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چکيده
هدف :بیوتکنولوژی پزشکی یکی از جدیدترین رشتههای بیوتکنولوژی است که موجب تغییرات شگرفی در تشخیص و درمان بیماریهای مختلف
شده است .این موضوع در کشور ما طرحی نو بوده و کمتر بدان توجه شده است .هدف از مطالعه حاضر ،مرور مهمترین استراتژیهای کاربردی اتحادیه
اروپا ،آمریکا و کانادا به عنوان پیشتازان عرصه بیوتکنولوژی پزشکی برای شناخت این صنعت نوین و ارائه راهکارهای عملی برای ایران میباشد.
روشها :این مطالعه مروری غیر سیستماتیک است که در سال  1394انجام شده است .در این مطالعه از روش مرور حیطه توسعهیافته برای تحلیل
دادهها استفاده شده است .شاخصهای مورد مطالعه در این پژوهش شاخصهای اقتصادی و شاخصهای آموزشی میباشند .دادهها از طریق بررسی
مقاالت و متون کتابخآنهای ،جستجوهای اینترنتی و مراجعات مستقیم به سازمآنهای مرتبط با موضوع این پژوهش جمعآوری شد.

نتایج:

درآمد شرکتهای بیوتکنولوژی پزشکی در مجموع  8درصد ،هزینههای تحقیق و توسعه  5درصد و درآمد خالص در سال  2012نسبت به

سال قبل  37درصد رشد یافته است .شرکتهای رهبران مالی نسبت به شرکتهای دولتی و سایر شرکتها ،پیشتاز هستند .وضعیت این صنعت در
آمریکا بهتر از کانادا و اتحادیه اروپا مشاهده شد .همچنین ،مشاهده میشود بیشترین میزانهای رشد در شرکتهای رهبران مالی آمریکا و پس از آن
در شرکتهای دولتی آمریکا بوده است .در خصوص وضعیت شاخصهای آموزشی در صنعت بیوتکنولوژی ،مشاهده شد تعداد سرفصلهای آموزشی
برای مدیریت ارشد کسب و کار ،بیش از سرفصلهای آموزشی بیوتکنولوژی و بیوتکنولوژی پزشکی است.
نتيجهگيری :با توجه به نتایج لزوم توجه به حمایت از ایجاد مؤسسات خصوصی و تشویق آنها به تفکر اقتصادی ،صنعتی و بازاریابی جهانی به
دانش حاصل از بیوتکنولوژى و نیز الحاق به قوانین جهانی مالکیت معنوی و تجارت جهانی ،که زمینهساز ورود به این عرصه و بازار جهانی میباشد،
ضروری به نظر میرسد.
کليدواژهها :مدیریت ،صنعت ،بیوتکنولوژی.
نوع مقاله :مروری
دریافت مقاله 96/12/14 :اصالح نهایی 97/3/30 :پذیرش مقاله97/4/6 :
ارجاع :نکوئیان رضا ،پورآقاسی لیال ،ماهر علی .وضعیت مدیریت صنعت بیوتکنولوژی پزشکی در اتحادیه اروپا ،آمریکا و کانادا و پیشنهاد راهکار برای ایران .مجله اطالعرسانی پزشکی نوین.
1397؛ (.54-46 :4)1

است ،تا آنجا که ثابت شد ایجاد توسعه پایدار منجر به افزایش

مقدمه:
امروزه ،با توجه به تغییرات سبک زندگی ،تحوالت محیط زیست،

استانداردهای زندگی و حفظ محیط زیست میشود .رشد اقتصادی ،به

افزایش جمعیت جهان و نیاز روزافزون به مواد غذایی بیشتر ،توسعه پایدار

عنوان یکی از اجزای چهارگانه توسعه پایدار ،تنها زمانی محقق میشود که

به خصوص در کشورهای در حال توسعه از اهمیت زیادی برخوردار شده

دانش پایه جامعه افزایش یابد و منجر به ایجاد روشهای کارا و مؤثر گردد.

نویسنده مسئول:
لیال پورآقاسی
دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،ایران.
تلفن+ 989121979704 :

پست الکترونیکیd.pouraghasi@yahoo.com :

0000-0001-5308-9932 :ORCID
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رضا نکوئیان

1

لیال پورآقاسی

*2

علی ماهر

3

نکوئیان و همکاران

صنعت بیوتکنولوژی پزشکی

منابع طبیعی ،تامین و تضمین حیات و توسعه پایدار در همه زمینهها

توجه به این نکته ضروری است که راهکارهای بینالمللی تجاریسازی

است .کشورهای توسعهیافته با آگاهی درباره اثرات مثبت زیستمحیطی،

محصوالت بیوتکنولوژی پزشکی با شرایط بومی ایران سازگار نیست و

بهداشتی ،دارویی ،تشخیصی و صنعتی بیوتکنولوژی در سالهای اخیر،

پاسخگوی نیازمندیهای کشور ما نمیباشد .بنابراین ،نتایج بدست آمده از

سرمایهگذاری گستردهای در این زمینه انجام دادهاند تا جاییکه قرن 21

سایر کشورها ،بدون بومیسازی ،برای کشور ما قابل تعمیم نخواهند بود.

