحدهای به االی تأاین تی ی   و یارا ه تکءیص 12

 √ √ 222/2 2 √ 22/2 2/2 بکی این در  ءجصی بکی سراایه ه ا برای ت ش و گذاریسراایه هایامجق ایطاش 11

 √ √ 22/2 3/2 √ 22/2 2/2 پع گ با ارت   هایرشمه تجسته 17

 √ √ 22/2 2/2 √ 22/2 2/2 ت قیقاتی و اماوره اراکز از حمایت یا ایجاد 14

 х 2/2 22/2 √ х 223/2 1/2 گردشگران با بر جرد برای اردم به یمجای هاجزش 12

 √ √ 22/2 2/2 √ 22/2 2/2 پعگ فتالین برای ایاماوره  -هاجزشی هایدوره برگزاری 12

 х х 422/2 7/2 √ 22/2 2/2  ارهی شده دراان بیماران از هاارگیری و کعمرل ب تا   ام 13

 х х 223/2 1/2 √ 22/2 2/2  ارهی بیمار ارهاع تکءءی   ام 12

 √ √ 22/2 2/2 √ 22/2 2/2 اقاامی واحدهای و پزشکی تی ی گران فتالیت ب ت اط یاتی   ام 12

 √ √ 22/2 2/2 √ 22/2 2/2 صعتت به ورود اججزهای و هارویه تدقیق و تث یت تی ی ا 72

 х х 223/2 1/2 √ 22/2 2/2  ارهی بیمار ایارح ه ردیابی ااکان و  دات دریافت فرهیعد ایمعدسازی 72

 √ √ 22/2 2/2 √ 22/2 2/2 پع گ  داا   ز جیره در تک ف بروز از ه جگیری ه ت دقیق   ارتی هایاکا یزم طراحی 71

 √ √ 22/2 2/2 √ 22/2 2 دالالن کعمرل و پزشکی تی ی گران فتالیت کعمرل و اعدسازی  ام 77

 √ √ 22/2 2/2 √ 22/2 2/2 ویزا صدور تی ی  74
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 х х 223/2 1/2 √ 22/2 2  ارهی بیماران حقجق پیگیری وی ه دادگاه 72

 х 2 22/2 √ х 223/2 1/2 گردشگری پ یس تمکی  72

 √ √ 22/2 2/2 √ 22/2 2 ا ی هایبجسی ه ایم ار ااه کیایت تضمین و قجا ین تتیین 73

 х х 223/2 1/2 √ 22/2 2/2 الم  یبین هایایم ار ااه بجسی ه کیایت تضمین و قجا ین تتیین 72

 √ √ 22/2 2/2 √ 22/2 2/2 پع گ  داا  دهعدهارائه اراکز در یم کردی اسما داردهای ارتقاش 72

 √ √ 22/2 2/2 √ 272/2 2/2 ب داشت وزار    ار  ت ت پرسماران و پزشکان به پع گ وی ه اججزهای ارائه 42

 х 2/2 272/2 √ х 227/2 4/2 دراان از پس وی ه هایاراق ت ادیریت 42

 х 3/2 222/2 √ х 223/2 1/2  ارهی هایدا مگاه ت ءی ی ادارک پذیرش و  ارهی الم ءی نفارغ هذب 41

 х х 112/2 4/2 √ 222/2 3/2  یاز اجرد ا یا ی  یروی هاجزش گیمرش 47

 √ √ 22/2 2/2 √ 22/2 2/2 سعجیا ار  هایهزاجن اهرای و طراحی 44

 х х 223/2 1/2 √ 22/2 2/2 ه ا ی اسما داردهای با اطابق پع گ ارائه ه ت بزرگ هایهجلدیعگ 42

