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 دهيچک
مختلف  هاییماریو درمان ب یصدر تشخ یشگرف ییراتاست که موجب تغ یوتکنولوژیب یهارشته یدتریناز جد یکی یپزشک یوتکنولوژیب :هدف

 یهاتحاد یکاربرد هاییاستراتژ یننو بوده و کمتر بدان توجه شده است. هدف از مطالعه حاضر، مرور مهمتر یموضوع در کشور ما طرح نیشده است. ا
 .باشدیم یرانا یبرا یعمل یو ارائه راهکارها ینصنعت نو ینشناخت ا یبرا یپزشک یوتکنولوژیعرصه ب یشتازانعنوان پ و کانادا به یکااروپا، آمر

یافته برای تحلیل توسعه حیطه مرور روش انجام شده است. در این مطالعه از 1394این مطالعه مروری غیر سیستماتیک است که در سال  :هاروش

ها از طریق بررسی باشند. دادههای آموزشی میهای اقتصادی و شاخصهای مورد مطالعه در این پژوهش شاخصشاخص .شده است استفاده هاداده
 آوری شد.ی مرتبط با موضوع این پژوهش جمعهاآنی، جستجوهای اینترنتی و مراجعات مستقیم به سازمهاآنو متون کتابخ مقاالت

نسبت به  2012و درآمد خالص در سال  درصد 5و توسعه  تحقیق هایدرصد، هزینه 8های بیوتکنولوژی پزشکی در مجموع درآمد شرکت: نتایج

وضعیت این صنعت در  ها، پیشتاز هستند.های دولتی و سایر شرکتهای رهبران مالی نسبت به شرکتاست. شرکتدرصد رشد یافته  37سال قبل 
های رهبران مالی آمریکا و پس از آن ی رشد در شرکتهامیزانشود بیشترین آمریکا بهتر از کانادا و اتحادیه اروپا مشاهده شد. همچنین، مشاهده می

های آموزشی های آموزشی در صنعت بیوتکنولوژی، مشاهده شد تعداد سرفصلخصوص وضعیت شاخص بوده است. در های دولتی آمریکادر شرکت
 های آموزشی بیوتکنولوژی و بیوتکنولوژی پزشکی است.، بیش از سرفصلمدیریت ارشد کسب و کاربرای 

به  یجهان یابیو بازار یصنعت ی،به تفکر اقتصاد هاآنتشویق  و یمؤسسات خصوص یجاداز ا یتلزوم توجه به حما یجبا توجه به نتا :گيرینتيجه

 ،باشدیم یعرصه و بازار جهان ینورود به ا سازینهکه زم ی،و تجارت جهان یمعنو یتمالک یجهان ینالحاق به قوان یزدانش حاصل از بیوتکنولوژى و ن
 .رسدیبه نظر م یضرور

 .یوتکنولوژیصنعت، ب یریت،مدها: کليدواژه

 

 مروری ع مقاله:نو

 6/4/97پذیرش مقاله:  30/3/97اصالح نهایی:  14/12/96 دریافت مقاله:

 .نوین پزشکی یرساناطالعمجله . یرانا یراهکار برا یشنهادو کانادا و پ یکااروپا، آمر یهدر اتحاد یپزشک یوتکنولوژیصنعت ب یریتمد یتوضع .یعل ماهر، یالل یپورآقاس ،رضایان نکوئ ارجاع:
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 مقدمه:
 یست،ز یطتحوالت مح ی،سبک زندگ ییراتامروزه، با توجه به تغ

 یدارتوسعه پا یشتر،ب ییافزون به مواد غذاروز یازجهان و ن یتجمع یشافزا

برخوردار شده  یادیز یتدر حال توسعه از اهم یخصوص در کشورها به

 یشه افزامنجر ب یدارتوسعه پا یجادتا آنجا که ثابت شد ا ،است

 به ی،. رشد اقتصادشودیم یستز یطو حفظ مح یزندگ هایاستاندارد

که  شودیمحقق م یتنها زمان یدار،چهارگانه توسعه پا یاز اجزا یکیعنوان 

کارا و مؤثر گردد.  یهادانش پایه جامعه افزایش یابد و منجر به ایجاد روش
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از  یورعامل بهره ینتر( مهمفناورییست)ز یوتکنولوژیارتباط، ب یندر ا

