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Abstract 

Currently about 20 recombinants of 
biopharmaceuticals are produced in Iran only 
after less than 20 years of the beginning of 
sporadic activities in this field. Iran has 
exceptional growth in this area which led to 
the emergence of an independent industry. In 
these twenty years several companies have 
been established and Iran managed to be the 
second ranked in the world in the production 
of some of the special biopharmaceuticals. In 
this article, we considered the emergence of 
the biopharma industry in Iran as a special 
case study and investigated the case through a 
qualitative exploratory study. We collected 
the experimental data conducting 30 
exploratory semi-structured interviews and 
analyzed it using thematic analysis 
methodology. Our results show small and 
powerful communities among middle 
managers at university and government has 
led to the collective institutional 
entrepreneurship between government and 
academics, and this is the starting point for 
the emergence of the biopharma industry in 
Iran. In addition, the present paper shows that 
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intermediary institutions played three 
important roles in the emergence of this 
industry in Iran: 1) Creating a state – 
academic society embeddedness; 2) Building 
community among institutional 
entrepreneurs; 3) Facilitating the financing 
processes and establishing international 
networks. 
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  علمی دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران عضو هیأت -1
  گذاري علم و فناوري دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران دانشجوي دکتراي سیاست -2

  دانشجوي دکتراي مدیریت دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف -3
  

  دهیچک
ظهور چندین شرکت . شود داروي نوترکیب در کشور تولید می 20داروها آغاز و اکنون حدود  اي براي تولید داخلی زیست هاي پراکنده میالدي فعالیت 90از دهه 

داروهاي  ایران در تولید رفشگ دهنده پیشرفت نشان –که ایران دومین تولیدکننده آنها در دنیا است  -فعال در این حوزه و تولید برخی داروهاي خاص فناورانه 
داروي ایران به عنوان یک مطالعه موردي  در این مقاله ظهور صنعت زیست. گیري یک صنعت کامالً مستقل طی کمتر از دو دهه است انه و شکلفناور ستیز

ساختاریافته گردآوري و  هاي اکتشافی و نیمه مصاحبهها از طریق  بدین منظور داده. خاص در نظر گرفته و در یک تحقیق کیفی اکتشافی مورد بررسی قرار گرفت
گیري اجتماعات منسجم میان برخی افراد در سطوح میانی دولت و دانشگاه  دهد که شکل ها نشان می بررسی. با استفاده از تحلیل تم و کدگذاري، تحلیل شدند

عالوه بر این نشان داده . داروها در ایران است یز نقطه آغاز ظهور صنعت زیستمنجر به ایجاد کارآفرینی نهادي جمعی بین دولت و دانشگاهیان شده و همین ن
دانشگاهیان، ایجاد اجتماع منسجم میان -دولت دگییتن ایجاد درهم: اند اي سه نقش مهم در ظهور این صنعت در ایران ایفاء کرده شده که نهادهاي واسطه

  .المللی راري ارتباطات بینکارآفرینان نهادي و همچنین تسهیل تأمین مالی و برق

  داروها اي، زیست ظهور صنعت، حوزه نهادي، کارآفرینی نهادي جمعی، اجتماع منسجم، نهاد واسطه: ها کلیدواژه
 :شود براي استنادات بعدي به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقاالت پیشنهاد می

Taslimi, M. S., Naghavi, M. H., Mokhtarzadeh, N., & Babaei, A. (2018). The Role of Intermediary Institutions in 
the Emergence of Biopharma Industry in Iran. Journal of Science & Technology Policy, 10(3), 29-44. {In Persian}. 
DOI: 10.22034/jstp.2018.10.3.539498 

  
  1مقدمه -1

دهند که رشد اقتصادي کشورها  برخی مطالعات اخیر نشان می
در گرو توسعه صنایع جدید و ظهور صنایع فناورانه است 

شود که چگونه یک  این مقاله با این سؤال آغاز می]. 1[
. گیرد در کشوري مانند ایران شکل می صنعت فناورانه جدید

مطالعات متعدد از زوایاي گوناگون به بررسی این موضوع 
پردازان نهادي بر روي مفاهیمی  پرداخته و در این میان، نظریه