را عصر بیوتکنولوژی نام نهادهاند [ .]1،2در این میان ،بیوتکنولوژی پزشکی

بنابراین ،از یک طرف ،بهرهبرداری از مطالعات و نتایج آنها باید موشکافانه

یکی از جدیدترین و اثرگذارترین رشتههای زیرمجموعه بیوتکنولوژی است

و دقیق بوده و سپس براساس ویژگیهای خاص ژنتیکی و اپیدمیولوژیکی

که با استفاده از علوم و فنون مولکولی ،زمینهساز تغییرات شگرفی در

بیماریهای کشور بازنگری گردد و از طرف دیگر ،دانش و مدیریت

حوزه تشخیص و درمان بیماریهای مختلف شده است [ .]3پژوهشهای

مناسب برای کاربردی ساختن نتایج به دست آمده از بومیسازی و انتقال

صورت گرفته مبین این مطلب است که عوامل مؤثر بر تولید محصوالت

آن به صنعت موجود باشد .با وجود اینکه کشورهای پیشرفته دنیا

بیوتکنولوژی پزشکی شامل وجود نیروهای متخصص و کارآمد،

سالهاست که به اهمیت چرخه تولید و صنعتی کردن محصوالت

آموزشهای روزامد نیروهای متخصص در زمینه بیوتکنولوژی پزشکی و

بیوتکنولوژی پزشکی پی بردهاند و آنرا در برنامههای استراتژیک توسعه

ایجاد بسترهای الزم جهت تحقیقات کاربردی و بنیادی در این زمینه

خود ،نشانهدار کردهاند ،این موضوع در کشور ما طرحی نو بوده و کمتر

است [.]4

مورد توجه قرار گرفته است .به همین دلیل ،مطالعه حاضر با هدف

همانگونه که فعالیتهای تحقیق و توسعه برای تولید محصوالت

پیشنهاد راهکارهای مناسب بومی ،به بررسی وضعیت صنعت بیوتکنولوژی

بیوتکنولوژی ضروری است ،راهکارهای مناسب در زمینه توسعه تجارت

پزشکی و مرور مهمترین راهکارها و استراتژیهای کاربردی کشورهای

نیز میبایست همگام با آن صورت گیرد ،چرا که تجاریسازی محصوالت

اتحادیه اروپا ،آمریکا و کانادا به عنوان پیشتازان عرصه بیوتکنولوژی پزشکی

و بازاریابی مناسب ،شروط الزم برای عرضه موفق محصوالت بیوتکنولوژی

پرداخته است.

پزشکی هستند .در دهه اخیر ،همکاری و تعامل بخش بازرگانی و دانشگاه
از طریق تبادل دانش و فناوری ،به دغدغه اصلی اقتصاد کاربردی و
سیاستگذاران اقتصادی تبدیل گشته است [.]5

مواد و روشها:
مطالعه حاضر یک مطالعه مروری غیر سیستماتیک است که در سال

بنابراین ،استحکام و قدرت رابطه دانش و صنعت ،موضوعی اساسی

 1394انجام شده است .این مطالعه به روش مرور حیطه توسعهیافته که

در پیشبرد اهداف توسعه ملی میباشد .اثرگذارترین عامل در رونق تولید

توسط  Arkseyو  O’Malleyطراحی شده است ،انجام شد [ .]8ابتدا

ملی ،حمایت از علم و تفکرات برتر کارآفرینان است و موسسات علمی و

سؤاالت پژوهشی مشخص گردید و دادهها با جستجو در پایگاههای علمی

دانشگاهها میتوانند با حمایت از برنامهریزیهای دقیق و عملیاتی در

بازیابی شد .سپس با توجه به اهداف پژوهش مقاالت واجد شرایط انتخاب

حوزههای آموزشی و پژوهشی ،زمینه رشد تولید ملی را فراهم کنند [.]6

شدند .یک فرم جدول داده تهیه و با یک رویکرد تکراری دادههای الزم

تربیت نیروی انسانی متخصص در رشته بیوتکنولوژی پزشکی از یک سو و

استخراج شد .در ادامه یافتهها با روش آمار توصیفی خالصه و تحلیل شده

تولیدات روزافزون محصوالت بیوتکنولوژی پزشکی از سوی دیگر ،حرکت

است .نسخه اولیه یافتهها با صاحبنظران مورد مشورت قرار گرفت و پس

در مسیر بومیسازی ،تولید انبوه و تجاریسازی ،جهانیسازی و صادرات

از اصالحات ،یافتهها گزارش گردید .تعداد  14مطالعه وارد تحلیل شد.

این محصوالت را نیازمند مدیریتی موشکافانه و هوشمندانه در هر یک از

دادهها براساس کلیدواژههای مدیریت ( ،)Managementتکنولوژی

بخشهای مختلف این عرصه کرده است [.]4

صنعتی

(Biotechnology

،)Industry

بیوتکنولوژی

نحوه مدیریت در شناخت نیازمندیهای پزشکی و پیراپزشکی،

( ،)Biotechnologyتکنولوژی پزشکی ()Medicine Biotechnology

سرمایهگذاری هدفمند ،جذب ،تربیت و نگهداری نیروی انسانی متخصص

و بیوتکنولوژی مدیریت ارشد کسب و کار ()MBA-Biotechnolog

و در نهایت ،ارائه آن به بازار اقتصادی و پزشکی در کشورهای پیشرفته که

دستهبندی و تحلیل شد .برای این منظور ،تعدادی از کشورهای عضو

در این زمینه گامهای موفقی را برداشته و به نتایج مطلوبی از دو دهه

گروه هشت شامل آمریکا ،کانادا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا که پیشرو
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در این ارتباط ،بیوتکنولوژی (زیستفناوری) مهمترین عامل بهرهوری از

پیش تا کنون رسیدهاند ،میتواند زمینهساز پیشرفت در کشور باشد [.]7
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صنعت بیوتکنولوژی پزشکی