 هاینهدر همه زم یدارو توسعه پا یاتح ینو تضم ینتام یعی،طب نابعم

 محیطی،یستدرباره اثرات مثبت ز یبا آگاه یافتهتوسعه یاست. کشورها

 یر،اخ یهادر سال یوتکنولوژیب یو صنعت یصیتشخ یی،دارو ی،بهداشت

 21قرن  کهییتا جا اندانجام داده ینهزم یندر ا یاگسترده گذارییهسرما

 یپزشک یوتکنولوژیب یان،م ین. در ا[1،2]اند نام نهاده یوتکنولوژیرا عصر ب

است  یوتکنولوژیب یرمجموعهز یهارشته ینو اثرگذارتر یدتریناز جد یکی

در  یشگرف ییراتتغ سازینهزم ی،که با استفاده از علوم و فنون مولکول

 یها. پژوهش[3]شده است مختلف  هاییماریو درمان ب یصحوزه تشخ

محصوالت  یدمطلب است که عوامل مؤثر بر تول ینا ینصورت گرفته مب

متخصص و کارآمد،  یروهایشامل وجود ن یپزشک یوتکنولوژیب

و  یپزشک یوتکنولوژیب ینهمتخصص در زم یروهاین روزامد یهاآموزش

 ینهزم یندر ا یادیو بن یکاربرد یقاتالزم جهت تحق یبسترها یجادا

 .[4] است

محصوالت  یدتول یو توسعه برا یقتحق هاییتگونه که فعالهمان

توسعه تجارت  ینهمناسب در زم یاست، راهکارها یضرور یوتکنولوژیب

محصوالت  سازییکه تجار چرا یرد،گام با آن صورت گهم بایستیم یزن

 بیوتکنولوژیعرضه موفق محصوالت  یمناسب، شروط الزم برا یابیو بازار

و دانشگاه  یو تعامل بخش بازرگان یهمکار یر،هستند. در دهه اخ یکپزش

و  یاقتصاد کاربرد یبه دغدغه اصل ی،از طریق تبادل دانش و فناور

 .[5]تبدیل گشته است  یاقتصاد گذارانیاستس

 یاساس ی، استحکام و قدرت رابطه دانش و صنعت، موضوعبنابراین

 یدعامل در رونق تول ینرگذارتر. اثباشدیم یاهداف توسعه مل یشبرددر پ

و  یحمایت از علم و تفکرات برتر کارآفرینان است و موسسات علم ی،مل

در  یاتیو عمل یقدق هاییریزبا حمایت از برنامه توانندیها مدانشگاه

 .[6]م کنند را فراه یمل یدرشد تول ینهزم ی،و پژوهش یآموزش یهاحوزه

و  سو یکاز  یپزشک یوتکنولوژیب در رشته صصمتخ یانسان یروین یتترب

حرکت  یگر،د یاز سو یپزشک یوتکنولوژیافزون محصوالت بروز یداتتول

و صادرات  سازییجهان سازی،یانبوه و تجار یدتول سازی،یبوم یردر مس

از  یک موشکافانه و هوشمندانه در هر یریتیمد یازمندمحصوالت را ن ینا

 . [4]است  دهعرصه کر ینمختلف ا یهابخش

 یراپزشکی،و پ یپزشک هاییازمندیدر شناخت ن یریتنحوه مد

متخصص  یانسان یروین یدارو نگه یتهدفمند، جذب، ترب گذارییهسرما

که  یشرفتهپ یدر کشورها یو پزشک یارائه آن به بازار اقتصاد یت،و در نها

از دو دهه  یمطلوب یجرا برداشته و به نتا یموفق یهاگام ینهزم یندر ا

  .[7]در کشور باشد  یشرفتپ سازینهزم تواندیم اند،یدهتا کنون رس شیپ

 سازییتجار المللیینب یاست که راهکارها ینکته ضرور ینتوجه به ا

و  یستسازگار ن یرانا یبوم یطبا شرا یپزشک یوتکنولوژیمحصوالت ب

از  دهبدست آم یجنتا ین،. بنابراباشدیکشور ما نم هاییازمندین یپاسخگو

نخواهند بود.  یمکشور ما قابل تعم یبرا سازی،یکشورها، بدون بوم یرسا

موشکافانه  یدبا هاآن یجاز مطالعات و نتا یبرداربهره ،طرف یکاز  ین،بنابرا

 یدمیولوژیکیو اپ یکیخاص ژنت هاییژگیبوده و سپس براساس و یقو دق

 ریتمدیدانش و  یگر،د طرفگردد و از  یکشور بازنگر هاییماریب

و انتقال  سازییدست آمده از بوم به یجساختن نتا یکاربرد یمناسب برا

 یادن یشرفتهپ یکشورها ینکهآن به صنعت موجود باشد. با وجود ا

کردن محصوالت  یو صنعت یدچرخه تول یتهاست که به اهمسال

توسعه  یکاستراتژ یهارا در برنامهاند و آنبرده یپ یپزشک یوتکنولوژیب

نو بوده و کمتر  یموضوع در کشور ما طرح یناند، اکرده دارانهنشخود، 

مطالعه حاضر با هدف  یل،دل ینمورد توجه قرار گرفته است. به هم

 یوتکنولوژیصنعت ب یتوضع یبه بررس ی،مناسب بوم یراهکارها یشنهادپ

 یکشورها یکاربرد هاییراهکارها و استراتژ ینو مرور مهمتر یپزشک

 یپزشک یوتکنولوژیعرصه ب یشتازانپ عنوان بهو کانادا  یکاآمر ،اروپا یهاتحاد

 پرداخته است.

 

 :هاروشمواد و 
است که در سال  یستماتیکس یرغ یمطالعه مرور یکمطالعه حاضر 

که  یافتهتوسعه یطهمرور حروش  به مطالعه یناانجام شده است.  1394

ابتدا  .[8] انجام شد ،است هطراحی شد O’Malley و Arkseyتوسط 

 یعلم هاییگاهبا جستجو در پا هاداده وگردید  مشخص یسؤاالت پژوهش

انتخاب  یطبا توجه به اهداف پژوهش مقاالت واجد شرا پسس .شد یابیباز

الزم  یهاداده تکراری یکردرو یکو با  یهتهجدول داده  فرم یک. ندشد

شده  تحلیلخالصه و  با روش آمار توصیفی هایافتهدر ادامه . استخراج شد

و پس  رفتنظران مورد مشورت قرار گبا صاحب هایافته یهاست. نسخه اول

شد.  یلمطالعه وارد تحل 14. تعداد یدگزارش گرد هایافتهاز اصالحات، 

تکنولوژی  ،(Management) مدیریت هاییدواژهبراساس کل هاداده

 بیوتکنولوژی ،(Industry Biotechnology) صنعتی

(Biotechnology)، تکنولوژی پزشکی (Medicine Biotechnology) 