                                                 
DOI: 10.22034/jstp.2018.10.3.539498 

  naghavi@ut.ac.ir :دار مکاتبات نویسنده عهده *

ها، شناخت و روابط اجتماعی و همچنین  فرهنگ مانند کالن
هاي دیگر به آنها پرداخته  که در نظریه ردندکنمایندگی تمرکز 

و به همین دلیل نیز به شدت مورد استقبال قرار ] 2[ بود هنشد
هاي مذکور، نام یک صنعت جدید را یک  در نظریه. گرفتند

نامند و به دو نوع عامل اصلی در ظهور آن  حوزه نهادي می
ها شوك خارجی مانند بروز یک بحران  برخی: کنند اشاره می
آن  ترین عامل ظهور هاي نهادي مرتبط را مهم در حوزه

دانند و برخی دیگر هم بر نقش کارآفرینان نهادي به عنوان  می
  .کنند ترین عامل درونی تحوالت نهادي تأکید می مهم
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دارویی در  انگیز محصوالت زیست از طرف دیگر رشد شگفت
ظهور چندین شرکت فعال در این  و ایران طی کمتر از دو دهه
موردي  داروي ایران را به یک مطالعه حوزه، صنعت زیست

بدین . جذاب و غنی براي این موضوع تبدیل کرده است
یک تحقیق کیفی اکتشافی براي کشف  ،منظور در این مقاله

. داروها در ایران طراحی شد چگونگی ظهور صنعت زیست
دهد که  بررسی تاریخی این صنعت در ایران نشان می
گیري آن  کارآفرینان نهادي نقش قابل توجهی در شکل

هاي کارآفرینان  اما نکته این است که حرکت ].3[اند  داشته
نهادي به صورت انفرادي و پراکنده نبوده و اجتماعاتی از آنها 

این امر . اند هایی خاص منشاء بروز این تحول بوده با ویژگی
هاي نهادي است که کارآفرینی  مفهومی جدید در پیشینه نظریه

 مانندشود و بسیاري محققان  نامیده می 1نهادي جمعی
در پیشنهادهاي  ]5[ 3و دورادو] 4[ 2فلیگشتاین و مک آدام

هاي آتی به بررسی بیشتر نقش این مفهوم  خود براي پژوهش
بررسی  ،عالوه بر این. اند گیري آن اشاره کرده و نحوه شکل

دهد که  داروي ایران نشان می تاریخی ظهور صنعت زیست
لتی، نقش قابل اي و به طور خاص دو نهاد دو چند نهاد واسطه
گیري اجتماعات کارآفرینان نهادي داشته و  توجهی در شکل

گیري کارآفرینی نهادي جمعی در این صنعت  منشاء شکل
با این مقدمه، هدف اول این مقاله کشف منشاء اصلی . اند بوده

داروها در ایران از منظر نهادي و هدف  ظهور صنعت زیست
گیري  اي در شکل سطهدیگر آن شناسایی نقش این نهادهاي وا
  .هاي جمعی آنها است پویایی میان کارآفرینان نهادي و حرکت

  
  پیشینه پژوهش -2
  4هاي ظهور صنعت نظریه 1- 2
گیري یک صنعت  توان مطالعات مربوط به ظهور و شکل می

جریان اول،  :بندي کرد جدید را در چهار جریان اصلی دسته
پردازان و پژوهشگران مدیریت فناوري بر نقش  برخی نظریه

کنند  حیاتی فناوري در ظهور و رشد صنایع جدید تأکید می
بر اساس نگاه این دسته از پژوهشگران، نقطه آغاز ]. 7و6[

گیري یک صنعت جدید، یک نوآوري فناورانه بنیادین  شکل

                                                 
1- Collective inistitutional Entreprenuership 
2- Fligstein & McAdam 
3- Dorado 
4- Industry emergence 

ي جمعیت، منشاء جریان دوم، دانشمندان حوزه اکولوژ. است
ظهور صنایع جدید را گشوده شدن فضاهاي جدید در محیط 

به عبارت دیگر در شرایط پایدار و باثبات، ]. 8[دانند  می
برداري از منابع جدید ندارند اما با  ها تمایلی براي بهره سازمان

گشوده شدن یک فضاي جدید، اشکال جدید سازمانی براي 
 جه،یو در نت ظهور خواهند کرد برداري از این منابع نیز بهره

