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 ( :Business Plan)  تعریف برنامه کاری

  ( که در آن :FSاقتصادی ) –گزارشات توجیهی فنی 

 میزان و نحوه مشارکت شرکاء در مدیریت و تامین منابع تعیین شده باشد. .1

 مدت اجرای طرح و سازماندهی روش سرمایه گذاری تعیین شده باشد.چگونگی و محل تامین منابع مالی در طول  .2

 ز صورت گرفته باشد.الزم برای کسب دانش فنی مورد نیا توافقات .3

 تضمین فروش محصوالت به مشتریان بعمل آمده باشد. .4

  هر گونه الزامات اجرائی جهت تحقق تولید و فروش محصول فراهم شده باشد. .5

 

 ( شناخته می شود.BPبعنوان  طرح تجاری کسب و کار )             

 

 

 

 شناخت محصول :-1

 

 : نی و کاربرد آن (فمعرفی محصول) شامل مشخصات عمومی،  -1-1

توانبخشی مجازی به عنوان یک رویکرد جدید برای توانبخشی اندام فوقانی بیماران سکته مغزی مورد استفاده قرار می گیرد.در این 

با استفاده با از بازیهای مبتنی بر واقعیت مجازی به عنوان یک روش مکمل در درمان و بازتوانی اندام فوقانی بیماران سکته  رویکرد

حرکات مورد استفاده در این بازی ها برای توانبخشی براساس مراحل بهبودی برانستروم مغزی در کنار سایر روش ها استفاده می شود.

اس این حرکات طراحی شده اند و بیماران سکته مغزی با توجه به میزان توانایی در انجام حرکات از این است.که تعداد  بازی براس

 یعنی است، پلتفرمه چند ساز بازی موتور یک یونیتی( انجام شد.5.3طراحی بازیها در محیط یونیتی )ورژن  بازیها استفاده می کنند.

 boo و c#  ،javascript . این موتور از زبان های برنامه نویسیکند ایجاد را زیبا موجود های پلتفرم از بسیاری برای تواند می

پشتیبانی می کند و قادر است برای پلتفرم های ویندوز، مک،لینوکس،آی اُ اس،آندروید،وب و فلش خروجی بدهد همچنین بازی 

 
 مرکز رشد فناوری سالمت

 

 رشد فرم بررسی برنامه کاری جهت ورود به مرکز
 کد مدرک :

 شماره بازنگری :

 تاریخ بازنگری :

 دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران:  موسسه اینام هسته 

 توانبخشی مجازی برای اندام فوقانی بیماران سکته مغزی:  دهیا عنوان



هم چنین از سنسور  .هم چنین یونیتی قابلیت پشتبانی از کینکت را هم دارد .های چندنفره و شبکه ای را نیز پشتبانی می کند

و از زبان سی شارپ جهت کدنویسی در محیط مونو کامپایلر یونیتی  (جهت ردیابی حرکات استفاده شد.360ایکس باکسکینکت )

و همچنین در منازل  ،بیمارستانها،ینک هااین بازیها به عنوان یک روش مکمل در کنر سایر روشهای فیزیوتراپی در کلاستفاده شد .

 بیماران سکته مغزی مورد استفاده قرار بگیرد.

 

 

 چه افراد، شرکت ها یا سازمان هایی هستند؟متقاضیان این محصول / خدمت  -2-1

این بازیها برای توانبخشی اندام فوقانی بیمران سکته مغزی طراحی شده اند.حتی برای شکستگی ها در ناحیه ندام فوقانی نیز می 

و حتی در منزل بیماران نیز میتوان ،بخش های فیزیوتراپی در بیمارستانها،تواند موذد استفاده قرار بگیرد.در کیلینک های توانبخشی 

 ده کرد.استفااز این بازیها 

 

 آیا محصول یا کاالی جایگزین جهت این محصول وجود دارد؟ )لطفا نام ببرید( -3-1

 خیر محصول جایگزین وجود ندارد.