 √ √ 22/2 2/2 √ 22/2 2/2 پعگ  داا  دهعدهارائه هایح قه اسمراتزیک همکاری تقجیت 42

 √ √ 22/2 2/2 √ 22/2 2/2 تمرکزی بازاریابی 43

 √ √ 22/2 2/2 √ 22/2 2  داا  امعجع 42

 √ √ 22/2 2/2 √ 22/2 2/2 ط یتی و سعمی هایدراان تجا  کمیا  داا  هم ه از تکمی ی و ها  ی  داا  42

 х х 223/2 1/2 √ 242/2 2/2 اقءد و ا داش شرای  با امعاسا ایبیمه هایپجشی ارائه 22

 х 1/2 223/2 х х 422/2 7/2  داا  شده تمام ب ای کاهی ه ت وریب ره ارتقاش 22

 √ √ 22/2 2/2 √ 22/2 2/2 کیایت -قیمت تجازن حاظ 21

 х х 222/2 7/2 √ 22/2 2/2 وعع س اتا اعاطق وی ه گردشگری پزشکی هایش رک قالا در پعگ تجسته 27

 √ √ 272/2 2/2 √ 22/2 2/2 پع گ شتار تتیین و گردشگری بر دسازی 24
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 √ √ 272/2 2/2 √ 22/2 2/2 پعگ در ایران رقابمی هایازیت بر تأکید با ت  یغاتی هایکمپین 22

 х 2 22/2 √ х 721/2 4/2 ایران تءجیر ب  جد در ایران هایساارتکا ه فتال هفریعی قی 22

 √ √ 22/2 2 √ 22/2 2/2 س ات گردشگری هااع پجرتال طراحی 23

 √ √ 22/2 2 √ 22/2 2/2 پع گ الم  یبین اطرن های مایمگاه در شرکت 22

 х х 223/2 1/2 √ 22/2 2/2 پعگ الم  یبین اطرن های مایمگاه ایزبا ی 22

 х х 172/2 1/2 √ 22/2 2/2 بازار ت قیقا  ا جام 22

 √ √ 22/2 2/2 √ 242/2 2/2 اص ی هدف بازارهای به یعجان همیایه کمجرهای اولجیت 22

 √ √ 22/2 2/2 √ 22/2 2/2 پعگ  داا  دهعدهارائه واحدهای در crm هایسییمم سازیپیاده 21

 х 2 22/2 √ х 223/2 1/2  ارهی بیماران از   رسعجی 27

 х х 172/2 1/2 √ 22/2 2/2 ارت اطی هایا ار  دارای بیمارا زبان به ای   اجربا ا یا ی  یروی تجسته 24

 х х 222/2 7/2 √ 22/2 2/2 یمده  ریداران به وی ه اممریان ایمماد ه ا ه ت الم  یبینهای ایم ار ااه أ ذ 22

 √ √ 222/2 3/2 √ 22/2 2/2 یعدزبا ه هایسایت طراحی 22

 √ √ 22/2 2/2 √ 22/2 2/2 الم  یبین اهممایی هایش که در فتالین اؤبر حضجر 23
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شد دا ااا  تأییداگر یه تمام راهکارهای احءاش شده در ارح ه کیایا در هزاج  ای کمی  یز 
  ر ه پذیری همزاان   جد دع لذا باجرد واهد ابربکمی و ااکان 72ابزارسیاسمیا  23از بین 

 شج دا امکن است در اهرا با رسد بر ی از راهکارهایی که در ت قیقا  اکم ف اطرن ایای
ی پذیری یا یدم بر جرداری از سایر اتیارهاهایی همنجن یدم ابربکمیا یدم ااکانا دودیت

 ارزشیابی اجاهه باشعدع

  ادل   ایی ت قیق -2هدول 

 پذیرر،الگجی تجسته گعپ در ایران بر ا عای راهکارها و اقدااا  سیاسمی ابربکی و ااکان

ده
دهع
اا 
ساز
م 
ت

 

ایه
م پ
ت

 

کار
راه
ت 
جی
اول

 

