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 علم و پژوهش 

 
 
 

 و جهان  رانی دارو در ا دیصنعت تول گاهیجا
 *،1احمد شعبانی

 چکیده 
تی سهم ایران بر اساس  باشد. با یک محاسبه سر انگشمیلیارد دالر در سال می  1300گردش مالی صنعت دارو در جهان بیش از 

و رتبه سوم   يگاز  ری دو برابر قاره اروپاست، رتبه دوم در ذخا  که گیاهی  ياهتنوع گونه   بدون در نظر گرفتن درصد جمعیت و

  گسترش مرزهاي دانش درصدي در    2سهم    ،منابع غنی معدنی  متنوع و گسترده در کشور،  یی ا یمی پتروش  ي، واحدهاینفت  ریذخا

میلیارد دالر در سال باشد.   13باید بیش از  می   دارواز عدد نجومی تجارت جهانی  ی،  یهاي متعدد داروو اسناد علمی و شرکت 

شود و میزان صادرات ایران  ی صرف واردات می یثره داروؤمیلیارد دالر براي مواد اولیه و م   2.5در شرایط فعلی بیش از  اما  

عنوان  یایی به مولکول و یا ترکیب شیم  1500  رسمی حدود  هايبر اساس گزارش   باشد.میلیون دالر در سال می  100کمتر از  

در داخل   هاآناز  ترکیب شیمیایی)    200حدود  (  درصد  13شود که حدود  ثره دارویی در کشور مصرف می ؤمواد اولیه و یا م

  باشد. صنعت دارو در ایران می از کل ریالی   درصد 23و درصد حجمی    25معادل حدود  این مقدار تولید  .شودکشور تولید می 

صنعت   و تجارتکرد    نه یهز  و پژوهش از  قیسهم تحقموریتی آموزش عالی کشور، عدم تخصیص  أوضعیت فعلی ساختاري و م

همگرا و    يهاندیفرا تا    ي تولیدفرایندهادر  مندي از سود کالن، واگرایی  و بهره راهبرد نادرست نظام دارویی    ،کشور  ییدارو

ی  دانشگاه  هايپژوهش  یفعل  وبی مع  کلیس،  دیدر تولهاي بالقوه و بالفعل کشور  به منافع ملی و پتانسیل   یتوجهکم ي،  اچرخه

ایران و  صنعت دارو در    من ترسیم وضعیت موجوددر این مقاله سعی شده است ض  از معضالت صنعت دارو در کشور است.

یابی به وضعیت مطلوب  رفت از وضعیت فعلی و دست راهکاري براي برون شناسی وضعیت فعلی در کشور،  با آسیب ،  جهان

 ه شود. ئارا

 ، دولت ثره دارویی، دانشگاه، صنعت، وزارت علوم، وزارت بهداشتؤدارو، مواد اولیه دارویی، مواد م :ديیواژگان کل

  

 
 shaabani@sbu.ac.ir-a+، نشانی الکترونیکی: 982122431671+، دورنگار: 982129904362دار مکاتبات: استاد. تلفن: عهده *
 ، تهران، ایران شیمی دانشگاه شهید بهشتی دانشکده1

      DOR: 20.1001.1.2008935.1401.12.2.3.5 

https://dorl.net/dor/20.1001.1.2008935.1401.12.2.3.5
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 مقدمه 