گرفتند .شاخصهای مورد مطالعه در این پژوهش به دو گروه شاخصهای

 Ernstو  Youngاست که با سابقه  27سال فعالیت بینالمللی در این

اقتصادی و شاخصهای آموزشی تقسیم شدند .شاخصهای اقتصادی

صنعت ،دادههایی وسیع ،معتبر و روزآمد را در  4پایگاه بینالمللی خود در

شامل میزان رشد در اقتصاد ،میزان فعالیت بخش خصوصی در این

سطح قارههای اروپا ،آمریکا ،استرالیا و کانادا جمعآوری میکند که در این

صنعت ،تأمین مالی شرکتها ،ویژگیهای درآمدی و هزینهای

پژوهش ،سه پایگاه آن مورد بررسی قرار گرفتند .جستجو در وهله اول به

شرکتهای بیوتکنولوژی ،میزان سرمایهگذاری شرکتها در قالب سرمایه

صورت گسترده تنظیم شد تا تمامی دستهبندیها و موضوعات مرتبط با

نوآوری و سرمایه مخاطرهآمیز در این صنعت و در کشورهای منتخب به

روشهای متدولوژیک در بررسی وضعیت مدیریت صنعت بیوتکنولوژی

تفکیک ،مورد مطالعه قرار گرفتند .محتوای آموزشی رشته بیوتکنولوژی و

پزشکی و عوامل مؤثر بر تولید محصوالت آن گنجانده شود .همچنین،

محتوای آموزشی رشته بیوتکنولوژی مدیریت ارشد کسب و کار نیز در

محدودیت زبان و زمان انتشار مقاالت نیز در جستجوها وارد نشد.

حیطه آموزشی بررسی شد روش تحلیل دادهها در این مطالعه ،مشتمل بر
شش گام متوالی زیر است:
گام اول:

گام سوم :انتخاب مطالعات واجد شرایط :دو نفر بررسیکننده به
صورت مستقل به بررسی مطالعات بازیابی شده پرداختند .از اصول
 PRISMAجهت دستیابی به مطالعات نهایی استفاده شد .در گام اول

تعیین سؤاالت پژوهشی :در این خصوص سؤاالت کلیدی زیر مورد

عنوان و چکیده مطالعات خوانده و در گام بعد متن کامل مطالعات مرتبط

بررسی قرار گرفت:

به صورت دقیق مورد بررسی قرار میگرفت .در صورت بروز تعارض بین

 .1شاخصهای اقتصادی و تأمین مالی در صنعت بیوتکنولوژی پزشکی

دو نفر بررسیکننده با مشورت نفر سوم به توافق نزدیک شدند.
گام چهارم :استخراج دادهها :یک فرم استخراج دادهها تنظیم و

دارای چه ویژگیهایی است؟
 .2سرفصلهای آموزشی مورد نیاز جهت تربیت نیروی انسانی

اطالعات هر کدام از مطالعات واجد شرایط شامل نام نویسنده ،سال انتشار،

متخصص چیست؟

نوع طراحی مطالعه ،هدف مطالعه و یافتههای آن استخراج گردید .این

گام دوم :شناسایی مطالعات مرتبط با سؤاالت پژوهش :برای یافتن

اطالعات توسط دو نفر به طور مستقل و به صورت تکراری استخراج شد.

مطالعات مرتبط ،پایگاههای علمی نظیر Web of ،EBSCO ،PubMed

گام پنجم :خالصه کردن ،گزارش کردن و جمعآوری یافتهها :در این

 Embase ،Sciencesو گزارشها و مجالت علمی مرتبط جستجو شد.

مطالعه ابتدا ویژگیها و مشخصات مطالعات وارد شده توصیف و سپس

همچنین فهرست مطالعات واجد شرایط نیز برای یافتن مقاالت بیشتر

یافتههای مطالعات ،تفسیر و در نهایت براساس دستهبندی و هدف

جستجو شد .مطالعات انتشار یافته در قالب مقاله ،مرور همتایان شده،

مطالعه ،این یافتهها تحلیل شدند.

گزارشهای مرکز تحقیقاتی سیاست علمی کشور ،وابسته به وزارت علوم،

گام ششم :مشورت با صاحبنظران :با توجه به گستردگی و نوپا بودن

تحقیقات و فناوری به عنوان قطب پژوهشهای علمی و آیندهنگاری

موضوع پس از تدوین یافتههای اولیه مطالعه ،مشورت و تبادل نظر با افراد

کشور و شبکه بیوتکنولوژی پزشکی کشور ،که زیر نظر معاونت تحقیقات و

آگاه انجام شد تا کمبودها و موضوعات دیده نشده ،مشخص شود .این

فناوری وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی فعالیت میکند ،مقاالت

افراد در زمینه وضعیت مدیریت صنعت بیوتکنولوژی پزشکی ،عوامل مؤثر

ارائه شده در اولین و دومین همایش ملی بیوتکنولوژی مدیریت ارشد

بر تولید محصوالت آن و نیز وضعیت نظام آموزشی در رشته بیوتکنولوژی

کسب و کار و گزارشهای نهادهای جهانی از جمله گزارشهای منتشر

مدیریت ارشد کسب و کار تسلط داشتند.