راهکارهای تجسته گعپ 

 در ایران

،دارای ت قیق در شده تأیید سیاسمی اقدااا  و ابزارهای

 و ااکان پذیریرابربکمی 

ی
ها
کار
راه

 
جط
ارب

 به 
 ام
 

 
ی
دار
ا

 و 
 
 

می
ا

 
ی
ذار
گ

 

ری
 ما
سا
  
حا
ص 

ا
 

 ذیرب    ادهای هماهعگی 2

 سا مار در قا ج ی المزام و واحد اراده ب ا ا و ا یجام ایجاد

 پع گ ک ن گیریتءمیم

 بکی  مایعدگان امارکت با کارهاد دسمگاهی بین کمیمه

 گیریتءمیم در  ءجصی

22 

 در دولت  قی تقجیت

  اسیاسمگذاری

   ار  حمایت و

 گعپ به  ی ت کمجر ک ن ادیران  گرش تغییر

 هازیرسا ت تقجیت 22
 در  ق  و حم  و هافرودگاه در بیمار اکءجص  داا  ارائه

 اقءد

22 
  قی و تجان تقجیت

  ءجصی بکی اهرایی

 صعتت فتالین غیردولمی هایتمک  تقجیت و ایجاد

  ءجصی بکی به ااجر بر ی در ا میار تاجیض

اه
ر ا
  ب
حا
ص 

ا
ی
ا

 

3 
 ا ی ریزیبر ااه

 گعپ تجسته 

 هااع الگجیی اساس بر ایران پع گ امی   تدوین

 گعپ راه ردی ریزیبر ااه

 یمجای س ات   ام ارتقا 12

 پعگ تجسته در س ات   ام ت م  ظرفیت به تجهه

 ه جگیری و دراا ی هایاراق ت سازییکیان

 دراا ی   ام در ت تیض از 

ت
اس
سی

می
مای
 ح
ی
ها

 

7 
 و اقمءادی هایحمایت

 دولت االی

   صادرکععدگان برای صادراتی هایامجق ایطاش

 پع گ  داا  حجزه در برتر

  برای ت ش و گذاریسراایه هایامجق ایطاش

 بکی این در  ءجصی بکی سراایه ه ا

23 
 هاجزش و تجا معدسازی

 پع گ فتالین

 یالی هاجزش اراکز در پع گ با ارت   هایرشمه تجسته

 ت قیقاتی و اماوره اراکز از حمایت یا ایجاد

 پعگ فتالین برای ایاماوره -هاجزشی هایدوره برگزاری
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ا
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 ار
و  
ی 
پای
ی 
ها

 

2 
   ام  و اط یا  تقجیت

 پع گ هااری

 تی ی گران فتالیت ب ت اط یاتی   ام

 اقاامی واحدهای و پزشکی 

4 
یرضه  بر دقیق   ار 

  داا 

 تصعت به ورود اججزهای و هارویه تدقیق و تث یت تی ی ا

 بروز از ه جگیری ه ت دقیق   ارتی هایاکا یزم طراحی

 پع گ  داا  در تک ف

  فتالیت کعمرل و اعدسازی  ام

 دالالن کعمرل و پزشکی تی ی گران

27 
 برای قا ج ی ا ی  اص ن

 بیمار سار تی ی 
 ویزا صدور تی ی 

ی
ها
کار
راه

 
جط
ارب

  به  
ره
جی
ز 

 
ش
رز
ا

 
عگ

 پ

پ
گع
  
داا
  
ره
جی
 ز 
ت
جی
تق

 

2 
 کیایت کعمرل

 

 یا  هایایم ار ااه  بجسی ه   دات ارائه کیایت تضمین

  در یم کردی اسما داردهای ارتقاش

 پع گ  داا  دهعدهارائه اراکز

  و پزشکان به پع گ وی ه اججزهای ارائه

 ب داشت وزار    ار  ت ت پرسماران

22 
    ار  و تأاین

  یروی ا یا ی بر
 سعجی ا ار  هایهزاجن اهرای و طراحی

24 
  هایتجسته ادل

 کار و کیا کارهاد

 هایح قه اسمراتزیک همکاری تقجیت

 پعگ  داا  دهعدهارائه 

ت
قاب
د ر
 ج
ب 

ی
ذیر
پ

 