جریان . هاي زیادي هم از آنها پیروي خواهند کرد شرکت
سوم، دانشمندان اقتصاد تکاملی بر دو نیروي رقابت و گزینش 

دو جریان . ]9[کنند  به عنوان عوامل تکامل صنعت اشاره می
هاي تکاملی تاریخی و نظام  جدید از اقتصاد تکاملی یعنی مدل

، »ها رفتار شرکت«نوآوري بخشی بر نقش نهادهایی مانند 
نقش «، »ها الگوهاي همکاري و رقابت میان شرکت«

، »رابطه دانشگاه و صنعت«، »ها هاي فنی یا دانشگاه انجمن
. کنند اشاره میدر تکامل صنایع ... و » قانون ثبت اختراع«

ها،  فرهنگ هاي نهادي بر کالن جریان چهارم، دانشمندان نظریه
شناخت و روابط اجتماعی و همچنین نمایندگی تمرکز 

هاي قبلی مدنظر قرار  مفاهیمی که در جریان] 14-10[کنند  می
هاي نهادي، یک  رو نظریه از این]. 2[اند  نگرفته و مغفول مانده

ها بوده  بوب براي مطالعه سازمانرویکرد غالب و بسیار مح
و به عنوان یک رویکرد مناسب در تحلیل رشد فناوري ] 15[

هاي  در نظریه]. 16[بنیان توصیه شده است  و اقتصاد دانش
 5»ظهور یک حوزه«با عنوان » ظهور صنعت جدید«نهادي، 

  ].4[جدید نامگذاري شده است 
هی دارند هاي مشاب هر چهار رویکرد در برخی موارد دیدگاه

به دلیل تمرکزي که بر موضوعات  مقاله،اما در این 
شناسانه و روابط اجتماعی وجود دارد مسئله ظهور  جامعه

  .هاي نهادي بررسی شده است صنعت از منظر نظریه
  6گیري حوزه نهادي شکل 2- 2

اي از  حوزه نهادي را مجموعه] 10[ 7دیماجیو و پاول
. کنند ازمانی تعریف میها با نوع خاصی از زندگی س سازمان

نظم «حوزه نهادي را به مثابه یک ] 4[فلینگشتان و مک آدام 
کنند که در آن، بازیگران بر  تعریف می 8»اجتماعی سطح میانی

در حال تعامل با » هدف حوزه«اساس یک درك مشترك از 

                                                 
5- Field emergence 
6- Institutional filed 
7- DiMaggio and Powell 
8- Meso level 
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 1»حوزه راهبردي اقدام«آنها نام حوزه نهادي را . یکدیگرند
. دانند هاي جمعی در جامعه می گذارده و آن را بستر حرکت

اي از  حوزه نهادي را مجموعه] 2[ 2الرنس و فیلیپس
کنند که توسط روابط ساختاریافته  ها تعریف می سازمان
اي از نهادها با همدیگر  گذاري مجموعه اشتراك اي و به شبکه

اریف این تعاریف از حوزه نهادي مشابه تع. شوند شناخته می
هاي  مرسوم از صنعت است با این تفاوت که عالوه بر مؤلفه

و » ادارك مشترك«تعاریف مرسوم از یک صنعت بر 
  .نیز تأکید دارد» هاي جمعی حرکت«

به دو دسته عوامل هاي نهادي  براي ظهور حوزه هکم یگفت
مانند ] 17[ 3هاي خارجی دسته اول، شوك: اشاره شده است

ت اجتماعی، تغییر قوانین و هاي اقتصادي، تحوال شوك
 4مقررات و تحوالت فناورانه و دسته دوم، عوامل درونی

کارآفرین ] 18[ 5باتیالنا. حوزه نهادي مانند کارآفرینان نهادي
گیري  داند که منشاء شکل می 6نهادي را یک عامل تغییر

تحوالتی که منطق نهادي (تحوالت و تغییرات پراکنده است 
 ،و در نهادسازي اقدامات جایگزین) کندش غالب را در هم می

  .کند مشارکت می
شود که  اهمیت مفهوم کارآفرینی نهادي زمانی مشخص می

این بازیگران در مقابل نهادهاي موجود دست به اقداماتی 
زنند زیرا این نهادهاي موجود یعنی قوانین،  متفاوت می