شده در مجموعه بزرگ  Ernstو  Youngکه منبعی مهم از اطالعات
اختصاصی و شاخصهای اقتصادی صنعت بزرگ بیوتکنولوژی در جهان

یافتهها:
نمای کلی از وضعیت اقتصادی صنعت بیوتکنولوژی پزشکی در

است ،مد نظر قرار گرفت [.]9
این مجموعه ،یک سرویس جهانی است که بزرگترین مدیران

کشورهای منتخب نشان میدهد با گذشت تقریبا  5سال از شروع بحران

بیوتکنولوژی دنیا (شامل کلیه زیرمجموعههای بیوتکنولوژی) در آن عضو

اقتصاد جهانی ،از مشکالت شرکتهای بیوتکنولوژیکی پزشکی کاسته

هستند و نوعی انحصار برای دادههای این پایگاه دادهای وجود دارد .به

نشده است .به طوری که تحلیلهای انجام شده در سال  ،2012نشان
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در صنعت بیوتکنولوژی پزشکی در دنیا میباشند ،مورد بررسی قرار

عبارت دیگر ،تنها پایگاه دادهای جهانی در صنعت بیوتکنولوژی ،مجموعه

نکوئیان و همکاران

صنعت بیوتکنولوژی پزشکی

قبیل افزایش تقاضای بودجه در یک محیط اقتصادی پر از چالش و نیاز به

ویژگیهای درآمدی و هزینهای را در سال  ،2012نسبت به سال ،2011

افزایش سرمایه موجود ،روبهرو هستند .در این راستا ،بررسی میزان رشد

در سه دسته اصلی شرکتهای بیوتکنولوژی پزشکی ،شامل شرکتهای

در مراکز تأسیس شده بیوتکنولوژی پزشکی میتواند گویای وضعیت

دولتی ،شرکتهای رهبران مالی (به شرکتهایی اطالق میشود که

موجود این صنعت در سطح کالن باشد.

درآمد باالی  500میلیون دالر آمریکا دارند) و سایر شرکتهای فعال در

همانطور که در جدول  1نشان داده شده است ،درآمد شرکتهای

این صنعت را در کشورهای مورد بررسی نشان میدهد .همانگونه که

بیوتکنولوژی پزشکی در مجموع 8 ،درصد و هزینههای تحقیق و توسعه

نشان داده شده است ،وضعیت صنعت بیوتکنولوژی پزشکی در آمریکا به

در  4مرکز بیوتکنولوژی (ایاالت متحده ،اروپا ،کانادا و استرالیا) 5 ،درصد

مراتب بهتر از کانادا و اتحادیه اروپا است .اعداد به روشنی نشان میدهند

افزایش داشته است .نکته قابل توجه ،رشد  37درصدی درآمد خالص در

که شرکتهای رهبران مالی نسبت به دو گروه دیگر ،پیشتاز هستند.

سال  2012نسبت به سال قبل میباشد.

همچنین ،مشاهده میشود که بیشترین میزانهای رشد در شرکتهای

جدول  -1ميزان رشد در مراکز تاسيس شده بيوتکنولوژی در سالهای -2012
2011
اطالعات عمومی شرکتها

2011

2012

درصد تغییرات

درآمد
هزینههای تحقیق و توسعه
درآمد خالص
ارزش سهام*
تعداد کارکنان
تعداد شرکتهای دولتی

83/1
24/0
3/8
376/2
161560
610

89/8
25/3
5/2
477/3
165190
598

%8
%5
%37
%27
%2
%-2

* قیمت هر سهم × تعداد کل سهام شرکت در بازار

رهبران مالی آمریکا و پس از آن در شرکتهای دولتی آمریکا بوده است.
در میان همه این بازارهای اصلی هزینهکرد برای تحقیق و توسعه به
وسیله نقش رهبران مالی ،قوی و پابرجا باقی ماند؛ در حالیکه سایر
شرکتها ،به طور قابل مالحظهای سرعت رشد خود را کاهش دادند و
هیچ یک از آنها چنین رشدی را در هزینههای تحقیق و توسعه خود
نداشتند .در سال  ،2012رشد سرمایه به وسیله شرکتهای دولتی
اتحادیه اروپا  88درصد بوده ،در حالی که این مقدار در شرکتهای
خصوصی  -7درصد گزارش شده است.

جدول  -2درصد تغييرات ویژگیهای درآمدی و هزینهای در صنعت بيوتکنولوژی در سال 2012
اتحادیه اروپا

کانادا

آمریکا

ویژگیهای درآمدی و هزینهای

شرکتهای دولتی

درآمد
هزینههای تحقیق و توسعه
درآمد خالص
ارزش سهام
تعداد کارکنان

%8
%-1
%-1324
%12
%8

%1
%-12
%-18
%-8
%-5

%8
%7
%34
%30
%2

رهبران مالی

درآمد
هزینههای تحقیق و توسعه
درآمد خالص
ارزش سهام
تعداد کارکنان

%6
%3
%-2
%2
%8

-

%12
%18
%20
%42
%6

سایر

درآمد
هزینههای تحقیق و توسعه
درآمد خالص
ارزش سهام
تعداد کارکنان

%16
%-5
%-14
%36
%10

-

%-10
%-5
%13
%2
%-6

این در حالی است که رشد سرمایه شرکتهای دولتی و خصوصی

دولتی آمریکا که در سال  2012نسبت به سال  2011بدون تغییر و ثابت

در سایر کشورها در آن سال ،منفی بوده است .وضعیت تغییرات تعداد

بوده است ،در سایر موارد ،رشد منفی مشاهده شده است .در حوزه تأمین

شرکتهای بیوتکنولوژی پزشکی دولتی و خصوصی نیز ،مشابه وضعیت

مالی نیز در سال  ،2012آمریکا در مقایسه با اروپا و کانادا از وضعیت

میزان رشد اقتصادی است .به عبارت دیگر ،به جز تعداد شرکتهای
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میدهد بسیاری از شرکتها هنوز هم با مشکالت مربوط به کارایی از

جدول  2وضعیت صنعت بیوتکنولوژی پزشکی و درصد تغییرات

نکوئیان و همکاران

صنعت بیوتکنولوژی پزشکی

بهتری برخوردار بوده و کانادا در حوزه تأمین مالی نیز ،عملکرد ضعیفی را

بنابراین ،هر بانکی که بر روی ارائه این سهام سرمایهگذاری میکند ،بیشتر

داشته است (جدول .)3

به تالش و فعالیتهای بازاریابی میپردازد.[9] .