 

 

آیا مشابه این طرح )محصول/خدمت( توسط تولید کنندگان یا محققان دیگر در ایران انجام می شود؟د)لطفا نام  -4-1

 ببرید(

 نمونه مشابه در ایران ندارد.این محصول در ایران کامال جدید بوده و 

 

 

های رقیب داخلی و خارجی مقایسه کنید و  مشخصات این طرح )محصول/خدمت (را با انواع محصوالت شرکت -5-1

 مزایای رقابتی آن را در ارتباط با کیفیت، قیمت، مشخصات فنی و ... بیان کنید.

م برای شناسایی حرکات تروه از روش استاندارد  برانسدر مقایسه با محصوالت مشابه خارجی استفا مهمترین ویزگی این محصول

توانبخشی و همچنین تنوع حرکات و محتوای بازیها و نزدیک بودن محتوای بازیها به فعالیت های روزانه افراد است.همچنین در این 

 بازیها از سنسور کینکت برای ردیابی حرکات استفاده شد که از لحاظ هزینه مقرون به صرفه است.

 

 

 نام و مشخصات سه شرکت تولید کننده خارجی )مارک تجاری( موجود این طرح را بنویسید. -6-1
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 بررسی فنی و تکنولوژی :-2

 مشخصات فنی محصول پیش بینی شده در برنامه تولید را بطور دقیق مشخص فرمائید.   -2-1

 

کلیات روش تولید ) مهندسی معکوس، روش تولید و انتخاب تکنولوژی مورد نظر را دقیقا مشخص فرمائید )    -2-2

 طراحی از ابتدا، بهینه سازی تولید موجود و ... ( نمودار کلی گردش کار، نحوه کنترل کیفی ( -مونتاژ

 برای تواند می یعنی است، پلتفرمه چند ساز بازی موتور یک یونیتی( انجام شد.5.3محیط یونیتی )ورژن  ازطراحی بازیها برای 

پشتیبانی می کند  boo و c#  ،javascript . این موتور از زبان های برنامه نویسیکند ایجاد را بازی موجود های پلتفرم از بسیاری

و قادر است برای پلتفرم های ویندوز، مک،لینوکس،آی اُ اس،آندروید،وب و فلش خروجی بدهد همچنین بازی های چندنفره و شبکه 

ایکس هم چنین از سنسور کینکت ) .قابلیت پشتبانی از کینکت را هم دارد هم چنین یونیتی .ای را نیز پشتبانی می کند

، سنسور عمقی، و چند الیه میکروفون توانایی ردیابی RGBاین سنسور دارای دوربین  (جهت ردیابی حرکات استفاده شد.360باکس

اجازه تعریف و تشخیص حرکات بدن کاربر حرکات سه بعدی بدن، توانایی تشخیص صورت و صدا  را  دارد.این خصوصیات به کینکت 

و از زبان سی شارپ جهت  .را می دهد،و اینکه مهمترین خصوصیت کینکت نیاز نداشتن به استفاده از هرگونه وسیله پوشیدنی است

راپی در ر سایر روشهای فیزیوتااین بازیها به عنوان یک روش مکمل در کنکدنویسی در محیط مونو کامپایلر یونیتی استفاده شد .

 و همچنین در منازل بیماران سکته مغزی مورد استفاده قرار بگیرد. ،بیمارستانها،کلینک ها

 

وضعیت فعلی دانش فنی و تکنولوژی طرح را مشخص کنید. در صورتی که نیاز به انتقال تکنولوژی هست چه    -2-3

 گرفته است. مقدماتی جهت ارتباط و عقد قرارداد با دارندگان دانش فنی تاکنون صورت

 برای این محصول نیاز به انتقال تکنولوژی خاصی نیست.

 

 روند تغییرات برای تکنولوژی این محصول در دنیا را بیان کنید.   -2-4

این نوع محصول روز به روز در حال پیشرفت است زیرا با پیشرفت فناوری هایی مانند واقعیت مجازی و افزوده و استفاده 

حوزه سالمت، می توان کاربردهای زیادی از آن ها را ایجاد کرد از کارهای منزل گرفته تا همه  از این فناوری ها در

 کاربردهای دیگر که به نوعی با سالمت فرد می تواند ارتباط داشته باشد.