عمومـ بـرا  یمجمـع  متحـد  ملـل  بـه    یابیدسـت  يسـازمان 

  2030  ـداری برنامـه توسـعه پا  ـن،یکـره زم  در  ـداری پا  يانـدهی آ

کل  راي  ـالدیم مـورد  پنـچ  اهـداف    يـد یکـه  شـامل  آاز  ن 

آب    ،یـی هواوآب   ـراتییپـاك، تغ  يبهداشـت و سـالمت، انـرژ

  ي هـاچالش   ازی  عنـوان بخشـاسـت بـه   یـی غذا  ـتیسـالم و امن

جهانـ  بزرگ اسـت  یمعرفـ  یجامعـه  از    .)1،2(   کـرده  یکی 

به  بیماران  یابی آسان و ارزان  دست   ، هاي بهداشت و سالمتجنبه

  ی زندگ  یفیکو ارتقاي    دیبهبود ام  درتنها  نه  دارو باشد.  دارو می 

،  بر درمانعالوه بلکه    ،سزایی داردنقش به و جامعه بشري    مارانیب

عوارض  عالئم تسک  و  بیماري أتسبب    وداده    نیرا  در  خیر 

استاندارد.  شومی سالمتدارتقاي  و  بهداشت  بر  عالوه   هاي 

تجاري  سمت توسعه پایدار، با توجه به گردش  هدایت جامعه به 

هاي مختلف گذاري در عرصه سرمایه  ،این حوزه  در  جهانی  عظیم

و   اولیه  مواد  تولید  و  توسعه، کشف،  و  تحقیق  از  دارو  صنعت 

  باشد. هاي اول کشورها توسعه یافته می ثره دارویی از اولویت ؤم

برخی شرکت آ که درطوري به دامد  از  در جهان  رویی  هاي  بیش 

بزرگ  میزان درآمد حاصل از صادرات نفت برخی از کشورهاي  

 باشد.صادرکننده نفت می 

 ایران صنعت دارو در  گاهیجا

حدود  ،  )3(  شده است  رمنتش  اًکه اخیر  یبر اساس گزارش رسم

ثره  ؤم   ای و    هیعنوان مواد اولبه  ییایمیش  بیترک  ای مولکول و    1430

کمتر  (  درصد  13شود که فقط حدود  ی در کشور مصرف م  ییدارو

  شود. ی م  دی) از آنها در داخل کشور تولییایمیش  بیرکت  200  از

درصد    23سهم ریالی این مقدار تولید از مواد اولیه دارویی معادل  

درصد از کل بازار صنعت دارویی ایران    25  حدود   حجمی آن  و

  70ذکر است بالغ بر  الزم به  است.    تشکیل داده  1399در سال  

مرحله ما قبل آخر    کی داخل فقط شامل    دی ثره تولؤدرصد مواد م

را  از فرایند تولید  درصد آنها شامل دو مرحله آخر    19  حدود  و

 اي مرحله  نی چند ندی از فرا ی. به عبارت)3( کنندی م یدر کشور ط

  ي ندهای فرا  که معموالً  نی آخر  حلهآنها در جهان، فقط مر  دیتول

قب  ییای میشساده   انجام می و...    به نمک  دیاس  لی تبد  لیاز  باشد 

  د ی تول  اًبعض،  ثر و مفیدؤم  حجم اندك کارلذا با توجه به    شود.می

آنها    یواردات  متیاز دو برابر ق  شیگران و ب  اریآنها در داخل بس

   . )3( دباشمی بدون انجام آن مراحل در داخل کشور 

کشوري   طبیعیاز    سرشارایران   تعداد  کهطوريبه   است  منابع 

  تنوع   ونه است که از نظرگ  8000حدود    ران ی ا  اهییهاي گگونه

  ر ی رتبه دوم در ذخا  .)4(  حداقل دو برابر قاره اروپاست  ياگونه

متنوع و   ییایمیپتروش  يواحدها  ،ینفت  گازي و رتبه سوم ذخایر

  در   يدرصد  2سهم  غنی،    معادن داراي  ،  )5(   گسترده در کشور 

دانش مرزهاي  علمی  گسترش  اسناد  شرکت   و  حضور  و  و  ها 

  ). 6(   باشدمی از دیگر امتیازات کشور    هاي دارویی متعددکارخانه

فعالیت در حوزه دارو و صنایع شیمیایی که رتبه   رودانتظار می 

  از جنبه منابعو  دوم تجارت جهانی را به خود اختصاص داده  

طبیعی و  براي    انسانی  مطلق  مزیت  محسوب  ایران    کشور یک 

در   ویژه صنایع شیمیاییهري در صنعت دارو و باگذسرمایه،  شود

رود سهم میبراساس آمار جمعیتی، انتظار    اولویت اول قرار گیرد.