22 

 در ا ءجل ادیریت

 ز جیره

 پعگ  داا 

 تمرکزی بازاریابی

 تعجع  داا 

  پیمگیریا  داا  هم ه از تکمی ی  داا  ارائه

 ط یتی و سعمی هایدراان تجا  کمیا

 کیایت -قیمت تجازن حاظ ب  جد ازیت رقابمی 2

ی
ها
کار
راه

 
جط
ارب

 به 
اط
رت 
ا

 با 
ی
ها
زار
با

 
ف
هد

 

در
ء
،اق
 ن
ی ک
ها
کار
راه

 

1 
 و ایران تءجیر ب  جد

 ایران  پعگ بر د

 پع گ ا ی  مان و شتار تتیین و گردشگری بر دسازی

  بر تأکید با دولت حمایت با ت  یغاتی هایکمپین

 پعگ در ایران رقابمی هایازیت

 س ات گردشگری هااع پجرتال طراحی

 پع گ الم  یبین اطرن های مایمگاه در شرکت

 اص ی هدف بازار به یعجان همیایه کمجرهای اولجیت هدف بازارهای شعا ت 22

اهر
عگ
د،ب
 ر
ی 
ها
کار
راه

 

2 
  ارت اط ب  جد

  ارهی بیمار با

  در crm ابربکی هایسییمم سازیپیاده

 پعگ  داا  دهعدهارائه واحدهای

21 
 از ب یعه برداریب ره

 اجازی فضای و ایعمر ت

 یعدزبا ه هایسایت طراحی

 الم  یبین اهممایی هایش که در فتالین اؤبر حضجر
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دهدع هما طجر که ا اقاییه  ماین پ وهی حاضر با ت قیقا  ق  ی را  مان ای22هدول 
شجدا بییاری از اقدااا  و ابزارهای اطرن شده در ت قیقا  دا  ی و  ارهی برای اماهده ای
گردشگری پزشکیا در حال حاضر برای تجسته گردشگری پزشکی ایران به دلی  یدم تجسته 

پذیری قاب  اسمااده  ییمعد و این اار  ما گر ضرور  تجهه به سازگاری ابربکمی یا یدم ااکان
 امی استع ایان ابزارها و ا ی    

 های پ وهی حاضر با ت قیقا  پیمیناقاییه یافمه -22ول هد
 اضرح ت قیق از امااو   ماین پیمین با ت قیقا  حاضر ت قیق امابه  ماین با پیمین ت قیقا 