برای  چه ماشین آالت و تجهیزات اصلی برای تولید محصول نیاز دارید؟ کدامیک را تهیه کردید: چه برنامه ریزی    -2-5

 تهیه بقیه موارد دارید.

دستگاه کینکت و یک لپ تاپ. هر دو تهیه شده است. وسیله دیگری نیاز نیست زیرا نمونه آماده است و آماده استفاده 

 است.

 

 مواد و قطعات اصلی مورد نیاز محصول و منابع تامین آنها را مشخص کنید.   -2-6

 و اداپتوار کینکت  (2 ورژنسنسور کینکت )

 

 نام ومشخصات قطعاتی که نیاز به ورود از خارج دارند. کدامیک در بازار ایران بطور مستمر یافت می شوند؟    -2-7

 که در بازار ایران یافت می شود.ینکت و اداپتور آن است برای اجرای بازیها و ردیابی حرکات نیاز به استفاده از سنسور ک

 

 

 نیاز تولید چیست؟ چگونه و چه وقت تهیه می شود. کارگاه و زیر بنای ساختمانی مورد    -2-8

 کارگاه و زیر بنای ساختمانی خاصی نیاز نیست.

 

 

نیروی انسانی فنی مورد نیاز تولید و تخصص آنها را به تفکیک بیان کنید. چه هماهنگی در جهت تهیه آن انجام     -2-9

 داده اید.

بازی سازی برای طراحی بازیها و همچنین مشاور فیزیوتراپ برای تعیین برای طراحی بازیها به یک برنامه نویس و آشنا با 

در تهیه این بازی ها از مشاوره متخصصین فیزیوتراپی در همه مراحل استفاده شده  حرکات و ارزیابی بازیها نیاز است.

 است.

 

 فرآیند تولید و تکمیل محصول / خدمت را بطور خالصه شرح دهید.    -2-10

 (مرحله بعد از ارزیابی 2(مرحله قبل از ارزیابی 1بازیها به دو مرحله تقسیم می شود. فرآیند تولید
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در مرحله اول برای طراحی بازی مبتنی بر واقعیت مجازی ابتدا چگونگی انجام توانبخشی بیماران سکته مغزی، از طریق کتب و 

در توانبخشی اندام فوقانی بیماران سکته مغزی بر اساس مقاالت تخصصی، شناسایی شد.  تعدادی از تمرینات درمانی مورد کاربرد 

یکی از روش های درمانی متداول )روش برانستروم( انتخاب شد. سپس محتوای بازی شامل تمرینات درمانی مورد کاربرد در توانبخشی 

تهیه شد و از طریق ایمیل به  اندام فوقانی بیماران سکته مغزی که بر اساس روش برانستروم بود که این موارد به صورت چک لیستی

نفر از اساتید فیزیوتراپ به منظور بررسی و نقد میزان اثرگذاری بالینی، ارسال شد.  فیدبک های اساتید جمع آوری شد.  با توجه  9

ا تمرینات ؛ مجدد "نقد داشتند "به این که تعدادی از اساتید بر اختصاصی نبودن یا نداشتن اولویت برخی از تمرینات انتخاب شده،

شد.  آنگاه تمرینات محتوای بازی  همی پلژی بالغ و پیشنهادات برخی اساتید بازنگریبر اساس مراحل بهبودی حرکتی بیماران 

بر اساس روش برانستروم طراحی شدند. سپس مجددا نظر اساتید کامپیوتری، به طور اختصاصی در سه مرحله از مراحل بهبودی بیمار 

ین تمرینات اخذ شد.  و سپس در این مرحله برای تعیین ویژگی های الزم برای بازی مبتنی بر واقعیت مجازی فیزیوتراپ در مورد ا

از نظر متخصصین طراحی بازی های کامپیوتری یک پرسشنامه دیگر حاوی ویژگی های الزم برای بازی های کامپیوتری طراحی شد.  