دالر در   اردیلیم 13از   شیب،  دارو یجهان  ینجوم ایران از تجارت 

دالر    اردیلیم  2.5از    شیب  یفعل   طی در شرا  اما  ،]1،2[   باشد  سال

  زان یشود و می صرف واردات م  ییثره داروؤ و م  هیمواد اول  يبرا

ا از    رانی صادرات  م  ونیلیم  100کمتر  سال  در  به    باشد.ی دالر 

 . )3(]3[  منفی است  گویا  در حوزه داروایران    تجاريعبارتی تراز  

 جایگاه صنعت دارو در جهان 

داروساز از   ي صنعت  تولکشف،    ق،یتحق  متشکل  و    دیتوسعه، 

دو دهه گذشته رشد    یط  صنعت دارو.  باشدو پخش می   عی توز

تریلیون   0.39از    ی آنجهانتجارت  را تجربه کرده و    یتوجهقابل

در سال    کای دالر آمر  ونیلی تر  1.27الغ بر  ه بب 2001سال  در    دالر

برابر  2020 از سه  بیش  است  یعنی  یافته  از  .  ]2[ )7،8(   افزایش 

طرف دیگر صنایع شیمیایی که دومین صنعت بزرگ جهانی است  

بر   بالغ  دارو  احتساب تجارت جهانی  تریلیون دالر در    5.68با 

است میالدي    2017سال   از سال    يدارو  یجهان  تجارت  .بوده 

   .]4[)9،10( ه شده استئارا  1  در شکل 2020تا   2001

منطقه  تجارت  میدارو  اي  میزان  ی  شمال  يکای آمر  دهدنشان 

هاي در سال   .)48.9٪(  دارد  را  ییدارو  تجارتسهم از    نی شتریب

  ه، یهند، روس  ل،ی برزنوظهور مانند    ياقتصادهااخیر کشورهایی با  

.  ) 2(شکل  کنند  مهمی در این بازار بازي می   نقش  و مصر   ایکلمب
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  ر یاخ يهاسال  ی نرخ رشد را ط نی باالتر نیچ ي صنعت داروساز

جهان بر اساس  در    برتر  ییشرکت دارو پانزده    .) 7(  دهدمینشان  

هز  زانیم و  در سال    قیتحق  يهانه ی فروش  توسعه  در    2019و 

است.ئارا   3  شکل شده  آمر  ییاروپا  يهاشرکت   ه   ییکای و 

دارو    پیشگامان سال    باشند.می بازار  رو2020در  شرکت   1شه ، 

 یندالر با باالتر  اردیلیم  47.5  به مبلغ  را  ییدرآمد دارو  نی شتریب

به خود اختصاص    ارد دالریلیم  11.3  باو توسعه    قیتحق  نهی هز

 . ) 7،8(  است داده

 
1 Roche 

   شناسی وضعیت فعلی دارو در ایرانآسیب 

و  مسئوال توسط  دفعات  ه  ب   کشور دارویی  اندرکاران  دستن 

درصد داروهاي مصرفی در کشور    97اینکه    هایی مبنی برگزارش 

بیشتر ناشی از    . البته این مهم]5[  است  شدهه  ئشود اراتولید می 

در   تعریفاختالف  و  تولید  فهم  که  طوري به  باشد،می   کلمه 

 داروست دهنده  تشکل اجزاي    امتزاجفرموالسیون دارو که نوعی  

بر اساس    الزم به ذکر استشود.  یاد می  دارو  عنوان تولیدبه   از آن

  درصد،   97از  الباقی    یواردات  يدارو  درصد  3  ها،گزارش همین  
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کشور را به خود    یمصرف  يکل دارو   نهی درصد از هز  35حدود  