( MBA-Biotechnologمدیریت ارشد کسب و کار ) بیوتکنولوژی و

عضو  یاز کشورها یمنظور، تعداد ینا برای .شد یلو تحل یبنددسته

 یشرواروپا که پ یهعضو اتحاد یکانادا و کشورها یکا،گروه هشت شامل آمر
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قرار  ی، مورد بررسباشندمی یادر دن یپزشک یوتکنولوژیدر صنعت ب

 یهاپژوهش به دو گروه شاخص ینمورد مطالعه در ا یهاگرفتند. شاخص

 یاقتصاد یهاشدند. شاخص یمتقس آموزشی یهاو شاخص یاقتصاد

 یندر ا یبخش خصوص یتفعال یزانرشد در اقتصاد، م یزانشامل م

 ایینهو هز یدرآمد هاییژگیها، وشرکت یمال ینصنعت، تأم

 یهها در قالب سرماشرکت گذارییهسرما یزانم یوتکنولوژی،ب یهاشرکت

منتخب به  شورهایصنعت و در ک یندر ا یزآممخاطره یهو سرما ینوآور

و  یوتکنولوژیرشته ب یآموزش یمورد مطالعه قرار گرفتند. محتوا یک،تفک

در  یزن بیوتکنولوژی مدیریت ارشد کسب و کار رشته یآموزش یمحتوا

مطالعه، مشتمل بر  ینها در اداده یلتحل روش شد یبررس یآموزش یطهح

 :است یرز یشش گام متوال

 اول: گام

مورد  یرز یدیخصوص سؤاالت کل ینا در: یسؤاالت پژوهش یینتع

 :قرار گرفت یبررس

 یپزشک یوتکنولوژیدر صنعت ب یمال ینو تأم یاقتصاد یهاشاخص .1

 است؟ هایییژگیچه و یدارا

 یانسان یروین یتجهت ترب یازمورد ن یزشآمو یهاسرفصل .2

 یست؟متخصص چ

 یافتن برای: مطالعات مرتبط با سؤاالت پژوهش ییدوم: شناسا گام

 PubMed ،EBSCO ،Web of یرنظ یعلم هاییگاهمطالعات مرتبط، پا

Sciences،Embase  مرتبط جستجو شد.  یها و مجالت علمو گزارش

 یشترمقاالت ب یافتن یبرا یزن یطفهرست مطالعات واجد شرا ینهمچن

شده،  یاندر قالب مقاله، مرور همتا یافتهجستجو شد. مطالعات انتشار 

کشور، وابسته به وزارت علوم،  یعلم یاستس یقاتیمرکز تحق هایگزارش

 نگارییندهو آ یعلم یهاقطب پژوهش عنوان به یو فناور یقاتتحق

و  یقاتنظر معاونت تحق یرکشور، که ز یپزشک یوتکنولوژیکشور و شبکه ب

مقاالت  کند،یم یتفعال یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک یفناور