ت قیق  در شده تأییداقدااا  

 رپذیرااکان و ،ابربکی حاضر

 با هاییپ وهی

 یکیان  ماین 

 این در   مده تأیید اقدااا 

 ،غیرابربکیاغیر ت قیق

 رهردو یا پذیرااکان

 اجید ت قیقا 

 اقدااا  این 

 در قا ج ی المزام و واحد اراده ب ا ا

 پع گ ک ن گیریتءمیم سا مار

 ر1222 همکارانا و ،تراورز

 و ،هل رتیا 

 ر1224 همکارانا 

 گردشگری وزار  تمکی 
 و فرد،دا ایی

 ر2722 همکارانا

 اب کارهاد دسمگاهی بین کمیمه

  مایعدگان امارکت

  ءجصی بکی 

 همکارانا و فرد،دا ایی

 و ،صدراممازر 2722

 ر2722 هقارحیمیا

 االی هایزیرسا ت تقجیت
 و ،صدرامماز

 ر2722 هقارحیمیا

 به کمجر ک ن ادیران  گرش تغییر

 گعپ

  و فرد ،دا ایی

 ر2722 همکارانا

 س ات و ب داشت ارتقاش

 یمجای
 ر1222 ،سیعنا

 در بیمار اکءجص  داا 

 اقءد در  ق  و حم  و فرودگاه ا

 ر1222 ،سیعنا

 ر1224 همکارانا و ،هل رتی

 و قا ج ی زیرسا م ای ارتقاش

 یمجای   م
 ر1222 ،سیعنا

 هایتمک  تقجیت و ایجاد

 فتالین غیردولمی

ر 1222 همکارانا و ،تراورز

 و صدرامماز،

 ر2722 هقارحیمیا 

 

 تی ی   و یارا ه ا مءاص

 فتال واحدهای به االی تأاین

 همکارانا و ،هل رتی

 و صدراممازر ،1224

 ر2722 هقارحیمیا

 هب ااجر بر ی در ا میار تاجیض

  ءجصی بکی

  و ،صدرامماز

 ر2722 هقارحیمیا

 ادیریمی و سا ماری اص حا 

 دولمی دراا ی اراکز در
 ر1222 ،سیعنا

 اساس گذاری برامی  

 هااع الگجیی 

  و فرد ،دا ایی

 ر2722 همکارانا

 و هاامجق ایطاش

 االیاتی هایاتافیت 

  و ،هل رتی

 ر1224 همکارانا

 گعپ راه ردی ریزیبر ااه
 و ،هل رتی

 ر1224 همکارانا 

 اعابع و بجدهه تکءیص

 پع گ تجسته برای الزم

  و ،تراورز

 ر1222 همکارانا

 و دراا ی اراق م ای سازییکیان

 دراا ی   ام در ت تیض از ه جگیری
 ر1222 ،سیعنا

 اردم به یمجای هاجزش

 گردشگران با بر جرد برای

 و فرد ،دا ایی

 ر2722 همکارانا

   ام ت م  ظرفیت به تجهه

 س ات
 ر1222 ،سیعن

 زا هاارگیری و کعمرل ب تا   ام

  ارهی شده دراان بیماران

 و ،صدرامماز

 ر2722 هقارحیمیا
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 صادراتی امجق ای ایطاش
  و فرد ،دا ایی