م   از درصد    87  حدود  دارد  عیت واق  آنچه   اما  .دهدی اختصاص 

ثره  ؤم  یاو  یهعنوان مواد اولبه  که یمیاییش یب ترک یاو  هامولکول 

م  ییدارو مصرف  کشور  مقدار    ینا  و  است  یواردات  شودی در 

از    یالیدرصد ر  77و    یدرصد حجم  75معادل حدود    واردات

ا در  دارو  صنعت    رئیس   است  ذکر  به  الزم  باشد. ی م  یرانکل 

داروید تول  کايسندی   مدیرههیات مواد  کرده    اعالم  ییکنندگان 

در    ییثره داروؤماده م  398  یعنیدو برابر تعداد ذکر شده    است

رصد مواد مؤثره  د   68درضمن    .]6[  شودمی   تولید   کشورداخل  

  ي درصد دارا  11  یین،پا  تولید  يسطح فناور  يداراداخل    تولید

فناور و    يسطح  دارا  21متوسط  فناور  يدرصد  باال    يسطح 

   .)3( باشدمی

 موریت آموزش عالی کشور أ ساختار و م  -1

نوآوريفناور،  دانشدر    ییهمگراامروز   و  و  براي    ي  توسعه 

یک  پ می   يضرورامر  یشرفت  بهتلقی  و    یی همگرا  عبارتیشود 

پیشرانهمانند   پیشرفت  موتوري  نقش بنیان  دانش  جامعه   در 

  ، ی مختلفدانش  يهانهیزمکند. از تجمیع و همگرایی  فرینی میآ

  نوبه خود با ترکیب و تلفیق با به   شود که می   بناي  دی جد  سیستم

  شود. دیگر منجر به نوآوري و دانش جدید می ها و عناصربرنامه

این مهم مستثنی نبوده  سنتز و تولید دارو نیز از  کشف،    طراحی،

و   انشقاقاز    کنند.ها رشته تخصصی در آن نقش آفرینی میو ده

عال  واگرایی کشور    یآموزش  علومبه  در  خانه  وزارت  و   دو 

هاي علوم  هاي درهم تنیده از قبیل رشتهبهداشت تا انشقاق رشته

در   هاي دانشگاهیاز رشته  پایه، فنی و مهندسی و... که هر یک

هاي انفرادي  مشوق فعالیت   ،کنندقالب یک دانشکده فعالیت می 

یابی به اهداف بزرگ  الزمه دست  بدیهی است  .همگرا هستند ناو  

امروز دنیاي  فعالیت  ،در  در  که  طوريبه   .باشدمی ها  همگرایی 

- دارو کار و پايمتخصص   يروین ،وزارت بهداشت دارو یمتول

و  یا  و    -ها  دانشیمی تولیدطراحی  فرایند  مهندسان    -ساخت 

و    ی معاونت علمفناوري    متولیو    وزارت علوم در    و...   -شیمی

جمهوري    يفناور میریاست  با    بدیهی  باشد.متمرکز  است 

سه کانون اصلی علم، فناوري و  اي هاي انفرادي و جزیره فعالیت

نوآوري یعنی وزارت علوم، بهداشت و معاونت علمی و فناوري  

جمهوري دست  ،ریاست  و  بزرگ  مسائل  اهداف  حل  به  یابی 

خودکفایی و برخورداري   هاي مختلف از جملهعرصه متعالی در 

پذیر نخواهد  امکان   در حوزه دارو  از سهم تجاري جهانی ایران

   شد.

و  کرد    نهیهز  و پژوهش از  قیسهم تحق  عدم تخصیص - 2
 کشور  ییصنعت دارو تجارت 

هاي بنیادي و پایه  پژوهش محصول درازمدت    ،و تولیدفناوري  

تولید یک فراورده در مقیاس صنعتی پس از  یابی بهاست و دست 

علم نشان  گذشته  شود.  طی مراحل تحقیق و پژوهش فراهم می
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 ).7،8( 2020هاي تحقیق و توسعه در سال هاي دارویی برتر بر اساس میزان فروش و هزینهشرکت :3شکل
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ظرفیت می که  کشورهایی  کارآمددهد  م  هاي  در  ث ؤو  ر 