شکل عمومی ( ،Initial Public Offering )IPOمنتشر میکند این

شرکتهای بیوتکنولوژی پزشکی افزایش یافته است و شرکتهایی با

سهام عمدتا توسط شرکتهای کوچک و نوپا که در جستجوی سرمایه

درآمد زیر  500میلیون دالر آمریکا (سایر شرکتها) ،در سطحی بسیار

برای توسعه هستند ،انتشار مییابد .همچنین میتواند توسط شرکتهای

پایینتر از سالهای قبل از بحران ،ثابت ماندهاند .این در حالی است که

بزرگ متعلق به بخش خصوصی که در پی انجام معامالت عمومی و

بسیاری از شرکتهای کوچکتر از میان  4مرکز تاسیس شده

دولتی هستند ،انتشار یابد .برخالف  IPOکه شرکت از ابتدا برای آن یک

بیوتکنولوژی (آمریکا ،اروپا ،کانادا و استرالیا) ،فعالیتهای تحقیق و توسعه

بازه قیمتی تعریف میکند و به دنبال فروش سهام در آن بازه است؛ قیمت

خود را که در آن سال انجام میدادند ،متوقف نمودند ولی با این حال،

سهام پیرو را بازار تعیین میکند .دلیل این امر این است که شرکت در

مهمترین چالش شرکتها همچنان موضوع کارایی باقی مانده است.

گذشته سهام خود را به شیوه عمومی و دولتی ،مبادله مینموده است.
جدول  -3شاخصهای اقتصادی ،تامين مالی و تعداد شرکتهای فعال در حوزه صنعت بيوتکنولوژی پزشکی در سال 2012
شاخصها
تغییر میزان رشد درشاخصهای اقتصادی

شرکتهای فعال

اتحادیه اروپا

کانادا

آمریکا

رشد سرمایه بوسیله شرکتهای دولتی
تعداد IPO
رشد سرمایه بوسیله شرکتهای خصوصی

%88
%-63
%-7

%-26
%-60

%-25
%10
%-2

تعداد شرکتهای دولتی
تعداد شرکتهای خصوصی
مجموع شرکتهای فعال در این صنعت

%-2
%-3
%-3

%-7
%-1
%-3

%0
%-5
%-4

سهام پیرو
بدهی
دارایی مخاطرهآمیز

40
948
1934
1243

0
316
349
68

765
6620
11768
4126

IPO

تأمین مالی در صنعت بیوتکنولوژی پزشکی
(ارقام بر حسب میلیون دالر)

وضعیت شاخصهای آموزشی در صنعت بیوتکنولوژی نشان

مقطع کارشناسی ارشد در تعدادی از دانشگاهها مانند دانشگاه Johns

میدهد محتوای آموزشی رشته بیوتکنولوژی شامل این موارد میباشد:

 Pune ،UBC ،Hopkinsو  Leicesterارائه میشود .تعداد دورههای

شیمی عمومی ،شیمی تحلیلی ،شیمی آلی ،شیمی زیستی ،ریاضی ،آمار،

آموزشی و طول مدت تحصیل در این دانشگاهها ،متفاوت است .برای

فیزیک ،فیزیک تشعشع ،اقتصاد کالن ،برنامههای کاربردی کامپیوتر،

مثال ،در دانشگاه  Johns Hopkinsاین دوره به مدت  3سال است و

برنامههای کاربردی کامپیوتر پیشرفته ،برنامههای کاربردی در صنعت،

حاوی  31دوره است که  10دوره آن در زمینه بیوتکنولوژی و  21دوره

بیولوژی مولکولی ،آناتومی و فیزیولوژی ،میکروبیولوژی ،ژنتیک مولکولی

در زمینه مدیریت ارشد کسب و کار است .در این دانشگاه و  2مدرک

کاربردی ،بیوتکنولوژی کاربردی ،بیوانفورماتیک ،مهندسی فرآیندهای

تحصیلی در پایان این برنامه آموزشی به دانشجو تعلق میگیرد .آنچه در

زیستی ،ایمنی زیستی ،ایمونولوژی و ویروسشناسی ،داروسازی و

دانشگاههای مختلف ،مشترک است این است که تعداد سرفصلهای

سمشناسی مواد غذایی ،مراقبت و رسیدگی به حیوانات ،اخالق زیستی،

آموزشی برای مدیریت ارشد کسب و کار ،بیش از سرفصلهای آموزشی

مهندسی فرآیندهای ساخت و تولید ،مسائل جهانی و محیطی ،پژوهش و

بیوتکنولوژی و بیوتکنولوژی پزشکی است و جنبه مدیریت ارشد کسب و

گزارشنویسی علمی ،بهداشت حرفهای و موضوعات متداول بیوتکنولوژی.

