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چکیده:
در طی دهههای اخیر ،با توجه به ماهیت و پیچیدگی فناوری و نوآوری در صنایع برتر مانند صنایع دارویی ،همکاریهای
فناورانه و نوآورانه بین نهادهای متولی رشد چشمگیری یافته است .بسیاری از مطالعات علمی در پی افزایش اثربخشی و
کارایی این همکاریها از روشهای مختلف بودهاند .یکی از این روشها استفاده از نهادهای میانجی بهعنوان حلقه واسط
بین نهادهای متولی باهدف افزایش اثربخشی و کارایی همکاریها با استفاده از یکسری کارکردها و نقشهای خاص بوده
است .متأسفانه در کشور نهادهایی که نقش میانجی را در صنایع دارویی ایفا میکنند بسیاری از این کارکردها را موردتوجه
قرار ندادهاند؛ لذا هدف این مقاله شناسایی کارکردهایی است که مورد غفلت نهادهای میانجی دارویی داخلی قرارگرفتهاند.
این مقاله در پی یافتن جوابهایی برای سه پرسش اصلی خود است -1 :نهادهای میانجی خارجی حوزه دارویی چه
کارکردهایی ایفا میکنند؟  -2نهادهای میانجی داخلی دارویی چه کارکردهایی دارند؟ و  -3نهادهای میانجی داخلی
دارویی چه کارکردهایی باید داشته باشند؟ برای پاسخگویی به پرسشهای فوق سه نهاد میانجی که در حوزه دارویی در
کشورهای پیشرفته فعالیت میکنند شناساییشده و کارکردهای آنها احصاء شده است .همچنین در این مرحله
کارکردهای نهادهای میانجی بر اساس نظرات برخی از صاحبنظران نیز بررسیشده است .در مرحله بعد سه نهاد میانجی
دارویی داخلی مطالعه شده و کارکردهای ایشان با کارکردهای نهادهای میانجی خارجی و کارکردهای مدنظر صاحبنظران
مقایسه و تحلیلشده است .در بخش نتیجهگیری نیز کارکردهای استاندارد گذاری در حوزه دارویی ،ارائه خدمات
مشاورهای (به شرکتهای حاضر در حوزه دارویی) ،فعالیتهای مربوط به تنظیم گری ،فعالیتهای مربوط به حقوق
مالکیت فکری ،همکاری با صنعت و بخش خصوصی ،فعالیتهای مربوط به نوآوری و برقراری ارتباط بین بنگاهها بهعنوان
کارکردهای مغفول در نهادهای میانجی داخلی شناسایی شدند.
کلیدواژه :علم و فناوری ،نهادهای میانجی ،کارکردهای سازمانهای میانجی ،نهادهای دارویی ،تنظیمگری