جهت پژوهش  چرخه  از  ندارند  پایه  و  بنیادي  و هاي  دهی 

فناوريدست در  تولید  یابی  حتی نق  و  داشت.  نخواهند  شی 

مستلزم فهم مبانی و نظري و فناوري  توانمندي در انتقال دانش  

و جامعه  است  فناوري  و  علم  دانش  و عملی  که  فناوري اي  و 

که دانش و    توجه داشتباید  می   نکندحاصل  مورد نیاز را خود  

گوي حل مسائل آنها  خپاس  در سایر کشورها   دست امدههبفناوري  

ه و  دتوان مانند داعبارتی دانش و فناوري را نمی به .  نخواهد شد

وارد  مانند یک کاال    ا رااطالعات از دیگران عاریت گرفت و یا آنه

بدون شک پژوهش اگر تنها عامل پیشرفت جوامع نباشد،   .کرد

اي نیز بدون پژوهش به توسعه پایدار دست نخواهد یافت. ه عجام

اهمیت    ان از قبیل دارو ازبنیهاي دانشفناوري تولید با  این مهم در  

برخوردار   موفقیتو    استدو چندان  در  سرمایه   ،الزمه  گذاري 

سهم پژوهش از    4  در شکل  ست.ا  حوزه پژوهش صنعت دارو 

  1990در حوزه دارو از سال    کشورهابعضی از  یناخالص مل  دیتول

میزان هزینهئ ارا  2019تا   است.  آمریکا، ه شده  پژوهش  در  کرد 

 میلیارد یورو  37.5  میلیارد دالر،  64  ترتیب بیش ازاروپا و ژاپن به

الزم   باشد.می میلیارد دالر 11یا حدود  ین ژاپن میلیارد  1300و 

آمریکا  براي    2020به ذکر است سهم فروش جهانی دارو در سال  

  7ژاپن    و  8چین    درصد،  23درصد، اروپا    49  مشترکاو کانادا  

 . ]7[ است  به خود اختصاص دادهرا درصد 

  ، ی پزشک زاتیدارو، تجه يدالر اردیلیم 20بازار وزارت بهداشت 

کشور مدیریت    ها را درمکمل   و   یو بهداشت  ی شی محصوالت آرا

بر اساس اسناد   یناخالص مل  دی. سهم پژوهش از تول]8[  کندیم

پیشنهاد شده  درصد    4  باال دستی یعنی نقشه جامع علمی کشور

بر همین    دارو   يدالر  اردیلیم  20  تجارت  سهم پژوهش  واست  

از  اساس م  ونیلیم  600  بیش  در   ینا  اگر  که  ،شودی دالر  مبلغ 

در    مناسبی  هايموفقیت  ،شود  هزینه  دارو  یدو تول  پژوهشبخش  

   .آمد  خواهد دسته ب کشور  دردارو  ییجهت خودکفا

   یدولت تولید مبتنی بر ارز -3

 
1 Linear 
2 Cyclic 

هر گونه    ،داروییثره  ؤاختصاص ارز دولتی به مواد اولیه و مواد م

صرفه بهدلیل مقرون ه برا    در داخل کشور  داروفعالیت براي تولید  

است.    کرده متوقف    ،تولید در رقابت با ارز دولتی  نبودناقتصادي  

دهد قیمت تمام شده یک ماده هاي رسمی نشان میحتی گزارش

با  ؤم مقایسه  در  وارداتی  اولیه  مواد  از  داخل  تولید  دارویی  ثره 

شود.  ثره دارویی دو برابر تمام می ؤواردات مستقیم همان ماده م

فرایندي شیمیایی که در این اختالف بها به تعدد عملیات    البته

شود نیز بستگی دارد. داخل کشور بر روي مواد اولیه انجام می 

هاي دارویی در  سود خالص یکی از شرکت   ،طبق گزارش رسمی

  در بورس فعال است   که بوده    میلیون دالر  700از  بیش   2014سال  

هاي مجري  مجموع اعتبارات دستگاهاست که  یدر حال این .) 3(

کشو فناوري  و  پژوهشی  عالی،  یعنیرآموزش  علوم،    ،  وزارت 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی    ،تحقیقات و فناوري

اي،  هجمهوري، اعم از هزینه  معاونت علمی و فناوري ریاست  و

و   دارایی اختصاصی  سرمایهتملک  مندرجهاي  الیحه    اي  در 

  971هزار و    62  هاي متفرقه،با احتساب ردیف  1401بودجه سال  

  هزار   25  دالر  نرخ  با  که  ]11[  شده است  یلیارد تومان برآوردم

  سهم به ذکر است    الزم.  شودی م  دالر  یلیاردم  2.5معادل    تومان

هزار    38مبلغ حدود    ینا  از   يو فناور  یقاتتحق  ،علوم  وزارت

 . شودمی   دالر  میلیارد  1.5  معادل  که  ]11[  باشدمیتومان    یلیاردم

در  دو  حدود  اختصاصی  اعتبارات  این شرکت    یکمد  آ برابر 

   .باشد می  2014در سال  یرانیا ییدارو

   ياهمگرا و چرخه  تاخطی تولید ي  فرایندها -4

دارویی   و  شیمیایی  صنایع  به  دستیابی  باید می   پایداربراي 
شیمیایی   فراین  1خطی مرسوم  فرایندهاي  چرخه دبه    2اي هاي 

اي دو  . شاید بهترین نمونه از فرایندهاي چرخه ]12[  تبدیل شود
در  باشد.  طبیعت  در  سلولی  تنفس  و  فتوسنتز  شیمیایی  فرایند 
تنفس سلولی مواد مغذي و اکسیژن که محصول فرایند فتوسنتز 

 خوراك دریافت و دي اکسید کربن یا همان گاز عنوان  است به 
بهگلخانه می اي  تولید  جانبی  فراورده  ا   و  شودعنوان  کسید  دي 
. به عبارتی این فرایند ]10[  شودخوراك فرایند فتوسنتز میکربن  
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می صورت چرخه به هم  ملزوم  و  الزم  یک    باشنداي  مشترکا  و 
   .دهندسیستم کیمیایی را تشکیل می 