کار در این دورهها قویتر است .سرفصلهای آموزشی در بخش مدیریت

رشته بیوتکنولوژی مدیریت ارشد کسب و کار ،به منظور مرتفع ساختن

ارشد کسب و کار این دوره شامل این موارد است :حسابداری مدیریتی،

نیازهای ملی و منطقهای در حوزه تجارت محصوالت بیوتکنولوژی

تأمین مالی شرکتها ،رفتار سازمانی ،طراحی و اجرای بازاریابی ،اطالعات

پزشکی ،به نیروی کار متخصص نیازمند است .این برنامه آموزشی در

تجارت ،مبانی دانش و مهارتهای حرفهای ،اخالق در تجارت جهانی ،علم
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سهام پیرو ،سهامی است که یک شرکت خصوصی برای اولینبار و به

بررسی یافتهها نشان میدهد در سال  ،2012سرمایه نوآوری توسط

صنعت بیوتکنولوژی پزشکی

نکوئیان و همکاران

پژوهش .محتوای این دوره باید شامل مهارتهای حیاتی در تجارت باشد،

خود ،از سایر شرکتها بهتر است .همچنین یافتههای پژوهش نشان دادند

به عبارت دیگر ،در این بخش از این رشته تحصیلی ،مبانی تجارت تدریس

که در این سال ،تعداد شرکتهای فعال در بخش خصوصی و دولتی این

میشوند .طرح درسهای این دوره باید به گونهای باشد که مهارتهای

صنعت ،در مجموع کاهش یافته است .بررسی شاخص میزان رشد در

رهبری گروههای آزمایشگاهی ،برنامهریزی برای پیشرفت و توسعه و

اقتصاد ،آشکار ساخت که عمده رشد سرمایه این صنعت در سال ،2012

تصمیمگیریهای مدیریتی و تجاری را گسترش دهد[10] .

به وسیله شرکتهای دولتی صورت گرفته است و شکاف عمیقی میان
رشد سرمایه به وسیله شرکتهای خصوصی و دولتی وجود دارد .در

بحث و نتيجهگيری:

شرایطی که شرکتهای خصوصی ،گردانندگان اصلی صنعت

یافتههای بررسی در خصوص وضعیت اقتصادی صنعت بیوتکنولوژی

بیوتکنولوژی پزشکی در آمریکا هستند و توانستهاند رشد قابل توجهی را

پزشکی در کشورهای منتخب این مطالعه نشان داد که در مجموع،

در مجموع شاخصهای اقتصادی این صنعت ایجاد کنند .عمده رشد در

درآمد ،هزینههای تحقیق و توسعه ،درآمد خالص ،ارزش سهام و تعداد

اتحادیه اروپا به وسیله شرکتهای دولتی بوده است .این نقش به حدی پر

کارکنان در سال  2012نسبت به سال  ،2011رشد داشته است ،اما تعداد

رنگ است که توانسته مجموع رشد سرمایه صنعت را به نفع رشد سرمایه

شرکتهای دولتی فعال در این صنعت کاهش یافته است .یافتههای

به وسیله شرکتهای دولتی ،تغییر دهد .یافتههای پژوهش همچنین به

پژوهش نشان میدهد که میزان درآمد این صنعت در آمریکا ،رشد یافته

روشنی نشان میدهد که وضعیت آمریکا در شاخصهای مورد بررسی در

است .این رشد ،به خودی خود مفید نیست .بهعبارت دیگر ،چگونگی

این پژوهش ،به مراتب بهتر از اروپا و کانادا است .همچنین یافتهها تصریح

توزیع درآمدها در سطح کالن صنعت نیز اهمیت دارد .مطابق انتظار،

مینمایند که عملکرد صنعت بیوتکنولوژی پزشکی در کانادا ،شدیدا

نتیجه توزیع نامتوازن درآمد در صنعت بیوتکنولوژی پزشکی ،پیشرفت

ضعیف است .نکته قابل ذکر در زمینه افزایش درآمدهای شرکتهای

تنها در تعداد کمی از شرکتها بوده و در نتیجه سایر شرکتها وضعیت

بیوتکنولوژی پزشکی ،آگاهی درباره یک تغییر ضروری میباشد که الزم

مطلوبی ندارند .این امر منجر به از دست دادن سرمایه و ایجاد خسارت به

است همه شرکتهای بیوتکنولوژی پزشکی خود را با آن سازگار سازند ،و

چند شرکت بزرگ جهان از مجموعه شرکتهای آمریکایی مانند

آن حرکت به سوی نظام سالمت مبتنی بر شواهد است که در آن

 Amylin Pharmaceuticalsو  Gen-Probeشده است ] .[11یافتهها

بازپرداختها بهگونهای صورت گیرند که منجر به تولید محصوالت با

نشان میدهد که پویایی در میدان رقابت برای شرکتهای بیوتکنولوژی

ارزش افزوده شوند که بتوانند پیامدهای سالمت را ارتقاء دهند .یافتههایی

پزشکی ،خصوصا شرکتهای داروسازی نقشی حیاتی دارد .برای نمونه ،در

که براساس یک نظرسنجی از شرکتهای آمریکایی و اروپایی و نیز

آمریکا ،شرکت  Seattle-based Dendreon Corpیکی از شرکتهایی

مصاحبه با سرمایهداران و مدیران توسعه تجارت دارویی به دست آمده

است که سرمایه اولیه خود را در همان ابتدای تأسیس و در پی اخذ تائید

است ،نشان میدهد که بیشتر شرکتهای بیوتکنولوژی پزشکی آماده

برای یکی از محصوالتش (داروی ایمنی درمان سرطان پروستات) ،افزایش

چنین تغییری نیستند .برای رسیدن به موفقیت در دنیای نوین

داد؛ ولی در سال  ،2012در پی فشارهای رقبا و نیز مشکالتی که در

مراقبتهای سالمت امروزی ،الزم است شرکتها به درستی تجربیات و

بازپرداختها به وجود آمد ،فروش محصوالت شرکت کاهش یافت.