1پژوهشگر پژوهشکده مطالعات فناوری و دانشجوی دکتری سیاستگذاری علم و فناوری دانشگاه تهران.
2دانشجوی دکتری سیاستگذاری علم و فناوری دانشگاه تهران.
3عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور .دانشجوی دکتری سیاستگذاری علم و فناوری دانشگاه تهران.
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 )1مقدمه
در تعاریف رایج ،نقش واسطهگری سازمانهای میانجی مبنا قرارگرفته است .این بخش از ادبیات به نقش نهادهای میانجی در
ایجاد پیوند بین بنگاهها متمرکزشده است .بر اساس آن سازمان میانجی به سازمانهایى اطالق میشوند که در یك شبکه از
بازیگران در یك بخش صنعتى فعالیت نموده و با تقویت بنگاههاى موجود در آن شبکه ،در شکلگیری نوآورى و تجارى شدن
آن مؤثر هستند ] .[1این سازمانها بهعنوان کارگزار و یا واسطه بین دو یا چند بنگاه فعالیت مینمایند و موجب سرعت
بخشیدن به نوآورى جمعى میگردند .در ادبیات علمى تعابیری مانند میانجى تحقیق و توسعه ،میانجى نوآورى و نظایر آن بکار
برده میشود ] .[1,2هاولز میانجیهای نوآوری را به این صورت تعریف میکند" :سازمانی که بهعنوان یك کارگزار یا واسطه در
مراحل مختلف فرایند نوآوری بین دو یا چند بازیگر عمل میکند" درصورتیکه این نهادها بتوانند کارکردهای مناسبی در
حوزههای مختلف ایفا کنند میتوانند باعث رشد و توسعه آن حوزه مدنظر شوند] .[1یکی از حوزههایی که توانسته است در طی
دهههای اخیر رشد فراوانی داشته باشد ،حوزه صنایع دارویی است :لذا این نوشتار در پی پاسخ دادن به سه سؤال اساسی است:
 -1نهادهای میانجی خارجی حوزه دارویی چه کارکردهایی ایفا میکنند؟
 -2نهادهای میانجی داخلی دارویی چه کارکردهایی دارند؟
 -3نهادهای میانجی داخلی دارویی چه کارکردهایی باید داشته باشند؟
برای یافتن پاسخ سؤاالت فوق کارکردهای سه نهاد میانجی دارویی داخلی و سه نهاد میانجی دارویی خارجی بررسیشدهاند .در
بخش نتیجهگیری کارکردهای هر شش نهاد مقایسه شده و به سؤاالت تحقیق پاسخدادهشده است .همچنین در ابتدای تحقیق
کلیاتی در مورد آمار صنعت دارو ،وضعیت صنایع دارویی در جهان و ایران آورده شده است.
 )2صنایع دارویی در جهان
بهطورکلی میتوان تاریخچه صنعت داروسازی را به سه دوره عمده تقسیم کرد .دوره اول تقریباً مربوط به سالهای -1945
 1850است .در این دوران ،توسعه داروهای جدید کمی رخداده و درعینحال پژوهشهای بسیار اندکی نیز بر اساس روشهای
نسبتاً ابتدایی انجامشده بود .در ادامه ،توسعه و پیشرفت باال در تولید پنیسیلین به هنگام جنگ جهانی دوم ،منجر به ظهور
دوره دوم تکامل این صنعت گردید که میتوان آن را بهصورت قراردادی به سالهای  1945تا  1990منسوب دانست .این دوران
با رسمی شدن مؤسسات و نهادها در برنامههای تحقیق و توسعه و نیز سرعت نسبتاً باالی معرفی داروهای جدید ،مشخص
میگردد .در اوایل این دوره صنعت داروسازی تا حد زیادی بهعنوان یك روش برای کشف و یافتن داروهای جدید محسوب
میشد ،اما در دهه هفتاد ،صنعت داروسازی به سمت کشف "هدایتشده" دارو و یا "توسعه و تکامل دارو بهواسطه طراحی"
تغییر مسیر داد ،این مسیر که خود یك روش پژوهشی است ،اساساً بر پایه پیشرفت درزمینه بیوتکنولوژی مولکولی ،داروشناسی
و آنزیم شناسی است .دوره سوم این صنعت درواقع ریشه در دهه هفتاد میالدی دارد اما تکمیل این دوره تا این اواخر و به
هنگام پیدایش و استفاده وسیع از ابزارهای مهندسی ژنتیك در تولید و کشف داروهای جدید ،به درازا انجامیده است .در ادامه
این بخش ،سه دوره مذکور بهتفصیل موردبررسی قرار خواهند گرفت [.]5
تاریخچه دورة اول (:)1850-1945
تولد صنعت داروسازی مدرن را میتوان در اواسط قرن نوزدهم و همزمان با ظهور صنعت رنگ مصنوعی در آلمان و سوئیس،
جستجو کرد .در آن دوران ،سوئیس و آلمان مراکز پیشرو صنعت رنگ مصنوعی محسوب میشدند و این امر تااندازهای به دلیل
قدرت و توانایی دانشگاههای المان در حوزه شیمی آلی ،و بخشی دیگر به خاطر نزدیکی بازل به مناطق تولید منسوجات و
ابریشم در آلمان و فرانسه بود .در دهه  ،1880اثرات دارویی و درمانی مواد رنگی و سایر مواد شیمیایی آلی کشف گردید.
بنابراین پسازاین امر در قرن نوزدهم ،ابتدا شرکتهای شیمیایی سوئیسی و آلمانی مانند سیبا ،بایر ،ساندوز و  ...بهواسطه
قدرتشان در حوزههای تکنیکی شیمی آلی و رنگدانهها شروع به تولید دارو (معموالً بر اساس مواد رنگی مصنوعی) نمودند.
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بهعنوانمثال ،سالیسیلیك اسید (آسپیرین) برای اولین بار در سال  1883توسط شرکت آلمانی بایر تولید شد .در ایاالتمتحده
و انگلستان ،داروسازی و تولید انبوه دارو در اواخر قرن نوزدهم آغاز شد .باوجوداین ،الگوی توسعه در جهان انگلیسیزبان کامالً
از آلمان و سوئیس متفاوت بود .درحالیکه فعالیتهای دارویی سوئیسی و آلمانی تمایل به ظهور شرکتهای بزرگتر
تولیدکننده مواد شیمیایی داشتند ،ایاالتمتحده و انگلستان شاهد تولد تولیدکنندههای داروهای بودند .تا زمان جنگ جهانی
اول ،شرکتهای آلمانی با تولید حدود  %80محصوالت دارویی ،صنعت داروسازی جهان را تحت سلطه خود داشتند .در
سالهای اولیه این دوران ،صنعت داروسازی ارتباط قوی و محکمی با علوم ( رشتههای مرتبط با منطق ،ریاضیات و آمار و )...
نداشت .تا دهه  1930و زمانی که سولفانامیدها کشف شدند ،شرکتهای داروسازی ،تعداد کمی از تحقیقات رسمی را بر عهده
گرفتند .در آن زمان اغلب داروهای جدید بر اساس مواد شیمیایی آلی موجود و یا از منابع طبیعی مانند گیاهان ،تولید
میگردید و آزمایشهای علمی محدودی برای حصول اطمینان از میزان ایمنی و کارایی آنها صورت می گرفت .جنگ جهانی
دوم و نیازهای زمان جنگ برای آنتی بیوتیك ،سبب انتقال و تحول صنعت دارو به تجارت قدرتمند و فشرده تحقیق و توسعه
گردید .با وجود آن که پنی سیلین و خواص آنتی بیوتیکی آن در سال  ،1928توسط الکساندر فلمینگ کشف شده بود اما در
دهه  1930تنها در مقیاس آزمایشگاهی تولید و تقریبا بهصورت انحصاری برای اهداف آزمایشی مورد استفاده قرار می گرفت .با
وقوع جنگ جهانی دوم ،دولت آمریکا تحقیقات گستردهای را برای تولید وسیع این دارو با تمرکز بر روی تکنیك های تولید
تجاری و تجزیه و تحلیل ساختار شیمیایی آن سازماندهی نمود [.]5
ساختار صنایع و الگوهای رقابت در دوره دوم :1945-1990
سالهای  1950تا  1990را میتوان عصر طالیی صنعت داروسازی نامید .در این دوران در ایاالتمتحده ،شرکتهایی مانند
بریستول ،الی لی لی ،مرک ،مرس و فیزر ،بهسرعت در حال رشد و سودآوری بودهاند ،همچنین صرف هزینههای تحقیق و
توسعه به میزان بسیار باالیی افزایش یافت که خود منجر به ایجاد یك جریان مداوم از کشف و تولید داروهای جدید گردید.
سودآوری در این دوره بهگونهای بود که طبق برآوردهای  Statmanدر سال  ،1983میزان بازگشت سرمایه برای داروهای
جدید معرفیشده بین سالهای  1954تا  1975بهطور متوسط  %20/9بوده است و این در حالی بوده است که میزان هزینه
سرمایهگذاری شده  %10/7بوده است .طی سالهای  1982تا  ،1992شرکتهای صنعتی دارو ،بهطور متوسط رشد سالیانه
 %18را تجربه کردند .در این دوران ،صنعت داروسازی در ایاالتمتحده ،سودآورترین صنایع شناخته میشد .با آغاز دهه هفتاد،
صنعت داروسازی با توجه به افزایش چشمگیر سرمایهگذاریهای دولتی بهمنظور تحقیقات مرتبط با سالمت ،شروع به سودهی
نمود .تحقیقات با سرمایهگذاریهای دولتی برای صنعت بهداشت و درمان (سالمت) پس از جنگ ،حائز اهمیت بوده است.
نتیجه اینگونه سرمایهگذاریهای دولتی در بخش تحقیقات ،گسترشهای قابلتوجه و اساسی درزمینههای فیزیولوژی،
فارماکولوژی ،آنزیم شناسی و بیولوژی سلولی در اواسط دهه هفتاد میالدی بود که درنهایت منجر به پیشرفتهای چشمگیر در
توانایی درک مکانیسم عمل برخی از داروهای موجود و نیز علت بیوشیمیایی و مولکولی بسیاری از بیماریها گردید [.]5
دوره سوم  -1990تاکنون:
شروع این دوره بهصورت همزمان از اواسط دهه  1970با ورود صنعت داروسازی به حوزه داروهای نوترکیب که حاصل استفاده
از تکنیكهای بیولوژی مولکولی در صنعت دارو میباشد شروعشده است( .البته شروع این دوره مدیون واتسون و گریك کاشفان
ساختار پروتئینی دزوکسی ریبو نوکلئیك میباشد) با ورود صنعت داروسازی به حوزه بیو فارما ساختارهای بنگاهی نیز تغیر
یافته و سبب تکامل صنایع دارویی گردید .این تغییرات خود را به شکل حمایت دولت از سیستمهای تحقیق و توسعه ،تولید،
قیمتگذاری ،سرمایهگذاری ریسكپذیر ،حمایت از حقوق ملکیت معنوی ،ایجاد مقررات ثبت دارو (آزمایشات علوم
پایه،سمشناسی ،کار آزمایی بالینی) ،قوانین اطمینانهایی و بیمه درمانی که اثر مستقیم بر نوآوری و برگشت سرمایه داشته
نشان داده است .با شناسایی ساختمان پروتئینها و بهکارگیری آنها برای درمان بیماریها نظیر انسولین صنعت داروسازی
ورود به عرصه بیو فارما را آغاز نمود[.]5
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 )3صنایع دارویی در ایران
 3-1داروسازی صنعتی ایران در دوران پیش از انقالب
عرضه دارو بهصورت علمی و امروزی در داروخانه و با حضور داروساز در ایران ،تنها پس از راهاندازی دارالفنون و شروع آموزش
دانشجویان داروسازی در آن مدرسه جنبه عملی به خود گرفت .تا قبل از آن ،با توجه به اینکه درمان بیماران به روش طب
سنتی و عمدتاً با استفاده از گیاهان دارویی صورت میگرفت .عطاریها محل عرضه گیاهان دارویی و داروهای گیاهی بودند.
عطاریها محل عرضه گیاهان دارویی و داروهای گیاهی بودند .صاحبان حرفه عطاری عمدتاً خود به طبابت هم میپرداختند،
یعنی بیمار میتوانست ابتدابهساکن ،برای درمان به نزد عطار رود و از او طلب دارو کند؛ برعکس طبیبانی هم بودند که خود
نسخهپیچی میکردند اما طبیبانی (حکیمباشیهایی) هم بودند که نسخهپیچی را خودشان انجام نمیدادند و بیمار را برای تهیه
دارو ،روانه عطاریها میکردند .معموالً دستورات عطار برای جوشاندن و دم کردن مخلوط گیاهی توسط بیمار و در منزل انجام
میشد .پس از ورود تدریجی داروهای غیر گیاهی به بازار ،ارائه آن داروها هم کماکان توسط عطاریها صورت میگرفت.
همزمان با تأسیس دارالفنون ،نخستین بیمارستان جدید در تهران به نام مریضخانه بوعلی (ابنسینا) افتتاح شد که در آن
داروخانه مخصوصی نیز تأسیس گردید .این داروخانه (عطاری) را میتوان اولین داروخانهای که به سبك جدید تأسیسشده بود،
در نظر گرفت .با ورود معلمان داروسازی مدرسه دارالفنون به کشور تأسیس داروخانه به سبك جدید آغاز شد .اولین داروخانه
توسط شورین ،معلم داروسازی دارالفنون که از آلمان به ایران آمده بود ،در خیابان ناصرخسرو جنب دارالفنون افتتاح شد .مسیو