ملی بیوتکنولوژی مدیریت ارشد  یشهما ینو دوم اولینارائه شده در 

منتشر  یهااز جمله گزارش یجهان ینهادها یهاو گزارش کسب و کار

طالعات مهم از ا یکه منبع Youngو Ernst  بزرگشده در مجموعه 

در جهان  یوتکنولوژیصنعت بزرگ ب یاقتصاد یهاو شاخص یاختصاص

  .[9] است، مد نظر قرار گرفت

 یرانمد یناست که بزرگتر نیجها یسسرو یکمجموعه،  ینا

( در آن عضو یوتکنولوژیب هاییرمجموعهز یه)شامل کل یادن یوتکنولوژیب

 وجود دارد. به یاداده یگاهپا ینا یهاداده یانحصار برا یهستند و نوع

مجموعه  یوتکنولوژی،در صنعت ب یجهان یاداده یگاهتنها پا یگر،عبارت د

Ernst  وYoung  یندر ا المللیینب یتسال فعال 27است که با سابقه 

خود در  المللیینب یگاهپا 4معتبر و روزآمد را در  یع،وس ییهاصنعت، داده

 ینکه در ا کندیم یآورکانادا جمعو  یااسترال یکا،اروپا، آمر یهاسطح قاره

قرار گرفتند. جستجو در وهله اول به  یآن مورد بررس یگاهپژوهش، سه پا

و موضوعات مرتبط با  هایبنددسته یشد تا تمام یمتنظ دهصورت گستر

 یوتکنولوژیصنعت ب یریتمد یتوضع یدر بررس یکمتدولوژ یهاروش

 ین،گنجانده شود. همچنو عوامل مؤثر بر تولید محصوالت آن  یپزشک

  .در جستجوها وارد نشد یززبان و زمان انتشار مقاالت ن یتمحدود

کننده به یبررس نفر دو: یطسوم: انتخاب مطالعات واجد شرا گام

شده پرداختند. از اصول  یابیمطالعات باز یصورت مستقل به بررس

PRISMA استفاده شد. در گام اول  ییبه مطالعات نها یابیجهت دست

مطالعات خوانده و در گام بعد متن کامل مطالعات مرتبط  یدهعنوان و چک

 ین. در صورت بروز تعارض بگرفتیقرار م یمورد بررس یقبه صورت دق

 .شدند یککننده با مشورت نفر سوم به توافق نزدیبررسنفر دو 

و  یمها تنظفرم استخراج داده یک: هاگام چهارم: استخراج داده

سال انتشار،  یسنده،نام نو شامل یطم از مطالعات واجد شرااطالعات هر کدا

 ین. اگردیدآن استخراج  هاییافتهمطالعه، هدف مطالعه و  ینوع طراح

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

 ینا در: هایافته آوریجمعپنجم: خالصه کردن، گزارش کردن و  گام

سپس  و یفو مشخصات مطالعات وارد شده توص هاگییژمطالعه ابتدا و

و هدف  یبندبراساس دسته در نهایتو  یرمطالعات، تفس هاییافته

 .شدند یلتحل هایافته ینا ،مطالعه

و نوپا بودن  یتوجه به گستردگ با: نظرانگام ششم: مشورت با صاحب

با افراد  مطالعه، مشورت و تبادل نظر یهاول هاییافته ینموضوع پس از تدو

 ین، مشخص شود. ادیده نشدهشد تا کمبودها و موضوعات  انجامآگاه 

عوامل مؤثر  ی،پزشک یوتکنولوژیصنعت ب یریتمد یتوضع ینهافراد در زم

بیوتکنولوژی در رشته  ینظام آموزش یتوضع یزبر تولید محصوالت آن و ن

 داشتند. تسلط مدیریت ارشد کسب و کار

 

 :هایافته
ضعیت اقتصادی صنعت بیوتکنولوژی پزشکی در نمای کلی از و

 بحران شروع از سال 5 با گذشت تقریبادهد نشان می کشورهای منتخب

بیوتکنولوژیکی پزشکی کاسته  هایشرکت جهانی، از مشکالت اقتصاد

 نشان ،2012سال  های انجام شده درکه تحلیل طوری به .نشده است
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از  به کارایی مربوط مشکالت با هم هنوز هاشرکت از بسیاری دهدمی

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

رشد  نادر این راستا، بررسی میز .رو هستندموجود، روبه سرمایه افزایش

تواند گویای وضعیت در مراکز تأسیس شده بیوتکنولوژی پزشکی می

 موجود این صنعت در سطح کالن باشد.

های نشان داده شده است، درآمد شرکت 1ور که در جدول طهمان 

 تحقیق و توسعه هایدرصد و هزینه 8بیوتکنولوژی پزشکی در مجموع، 

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

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

 باشد. به سال قبل می نسبت 2012سال 

-2012های بيوتکنولوژی در سال شده ميزان رشد در مراکز تاسيس -1جدول 

2011 

هااطالعات عمومی شرکت  درصد تغییرات 2012 2011 

 درآمد 

  تحقیق و توسعههای هزینه

 درآمد خالص 

 *ارزش سهام

 تعداد کارکنان

 های دولتیتعداد شرکت

1/83  

0/24  

8/3  

2/376  

161560 

106  

8/89  

3/25  

2/5  

3/477  

165190 

598 

8%  

5%  

37%  

27%  

2%  

2-%  
 تعداد کل سهام شرکت در بازار ×قیمت هر سهم  *

وضعیت صنعت بیوتکنولوژی پزشکی و درصد تغییرات  2جدول 

، 2011، نسبت به سال 2012ای را در سال های درآمدی و هزینهویژگی

های شامل شرکت های بیوتکنولوژی پزشکی،در سه دسته اصلی شرکت

شود که هایی اطالق میبه شرکت) های رهبران مالیدولتی، شرکت

های فعال در میلیون دالر آمریکا دارند( و سایر شرکت 500درآمد باالی 

گونه که دهد. هماندر کشورهای مورد بررسی نشان می را این صنعت

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

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

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

های ی رشد در شرکتهامیزانشود که بیشترین همچنین، مشاهده می

ت. های دولتی آمریکا بوده اسرهبران مالی آمریکا و پس از آن در شرکت

به  تحقیق و توسعهکرد برای اصلی هزینه بازارهای این همه میان در

که سایر نقش رهبران مالی، قوی و پابرجا باقی ماند؛ در حالی وسیله

ای سرعت رشد خود را کاهش دادند و طور قابل مالحظه ها، بهشرکت

خود  تحقیق و توسعه هایچنین رشدی را در هزینه هاآنیک از  هیچ

های دولتی شرکت وسیلهبه ، رشد سرمایه 2012تند. در سال نداش

های که این مقدار در شرکت حالی درصد بوده، در 88اتحادیه اروپا 

 درصد گزارش شده است.  -7خصوصی 

2012ای در صنعت بيوتکنولوژی در سال های درآمدی و هزینهدرصد تغييرات ویژگی -2 جدول

 آمریکا کانادا اتحادیه اروپا ایهای درآمدی و هزینهویژگی

های دولتیشرکت  

 درآمد

تحقیق و توسعههای هزینه  

 درآمد خالص

 ارزش سهام

 تعداد کارکنان

8%  

1-%  

1324-%  

12%  

8%  

1%  

12-%  

18-%  

8-%  

5-%  

8%  

7%  

34%  

30%  

2%  

 رهبران مالی

 درآمد

تحقیق و توسعههای هزینه  

 درآمد خالص

 ارزش سهام

 تعداد کارکنان

6%  

3%  

2-%  

2%  

8%  

- 

- 

- 

- 

- 

12%  

18%  

20%  

42%  

6%  

 سایر

 درآمد

تحقیق و توسعههای هزینه  

 درآمد خالص

 ارزش سهام

 تعداد کارکنان

16%  

5-%  

14-%  

36%  

10%  

- 

- 

- 

- 

- 

10-%  

5-%  

13%  

2%  

6-%  

 