 هنجارها، ساختارها و ادارکات فرهنگی هستند که واقعیت را
بخشند و برخی  تعریف و به برخی رفتارها مشروعیت می

بنابراین انحراف از نهادهاي موجود . کنند دیگر را هم نفی می
هاي زیادي روبرو خواهد بود  غیرقابل تصور و یا با هزینه

در واقع نقش اصلی کارآفرینان نهادي همان چیزي ]. 11[
ذارد و آن گ می» اقدام راهبردي«است که فلیگشتاین نام آن را 

تالش بازیگران اجتماعی با «: کند را اینگونه تعریف می
هاي اجتماعی جدید و یا  همکاري دیگران براي خلق جهان
  .»حفظ ساختارهاي اجتماعی موجود

در پیشینه، دو نوع کارآفرینی نهادي مورد توجه قرار گرفته 
. کارآفرینی نهادي انفرادي و کارآفرینی نهادي جمعی: است
نی نهادي انفرادي جریانی از مطالعات است که بر کارآفری

                                                 
1- Strategic action field 
2- Lawrence and Phillips 
3- Exogenous shocks 
4- Endogenous 
5- Battilana 
6- Change agent 

. گونه برخی افراد در تحوالت نهادي اشاره دارد نقش قهرمان
نامند  می 8این مطالعات را طراحی نهادي 7هارگریو و ون د ون

هاي گارود  توان به پژوهش که در این زمینه می] 19[نامند  می
یان اما جر. اشاره کرد] 2[و الرنس و فیلیپس ] 13[ 9و کارنو

دوم که کارآفرینی نهادي جمعی را مورد توجه قرار داده ابتدا 
پردازد که بر نقش قابل توجه کارآفرینی  هایی می به نقد نظریه

، توجه يهاي بعد اند و براي پژوهش نهادي فردي تأکید کرده
هاي جمعی و گروهی و نقش روابط و تعامل  بیشتر به حرکت

عالوه ] 20[دورادو ]. 5و20و13[کنند  میان افراد را پیشنهاد می
بر کارآفرینی نهادي بر دونوع دیگر از عوامل تحوالت نهادي 

. »گرد هم جمع شدن«و » مشارکت پراکنده«: کند تأکید می
شمار  مقصود دورادو از مشارکت پراکنده، اقدامات مستقل، بی

و غیرهماهنگ عوامل مختلف است که در گذر زمان انباشته 
توان هیچ  شوند و به این دلیل نمی مگرا میشده و با یکدیگر ه

سازمان یا فردي را به طور خاص مسئول اصلی یک تغییر 
نوعی » گرد هم جمع شدن«اما مقصود دورادو از . دانست

هاي منسجمی از افراد است که  تغییرات نهادي با منشاء گروه
براي حل یک مسئله اجتماعی پیچیده گرد هم جمع و براي 

چنانچه دورادو بیان . کنند گر همکاري میحل آن با یکدی
کند این نوع تغییرات نهادي در پیشینه مورد توجه قرار  می

کند که محققان تحوالت  اند و بنابراین پیشنهاد می نگرفته
عد  نهادي، در تحقیقات آتی خود هم از منظر تجربی و هم از ب

  .نظري این موضوع را مورد توجه قرار دهند
اي درباره  اي مقایسه بر اساس مطالعه] 13[گارود و کارنو 

هاي بادي در دانمارك و آمریکا،  ظهور حوزه فناورانه توربین
نتیجه گرفتند که در دانمارك نوع خاصی از روابط بین 

گیري فناوري  بازیگران مختلف، به مرور زمان منجر به شکل
کنند که این فرآیند به طور  آنها استدالل می. جدید شده است

هایی ارزشمند است که محیط، به شدت  در موقعیت خاص
پویا، پیچیده و در حال تغییر باشد چرا که در چنین محیطی، 

هاي ارزشیابی و قوانین نهادي  ها، ترجیحات، روتین شایستگی
  .کنند توأم با یکدیگر پدیدار شده و رشد می

درباره ظهور تأمین مالی ] 5[از نگاه ما پژوهش کیفی دورادو 
ترین پژوهش درباره اهمیت  تجاري در بولیوي مهمخُرد 