ایگن یونانی از نروژ بعدها در همان محل به کار پرداخت .سپس مولیون فرانسوی معلم داروسازی دارالفنون ،پاپاریان و ال گی
جیان از ترکیه هرکدام داروخانهای در تهران (ناصرخسرو و اللهزار) دایر کردند .با ورود ایرانیانی که در فرنگ به تحصیل
داروسازی پرداخته بودند و یا از دارالفنون فارغالتحصیل شده بودند به بازار دارویی کشور ،داروخانههای دیگری تأسیس شد .از
این گروه میتوان به داروخانههای پاستور ،جاوید ،خورشید ،خیریه ،سیروس و شرق اشاره کرد .تا سال  1298هجری قمری
هیچگونه ضابطهای برای تأسیس داروخانه وجود نداشت .در آن سال ،وزارت فرهنگ ،قانون پزشکان مصوبه سال  1290را شامل
داروسازان نیز نمود و مقرر شد که فقط داروسازانی که از مدارس عالیه مدرک داروسازی اخذ کردهاند ،داروخانه تأسیس کنند.
در غیر این صورت بایستی گواهی حداقل  5سال سابقه کار در داروخانه و قبولی در امتحان مربوطه را ارائه دهند .در سال
 1309پس از تصویب قانون اجازه طبابت ،برگزاری امتحان برای متقاضیان داروسازی لغو شد و صدور مجوز تأسیس داروخانه
صرفاً به دارا بودن مدرک از مدارس عالیه منوط گردید .با افزایش تعداد متقاضیان تأسیس داروخانه با تصویب قانون مربوط به
مقررات امور پزشکی ،دارویی و خوراکی در سال  ،1334ضوابط مربوط به تأسیس داروخانه تدوین شد .البته با توجه به اینکه بر
اساس قانون ،تأسیس و اداره داروخانه دو مقوله مستقل از هم میباشند ،متقاضیان تأسیس داروخانه ،طبق قانون ،نیازمند دارا
بودن مدرک داروسازی از دانشگاه نمیباشند ،ولی اداره مستقل داروخانه صرفاً توسط داروسازان صورت میگیرد .در طول
سالهای قبل از انقالب اسالمی با تأسیس دانشکدههای داروسازی ،امکان تربیت داروسازان بیشتری فراهم آمد و بهتدریج
همزمان با پیشرفتهای دارویی و پزشکی کشور ،داروخانههای بیشتری در اقصی نقاط کشور تأسیس شد .بهنحویکه در سال
 1350تعداد داروخانههای کشور به حدود  1000باب بالغ شد .تعداد داروخانههای کشور تا سال  1357به  1800باب افزایش
یافت .اولین البراتوار مربوط به دکتر عبیدی بود که در سال  1325سرآغاز ورود البراتوارهای مجهز به صحنه صنعت کشور
محسوب میشود .این البراتوار و مشابه آن با ورود شرکتهای چندملیتی نتوانستند به حیات خود ادامه دهند .شرکتهایی نظیر
هوخست ،فایزر ،اسکوئیب ،بایر فارما ،سوئیران ،پارک دیویس،کی بیسی ،مرک اسمیت کالین از جمله شرکتهای چندملیتی
بودند که به بازار دارویی ایران وارد شدند [.]5
 3-2داروسازی صنعتی ایران در دوران پس از انقالب
پس از پیروزی انقالب دو حرکت سبب به وجود آمدن تغییراتی در صنعت دارویی کشور شد:
 ملی شدن صنایع داروسازی
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 اجرای طرح ژنریك
بهرغم تالش درخور تقدیری که شرکتهای دارو پخش ،تولید دارو ،دکتر عبیدی و دیگر شرکتهای داروسازی ایران برای
رقابت با شرکتهای چندملیتی به عمل میآوردند ،نبض بازار دارویی ایران عمالً در دست شرکتهای خارجی بود .بخش عمده
فعالیت شرکتهای چندملیتی درزمینه واردات دارو به ایران بود و فقط تعداد ناچیزی از داروها را در شعب ایرانی خود تولید
میکردند .بر اساس بررسیهایی که در وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی بهعملآمده است ،سهم تولید داخل در
سالهای قبل از پیروزی انقالب اسالمی از بازار دارویی کشور در خوشبینانهترین وضعیت حداکثر  25درصد بود و این در حالی
است که اکثر داروهای ساخت داخل نیز تحت امتیاز شرکتهای خارجی تولید میشد .میتوان چنین استنتاج کرد که از
علتهای اصلی این شکست نبود سیاستهای مشخص تحقیق و توسعه و انتقال فنّاوری در کشور بوده است .ورود شرکتهای
چندملیتی دارویی به کشور میتوانست درصورتیکه با سیاستگذاری صحیح همراه باشد سبب رونق تحقیق و توسعه و صنعت
دارویی کشور شود .اعزام مدیران دولتی به صنایع داروسازی در اوایل سال  1359و تملك شرکتهای چندملیتی و واگذاری
اداره آنها به سازمان صنایع ملی ایران در اواخر همان سال ،زمینه الزم را برای تولید داروهای موردنیاز کشور در قالب طرح
ژنریك به وجود آورد .براثر این طرح اقالم وارداتی دارویی که  4000قلم بود به  400قلم داروی ضروری کاهش یافت [.]5
پس از پایان جنگ تحمیلی در سال  ،13۶7تالش وسیعی برای توسعه اقتصادی و سازندگی در کشور آغاز شد .واگذاری صنایع
دولتی به بخش نیمهخصوصی یکی از مهمترین اقدامات اقتصادی دولت در سالهای  13۶7تا  1372بود .در این سالها
واگذاری صنایع داروسازی به بخش نیمهخصوصی در دستور کار قرار گرفت و سازمان صنایع ملی با واگذاری شرکتهای
داروسازی به بخشهای خصوصی و نیمهخصوصی از قبیل بانكها ،سازمان تأمین اجتماعی ،هاللاحمر و اشخاص حقیقی
فعالیت خود را درزمینه داروسازی بهشدت محدود کردند و بهجز برخی از طرحهای در دست اجرا ،مانند شرکت صنایع دارویی
شهید مدرس که درزمینه تولید مواد اولیه دارویی فعالیت میکند ،بقیه کارخانههای داروسازی را واگذار کرد .البته این
واگذاریها نتوانست صنعت دارویی را عمالً تا یك دهه بعد از وضعیت نامطلوب برای توسعه خارج سازد [.]5
در حال حاضر مالکیت صنایع داروسازی کشور به ترتیب اهمیت و درصد مالکیت صنایع بهقرار زیر میباشد:
 شرکت سرمایهگذاری دارویی تأمین اجتماعی که خود شامل دو هلدینگ دارویی "دارو پخش" و "پارسدارو" وشرکتهای پخش دارو پخش و هجرت میباشد.
 شرکت سرمایهگذاری دارویی شفا دارو( وابسته به شرکت سرمایهگذاری بانك ملی) که دارای  4شرکت تولیدکنندهدارو و شرکت پخش رازی است.
 گروه دارویی سبحان( وابسته به شرکت سرمایهگذاری البرز)که دارای  5شرکت تولیدکننده دارو و شرکت پخش البرزمیباشد.
بخش خصوصی در صنعت داروسازی نیز در طول سالهای اخیر رشد بسیار چشمگیری داشته است ،بطوریکه در حال حاضر
حداقل دو هلدینگ دارویی در بخش خصوصی ،چندین شرکت پخش سراسری و تعداد قابلتوجهی واحدهای تولیدی وابسته به
بخش خصوصی در حال فعالیت هستند که البته هنوز سهم بزرگی از مالکیت صنایع دارویی را دارا نیست .سازمان تدارکات
پزشکی هاللاحمر نیز با تملك چهار شرکت تولیدی (دو شرکت تولیدکننده داروهای شیمیایی ،یك شرکت تولیدکننده
داروهای گیاهی و یك شرکت تولیدکننده تجهیزات پزشکی) در عرصه صنایع دارویی به ایفای نقش میپردازد [.]5
 )4نقش نهادهای میانجی در تنظیم محیط نهادی همکاری
به عقیده کلرکس فعالیتهای سازمانهای میانجی شامل کمك به جمعآوری اطالعات در مورد همکاران بالقوه ،واسطهگری
برای تعامل بین طرفین ،فعالیت بهعنوان میانجی یا رابط بین سازمانهایی که همکاری را آغاز کردهاند ،کمك به آنها برای اخذ
مشاوره ،حمایت مالی و پشتیبانی فنی برای تحقق خروجی نوآوری است ] .[3همچنین به عقیده هولز ،در طول زمان
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کارکردهای سازمانهای میانجی در نظام نوآوری متنوعتر شده است و نقش گستردهای در کل زنجیرهی نوآوری ایفا مینماید.
حرکت به سمت گامهای اولیه نوآوری شامل هوشمندی و پایش محیطی تا گامهای نهایی شامل محافظت از حقوق مالکیت
معنوی از مصادیق گستردگی در فعالیتهای این سازمانها است .مطالعات گوناگونی در مورد نقش سازمانهای میانجی در
فرایند نوآوری انجامشده است .مطالعاتی که از زاویه فرایند به میانجیگری نگریستهاند ،عموماً بر دو کارکرد اصلی این نهادها
تأکید داشتهاند :جمعآوری و پایش اطالعات و برقراری ارتباط بین بنگاهها ] . [4همچنین جانسون کارکردهای سازمانهای
میانجی را واسطهگری ،حکمیت ،پشتیبانی و تأمین مالی ،مشاوره قانونی ،کارگزاری در انتقال فناوری ،پشتیبانی در مدیریت و
تأمین منابع انسانی و فنی میداند ].[1,12
بخشی دیگر از مطالعات درزمینه جایگاه سازمانهای میانجی در نظامهای نوآوری ،به نقش این سازمانها در سطح راهبردى
میپردازند .این نوع سازمانهای میانجی که اصطالحاً مؤسسات سیاست پژوهی علم و فناوری نامیده میشوند ،نقش پشتیبانی
از فرایند سیاستگذاریهای نظام نوآوری و همچنین علم و فناوری و نوآوری را به عهدهدارند و تالش مینمایند تا بین سطح
سیاستگذاری و سطح عملیاتی پیوند ایجاد نمایند .این تعبیر استعارهای است از سازمانهایی که در مرز بین علم و سطح
سیاستگذاری ملی و بخشی فعالیت دارند و نقش نقطه تماس و پل بین علم ،فناوری و نوآوری و الیه سیاست را ایفا مینمایند.
بهگونهای که فعالیتها در الیه علم ،فناوری و نوآوری ،سیاستهای کالن و اقدامات بخش عمومی کشور را پشتیبانی نمایند
] .[4این سازمانها (شامل واحدهای مشورتی در حوزه علم یا مؤسسات سیاست پژوهی) تالش مینمایند تا رابطه پیچیده بین
جامعه بزرگ علمی و فنی و دنیای سیاست را مدیریت نمایند .این سازمانها ،نقش تصمیم سازی و مشورت برای
سیاستگذاری در حوزه علم و فناوری را بر عهدهدارند ].[13
 )5نهادهای میانجی صنایع دارویی در جهان
 5-1اتحادیه بینالمللی انجمنها و تولیدکنندگان دارویی ()IFPMA
اتحادیه بینالمللی انجمنها و تولیدکنندگان دارویی در سال  19۶8تأسیس شد ،این نهاد یك سازمان غیردولتی ،غیرانتفاعی
بوده و گستره فعالیت آن در سطح جهانی است .دبیرخانهای این سازمان در ژنو ،سوییس ،واقعشده است .اعضای اتحادیه
بینالمللی انجمنها و تولیدکنندگان دارویی شامل شرکتهای بینالمللی برجسته ،انجمنهای دارویی ملی و منطقهای در
کشورهای درحالتوسعه و توسعهیافته میباشد .نقش اصلی این سازمان عبارت است از بهبود سالمت جهانی از طریق مشارکت
دادن اعضا برای گفتگو با بدنههای بین دولتی ،سازمانهای غیردولتی ،سازمانهای جامعهی مدنی و ]6[ ...
اتحادیه بینالمللی انجمنها و تولیدکنندگان دارویی متشکل از چندین کمیتهی تخصصی و گروههای کاری میباشد که
خبرگان صنعت را برای توسعهی رویکردهای اثربخش در رابطه با چالشهای سالمتی بکار میگیرد .بدنه حاکم اتحادیه بین-
المللی انجمنها و تولیدکنندگان دارویی ،شورای اتحادیه بینالمللی انجمنها و تولیدکنندگان دارویی میباشد .رئیس اتحادیه
بینالمللی انجمنها و تولیدکنندگان دارویی توسط شورا برای یك دورهی دوساله انتخاب میشود و از میان مدیران اجرایی
شرکتهای عضو برگزیده میشود .اتحادیه بینالمللی انجمنها و تولیدکنندگان دارویی دو معاون دارد که آنها نیز برای مدت
دو سال برگزیده میشوند ]6[ .بهطورکلی مهمترین اهداف و وظایف اتحادیه بینالمللی انجمنها و تولیدکنندگان دارویی را
میتوان بهصورت زیر خالصه نمود:
 .1تشویق محیط سیاست جهانی که هدایتگر نوآوری دارویی است.
 .2تقویت و حمایت از پذیرش استانداردها و تضمین کیفیت تولیدات دارویی.
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.4
.5
.۶
.7
.8