به منظور بررسی روایی سواالت این دو پرسشنامه از نفر بازیساز ارسال شد.   11 نفر از اساتید فیزیوتراپ و 9این پرسشنامه نیز به 

( قابل قبول برای CVRحداقل مقدار شاخص نسبت روایی محتوای) طبق این شاخص، استفاده شد.  1شاخص نسبت روایی محتوایی

در صد باشد و مقادیر کمتر از این از روایی برخوردار نمی باشند و همچنین حداقل مقدار شاخص  ٪78نفره بایستی  9نمونه های 

. در این مرحله (35)باشد٪42نفره برای تحلیل محتوای بازیها بایستی  20( قابل قبول برای نمونه های CVRنسبت روایی محتوای)

از سنسور  ( انجام شد.3. 5بازیها در محیط یونیتی )ورژن  با توجه به نتایج حاصل از تحلیل پرسشناه ها بازیها طراحی شدند. طراحی

، سنسور عمقی، و چند الیه میکروفون RGBاین سنسور دارای دوربین  (جهت ردیابی حرکات استفاده شد. 360ایکس باکسکینکت )

تاب لنوو)مدل جی توانایی ردیابی حرکات سه بعدی بدن، توانایی تشخیص صورت و صدا را دارد و همچنین از یک دستگاه لب 

نفر فیزیوتراپ مرحله قبل استفاده کرده و  9در ابتدا از همان  مرحله بعد از طراحیدر  گیگابایت،( استفاده شد .4،رم 7،ویندوز 50

سال (سکته مغزی مزمن را انتخاب کرده و بیماران مزمن سکته مغزی  52مرد، با میانگین سنی  6زن و  4بیمار ) 10سپس تعداد 

طالعه شامل بیمارانی بودند که با استفاده از تمرینات فیزیوتراپی استاندارد به یک سطح از بهبودی رسیده بودند و بهبودی در این م

بیشتری حاصل نشده بود و هدف ما اضافه کردن این بازیها به عنوان یک روش مکمل و استفاده کردن همزمان از این بازیها برای 

ستاندارد بود.جلسات درمانی برای بیماران ترکیبی از هردو روش )بازیهای مبتنی بر واقعیت مجازی و توانبخشی در کنار فیزیوتراپی ا

دقیقه به انجام تمرینات فیزیوتراپی استاندارد می پرداختند .سپس از بازیها برای  30فیزیوتراپی استاندارد( بود.ابتدا بیماران به مدت 

 3جلسه ،  10-8بعد بود،به مدت ) –پی استفاده می شد. نوع مداخله که به صورت قبل توانبخشی بیماران و انجام حرکات فیزیوترا

جلسه خود را تکمیل نمودن. اندازه گیری توانایی انجام  8دقیقه( به طول انجامید.که همه بیماران  45روز در هفته و هر بار به مدت 

به صورت  MMASحرکات شانه،آرنج و مچ دست با ابزار گونیامتری و تست  مراحل بهبودی برانستروم،اسپاسیتی با استفاده از تست 

 SPSSو همچنین از یک  پرسشنامه جهت رضایت سنجی بیماران استفاده گردید.درنهایت دادها در نرم افزار  جام شد ،قبل و بعد ان

 مورد تحلیل قرار گرفت.

 

  ل تولید و تحویل کاال به مشتری () مراح. لید را ارائه دهیدبرنامه زمانی اجرای تو   -2-11

                                                           
1 Content Validity Ratio 



 شد. د انجام شد که حدود یکسال زمان صرف تهیه نمونه اولیهاین محصول در قالب یک پایان نامه در مقطع ارش

 

 

 ارزیابی مالی و اقتصادی :-3

) شامل ماشین آالت، تجهیزات فنی و اداری، هزینه ساختمان و تاسیسات، هزینه دانش  2تدر این بخش برآورد سرمایه ثاب

فنی ( و سرمایه در گردش، هزینه های تولید و قیمت تمام شده بررسی می شود. خواهشمند است جدول زیر را با دقت 

 و پس از بررسی و تحقیق الزم تکمیل بفرمائید.