نیازهای پرداختکنندگان و بیماران را درک نمایند و اطمینان حاصل

افزایش رقابت برای شرکت داروسازی  ،Momentaفشارهایی را به این

کنند که محصوالتشان در ردیف محصوالت واجد ارزش و اولویتهای

شرکت تحمیل کرد Momenta .نسخه تجاری  Lovenoxرا طی

اعالم شده توسط نظام سالمت کشورشان است ].[12

همکاری با شرکت  Sandozساخت ،اما زمانیکه رقبای بزرگتر وارد بازار

براساس نتایج این پژوهش ،هزینههای تحقیق و توسعه در اروپا

شدند ،سهم این شرکت از سود و درآمد صنعت ،پیوسته کاهش یافت

کاهش یافته است .یکی از دالیل مهم در این زمینه این است که بسیاری

] .[12مطالعه شاخص ویژگیهای درآمدی و هزینهای در سه گروه

از شرکتهای اروپایی تقریبا با گذشت  5سال از شروع بحران مالی

شرکتهای دولتی ،رهبران مالی و سایر شرکتها در سال  2012نشان

جهانی ،هنوز هم در مرحله کاهش هزینهها هستند .بدین معنی که این

میدهد که وضعیت اقتصادی این صنعت در شرکتهای رهبران مالی

شرکتها همه هزینههای خود را تا حد زیادی کاهش میدهند و سهم
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تکنولوژی و جامعه ،کارآفرینی ،فنون مذاکره ،مسائل قانونی و روشهای

بهتر از دو گروه دیگر بوده است و وضعیت شرکتهای دولتی نیز به نوبه

نکوئیان و همکاران

وضعیت صنعت بیوتکنولوژی پزشکی

واقعیت بازارهای اروپایی است؛ چرا که دستیابی به سرمایه در اروپا بسیار

را بالفعل کند؛ ارزش زیادی دارد .شرکتهای بزرگ ،زمان قابل توجهی را

مشکلتر از آمریکاست و تصویر ناشی از مشکالت اقتصادی بسیار

به این کار اختصاص میدهند ] .[7کشورهایی که صنعت بیوتکنولوژی

پیچیدهتر است .همچنین ،خطر بحران تأمین مالی در منطقه اروپا بسیار

پزشکی خود را توسعه دادهاند ،از ساز و کار ایجاد رقابت مثبت میان

باالست ] .[13ذکر این نکته ضروری است که انجام فعالیتهای تحقیق و

دانشگاهها جهت ارائه برنامههای آموزشی بیوتکنولوژی مدیریت ارشد

توسعه نقش حیاتی را در بقای یک شرکت در عرصه رقابت ایفا میکند.

کسب و کار ،استفاده میکنند .به عبارت دیگر ،دانشگاهها کوشش

شرکتها باید مطمئن شوند که مسیر پیشرفت آنها با فعالیتهای

میکنند تا با ارائه محتوای آموزشی قوی و اعطای تسهیالت رفاهی به

تحقیق و توسعه ،همگام و هماهنگ است .اگر شرکتی به دلیل مشکالت

دانشجویان ،آنها را در دانشگاه خود جذب نمایند تا بتوانند سطح علمی

مالی و یا در اختیار نداشتن نیروی متخصص کافی ،نتواند به تولید

این صنعت را ارتقاء دهند .همچنین دانشگاهها تالش مینمایند تا بازار کار

پروژههای تحقیقاتی بپردازد ،برای حفظ شرکت ،ضروری است که این

مورد نیاز برای فارغالتحصیالن را ظرف مدت کوتاهی ،ایجاد و تأمین

پروژهها را از محیط برونسازمانی خود ،خریداری نماید .در این حالت

نمایند .در این راستا ،دانشگاهها سعی میکنند تا تعامل مثبتی با صنعت،

کارکرد واحد توسعه تجارت ،جستجو برای یافتن محصوالت و

به منظور فراهم آوردن امکان جذب فارغالتحصیالن خود ،برقرار نمایند

تکنولوژیهای جدیدی است که داوطلب معامله با شرکتها هستند.

].[15

موسسات و مراکز صرفا تحقیقاتی ،محیط مناسبی برای این جستجوها

حمایت همه جانبه ،هدفمند و اثربخش از ایجاد و فعالیت گسترده

هستند .در این صورت ،شرکت میتواند به سوددهی و درآمدزایی

شرکتهای دانشبنیان و مؤسسات خصوصی و تشویق آنها به تفکر

بیشتری دست یابد ] .[14دسترسی داشتن به روزآمدترین اطالعات ،از

اقتصادی ،صنعتی و بازاریابی جهانی در زمینه دانش حاصل از

ارکان کلیدی ماندگاری و رشد در صنعت بیوتکنولوژی پزشکی است .دو

بیوتکنولوژى پزشکی ،بازنگری قوانین موجود ،وضع قوانین جدید منطبق

واحد اصلی شرکت ،یعنی تحقیق و توسعه و توسعه تجارت ،نیازمند

با نیازهای کشور ،تدوین اسناد سیاستگذاری و باالدستی به منظور

دسترسی به پایگاه دادهای اختصاصی و جامع هستند .تجربیات در کشور

پشتیبانی و گسترش فعالیتهای این صنعت و نیز الحاق به قوانین جهانی

آلمان نشان داده است که بکارگیری و استخدام یک نفر نیروی متخصص

مالکیت معنوی و تجارت جهانی ،مىتواند زمینهساز ورود ایران به عرصه

در این زمینه ،شدیدا پر هزینه است .از طرفی ،دسترسی به این اطالعات

صنعتی بیوتکنولوژی پزشکی و بازار جهانی باشد .همچنین افزایش تعداد

نیز ضروری است .این مسئله ،یکی از چالشهای مدیران در این صنعت

شرکتهای فعال در صنعت بیوتکنولوژی پزشکی ،افزایش گردش سرمایه

است .یکی از تدابیری که تا حدی میتواند در این زمینه راهگشا باشد این

بخش خصوصی در این صنعت ،افزایش تعداد شرکتهای رهبران مالی و

است که جستجوی تازهترین اخبار و اطالعات ،در برنامه روزانه کارکنان

در پی آنها ،رشد شاخصهای اقتصادی کشور ،همگی از نتایج بهبود

این واحدها قرار داده شود .شرکتی در آلمان که تا  10درصد از زمان

وضعیت قوانین و مقررات اقتصاد دولتی و اعطای تسهیالت هدفمند به

متخصصین خود را به طور روزانه ،برای این کار آزاد گذاشت ،به نتیجه

فعاالن این صنعت ،خصوصا شرکتهای دانش بنیان است.