 ر2722 همکارانا

 بیمار ارهاع تکءءی   ام

  ارهی

 و کااش،حقیقی

 ر2722 همکارانا

 ر1222 ،سیعنا گذاریسراایه هایامجق ارائه
 کادر  ارهاع   ام

 دراا ی ایحرفه

 و کااش ،حقیقی

 ر2722 همکارانا

 پع گ با ارت   هایرشمه تجسته
 همکارانا و ،هل رتی

 ر1224

 نااکا و فرهیعد ایمعدسازی

 ای بیمارارح ه ردیابی

 و کااش ،حقیقی

 ر2722 همکارانا

 اراکز از حمایت یا ایجاد

 ت قیقاتی و اماوره 

 و فرد،دا ایی

 ر2722 همکارانا 

 برای وی ه دادگاه ای

 بیماران حقجق پیگیری

  و تراورز،

 ر1222 همکارانا

 -هاجزشی هایدوره برگزاری

 پعگ فتالین برای ایاماوره

 و فرد ،دا ایی

 ر2722 همکارانا 
 گردشگری پ یس تمکی 

 و فرد ،دا ایی

 ر2722 همکارانا

  اججزهای تث یت تی ی  و

 صعتت به ورود
 ر1222 ،سیعنا

 های مایمگاه ایزبا ی

 الم  یبین 

 و ،هل رتی

 ر1224 همکارانا 

 ویزا صدور تی ی 
  و تراورز،

 ر1222 همکارانا

 وی ه هایاراق ت ادیریت

 دراان از پس

 و ،صدرامماز

 ر2722 هقارحیمیا

 تکیای تضمین و قجا ین تتیین

 ا ی هایایم ار ااه بجسی ه

 همکارانا و هل رتی،

 ر1224

  ارهی الم ءی نفارغ هذب

  ادارک پذیرش و

  ارهی ت ءی ی

 ر1222 ،سیعنا

 اسما داردهای ارتقاش و تدوین

 پع گ یرضه  در یم کردی

 و کااش ،حقیقی

 ر2722 همکارانا

  یروی هاجزش گیمرش

  یاز اجرد ا یا ی
 ر1222 ،سیعنا

  به پع گ وی ه اججزهای

 پرسماران و پزشکان
 ر1222 ،سیعنا

 اب امعاسا ایبیمه پجشی

 اقءد و ا داش شرای 

 و ،صدرامماز

 ر2722 هقارحیمیا

 هایهزاجن اهرای و طراحی

 سعجیا ار 
 ر1222 ،سیعنا

 و س ات ش رک ای تجسته

 پععگ  وی ه اعاطق
 ر1222 ،سیعنا

 برای  داا  امعجع

  ارهی بیماران  

  و ،صدرامماز

 ر2722 هقارحیمیا

 ایههفریعی ساارتکا ه قی

 رانای تءجیر ب  جد در ایران

 و ،هل رتی

 ر1224 همکارانا 

 تتیین و گردشگری بر دسازی

 پع گردشگری ا ی  مان و شتار

 و ،هل رتی

 ر1224 همکارانا 
 تضمین و قجا ین تتیین

 کیایت

 

 ر1222 ،سیعنا

 و ،تراورز

 ر1222 همکارانا 

 بر تأکید با ت  یغاتی کمپیع ای

 پع گ در ایران رقابمی ازیم ای
 ر1222 ،سیعنا

  هااع پجرتال طراحی

 س ات گردشگری

  و ،صدرامماز

 ر2722 هقارحیمیا

 های سیاستیتوصیه

یک  جع گردشگری که دارای وهجه اهممایی  به یعجانباید به گردشگری پزشکیا  ه صرفاً 
یک صعتت  گرییمه شجد و در اولجیت تجسته و حمایت دولت  به یعجانو فرهعگی استا ب که 
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ه و حمایمی داشمه و فتالیت در این یرصه را ب سیاسمگذاریقرارگیردع دولت باید بیممر  قی 
ی و ابتاد تجاری و اقمءادی در هن به رسمیت کارهفریعهای بکی  ءجصی واگذار  مایدا فرصت

هم ه  صعتمی که اعافع بییار از به یعجانای تجسته هن ک ی الزااا  الزم بر به طجرشعا مه شجد و 
 ارزهوریا اشمغالزایی و تجسته صادرا  به همراه داردا در   ر گرفمه شجدع  

ج دا شدر کمجر در ارح ه اهرا با شکیت اجاهه ای هاسیاستبا تجهه به ایعکه بییاری از 
و ابزارهای  باییت اراح یتدوین سیاسم ای ک ی برای گردشگری پزشکی کافی  ییتع ب که ا

 یز اجرد تجهه باشعدع ارزشیابی ابزارهای اهرا اط یا  اایدی  هاهناهرا و همنعین ارزیابی 
 پذیری ابزارهای سیاسمی در این ت قیقکعدا لذا ابربکمی و ااکانگیری ایجاد ایبرای تءمیم

 اجرد ارزیابی قرارگرفتع

اولجیت   ام س ات  ترینا مدراا ی به اردم ایرانا   اید از   ر دور داشت که ارائه  داا  
سا ی راست و تجسته صعتت گردشگری پزشکی حمی در بکی  ءجصیا   اید اا ع از  دات

ر های دقیق دشجد ت  ی یادال ه و در  جر شأن بیماران ایرا ی شجدع در این راسما پیمع اد ای
ای کمجر ا جام شده و با تجهه به تقاضاجرد ظرفیت تجسته گردشگری پزشکی در اعاطق اکم ف 