های دولتی و خصوصی این در حالی است که رشد سرمایه شرکت

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

های بیوتکنولوژی پزشکی دولتی و خصوصی نیز، مشابه وضعیت شرکت

های جز تعداد شرکت عبارت دیگر، به میزان رشد اقتصادی است. به

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

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

، آمریکا در مقایسه با اروپا و کانادا از وضعیت 2012مالی نیز در سال 
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بهتری برخوردار بوده و کانادا در حوزه تأمین مالی نیز، عملکرد ضعیفی را 

 (.3داشته است )جدول 

به و  باربرای اولینکه یک شرکت خصوصی ، سهامی است سهام پیرو

این کند ، منتشر میInitial Public Offering (IPO) شکل عمومی

که در جستجوی سرمایه و نوپا  های کوچکسهام عمدتا توسط شرکت

های تواند توسط شرکتیابد. همچنین میبرای توسعه هستند، انتشار می

انجام معامالت عمومی و  در پیبزرگ متعلق به بخش خصوصی که 

ی آن یک که شرکت از ابتدا برا IPOبرخالف . دولتی هستند، انتشار یابد

دنبال فروش سهام در آن بازه است؛ قیمت  کند و بهبازه قیمتی تعریف می

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

نموده است. گذشته سهام خود را به شیوه عمومی و دولتی، مبادله می

کند، بیشتر ری میگذابنابراین، هر بانکی که بر روی ارائه این سهام سرمایه

 .]9[پردازد. های بازاریابی میبه تالش و فعالیت

 توسط نوآوری سرمایه ،2012 سال دهد درها نشان میبررسی یافته 

 هایی باشرکت یافته است و افزایش بیوتکنولوژی پزشکی هایشرکت

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

 که است حالی در این اند.مانده بحران، ثابت از قبل هایسال از ترپایین

 شده تاسیس مرکز 4 میان از ترکوچک هایشرکت از ریبسیا

 های تحقیق و توسعه، فعالیت(استرالیا و ،کانادا آمریکا، اروپا) بیوتکنولوژی

حال،  این با ولی نمودند دادند، متوقفانجام می سال آن در که خود را

 باقی مانده است. کارایی موضوع همچنان هامهمترین چالش شرکت

 

 2012های فعال در حوزه صنعت بيوتکنولوژی پزشکی در سال های اقتصادی، تامين مالی و تعداد شرکتصشاخ -3 دولج

 آمریکا کانادا اتحادیه اروپا هاشاخص

 های اقتصادیتغییر میزان رشد درشاخص

 های دولتیرشد سرمایه بوسیله شرکت

 IPOتعداد 

 های خصوصیرشد سرمایه بوسیله شرکت

88% 

63-% 

7-% 

26-% 

- 

60-% 

25-% 

10% 

2-% 

 های فعالشرکت

 های دولتیتعداد شرکت

 های خصوصیتعداد شرکت

 های فعال در این صنعتمجموع شرکت

2-% 

3-% 

3-% 

7-% 

1-% 

3-% 

0% 

5-% 

4-% 

تأمین مالی در صنعت بیوتکنولوژی پزشکی 

 )ارقام بر حسب میلیون دالر(

IPO 
 سهام پیرو

 بدهی

 آمیزدارایی مخاطره

40 

948 

1934 

1243 

0 

316 

349 

68 

765 

6620 

11768 

4126 
 

نشان  های آموزشی در صنعت بیوتکنولوژیوضعیت شاخص 

باشد: محتوای آموزشی رشته بیوتکنولوژی شامل این موارد میدهد می

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

ای کاربردی کامپیوتر، هفیزیک، فیزیک تشعشع، اقتصاد کالن، برنامه

های کاربردی در صنعت، های کاربردی کامپیوتر پیشرفته، برنامهبرنامه

بیولوژی مولکولی، آناتومی و فیزیولوژی، میکروبیولوژی، ژنتیک مولکولی 

کاربردی، بیوتکنولوژی کاربردی، بیوانفورماتیک، مهندسی فرآیندهای 

سی، داروسازی و شنازیستی، ایمنی زیستی، ایمونولوژی و ویروس

شناسی مواد غذایی، مراقبت و رسیدگی به حیوانات، اخالق زیستی، سم

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

ای و موضوعات متداول بیوتکنولوژی. نویسی علمی، بهداشت حرفهگزارش

ساختن منظور مرتفع  ، بهمدیریت ارشد کسب و کار بیوتکنولوژیرشته 

ای در حوزه تجارت محصوالت بیوتکنولوژی نیازهای ملی و منطقه

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

 Johnsدانشگاه مانندها مقطع کارشناسی ارشد در تعدادی از دانشگاه

Hopkins  ،UBC، Pune  وLeicester های دورهتعداد  .شودارائه می

ها، متفاوت است. برای ول مدت تحصیل در این دانشگاهآموزشی و ط

سال است و  3این دوره به مدت   Johns Hopkinsمثال، در دانشگاه

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

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

گیرد. آنچه در آموزشی به دانشجو تعلق می تحصیلی در پایان این برنامه

های های مختلف، مشترک است این است که تعداد سرفصلدانشگاه

های آموزشی ، بیش از سرفصلمدیریت ارشد کسب و کارآموزشی برای 

مدیریت ارشد کسب و بیوتکنولوژی و بیوتکنولوژی پزشکی است و جنبه 

مدیریت آموزشی در بخش  هایتر است. سرفصلها قویدر این دوره کار

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

زاریابی، اطالعات ها، رفتار سازمانی، طراحی و اجرای باتأمین مالی شرکت

ای، اخالق در تجارت جهانی، علم های حرفهتجارت، مبانی دانش و مهارت
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های ه، مسائل قانونی و روشتکنولوژی و جامعه، کارآفرینی، فنون مذاکر

