
 بسمه تعالی

 ......استاد و همكار گرامي جناب آقا / سركار خانم ....

آینده نگاری توریسم درمانی با رویکرد برنامه ریزی سناریو مبنا   "با سالم و ضمن تقدير فراوان از شركت شما در مرحله اول دلفي پژوهش 

شصت و دو گويه ( خدمتتان ارسال مي گردد . الزم به ذكر است گويه های اين مرحله  ، پرسشنامه راند دوم )شامل"یزد( نابارورى درمان مركز  :موردى )مطالعه

 ی پاسخ های دريافتي از كلیه خبرگان يا متخصصین در راند اول دلفي مي باشد. ابر اساس آنالیز محتو

نیاز به اصالح  -از نظر شما -. در صورتیكه گويه هایدنمایمشخص " √ "با تیک زدن و درجه اهمیت آن را خواهشمند است گويه ها را با دقت مطالعه نموده 

تا پايان پژوهش با نهايت  می شود  از شما استدعاهمچنین در صورت وجود موارد ديگر ، آن را در آخر پرسشنامه اضافه نمايید .  فرموده،دارند در مقابل آن مرقوم 

 سال نمايند.دقت و سرعت به پرسشنامه های ارسالي پاسخ داده و برای مجری ار

 محل خدمت: ........................................ –........................................                                ب     تخصص: -الف 

 گویه های حاصل از آنالیز محتوا 
خیلی 
 مهم مهم

نسبتا 
 مهم

کم 
 اهمیت

بدون 
 توضیحات اهمیت

  بدون اهمیت کم اهمیت نسبتا مهم مهم خیلی مهم شهرت جهانیپزشکان حاذق و دارای  1

  بدون اهمیت کم اهمیت نسبتا مهم مهم خیلی مهم پیشرفتهای علمی در زمینه های مختلف پزشکی 2

  بدون اهمیت کم اهمیت نسبتا مهم مهم خیلی مهم وجود پرستاران با تجربه و دانش باال 3

  بدون اهمیت کم اهمیت نسبتا مهم مهم خیلی مهم ر های بین المللیایجاد مراکز درمانی با استاندا 4

  بدون اهمیت کم اهمیت نسبتا مهم مهم خیلی مهم پیشرفته همراه با استانداردهای بین المللیوتجهیزات استفاده از ادوات  5

  بدون اهمیت اهمیتکم  نسبتا مهم مهم خیلی مهم (هتلینگ بیمارستانها)ایجاد فضای مناسب در بیمارستانها 6

  بدون اهمیت کم اهمیت نسبتا مهم مهم خیلی مهم ایجاد مراکز درمانی مشترک با سایر کشورها بویژه کشورهای همسایه 7

  بدون اهمیت کم اهمیت نسبتا مهم مهم خیلی مهم امضای قرارداد همکاری با متخصصین و مراکز درمانی بین المللی 8

  بدون اهمیت کم اهمیت نسبتا مهم مهم خیلی مهم استاندار های بین المللی و اخذ گواهی نامه های الزمایجاد مراکز درمانی با  9

  بدون اهمیت کم اهمیت نسبتا مهم مهم خیلی مهم ایجاد بیمه های بین المللی کارآمد 11

  اهمیت بدون کم اهمیت نسبتا مهم مهم خیلی مهم ارائه پکیج های مختلف درمانی از لحاظ قیمت 11

  بدون اهمیت کم اهمیت نسبتا مهم مهم خیلی مهم درمان پایینقیمت هزینه های مناسب و در بعضی از مواقع  12

  بدون اهمیت کم اهمیت نسبتا مهم مهم خیلی مهم کنترل و کم کردن هزینه های جانبی 13

  تبدون اهمی کم اهمیت نسبتا مهم مهم خیلی مهم جاذبه های گردشگری باال 14

  بدون اهمیت کم اهمیت نسبتا مهم مهم خیلی مهم وجود اسپاها و چشمه های آب گرم 15

  بدون اهمیت کم اهمیت نسبتا مهم مهم خیلی مهم وجود اقلیم مناسب و چهار فصل 16

  بدون اهمیت کم اهمیت نسبتا مهم مهم خیلی مهم اجرای برنامه های گردشگری در طول زمان 17