دار تقاضا و همنعین یرضه پای -های تجسته به   جی تع یم شج د که تجازن یرضه بجایا بر ااه
  داا  به بیماران دا  ی حاظ شجدع 

داف ها و تتیین اهامی گردشگری پزشکی کمجرا از اغراق در تتریف قاب یتدر تدوین   
 پذیرشا تت د و ایئجلیت اجریان را به همراه  دارد پرهیز شجدع بیعا ه که یمدتاً غیرواقع

انا وهجد ا یجام و اراده واحد در سااا دهی   ادهای  اتذیبا تجهه به اهمیت هماهعگی 
  ام اداری  سازیباییت   ادی امجلی یکپاریهامجلی گردشگری پزشکی بییار ا م استع لذا ای

ط گیری اربجتءمیم کاری و یعدگا گی در اراکز ه اجازیان باشد؛ هرگج اتذیسازی و هماهعگ
سازی و شاافیت  قی و حدود به حجزه گردشگری پزشکی حذف گردد و همنعین امعاسا

جد شهای ذیرب ا اجرد تجهه قرار گیردع در همین راسما پیمع اد ایا میارا  هر یک از دسمگاه
جد که ش إتکاذترا ترتی ی به بیان دقیقاراده واحدی بر تءمیما  ک ن این یرصه حاکم شجدع 

گیر ده   ایی باشد تا احممال بروض تتارضا از هم گییکمکی و یک فراا دهی واحدا تءمیم
 اصطکاک ایان   ادهای اکم ف کاهی یابدع  

های این صعتت در ایران یالی ترینا مهای زیرزایعی که هزش برای کعمرل داللی و فتالیت
باییت ت ت   ار  دقیق و صرفاً از طریق  داا  گردشگری پزشکی ایباشعدا ارائه ای

واحدهای اجاز صجر  پذیریدع بدین ترتیا ی وه بر ب  جد   ار ا اکان گردهوری اط یا  
 گرددعریزی ب یعه و پیگیری حقجق بیماران فراهم ایاجرد  یازا بر ااه



  9317زمستان ،  4 ، شماره 4 پژوهشی سیاستگذاری عمومی، دوره - فصلنامه علمی                39 

 منابع

کی ایرانع رساله دکمری تکءءیع دا مگاه ی جم پزشکی و  داا  رع طراحی الگجی گردشگری پزش2723ه اریا ی یرضا، -2

 رسا ی پزشکیع ت رانعب داشمی و دراا ی ایرانع دا مکده ادیریت و اط ع

ان صعتت گردشگری پزشکی:  اتذیرع ت  ی  2722هراا ا مجدع هقارحیمیا زهرا،ه اریا ی یرضاع فردوسیا ایتجدع کیجان -1

 عر2،2اصا انع ادیریت اط یا  س اتع در ش ر  اؤبرارائه راه ردهای 

بعدی یجاا  اربجط به تجستتته گردشتتگری دراا ی رع اولجیت2724حقیقی کااشا ا دیع ضتتیائیا ا مجدع هتاریا قاستتم، -7

 ع42-17صص  -21و  22ایرانع فء عااه اطالتا  ادیریت گردشگریع 

ای ظرفیت گردشتتگری هم جری استت ای ایران: رع ارتق2722اصتتغر،فردا حیتتنع هاویدا ستتید داریجش و فا یا ی یدا ایی -4

گذاری ا ی گردشگریع فء عااه ی می پ وهمی اطالتا  ادیریت گردشگریع سال هاممع شماره امی  ت  ی ی بر ابزارهای 

 ع14-2ع صص 22

رع صتتعتت گردشتتگری پزشتتکی در ایران : راهکارهایی برای تجستتتهع ادیریت  2722صتتدراممازا  اصتترع هقارحیمیا زهرا، -2

 ع222-214صص  3اط یا  س اتع 
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