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

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

ی هاای باشد که مهارتهای این دوره باید به گونهشوند. طرح درسمی

زی برای پیشرفت و توسعه و ریهای آزمایشگاهی، برنامهرهبری گروه

 ]10[گسترش دهد. های مدیریتی و تجاری را گیریتصمیم

 

 گيری:نتيجهبحث و  

 یوتکنولوژیصنعت ب یاقتصاد یتخصوص وضع در یبررس هاییافته

مطالعه نشان داد که در مجموع،  ینمنتخب ا یدر کشورها یپزشک

هام و تعداد ، درآمد خالص، ارزش ستحقیق و توسعه هایینهدرآمد، هز

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

 هاییافتهاست.  یافتهصنعت کاهش  ینفعال در ا یدولت یهاشرکت

 یافتهرشد  یکا،صنعت در آمر یندرآمد ا یزانکه م دهدیپژوهش نشان م

 یچگونگ یگر،عبارت د. بهیستن یدخود مف یرشد، به خود یناست. ا

دارد. مطابق انتظار،  یتاهم یزدرآمدها در سطح کالن صنعت ن یعوزت

 یشرفتپ ی،پزشک یوتکنولوژینامتوازن درآمد در صنعت ب یعتوز یجهنت

 یتها وضعشرکت یرسا یجهها بوده و در نتاز شرکت یتعداد کمدر تنها 

خسارت به  یجادو ا یهامر منجر به از دست دادن سرما ینندارند. ا یمطلوب

 مانند  یکاییآمر یهاشرکت بزرگ جهان از مجموعه شرکتچند 

Amylin Pharmaceuticals  وGen-Probe  هایافته. ]11[شده است 

 یوتکنولوژیب یهاشرکت یرقابت برا یداندر م یاییکه پو دهدمی اننش

نمونه، در  یدارد. برا یاتیح ینقش یداروساز یهاشرکت خصوصا ی،پزشک

 ییهااز شرکت یکی Seattle-based Dendreon Corpشرکت  یکا،آمر

 یداخذ تائ یو در پ یستأس یخود را در همان ابتدا یهاول یهاست که سرما

 یشدرمان سرطان پروستات(، افزا یمنیا یاز محصوالتش )دارو یکی یبرا

که در  یمشکالت یزرقبا و ن یفشارها ی، در پ2012در سال  یداد؛ ول

. یافتمحصوالت شرکت کاهش  وجود آمد، فروشه ها ببازپرداخت

 ینرا به ا یی، فشارهاMomenta یشرکت داروساز یرقابت برا یشافزا

 یرا ط Lovenox تجاری نسخه Momentaکرد.  یلشرکت تحم

تر وارد بازار بزرگ یرقبا کهیساخت، اما زمان Sandozبا شرکت  یهمکار

 یافتکاهش  یوستهشرکت از سود و درآمد صنعت، پ ینشدند، سهم ا

در سه گروه  ایینهو هز یدرآمد هاییژگیمطالعه شاخص و .]12[

نشان  2012ها در سال شرکت یرو سا یرهبران مال ی،دولت یهاشرکت

 یرهبران مال یهاصنعت در شرکت ینا یاقتصاد یتکه وضع دهدیم

به نوبه  یزن یدولت یهاشرکت یتبوده است و وضع یگربهتر از دو گروه د

پژوهش نشان دادند  هاییافته ینها بهتر است. همچنتشرک یرخود، از سا

 ینا یو دولت یفعال در بخش خصوص یهاسال، تعداد شرکت ینکه در ا

رشد در  یزانشاخص م یاست. بررس یافتهصنعت، در مجموع کاهش 

، 2012صنعت در سال  ینا یهاقتصاد، آشکار ساخت که عمده رشد سرما

 یانم یقیفته است و شکاف عمصورت گر یدولت یهاشرکت یلهوس به

وجود دارد. در  یو دولت یخصوص یهاشرکت وسیلهبه  یهرشد سرما

صنعت  یاصل گردانندگان ی،خصوص یهاکه شرکت یطیشرا

را  یاند رشد قابل توجههستند و توانسته یکادر آمر یپزشک یوتکنولوژیب

عمده رشد در  .کنند یجادصنعت ا ینا یاقتصاد یهادر مجموع شاخص

 پر ینقش به حد ینبوده است. ا یدولت یهاشرکت وسیلهبه اروپا  یهاتحاد

 یهنفع رشد سرما هصنعت را ب یهرنگ است که توانسته مجموع رشد سرما

 به ینپژوهش همچن هاییافتهدهد.  ییرتغ ی،دولت یهاشرکت وسیلهبه 

در  یمورد بررس یهادر شاخص یکاآمر یتکه وضع دهدینشان م یروشن