  بدون اهمیت کم اهمیت نسبتا مهم مهم خیلی مهم ز خرید به ویژه سوغات و صنایع دستیایجاد مراک 18

  بدون اهمیت کم اهمیت نسبتا مهم مهم خیلی مهم فرهنگ باال و مهمانوازی ایرانیان 19

  بدون اهمیت کم اهمیت نسبتا مهم مهم خیلی مهم اسالمی - هم خوانی فرهنگی کشورهای همسایه با توجه به تمدن ایرانی 21

  بدون اهمیت کم اهمیت نسبتا مهم مهم خیلی مهم استفاده از طب سنتی ایرانی 21

  بدون اهمیت کم اهمیت نسبتا مهم مهم خیلی مهم وجود گردشگران مسلمانی که کشورشان از نظر علمی پایین هستند 22

  بدون اهمیت کم اهمیت نسبتا مهم مهم خیلی مهم سالمت فرهنگ سازی در بین مردم و مسئولین جهت احترام و اکرام گردشگران 23

  بدون اهمیت کم اهمیت نسبتا مهم مهم خیلی مهم تبلیغات نوین و کارآمد در عرصه های جهانی 24

  بدون اهمیت کم اهمیت نسبتا مهم مهم خیلی مهم درمانی - یتارائه پکیج های متنوع مسافر 25

  بدون اهمیت کم اهمیت نسبتا مهم مهم لی مهمخی برند سازی در زمینه درمان 26

  بدون اهمیت کم اهمیت نسبتا مهم مهم خیلی مهم طراحی سایت های اطالع رسانی به زبانهای مختلف 27

  بدون اهمیت کم اهمیت نسبتا مهم مهم خیلی مهم احداث دفاتر در داخل سفارتخانه و همکاری با رایزنهای فرهنگی ایران 28

  بدون اهمیت کم اهمیت نسبتا مهم مهم خیلی مهم سها و نمایشگاههای بین المللینفرانی و شرکت در کبرگزار 29

  بدون اهمیت کم اهمیت نسبتا مهم مهم خیلی مهم تصحیح تصویر ایران در سطح جهان 31

  بدون اهمیت کم اهمیت نسبتا مهم مهم خیلی مهم شناسایی و تعیین بازار کشورهای هدف 31

  بدون اهمیت کم اهمیت نسبتا مهم مهم خیلی مهم تدوین سند جامع گردشگری سالمت 32
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  بدون اهمیت کم اهمیت نسبتا مهم مهم خیلی مهم تعیین بودجه های خاص جهت تحقیق و پژوهش 33

  بدون اهمیت کم اهمیت نسبتا مهم مهم خیلی مهم ز درمانی موفق دنیاکای تطبیقی مرامطالعه ه 34

  بدون اهمیت کم اهمیت نسبتا مهم مهم خیلی مهم اتخاد رویکردی جهانی نسبت به درمان 35

  بدون اهمیت کم اهمیت نسبتا مهم مهم خیلی مهم بررسی و تصحیح قوانین موجود 36

  بدون اهمیت کم اهمیت نسبتا مهم مهم خیلی مهم ش خصوصی برای توسعه و ایجاد زیر ساختهااستفاده و تشویق بخ 37

  بدون اهمیت کم اهمیت نسبتا مهم مهم خیلی مهم ایجاد سیستمهای حمل و نقل درون شهری و بیرون شهری مناسب 38

  بدون اهمیت کم اهمیت نسبتا مهم مهم خیلی مهم اطالع رسانی در برنامه های آتی درمانی 39

  بدون اهمیت کم اهمیت نسبتا مهم مهم خیلی مهم دعوت از بیماران برای گذرندان تعطیالت و ادامه مراحل درمان 41