کمك به متخصصین صنعت دارو و تقویت روابط همکاری و مشارکت با سازمانهای بینالمللی در جهت بهبود
بهداشت عمومی مخصوصاً آموزش در کشورهای درحالتوسعه و در حال ظهور.
اطمینان یافتن از ارتباط مداوم و به اشتراکگذاری تجربه و تالشهای همکارانی اعضا در جهت حصول به اهداف.
تحقیق ،توسعه و تولید داروها و واکسنها
حمایت از فعالیتهای نوآورانه در توسعه داروهای جدید
تعیین استانداردها برای ارتقا داروها
حمایت از افزایش و تقویت حقوق مالکیت معنوی در کشورهای صنعتی و درحالتوسعه بهمنظور کمك به افزایش
نوآوری []6

 5-2اتحادیه اروپایی انجمنها و صنایع دارویی ()EFPIA
اتحادیه اروپایی انجمنها و صنایع دارویی ( 4)EFPIAیك انجمن تجاری مستقر در بلژیك است که در سال 1978
تأسیسشده است .این اتحادیه به خاطر عضویت  33انجمن ملی و  40شرکت دارویی در آن ،نماینده  1900شرکت عضو
اتحادیه اروپا میباشد که متعهد به تحقیق ،توسعه و تولید درمانهای دارویی جدید میباشند .اعضای تشکیلدهندهی این نهاد
عبارتاند از سازمانهای ملی (نظیر انجمن داروسازی بریتانیا و ورباند فورشندر آرزنیمیتل هرستلر) ،سازمانهای وابسته و
شرکتهایی همچون آزمایشگاههای ابوت (ایاالتمتحده) ،آسترازنکا (بریتانیا/سوئد) ،بهداشت و درمان بایر (آلمان) ،بوهرینگر
انگلهایم (آلمان) ،بریستول مایرز اسکوئیب (ایاالتمتحده) ،چیزی فارماسیوتیکی (ایتالیا) ،دایچی -سانکیو (ژاپن) ،الی لیلی و
کمپانی (ایاالتمتحده) ،ایسای (ژاپن) ،نوارتیس (سوئیس) ،نوو نوردیسك (دانمارک) ،فیزر (ایاالتمتحده) ،سانوفی آونتیس
(فرانسه) و  ]7[ ...بهطورکلی مهمترین اهداف و وظایف اتحادیه اروپایی انجمنها و صنایع دارویی را میتوان بهصورت زیر بیان
نمود:
.1
.2
.3
.4
.5
.۶
.7