تقریبا مطلوبی دست یافت ] .[7شرکت در همایشهای بزرگ ملی و

سایر راهکارها و اقدامات ضروری برای سامان دادن صنعت

بینالمللی در این صنعت ،از ارکان کلیدی برای مدیران ارشد بیوتکنولوژی

بیوتکنولوژی پزشکی در کشور عبارتند از :راه اندازی رشته بیوتکنولوژی

پزشکی است .این همایشها که به تبادل دانش نو میپردازند و شرکت در

مدیریت ارشد کسب و کار و ارائه آن به وسیله گروه آموزشی متخصص،

آن برای متخصصین تحقیق و توسعه و توسعه تجارت ضروری است؛ این

ارائه سرفصلهای آموزشی مورد نیاز این صنعت ،وجود رقابت مثبت برای

امکان را برای مدیران هوشمند فراهم میآورند که در حاشیه همایش،

جذب دانشجویان در این رشته ،برقراری تعامل مثبت با شرکتهای فعال

ضمن دیدار با همتایان خود در سایر شرکتها ،به مذاکره با آنها پرداخته

در عرصه بیوتکنولوژی توسط این گروه آموزشی و معاونت آموزشی

و زمینه فعالیتهای مشترک و همکاریهای آتی را فراهم سازند .هر چند

دانشگاه ،افزایش فعالیتهای تحقیق و توسعه و توسعه تجارت در

که برگزاری و شرکت در چنین گردهماییهایی بسیار پر هزینه است ،اما

شرکتها و در نهایت شکلگیری چرخه ارتباط دانشگاه و صنعت.

نسبت به منافعی که به طور بالقوه در آن نهفته است و تواناییهای

همچنین پیشنهاد میشود در زمینههای بررسی تأثیر بکارگیری استراتژی
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کوچکی برای تحقیق و توسعه خواهند داشت .این امر احتماال ناشی از

مدیریتی مدیران ارشد در چانهزنی ،مذاکره و انعقاد قرارداد ،میتواند آنها

نکوئیان و همکاران

صنعت بیوتکنولوژی پزشکی

 این امر در این سطح میسر نشد و از نظرات اساتید گروه بیوتکنولوژی،زیاد

کاهش هزینهها بر فعالیت تحقیق و توسعه در شرکتهای بیوتکنولوژی

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران و دبیر علمی اولین و دومین همایش

 بررسی عواملی مؤثر بر کسب،پزشکی در کشورهای عضو گروه هشت

.ملی بیوتکنولوژی مدیریت ارشد کسب و کار استفاده شد

مزیت رقابتی در بازاریابی محصوالت بیوتکنولوژی پزشکی در منطقه
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خاورمیانه و بررسی شیوه مناسب مدیریت در شرکتهای بیوتکنولوژی

:تشکر و قدردانی
بدینوسیله از دبیر علمی اولین و دومین همایش ملی بیوتکنولوژی
مدیریت ارشد کسب و کار در دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی
ایران که در جمعآوری اطالعات این مقاله با نویسندگان همکاری نموده
. قدردانی میگردد،است

.پزشکی پژوهشهایی انجام شود
از محدودیتهای پژوهش حاضر میتوان به نوپا بودن صنعت
بیوتکنولوژی پزشکی در کشور و به تبع تعداد محدود صاحبنظران در
 کوشش زیادی به عمل آمد تا از طریق، هرچند. اشاره کرد،این عرصه
مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور بتوان از دانش و نظر خبرگان این
،عرصه که در تدوین طرح آیندهنگاری کشور در حوزه بیوتکنولوژی
 متأسفانه علیرغم تالش. استفاده شود،صاحبنظر و صاحبرأی بودند
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Review Article
Abstract
Aim: Medical biotechnology is one of the newest fields of biotechnology which made
underlie the dramatic changes in diagnosis and treatment of various diseases. This topic is a
new plan in our country and less attention has been paid to it. The purpose of this study is to
review the most important functional strategies of European Union, USA and Canada as the
leading pioneers in the field of medical biotechnology in order to understand this new industry
and suggest practical solutions for Iran.
Methods: This is a non-systematic review study which has been conducted in 2016. This
review was based on Scoping Review methodology for data analysis. Studied indicators in
this research include economy and education. Data was collected through reviewing articles
and bibliographic texts, internet searches and direct referral to the relevant organizations.
Results: The income of medical biotechnology companies have increased 8 percent and the
costs of R&D in these centers have raised up to 5 percent. The remarkable point is that the net
income grew 37% in 2012 comparing to last year. Results shows that commercial leaders
ahead of public & other companies in Financial indices. The status of biotechnology industry
in The US was found better than Canada and Europe Union. It also shows that the highest
growth rates were in US financial company and then in US state-owned corporations.
Regarding the status of educational indices in the biotechnology industry and the number of
MBA educational subjects deemed to be more than the number of biotechnology and medical
biotechnology subjects.
Conclusion: Considering the results, it’s necessary to Support the establishment of private
institutions and encourage them to think economically, industrially and globally in global
marketing on the basis of biotechnology, as well as the adherence to the global intellectual
property and world trade laws that lead to entry into the realm of the world market.
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