 یحتصر هایافته ینمراتب بهتر از اروپا و کانادا است. همچن پژوهش، به ینا

 یداشد انادا،در ک یپزشک یوتکنولوژیکه عملکرد صنعت ب نمایندیم

 یهاشرکت یدرآمدها یشافزا ینهاست. نکته قابل ذکر در زم یفضع

باشد که الزم یم یضرور ییرتغ یکدرباره  یآگاه ی،پزشک یوتکنولوژیب

خود را با آن سازگار سازند، و  یپزشک یوتکنولوژیب یهاشرکت است همه

بر شواهد است که در آن  ینظام سالمت مبتن یسو آن حرکت به

 محصوالت با یدکه منجر به تول یرندصورت گ یاگونهها بهبازپرداخت

 هایییافتهسالمت را ارتقاء دهند.  یامدهایارزش افزوده شوند که بتوانند پ

ز یو ن ییو اروپا یکاییآمر یهااز شرکت ینظرسنج کیکه براساس 

دست آمده  به ییتوسعه تجارت دارو یرانو مد دارانیهمصاحبه با سرما

آماده  یپزشک یوتکنولوژیب یهاشرکت یشترکه ب دهدیاست، نشان م

 یننو یایدر دن یتبه موفق یدنرس ی. برایستندن ییریتغ ینچن

و  یاتتجرب یها به درستست شرکتالزم ا ی،سالمت امروز یهامراقبت

حاصل  ینانو اطم یندرا درک نما یمارانو ب نندگانکپرداخت یازهاین

 هاییتمحصوالت واجد ارزش و اولو یفکنند که محصوالتشان در رد

  .]12[ اعالم شده توسط نظام سالمت کشورشان است

در اروپا  تحقیق و توسعه هایینهپژوهش، هز ینا یجبراساس نتا

 یاریاست که بس ینا ینهزم ینا مهم در یلاز دال یکیاست.  یافته کاهش

 یسال از شروع بحران مال 5با گذشت  یباتقر ییاروپا یهااز شرکت

 ینکه ا یمعن ینهستند. بد هاینههنوز هم در مرحله کاهش هز ی،جهان

و سهم  دهندیکاهش م یادیخود را تا حد ز هایینهها همه هزشرکت
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از  یامر احتماال ناش ینخواهند داشت. ا یق و توسعهتحق یبرا یکوچک

 یاردر اروپا بس یهبه سرما یابیاست؛ چرا که دست وپاییار یبازارها یتواقع

 یاربس یاز مشکالت اقتصاد یناش یرو تصو یکاستتر از آمرمشکل

 یاربسه اروپا در منطق یمال ینخطر بحران تأم ین،است. همچن تریچیدهپ

تحقیق و  هاییتاست که انجام فعال ینکته ضرور یناذکر  .]13[باالست 

. کندیم یفادر عرصه رقابت ا شرکت یک یرا در بقا یاتینقش ح توسعه

 هاییتبا فعال هاآن یشرفتپ یرمطمئن شوند که مس یدها باشرکت

مشکالت  یلبه دل یو توسعه، همگام و هماهنگ است. اگر شرکت یقتحق

 یدنتواند به تول ی،متخصص کاف یروینداشتن ن یاردر اخت یاو  یمال

 یناست که ا روریحفظ شرکت، ض یبپردازد، برا یقاتیتحق یهاپروژه

حالت  ین. در ایدنما یداریخود، خر یسازمانبرون یطها را از محپروژه

محصوالت و  یافتن ی، جستجو برارتکارکرد واحد توسعه تجا

ها هستند. تاست که داوطلب معامله با شرک یدیجد هاییتکنولوژ

جستجوها  ینا یبرا اسبیمن یطمح یقاتی،موسسات و مراکز صرفا تحق

 ییو درآمدزا یبه سودده تواندیشرکت م صورت، ینهستند. در ا

اطالعات، از  ینداشتن به روزآمدتر یدسترس .]14[ یابددست  یشتریب

است. دو  یپزشک یوتکنولوژیو رشد در صنعت ب یماندگار یدیارکان کل

 یازمند، نتوسعه تجارتو  تحقیق و توسعه یعنیشرکت،  یصلواحد ا

در کشور  یاتو جامع هستند. تجرب یاختصاص ایداده یگاهبه پا یدسترس

متخصص  یروینفر ن یکو استخدام  یریآلمان نشان داده است که بکارگ

اطالعات  ینبه ا یدسترس ی،است. از طرف ینههز پریدا شد ینه،زم یندر ا

صنعت  یندر ا یرانمد یهااز چالش یکیمسئله،  ینااست.  یضرور یزن

 ینگشا باشد اهرا ینهزم یندر ا تواندیم یحد تاکه  یریاز تداب یکیاست. 