.8
.9
.10
.11
.12

سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه صنایع دارویی
انجام تحقیقات بنیادین در حوزه دارو
کمك بهسرعت بخشی به فرآیندهای تصویب قانون
کمك به ارتقا نوآوری در صنایع دارویی
کمك بهنظام حقوق مالکیت فکری در صنایع دارویی
کمك به تقویت یکپارچگی و شفافیت زنجیره تأمین دارو برای شرکتهای دارویی
ارائه کمكهای مالی (کمیسیون اروپا و  EFPIAبهطور مشترک اقدام به تأسیس یك جامعه اروپایی غیرانتفاعی
جدید نمودهاند .این سازمان بهطور قانونی دستور دارد کمكهای مالی پژوهشی را به بخشهای دولتی و خصوصی
اروپا که با همکاری یکدیگر مشغول اجرای پروژههای تحقیقاتی میباشند ،اعطا نماید).
کمك به مدرنیزه کردن تولید داروها در تولیدکنندگان دارویی
آگاهی بخشی به جامعه در مورد فناوریهای جدید
تقویت فعالیتهای تحقیق و توسعه در اروپا و کمك به معکوس سازی فرار مغزها
ارتقا اقتصاد اروپا از طریق بهبود شرایط برای صنعت پزشکی و افزایش همکاری بین ذینفعان
کمك به اتحادیه اروپا برای بازنگری و اجرای مقررات و وضع قوانین در حوزه دارویی[]7

 5-3انجمن صنایع دارویی بریتانیا ()ABPI
)European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA
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انجمن صنعت داروسازی بریتانیا ( )ABPIانجمنی تجاری متشکل از  120شرکت انگلیسی است که درزمینهی تولید داروهای
انسانی فعالیت دارد .شرکتهای عضو این انجمن به امر تحقیق ،توسعه ،تولید و عرضهی  80درصد داروهای تجویزشده از طریق
خدمات بهداشت ملی مشغول میباشند .این سازمان در سال  1891در لندن تأسیس شد .در ابتدا بهعنوان یك باشگاه دارویی
شناختهشده بود .دفتر مرکزی  ABPIدر لندن است و این نهاد سه دفتر منطقهای در کاردیف ،5بلفاست ۶و ادینبورگ 7دایر
نموده است .اعضای  ABPIبه سه دسته تقسیم میشوند:


اعضای تماموقت که دارای
مجوز بازاریابی ،تولید یا عرضه داروهای نسخهای برای استفاده انسان و پرداختن به تجارت در بریتانیا میباشند.