 

چه کسی سرمایه گذاری  ورد هزینه ارزیبرآ برآورد هزینه ریالی  نوع هزینه

 می کند

ماشین آالت و تجهیزات  سرمایه ثابت مورد نیاز. 1

 اصلی

خرید کینکت 

حدود یک میلیون 

 تومان

 اساتید تیم پژوهش -

 ابزارها و تجهیزات فنی

 ساختمان و کارگاه

 تاسیسات فنی و زیربنائی

 - - - ساالنه هزینه استهالک. 2

سه متخصصین در  هزینه دانش فنی . 3

حوزه های مختلف 

شامل مدیریت 

اطالعات سالمت، 

فیزیوتراپی و 

برای  برنامه نویس

تولید این محصول 

 نیاز است.

 تیم پژوهش اساتید -

    داریهزینه های پروژه ای و مشاوره ای قبل از بهره بر. 4

 - - - طراحی صنعتی  هزینه تولید. 5

 مکانیکقالب و 

                                                           
: وجوهی که در دارایی های ثابت برای بلند مدت ) بیش از یکسال ( باید سرمایه گذاری شوند. این سرمایه جهت خرید و تامین سرمایه ثابت  2

 تولید قابل استفاده نیست.قطعات و یا هزینه های اجرائی 
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مواد و قطعات برای یک 

 نمونه

حقوق و دستمزد تولید 

 یک نمونه

هزینه پیمانکاری تولید 

 یک نمونه

هزینه تمام شده  یک نمونه در تولید انبوه تولید هزینه تمام شده. 6

طراحی یک نمونه 

اولیه بدون هزینه 

نیروی انسانی های 

میلیون  5حدود 

 تومان است.

  

 

 

 

 

 : بررسی بازار-4

بازار جهانی، مشتریان عمده،  –بازار  -جایگاه بین المللی محصول یا طرح چیست؟ ) شامل تولید کنندگان عمده    -4-1

 ظرفیت بازار(

در سطح بین المللی نیز برای این محصول مشتری وجود دارد. آقای دکتر انصاری که در مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی 

پزشکی تهران حضور دارند و در این کار نیز مشارکت داشته اند برای بیماران خارجی و به خصوص کشورهای دانشگاه علوم 

 عربی نیز تبلیغاتی انجام داده اند که در آینده این تبلیغات و بازاریابی گسترده تر خواهد شد.

 

 

بازار داخلی هستند؟ ) با ذکر نام تولید وارد کنندگان عمده محصول مشابه در ایران چه کسانی و با چه سهمی در    -4-2

 کننده خارجی و شرکت نمایندگی داخلی (

 ای در این زمینه وجود ندارد. شرکت وارد کننده ،با توجه به جدید بودن روش در توانبخشی

 

 

 ردات محصوالت مشابه تعداد واردات در سه سال گذشته چه میزان بوده است؟در صورت وا   -4-3

 اتی ندارد.این محصول وارد

 



 

 

 در صورت تولید محصوالت مشابه در داخل تعداد تولید ساالنه توسط آنها چه میزان است؟    -4-4

 این محصول تولید مشابه داخل ندارد.

 

 

در صورت تولید محصوالت مشابه در داخل ظرفیت تولید شرکت های موجود چه میزان است؟ ) ظرفیت های    -4-5

 بالقوه (

 د مشابه داخل ندارد.این محصول تولی

 

 

 نیاز ساالنه کشور و تقاضای داخلی برای این محصول چه میزان است؟   -4-6

 طبق نظر متخصصین فیزیوتراپی این نیاز زیاد است. 

 

 

 در صورت وجود بازارهای صادراتی تعداد و مقصد صدور این محصول چیست؟   -4-7

 کشورهای عربی مانند عمان، عربستان و ...