  بدون اهمیت کم اهمیت نسبتا مهم مهم خیلی مهم آموزش های الزم در زمان ترخیص 41

  دون اهمیتب کم اهمیت نسبتا مهم مهم خیلی مهم تدوین سیستم جامع فالوآپ 42

  بدون اهمیت کم اهمیت نسبتا مهم مهم خیلی مهم ارائه خالصه پرونده به بیمار 43

  بدون اهمیت کم اهمیت نسبتا مهم مهم خیلی مهم مشخص کردن گروه معتمد پزشکی در کشور بیمار 44

  همیتبدون ا کم اهمیت نسبتا مهم مهم خیلی مهم ارتباط مستمر و موثر با گردشگران سالمت 45

  بدون اهمیت کم اهمیت نسبتا مهم مهم خیلی مهم وجود روانشناس در تمام مراحلی درمان 46

  بدون اهمیت کم اهمیت نسبتا مهم مهم خیلی مهم در طول پروسه درمان امکان دسترسی به پزشک معالج و کادر درمان 47

  بدون اهمیت کم اهمیت نسبتا مهم مهم همخیلی م آشنایی پرسنل درمان با نحوه برخورد با گردشگر سالمت 48

  بدون اهمیت کم اهمیت نسبتا مهم مهم خیلی مهم آشنایی مقدماتی پرسنل و کار درمان با زبانهای انگلیسی و عربی 49

  بدون اهمیت کم اهمیت نسبتا مهم مهم خیلی مهم ایجاد امکانات برای انتقال امن و سریع بیماران 51

  بدون اهمیت کم اهمیت نسبتا مهم مهم خیلی مهم برای بیمارستانها درمان عمتدوین سیستم جا 51

  بدون اهمیت کم اهمیت نسبتا مهم مهم خیلی مهم ان  بیمارایجاد امکانات مناسب برای حضور خانواده و همراه 52

  بدون اهمیت کم اهمیت نسبتا مهم مهم خیلی مهم پذیرش سریع و آسان و تدوین سیستم نوبت دهی مجازی 53

  بدون اهمیت کم اهمیت نسبتا مهم مهم خیلی مهم جسمی بیماران های رژیم غذایی متناسب با فرهنگ و نیاز 54

  بدون اهمیت کم اهمیت نسبتا مهم مهم خیلی مهم راه اندازی سیستم کارتهای اعتباری بین المللی 55

  بدون اهمیت کم اهمیت مهمنسبتا  مهم خیلی مهم ایجاد و معرفی صرافی های معتبر 56

  بدون اهمیت کم اهمیت نسبتا مهم مهم خیلی مهم وجود هتل ها و رستورانهای مجلل و بین المللی 57

  بدون اهمیت کم اهمیت نسبتا مهم مهم خیلی مهم توسعه مراکز رفاهی، تفریحی و گردشگری در کنار مراگز درمانی 58

  بدون اهمیت کم اهمیت نسبتا مهم مهم خیلی مهم انحذف ویزا با کشورهای دوست و مسلم 59

  بدون اهمیت کم اهمیت نسبتا مهم مهم خیلی مهم تامین امنیت گردشگران سالمت 61

  بدون اهمیت کم اهمیت نسبتا مهم مهم خیلی مهم صدور ویزای گردشگری سالمت 61

  بدون اهمیت کم اهمیت نسبتا مهم مهم خیلی مهم تسهیالت ویژه ورود و عدم سخت گیری های بی مورد 62

A  بدون اهمیت کم اهمیت نسبتا مهم مهم خیلی مهم  

B  بدون اهمیت کم اهمیت نسبتا مهم مهم خیلی مهم  

C  بدون اهمیت کم اهمیت نسبتا مهم مهم خیلی مهم  

 

.خدمتتان ارسال مي گردد اجماع نهايي خبرگان مجدداً برای ، جمع بندی و زآنالیالزم به ذكر است نتیجه اين مرحله )راند دوم دلفي( پس از ضمن تشكر مجدد، 
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 كارشناس ارشد مديريت استراتژيک                                         
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