اعضای وابسته تحقیقاتی
که در بریتانیا به تجارت پرداخته و نیز درزمینه تحقیق و توسعهی داروهای انسانی مشغول به کار بوده اما عملیات
فروش انگلستان را ندارند؛ سازمانهای تحقیقاتی قراردادی ( )CROsیا سازمانهای توسعه قراردادی از این دسته
اند.

.1
.2
.3
.4

انجام تحقیق و توسعه مشترک با دیگر نهادها
اشتراکگذاری ایدهها و تجارب با اعضا
برقراری و حفظ ارتباط با دانشگاهها ،ادارات دولتی مربوطه ،شوراهای پژوهشی و دیگر سازمانها
برقراری ارتباط نزدیك با دولت ،سیاستمداران ،دانشگاهیان ،مدیران سالمت،گروههای حامیان حقوق بیماران،
گروههای آموزشوپرورش ،شوراهای پژوهشی و سایر گروههای تخصصی درزمینه بهداشت و درمان
توسعه پروژههای همکاری منطقهای در حوزه دارویی
بهبود فضای تحقیق ،توسعه و تولید از طریق تقویت همکاری صنعت و دانشگاه
همکاری با ذینفعان برای بهبود فضای بریتانیا بهمنظور انجام تحقیقات دارویی
پشتیبانی و بهینهسازی پایگاه آموزش علوم و مهارتهای بریتانیا (آموزش مفاهیم مهم حوزه دارویی و بهداشت در
مدارس بریتانیا)
ارائه اطالعات در مورد مشاغل در صنعت داروسازی
بهینهسازی فضای قانونی بریتانیا و نظارت دارو [.]8

اعضای وابسته عمومی که

در بریتانیا مشغول هستند ،به این صنعت عالقه دارند و بهطورمعمول به ارائه محصوالت یا خدمات به صنعت
میپردازند (اگرچه داروهای تجویزی را تولید نمیکنند) ،مثالی در این رابطه ،شرکتهای حقوقی میباشند.
عضویت  ABPIبرای افراد حقیقی آزاد نیست ،بلکه تنها شرکتها (افراد حقوقی) مجاز به عضویت در این انجمن میباشند[.]8
بهطورکلی مهمترین اهداف و وظایف انجمن صنایع دارویی بریتانیا را میتوان بهصورت زیر بیان کرد:

.5
.۶
.7
.8
.9
.10

 )6نهادهای میانجی صنایع دارویی در ایران
 4-1سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران
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بهموازات توسعه صنایع داروسازی ایران و احساس نیاز صاحبان صنایع داروهای انسانی ،در سال  1374اولین تشکل مرتبط با
عنوان " انجمن صنفی صنایع داروسازی ایران " تأسیس گردید که بعدها این تشکل منحل و به اقتضای فعالیت اعضاء ( تولید
داروهای انسانی) به سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران تغییر شکل داد .این سندیکا هماینك  ۶4عضو دارد که 54
عضو آن اعضای اصلی و  10عضو نیز وابسته محسوب میشوند [.]9
بهطورکلی مهمترین اهداف و وظایف این سندیکا عبارت است از:
 .1تالش برای ساماندهی تولید داروهای انسانی و بهبود کیفیت و توسعه صادرات.
 .2بازاریابی مستمر بهمنظور کسب اطالعات عرضه و تقاضا ،قیمت ،بازارهای مصرف و توسعه صادرات به اعضاء.
 .3مشارکت گروهی در تصمیمسازیها و تصمیمگیریها در جهت تهیه و تنظیم پیشنویس قوانین و مصوبات مرتبط
با تولید کاالها و خدمات برای حفظ منافع ملی و اعضاء.
 .4ایجاد ارتباط با سازمانهای اعتباری و بانكها جهت فراهمسازی زمینه اخذ تسهیالت مالی بهمنظور توسعه
فعالیتهای اعضاء.
 .5ایجاد بانك اطالعاتی درزمینههای مرتبط با اهداف و نظارت بر فعالیتهای تولیدی اعضاء و اطالعرسانی عمومی و
اختصاصی.
 .۶انجام هرگونه فعالیتهای علمی ،تحقیقاتی در داخل و خارج کشور در چهارچوب قوانین موضوعه برای نیل به
اهداف سندیکا.
 .7حمایت از منافع مشترک و مشروع اعضاء.
 .8ارائه خدمات حقوقی و مشورتی به اعضاء.
 .9تالش برای جلوگیری از انجام رقابتهای ناسالم اعضاء در بازارهای داخلی و خارجی از طریق اعمال ضوابط کمیته
انضباطی.
 .10تالش برای افزایش دسترسی به بازارهای جهانی و ایجاد فرصتهای مناسب برای کلیه اعضاء جهت ورود به این
بازارها.
 .11مشارکت در تدوین استانداردهای موردنیاز تولید داروهای انسانی و نظارت بر حسن اجرای آن از طریق تأسیس
شرکتهای بازرسی.
 .12معرفی اعضاء به وزارتخانهها و سازمانهای مختلف جهت استفاده از خدمات و تسهیالت موردنیاز.
 .13اجرای آن دسته از وظایف اجرائی مرتبط با تولیدات و صادرات داروهای انسانی که از طرف وزارتخانهها و
سازمانهای اقتصادی به سندیکا تفویض میشود.
 .14ارائه پیشنهاد جهت رفع مشکالت تولیدکنندگان و صادرات داروهای انسانی با نهادها و سازمانها و وزارتخانههای
ذیربط و ارسال رونوشت آن به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران جهت اطالع.
 .15برگزاری دورههای آموزشی موردنیاز اعضاء و همچنین همایشهای تخصصی و میزگردها و نیز حضور در
همایشهای مرتبط داخلی و خارجی و تألیف و ترجمه مقاالت علمی درزمینهٔ موضوع فعالیت سندیکا.
 .1۶برگزاری و یا حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی مرتبط با وظایف سندیکا.
 .17الزام اعضاء به اجرای صحیح مقررات تجاری کشور ،اساسنامه ،مقررات و ضوابط سندیکا و همکاری مستمر با
کمیته انضباطی اتاق بازرگانی ایران.
 .18ایجاد ارتباط با مراکز علمی و تحقیقاتی و دانشگاهی داخل و خارج از کشور بهمنظور گسترش تحقیقات ،آموزش،
توسعه صنعت و تهیه و تولید داروهای انسانی[.]9
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4-2انجمن بیوفارماسی و فارماکوکینتیک ایران
انجمن بیوفارماسی و فارماکوکینتیك ایران یك سازمان مستقل علمی میباشد که در سال 1388با تالش و پیگیری سرکار
خانم دکتر تاجرزاده به ثبت رسید .ایجاد همکاری و ارتباط علمی مؤثر درزمینههای تحقیقاتی و آموزشی بین متخصصین و
محققین رشته بیوفارماسی و فارماکوکینتیك ،و تالش برای بهرهگیری از دانش و اصول مربوطه در راستای کشف و توسعه
داروهای جدید ،افزایش کیفیت فراوردههای دارویی ،طراحی نظامهای نوین دارورسانی و تعیین رژیمهای درمانی صحیح برای
بیماران از اهداف اصلی انجمن میباشد.
انجمن با تشکیل کنگرهها ،درس گروهیها ،کارگاههای آموزشی ،انتشار نشریه علمی ،تشکیل کمیتههای علمی تخصصی ،و
همکاری در امور آموزشی و تحقیقاتی با دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی ،و ارتباط با سایر انجمنهای علمی داخل و خارج
کشور و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی تالش دارد تا به اهداف فوق برسد[ .]10بهطورکلی مهمترین اهداف و وظایف
انجمن بیوفارماسی عبارت است از:
.1
.2
.3
.4
.5
.۶
.7
.8
.9
.10