اخبار و اطالعات، در برنامه روزانه کارکنان  ینترتازه یاست که جستجو

درصد از زمان  10در آلمان که تا  یواحدها قرار داده شود. شرکت ینا

 یجهکار آزاد گذاشت، به نت ینا یطور روزانه، برا را به خود ینمتخصص

و  یبزرگ مل هاییششرکت در هما. ]7[ یافت تدس یمطلوب یباتقر

 یوتکنولوژیارشد ب یرانمد یبرا یدیصنعت، از ارکان کل یندر ا المللیینب

و شرکت در  پردازندیکه به تبادل دانش نو م هایشهما یناست. ا یپزشک

 یناست؛ ا یضرور توسعه تجارتو  تحقیق و توسعه ینصمتخص یآن برا

 یش،هما یهکه در حاش آورندیهوشمند فراهم م یرانمد یامکان را برا

پرداخته  هاآنها، به مذاکره با شرکت یرخود در سا یانبا همتا یدارضمن د

را فراهم سازند. هر چند  یآت هاییمشترک و همکار هاییتفعال ینهو زم

است، اما  ینههز پر یاربس هاییییهماگرد ینشرکت در چنو  یکه برگزار

 هایییاست و توانا نهفتهطور بالقوه در آن  که به ینسبت به منافع

 هاآن تواندیمذاکره و انعقاد قرارداد، م ی،زنارشد در چانه یرانمد یریتیمد

را  یبزرگ، زمان قابل توجه یهادارد. شرکت یادیرا بالفعل کند؛ ارزش ز

 یوتکنولوژیکه صنعت ب ییکشورها .]7[ دهندیکار اختصاص م ینا به

 یانرقابت مثبت م یجادا کار و زاند، از ساخود را توسعه داده یپزشک

بیوتکنولوژی مدیریت ارشد  یآموزش یهاها جهت ارائه برنامهدانشگاه

ها کوشش دانشگاه یگر،عبارت د . بهکنندیاستفاده م کسب و کار،

به  یرفاه یالتتسه یو اعطا یقو یآموزش یبا ارائه محتوا تا کنندیم

 یتا بتوانند سطح علم یندرا در دانشگاه خود جذب نما هاآن یان،دانشجو

تا بازار کار  نمایندیها تالش مدانشگاه ینصنعت را ارتقاء دهند. همچن ینا

 ینو تأم یجادا ی،را ظرف مدت کوتاه یالنالتحصفارغ یبرا یازمورد ن

با صنعت،  یتا تعامل مثبت کنندیم یها سعراستا، دانشگاه ین. در ایندنما

 یندبرقرار نما ود،خ یالنالتحصمنظور فراهم آوردن امکان جذب فارغ به

]15[. 

گسترده  یتو فعال یجادجانبه، هدفمند و اثربخش از ا همه یتحما

تفکر  به هاآنو تشویق  یو مؤسسات خصوص یانبندانش یهاشرکت

دانش حاصل از  در زمینه یجهان یابیو بازار یصنعت ی،تصاداق

منطبق  یدجد ینموجود، وضع قوان ینقوان یبازنگر ،یبیوتکنولوژى پزشک

به منظور  یو باالدست گذارییاستاسناد س ینکشور، تدو یازهایبا ن

 یجهان ینالحاق به قوان یزصنعت و ن ینا هاییتو گسترش فعال یبانیپشت

به عرصه  یرانورود ا سازینهتواند زممى ی،تجارت جهان و یمعنو یتمالک

تعداد  یشافزاهمچنین  .باشد یو بازار جهان یپزشک یوتکنولوژیب یصنعت

 یهگردش سرما یشافزا ی،پزشک یوتکنولوژیفعال در صنعت ب یهاشرکت

و  یرهبران مال یهاتعداد شرکت یشصنعت، افزا یندر ا یبخش خصوص

بهبود  یجاز نتا یکشور، همگ یاقتصاد یها، رشد شاخصهاآن یدر پ

هدفمند به  یالتتسه یو اعطا ین و مقررات اقتصاد دولتیقوان یتوضع

 است.  یاندانش بن یهاصنعت، خصوصا شرکت ینفعاالن ا

سامان دادن صنعت  یبرا یراهکارها و اقدامات ضرور یرسا

وتکنولوژی بی رشته یدر کشور عبارتند از: راه انداز یپزشک یوتکنولوژیب

 متخصص، یگروه آموزش وسیلهبه و ارائه آن  مدیریت ارشد کسب و کار

 یصنعت، وجود رقابت مثبت برا ینا یازمورد ن یآموزش یهاارائه سرفصل

فعال  یهاتعامل مثبت با شرکت یرشته، برقرار یندر ا یانجذب دانشجو

 یو معاونت آموزش یگروه آموزش ینتوسط ا یوتکنولوژیدر عرصه ب

در  رتتوسعه تجا و تحقیق و توسعه هاییتفعال یشدانشگاه، افزا

 ت.باط دانشگاه و صنعچرخه ارت یریگشکل یتها و در نهاشرکت

 یاستراتژ یریبکارگ یرتأث یبررسهای شود در زمینهمیپیشنهاد  همچنین
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 یوتکنولوژیب یهادر شرکت تحقیق و توسعه یتبر فعال هاینهکاهش هز

مؤثر بر کسب  یعوامل یعضو گروه هشت، بررس یدر کشورها یپزشک

در منطقه  یپزشک یوتکنولوژیمحصوالت ب یابیدر بازار یرقابت یتمز

 یتکنولوژیوب یهادر شرکت یریتمناسب مد یوهش یو بررس یانهخاورم

  هایی انجام شود.پژوهش یپزشک

نوپا بودن صنعت  توان بههای پژوهش حاضر میاز محدودیت

نظران در صاحبمحدود تعداد و به تبع  در کشور یشکپز یوتکنولوژیب

 یقعمل آمد تا از طر به یادیکوشش ز ،هرچند. اشاره کردعرصه،  ینا

 ینو نظر خبرگان ا دانشکشور بتوان از  یعلم یاستس یقاتمرکز تحق

 یوتکنولوژی،کشور در حوزه ب نگارییندهطرح آ ینعرصه که در تدو

تالش  یرغمستفاده شود. متأسفانه علبودند، ا یرأنظر و صاحبصاحب

 یوتکنولوژیگروه ب یدنشد و از نظرات اسات یسرسطح م ینامر در ا ینا یاد،ز

 یشهما ینو دوم یناول یعلم یرو دب یرانا یدانشگاه علوم پزشک یپزشک

 استفاده شد. مدیریت ارشد کسب و کاربیوتکنولوژی  یمل

 

 :تشکر و قدردانی

بیوتکنولوژی  یمل یشهما ینو دوم یناول یعلم یراز دب وسیلهینبد

 یدانشگاه علوم پزشک یراپزشکیدر دانشکده پ مدیریت ارشد کسب و کار

 نموده یهمکار یسندگانمقاله با نو یناطالعات ا یآورکه در جمع یرانا

 .گرددیم ی، قدرداناست
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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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