  اي چرخه راهبرد    مبتنی برثره دارویی  ؤتولید مواد اولیه و ماگر  
 شوند شمند می هاي جانبی به ظاهر مضر ارزاورده نه تنها فر  باشد

 ،مواد شیمیاییمحدودي از  عدادي  بلکه در زنجیره تولید با تو  
فراورده  تولید  فراهم  امکان  پایین  هزینه  با  متعدد  شیمیایی  هاي 

باید در دسته و یا گروهی از  می عبارتی واحد تولیدي شود. به می
ن  هادارو از  شیمیاییظکه  ساختار  از  و    ر  و  مشترك  اولیه  مواد 

همسانی تولید  شرایط  فرایند  تولید    در  و  انتخاب  برخوردارند 
محصولی خطی هیچگاه از توجیه اقتصادي تولید تک  شوند. قطعاً

   خواهند بود.ده نیز زیان برخوردار نبوده و بعضاً

 د یدر تولمنافع ملی  توجه به  -5

ایران کشوري است غنی و برخوردار در منابع طبیعی و داراي 

ظرفیت باالي سرزمینی و با نیروي انسان جوان و متخصص. از  

دیگر صنایع شیمیایی و دارو دومین صنعت بزرگ جهانی   طرف

لذا سرمایهتشکیل می   را این حوزه یک  دهد.  مزیت  گذاري در 

می  تلقی  ایران  براي  ب   ؛شودمطلق    که   نادرستاقتصاد    دلیلهاما 

هاي جدي به حوزه  آسیباست  رویه  و واردات بی سود    توام با 

 است. شده تولید وارد 

  یدانشگاه هايپژوهش  -6

بر منابع مالی مستلزم نیروي کار  یابی به اهداف بزرگ عالوه دست

دلیل سیال بودن  ه بباشد. در دانشگاه  متخصص، توانمند و زبده می 

  در اولیه  دي  نکسب توانمکه بالفاصله پس از    دانشجویینیروي  

  در و خود    یالتحصیل  فارغ  ،و فناوري  علمی   هاي بزرگکارانجام  

لذا ضروري است تمهیداتی    د.نگیرمی قرار  سیکل معیوب    یک

فارغ از  افراد پس  در   یالتحصیلاندیشیده شود  دو سال  حداقل 

با   پسادکتري  مبرز  قالب  امکانات  استادان  نظر  از  برخوردار  و 

و ساختار  بی  تطرح سلسله مراتجهیزاتی توانند ادامه کار دهند و یا  

هیهرمی   دانشگاهأاعضاي  در  علمی  به   هات  مبسوط  که  طور 

شده    آن پرداختهدر مقاله دیگري به    نگارنده این مکتوبتوسط  

 . ]13[ شود مفراه است 

 پژوهش در آموزش عالی  پشیبانی مالی از -7

ناخالص داخلی در   تولید  از  فناوري  اعتبارات پژوهش و  سهم 

  وزارت علوم، (شامل    براي آموزش عالی  1401الیحه بودجه سال

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی    تحقیقات و فناوري،

درصد    0.25حدود  )  جمهوري  معاونت علمی و فناوري ریاست  و

است شده  سال    پیشنهاد  بوده    0.32حدود    1400(در  درصد 

است). این میزان از سهم پژوهش و فناوري از تولید ناخالص 

هاي کلی علم و فناوري و نقشه جامع  داخلی با اهداف سیاست

سهم تحقیق و توسعه از تولید    ایشعلمی کشور درخصوص افز 

و اهداف مندرج در    1404  درصد تا سال   4ناخالص داخلی به  

بر رسیدن سهم پژوهش  قانون برنامه ششم توسعه مبنی  66ماده  

به   ناخالص داخلی  تولید  از  فناوري بخش دولتی  نیم  و  و  یک 

اصله زیادي دارد. الزم به ذکر است مبلغ ف  1401تا سال  درصد  

  به نسبت    سهم اعتبارات پژوهش و فناوري  افزایشمیزان    یالی ر

خ تورم و  که با احتساب نر  باشدمی درصد    13حدود    1400سال  

می پژوهشی  اعتبارات  اندك  اعتبارات رشد  رشد  گفت  توان 

 . ]11[  پژوهشی منفی بوده است
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 ].7[ 2019تا  1990سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی بعضی از کشورها در حوزه دارو از سال  :4شکل 
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کرد سهم  ها قوانین مصرح و مصوب از هزینهرود دولت انتظار می 