ایجاد ارتباط علمی ،فنی ،تحقیقاتی ،آموزشی و تبادلنظر بین محققان ،متخصصان و سایر کارشناسانی که به نحوی
در شاخههای گوناگون رشته مرتبط به انجمن فعالیت دارند.
همکاری با وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و نیز سایر
سازمانهایی که به نحوی با فعالیتهای انجمن مرتبط هستند در برنامهریزی آموزشی ،پژوهشی ،بهداشتی و درمانی
تعامل و همکاری با مراجع ذیصالح درزمینه بازنگری و ارزشیابی برنامههای آموزشی و بهداشتی درمانی ،مؤسسات
آموزشی و سطح علمی دانشآموختگان مقاطع مختلف علوم پزشکی
ارائه خدمات آموزشی ،علمی ،فنی و پژوهشی بر اساس ضوابط مربوطه
ترغیب و تشویق دانشمندان ،پژوهشگران و دانشجویان در پیشبرد فعالیتهای علمی ،پژوهشی و آموزشی و بهداشتی
و درمانی
تهیه و تدوین و انتشار نشریات علمی ،آموزشی
برگزاری گردهماییهای آموزشی و پژوهشی ،آموزش مداوم در سطوح ملی و بینالمللی با رعایت قوانین و مقررات
جاری کشور
فراهم کردن زمینه مناسب جهت انجام پژوهشهای علمی مرتبط با رشته مربوط بخصوص از طرق تشویق و ترغیب
متخصصین جوان
مشارکت در تشکیل شورای انجمنهای علمی گروه پزشکی ایران و برنامهریزی امور مرتبط با آن
جلب حمایت نهادهای بینالمللی برای انجام فعالیتهای علمی ،پژوهشی در عرصه ملی و در چارچوب ضوابط جاری
کشور [.]10

4-3مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی در سال  1382بهمنظور توسعه و
گسترش مرزهای علوم دارویی ،حل مشکالت و معضالت موجود در زمینههای مختلف دارویی و داروسازی در کشور ،آموزش
محققین در عرصههای مختلف علوم دارویی و ایجاد ارتباط و همکاری با سایر مراکز تحقیقاتی و آموزشی در داخل و خارج از
کشور و باهدف ارتقاء علم و فنآوری دارویی تشکیلشده است .این مرکز درزمینههای مختلف ازجمله فارماسیوتیکس ،شیمی
دارویی ،طب سنتی ،داروشناسی و سمشناسی ،داروسازی بالینی و فنآوریهای نوین دارویی شامل فنآوری زیستی و نانو
فعالیت مینماید.
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شورای عالی مرکز ،سیاستهای کلی مرکز را بر اساس دستورالعملها و سیاستهای وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
تبیین مینماید .اعضای این شورا عبارتاند از ریاست دانشگاه ،معاونت پژوهشی ،معاونت بهداشتی ،ریاست مرکز و حداقل سه
نفر از اعضای هیئتعلمی که به پیشنهاد ریاست مرکز و با حکم ریاست دانشگاه انتخاب میشوند .شورای پژوهشی مرکز مرکب
از متخصصین علوم دارویی ،مسئولیت تعریف و مشخص نمودن اولویتهای تحقیقاتی در مرکز را به عهده داشته و کلیه
طرحهای تحقیقاتی ارائهشده به مرکز را موردبحث و بررسی قرار میدهند .در حال حاضر نیز بیش از  30نفر از اعضای
هیئتعلمی و محققین دانشگاه درزمینههای مختلف آموزشی و پژوهشی و بر اساس اولویتهای تعیینشده با مرکز همکاری
دارند[ .]11بهطورکلی مهمترین اهداف و وظایف مرکز تحقیقات علوم دارویی عبارت است از:
 .1تولید دانش روا و مناسب درزمینههای مختلف علوم دارویی بهویژه فناوری نانو و فناوری زیستی.
 .2تربیت نیروی انسانی متخصص و محقق درزمینههای مختلف علوم دارویی.
 .3انجام تحقیقات بنیادی ـ کاربردی در گرایشهای مختلف فارماسیوتیکس.
 .4انجام پژوهشهای بنیادی ـ کاربردی درزمینه سنتز داروهای جدید.
 .5انجام پژوهشهای بنیادی ـ کاربردی در رشتههای مختلف سمشناسی ـ فارماکولوژی.
 .۶انجام پژوهشهای بنیادی ـ کاربردی در رشته مفردات پزشکی و توسعه فرآوردههای حاصل از گیاهان دارویی.
 .7بسترسازی مناسب برای پژوهش درزمینههای نو مانند داروسازی بالینی ،تجویز منطقی داروها ،اقتصاد دارویی و غیره.
 .8انجام پژوهشهای ارزشمند درزمینه بررسی منابع طبیعی مواد دارویی ازجمله گیاهان ،قارچها و میکروارگانیسمها و
کمك به کاربردی نمودن حاصل این تحقیقات.
 .9تحقیقات در زمینه ارائه راههایی نوین دارورسانی و تالش برای ارائه شکلهای دارویی جدید و مؤثر.
 .10ارتقاء کیفیت محورهای مختلف مرتبط با تولید ،فرموالسیون ،کنترل و مصرف داروها با ارائه مقاالت و چاپ کتابهای
مرتبط.
 .11تدوین محورهای تحقیقاتی مبتنی بر نیاز و اولویت در کشور.
 .12توسعه و بهکارگیری دانش بشری در زمینه علوم دارویی
 .13انجام پژوهشهای بنیادی اپیدمیولوژیك و بالینی در جهت اصالح نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور بهمنظور
جوابگویی به نیازهای جامعه اسالمی
 .14جمعآوری ،تنظیم و طبقهبندی اسناد ،مقاالت و مدارک مربوطه
 .15تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه علوم دارویی
 .1۶ترغیب ،تشویق و بهکارگیری محققین
 .17کوشش در جلبتوجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرائی مربوطه در داخل کشور
 .18همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمانهای بینالمللی با رعایت قوانین و مقررات دولت
جمهوری اسالمی ایران
 .19تأمینکننده منابع در امر پژوهش ،توانمندسازی پژوهشگران ،ایجاد بستر جهت هماهنگی و همکاریهای علمی و
تحقیقاتی با سایر مراکز تحقیقاتی معتبر[.]11
 )7جمعبندی و نتیجهگیری
در جدول شماره یك کارکردهای مختلف نهادهای میانجی داخلی ،خارجی و صاحبنظران با یکدیگر مقایسه شدهاند .در قالب
این جدول به سؤاالت سهگانه تحقیق پاسخ داده میشود.
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نهادهای میانجی