 

 

 

 (رد کمبود با مقایسه عرضه و تقاضابرآو. )با توجه به اطالعات فوق تقاضای فعلی بازار را چگونه ارزیابی می کنید   -4-8

 

 

 



9 
 

 

 تقاضای سال های آتی را چگونه ارزیابی می کنید.   -4-9

 

 

 

 

از این محصوالت  دام شرکت یا سازمان را می شناسید یا هماهنگ کرده اید تا در حال حاضر متقاضی تعدادیک   -4-10

 باشند ) با ذکر نام و مشخصات مشتری، نوع هماهنگی صورت گرفته، و تعداد نیاز (

 

 : بررسی قیمت-5

 ارزیابی مالی و اقتصادی و اطالعات بازار تکمیل نمایید.بخش بر اساس اطالعات جدول  جدول زیر را -5-1 

 

 مالحظات به ریال 

   قیمت تمام شده یک نمونه تولیدی

   هزینه نگهداری و گارانتی

هزینه های اداری توزیع و فروش 

 سرانه

  

   هزینه تبلیغات سرانه

   سرانه3سود سرمایه گذاری 

سایر هزینه ها بصورت سرانه ) نام 

 ببرید (

  

   

   

   سود پیشنهادی

                                                           
: به معنی سود قابل انتظار توسط سرمایه گذار ریالی تولید می باشد. درصد سود بر اساس روال جاری بانک تعیین شود.  سود سرمایه گذاری 3

 بنابراین سود سرمایه گذاری سرانه برای هر دستگاه محاسبه می شود. میزان سرمایه مورد نیاز سرمایه گذاری به طور میانگین جهت هر نمونه
بر تعداد تولید ساانه تقسیم شود و حاصل با  3و جدول بخش  4و  3و  2جهت محاسبه این سرمایه مجموع ردیف های تولیدی محاسبه می شود. 

 هزینه تولید جمع شود.



   قیمت فروش پیشنهادی

 

 

واردات و قیمت های مربوطه را در سه سال گذشته بررسی قیمت ارزی نمونه مشابه خارجی چه میزان است؟ )   -5-2

 کنید (

 

 

 

 قیمت فروش محصوالت مشابه تولید داخل چقدر است؟ ) با ذکر نام شرکت (   -5-3

 : حقوقی و قانونیبررسی -6

 آیا موافقت اصولی برای راه اندازی تولید نیاز است؟ آیا آن را تهیه کرده اید.  -6-1

 خیر

 

 

مجوز سازمان های ناظر مثل محیط زیست، انرژی اتمی، ......................................جهت تولید نیاز است؟ کدامیک آیا   -6-2

این محصول نیازی به این مجوزها ندارد. فقط الزم است متخصصین فیزیوتراپی کار را تایید کنند که  را تهیه کرده اید.

 صول گرفته شده است.قبال تاییدیه ها در مرحله ارزیابی مح

 

 

 آیا محصول نهائی نیاز به مجوزهای اخالقی و یا پزشکی برای ساخت، تست و یا بکارگیری دارد؟  -6-3

 خیر

 

آیا بکارگیری محصول نهائی مستلزم دریافت مجوز استاندارد از سازمان های داخلی ) مثل موسسه استاندارد،   -6-4

 یا ... ( می باشد؟ کدامیک را دریافت کرده اید. آزمایشگاه رفرانس، اداره کل تجهیزات و

 خیر
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 د(با ذکر نام مشخص فرمائیشده است؟ )  Patentآیا طرح یا محصول توسط افراد دیگر داخل و یا خارج ثبت و یا   -6-5

 خیر

 

و یا صنعت  قظعات، دولتآیا محصول هیچ گونه انحصاری دارد؟ ) انحصار در تجهیزات و ماشین آالت مورد نیاز،   -6-6

 خاص (

 خیر

 

آیا هیچ گونه الزامات و ضرورت های مرتبط با دانش فنی ) مثل عالئم تجاری، حق ثبت، تست ها، ...... ( برای این   -6-7

 محصول وجود دارد؟ ) نام ببرید (

عت دانشگاه این محصول قبال در شرکت دانش بنیان مدیران توسعه سالمت پارسی تیراژه تحت نظارت دفتر ارتباط با صن

 علوم پزشکی تهران ثبت شده است.