و  باالدستی  اسناد  اساس  بر  را  ملی  ناخالص  تولید  از  پژوهش 

  56ماده  کرد اعتبارات پژوهشی مندرج در  همچنین الزام به هزینه 

قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی  

در    1400قانون بودجه    » 9« تبصره    3» د«و    2» و «  بندهاي  ،1دولت 

به  پژوهش  از  حمایت  پژوهش راستاي  دانشگاهیویژه    ، هاي 

م تا گام   کند و عملیاتی    ییاجرا   هاي حوزه همه  ثرتري در  ؤهاي 

  فراهم شود دارویی    شیمیایی و  از جمله صنایع  بنیاندانش   يتولید

]11[ .   

 دانشگاه با صنعت  يروزآمد نمودن همکار -8

توسط   قبالً  دانشگاه با صنعت  يروزآمد نمودن همکارموضوع  

  شده است   شرح دادهطور مبسوط  نگارنده در یک مقاله دیگري به

که    باشدیک ترازو می  همانند دو کفه . دانشگاه و صنعت  ]14[

تنها باید نهمی   دولت   .دولت است آن    سیاستگذار اصلی  ترازودار و

بنیان باور داشته باشد، بلکه ملزم به اجراي قوانین به اقتصاد دانش

 .4وضع شده در رابطه با همکاري دانشگاه و صنعت باشد 

 ه پیشنهادات ئگیري و ارانتیجه

  خودکفایی و کسب جایگاه جهانی، بدیهی است براي دستیابی به  

ثره دارویی مصرفی در کشور  ؤ مواد اولیه و مواد مضروري است 

اي  خانواده ساختار مولکولی و  -الفاز قبیل معیارهاي  بر اساس

و   سنتزفرایند    -ب  ،بندي شودثره دارویی طبقهؤو ممواد اولیه  

تآنها  تولید   بر  أبا  چرخه کید  و  همسان  (فراورده    اياستراتژي 

 
  م یبه قانون تنظ  ي) قانون الحاق مواد50موضوع ماده (  يهاو دستگاه  يخدمات کشور  تیری) قانون مد5موضوع ماده (  یاجرائ  يهادستگاه  هی) کل 56ماده (  1

  کیبودجه ساالنه منظور شده است،    نیدستگاه در قوان  لیکه ذ  یبر اعتبارات پژوهشمکلفند عالوه  1384-8-15) مصوب  1دولت (  یاز مقررات مال  یبخش
و    یامور پژوهش  يرا برا  یاتیرعمل یغ   يهانهیاز هز  یدولت   يها) و در مورد شرکت6) و (  1فصول (  ي به استثنا  ي انهیهز  افتهی  صیدرصد از اعتبارات تخص

 کنند.  نهیهز يتوسعه فناور
مربوط، حداقل چهل    یقانون  ف یتکال  يقانون، مکلفند در اجرا  نی) ا3شماره (  وستیوابسته به دولت مندرج در پ  یها و مؤسسات انتفاعها، بانکشرکت-و  2

  ز یکشور وار  کل  يدارنزد خزانه   یوپنج درصد به حساب خاص  ستیب  زانیرا در مقاطع سه ماهه به م  وستیخود مندرج در آن پ  یامور پژوهش  نهیدرصد از هز
 ی جهاددانشگاه    ی ردولتیو غ   ی اعم از دولت  ی و پژوهش  یها و مؤسسات آموزش عالتوافقنامه با دانشگاه   قیحل مسائل و مشکالت خود از طر  ي کنند تا در راستا

 ی تقایتحق  يو طرح(پروژه)ها  يپسادکتر  ي طرح(پروژه)ها  ،ی لیتکم  التی تحص  يهانامه انیپا  نیعناو  ،يکاربرد  ي(پروژه)ها  و در قالب طرح  هیعلم   يهاو حوزه
 مصرف برسانند. به رشاغلیغ  یل یتکم التی دانش آموختگان تحص

موضوع ماده    یاجرائ  يها دستگاه  هیتقاضا محور، کل  ي هااز پژوهش   ت یبر حما  ی) قانون برنامه ششم توسعه مبن64ماده (  "ج"بند    ياجرا  ي در راستا  -د  3
را با اعالم   باراتاعت  نیکنند، مکلف ند حداقل معادل ده درصد ای) استفاده ميکاربرد  يکه از اعتبارات برنامه (پژوهشها  يخدمات کشور  تیری) قانون مد5(