صاحبنظران

کارکرد

نهادهای میانجی خارجی
IFPMA

EFPIA

ABPI

نهادهای میانجی داخلی
سندیکا

بیوفارما

ش بهشتی

پایش و پردازش اطالعات
تسهیم دانش و اطالعات
تحقیق و توسعه
آموزش
استاندارد گذاری
ارائه خدمات مشاورهای
تنظیمگری
حقوق مالکیت فکری
سرمایهگذاری و فعالیتهای مرتبط
همکاری با نهادهای دولتی
همکاری با صنعت و بخش خصوصی
همکاری با نهادهای بینالمللی
نوآوری در حوزه موردنظر
برقراری ارتباط بین بنگاهها
کمك به انتقال فناوری
تأمین منابع انسانی
پشتیبانی از فرایند سیاستگذاری
جدول شماره  :1کارکردهای نهادهای میانجی مطالعه شده

سؤال  :1نهادهای میانجی دارویی خارجی چه کارکردهایی را انجام میدهند؟
همانطور که در جدول شماره یك نشان دادهشده است ،نهادهای میانجی خارجی عموماً کارکردهای زیر را انجام میدهند .این
کارکردها عبارتاند از:
 پایش و پردازش اطالعات
 تسهیم دانش و اطالعات
 تحقیق و توسعه
 آموزش
 استاندارد گذاری
 ارائه خدمات مشاورهای
 تنظیمگری

 حقوق مالکیت فکری
 همکاری با نهادهای دولتی

 همکاری با صنعت و بخش خصوصی
 همکاری با نهادهای بینالمللی
 نوآوری در حوزه موردنظر
سؤال  :2نهادهای میانجی دارویی داخلی چه کارکردهایی را انجام میدهند؟
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همانطور که در جدول شماره  4نشان دادهشده است ،نهادهای میانجی داخلی عموماً کارکردهای زیر را انجام میدهند .این
کارکردها عبارتاند از:
 همکاری با نهادهای بینالمللی
 همکاری با نهادهای دولتی
 پایش و پردازش اطالعات
 تسهیم دانش و اطالعات
 تحقیق و توسعه
 آموزش

سؤال  :3نهادهای میانجی دارویی داخلی چه کارکردهایی باید داشته باشند؟
برخی از کارکردها هستند که موردتوجه نهادهای میانجی خارجی و صاحبنظران هستند ولی نهادهای داخلی به آن توجه
چندانی ندارند .این کارکردها عبارتاند از:
 استاندارد گذاری در حوزه دارویی
 ارائه خدمات مشاورهای (به شرکتهای حاضر در حوزه دارویی)
 فعالیتهای مربوط به تنظیم گری

 فعالیتهای مربوط به حقوق مالکیت فکری
 همکاری با صنعت و بخش خصوصی
 فعالیتهای مربوط به نوآوری
 برقراری ارتباط بین بنگاهها

درنتیجه پیشنهاد میشود نهادهای میانجی دارویی داخلی به سمت اجرایی نمودن کارکردهای هفتگانه فوق نیز حرکت کنند.
نکته دیگری که باید موردتوجه قرار گیرد و در این نوشتار موردبحث قرار نگرفته است .کیفیت اجرایی نمودن هر کارکرد است.
برای مثال کارکرد مربوط به آموزش توسط تمامی نهادها چه داخلی و چه خارجی انجام میگیرد اما کیفیت آموزش آنها بسیار
مهم است و نیازمند بررسیهای بیشتری است.
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Abstract
During the recent decades, due to complex nature of technology and innovation in superior industries such as
pharmaceutical, the technological and innovative cooperation among responsible institutions has been grown
dramatically. Most of the scientific studies have been sought to increase the efficiency and effectiveness of such
cooperation through different ways which applying the intermediary institutions as an interface among
responsible institutions with the purpose of enhancing the efficiency and effectiveness of cooperation using
special functions and roles is one way to do that. Unfortunately since in our country, the institutions which play
the interface role in pharmaceutical industries disregard many of these functions, so the aim of present paper is
identifying the functions which have been ignored by internal pharmaceutical intermediary institutions. This
paper is looking for answers to 3 main questions: 1. What are the functions of external intermediary institutions
of pharmaceutical industry? 2. What are the functions of internal intermediary institutions of pharmaceutical
industry? 3. What functions, the internal intermediary institutions of pharmaceutical industry must have? In
order to response to above mentioned questions, three intermediary institutions with their functions have been
recognized in pharmaceutical scope in advanced countries. Moreover the functions of intermediary institutions
have been investigated based on experts’ ideas. In the next step, three internal intermediary institutions have
been studied and their functions were analyzed and have been compared to those of external intermediary
institutions and the ones in the mind of experts. In conclusions, the functions of standard making in
pharmaceutical scope, offering consulting services (to the companies present in pharmaceutical scope), activities
related to regulation, intellectual property rights, cooperation with industry and private sector, innovation and
relationship among the firms as the ignored functions in the internal intermediary institutions, have been
explored.
Key words: science and technology, intermediary institutions, the functions of intermediary institutions,
pharmaceutical institutions, regulation
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