  ، يعلم و فناور  يهاپارك  ،یو مراکز پژوهش  ی ردولتیو غ یدولت   يهادانشگاه  ی لی تکم  الت یتحص  يهانامه ان یپا  قیخود، از طر   ازیفراخوان در موضوعات مورد ن
 کنند.  نهیهز جیبه بس هوابست یقانون يهاو پژوهشکده ان یبندانش   يهاشرکت ه،یعلم  يهاحوزه ،یدانشگاه آزاد اسالم ينوآور يسراها

 بند -64 توسعه و ماده پنجم  برنامه قانون از ه بند -16 توسعه، ماده چهارم برنامه قانون از ه بند -46 توسعه، ماده سوم برنامه قانون از ب بند -102 ماده 4
 توسعه.  ششم برنامه قانون از پ

  طراحی و تدوین شود،   جانبی یکی ماده اولیه دیگري باشد و...)

اولیه در دسترس و تولید   االمکان تولید مبتنی برحتی   -ج   مواد 

ساخت اقالم  سنتز و  در مرحله بعد فرایند    - و د  باشد  داخل کشور 

م و  اولیه  شاخص ؤمواد  اساس  بر  دارویی  فوقثره  ذکر  الهاي 

هاي بالقوه و  بر اساس پتانسیل  سنتز آنها  بندي و در نهایتطبقه

ها به افراد شاخص و توانمند واگذار شود. بدیهی  بالفعل دانشگاه 

ثره دارویی پیشنهاد ؤسنتز و ساخت مواد اولیه و ماست منابع مالی  

از طریق وزارتین علوم و بهداشت، صندوق حمایت از    شودمی

پژوهشگران معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري، و سهم  

 هاي دارویی تامین شود.  پژوهش از تولید ناخالص ملی شرکت

توجه  یابی به خودکفایی در دارو  دست   به منظورپر واضح است  

 زیر بسیار حائز اهمیت اند:    م موارداقداو 

فناوريدر  ی  همگرای   - متولیان  و  عالی  آموزش  از    ارکان  اعم 

 ،همگرایی در ساختار، ماموریت و فعالیت

همگرایی،   - راستاي  در  استادان  فعالیت  نمودن  مراتبی  سلسله 

توانمندسازي، استفاده بهینه از منابع انسانی و تجهیزاتی و کاهش  

جمله نامشخص    ،امور بزرگاهداف و  نجام  ا  در جهتها  هزینه

 ،است

  ، با همت عالی   سهم پژوهش از تولید ناخالص ملیپرداخت    -

   .ریزي و اجرایی شودبرنامه

  دانشگاهی  حمایت از مراکز علمی و فناوريمشارکت فعال در    -

   .دارو  یابی به خودکفاییدر دست



  

و جهان رانيدارو در ا  ديصنعت تول گاهيجا   
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  و تشكر تقدير 

- يموحد  يدكتر موسو  يجناب آقا   ارجمند  دانشمندو  از استاد  
و   منت بر ما گذاشتندكه    -دانشگاه تهران  فيزيك  استاد بيوشيمي

و علمي  -ادبي  شيرا يمقاله را به دقت مطالعه، واين    سينوشيپ
ارتقا  يا ارزنده  شنهاداتيپ جهت  فرمودند   يفيك  يدر  ارائه    آن 

  تشكر را دارم.امتنان و كمال 

  .ارائه شده است پرانتزو شماره رفرنس در  كروشهشماره وبگاه در *

  هاي ديده شده در اين مقاله پايگاه داده

(1). https://www.statista.com/statistics/263102/phar
maceutical-market-worldwide-revenue-since-
2001/             

(2). Pharmaceutical market: worldwide revenue 
2001-2020 

(3).  https://www.mehrnews.com/news/4856159/ 
خواهد   مقدار   چه  99سال اختصاص  دارو  واردات  به  ارز 

 يافت 
(4). https://www.statista.com/topics/1764/global-

pharmaceutical-industry/#dossierKeyfigures 
(5). https://www.irna.ir/news/84222672/  درصد  97

شود -مي وليدي كشور در داخل تمصرف  داروي  

(6). Error! Hyperlink reference not valid. بود    

(7). https://www.efpia.eu/media/602709/the-
pharmaceutical-industry-in-figures-2021.pdf 

(8). iran's pharmaceutical and medical supplies 
market has $20bn turnover - irna 

(9). https://www.pinterest.com/pin/5630186814623
81/ 
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