                                                 
7- Hargrave & Van de Ven 
8- Institutional design 
9- Garud,  & Karnøe 
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در این . کارآفرینی نهادي جمعی در تغییر نهادي است
براي تبیین مفهوم  1پژوهش، او از نظریه گروه کوچک

به جاي یک (کارآفرینی نهادي به عنوان یک فرآیند گروهی 
استفاده کرده که بستر الزم ) گونه فعالیت انفرادي و قهرمان

بخشی و جلب مشارکت کارآفرینان نهادي  زش، الهامبراي انگی
به عبارت دیگر ایجاد احساس تعلق و جلب . کند را فراهم می

مشارکت براي کارآفرینی نهادي، نیازمند انگیزش، فرصت و 
توانند در سطح گروه شکل  منابع است و این سه تنها می

  .بگیرند نه در فرد
  اي نهادهاي واسطه 3- 2

هاي نهادي، کارآفرینی نهادي و  در پیشینه نظریه
هایی وجود دارد که  گذاري عمومی رد پاي سازمان سیاست

حرکات جمعی کارآفرینان در ظهور یک صنعت جدید را 
تسهیل و یا بسترهاي مناسب این حرکات جمعی را فراهم 

از نقش مراکز و  ]21[ 2شرانکبه عنوان مثال . اند کرده
ي فناور ستیزاي در توسعه صنعت  رشته ینهاي ب آزمایشگاه
شان  گوید که این مراکز به دلیل ارتباط او می. نویسد آمریکا می
هاي مختلف به راحتی با دانشمندان مختلف ارتباط  با رشته
اندازي  و عالوه بر این، دانشگاهیان را به تأسیس و راه داشتند
موتور از نظر او این مراکز به . کردند ها تشویق می شرکت

  .محرك صنایع فناوري پیشرفته در آمریکا تبدیل شدند
کنند که برخی نهادهاي دولتی  نیز بحث می ]22[ 3لستر و پیور

فراهم کرده بودند که  4»فضاي همکاري عمومی«دولتی 
هایشان را  ایده يرکفبدون اینکه دغدغه مالکیت  انفناور

کردند و همین امر  داشته باشند در آن فضاها آزادانه گفتگو می
هانگ و . آغاز برخی تحوالت فناورانه در آمریکا بود

در مطالعه خود به بررسی رشد فناوري  ]23[ 5ویتینگتون
هاي  اخته و علت اصلی آن را حرکتداطالعات در تایوان پر

هاي  و به نقش مهم اتحادیه اند جمعی کارآفرینان نهادي دانسته
. کنند گیري این حرکات جمعی اشاره می این صنعت در شکل

درباره اهمیت مراکز دولتی و عمومی به  ]24[ 6مؤسسه بتل
العاده مهم نهادهاي  رغم نقش فوق کند که علی این اشاره می

هاي فناورانه،  گذاري در نوآوري دولتی در حمایت و سرمایه
                                                 
1- Small group theory 
2- Schrank 
3- Lester and Piore 
4- Collaborative public spaces 
5- Hung & Whittington 
6- Battelle 

هاي موفق خود  گذاري دکی از نتایج سرمایهآنها سهم مستقیم ان
به عنوان مثال الگوریتمی که بعدها منجر به موفقیت . دارند
گرنت  (NSF)انگیز گوگل شد ابتدا از بنیاد ملی علوم  شگفت

دریافت کرده بود اما تنها منفعتی که از موفقیت گوگل عاید 
NSF  شد تأثیر غیرمستقیم رشد گوگل بر درآمدهاي

  .دولت اعم از درآمد مالیاتی بود غیرمستقیم
گیري حوزه فناورانه  در بررسی شکل ]25[ون دو ون و گارود 

گیري  هاي حلزونی در آمریکا عامل اصلی آن را شکل ایمپلنت
حداقل دو شبکه متشکل از کارآفرینان، دانشگاهیان و 

در این میان با مطالعه . داند هاي جمعی آنها می حرکت
رد پاي سازمان ملی سالمت آمریکا هاي ون د ون  تحلیل

(NIH) ها به وضوح  گیري این شبکه در این مسیر و شکل
به عنوان دست  8نیز از دارپا ]26[ 7فاچز. شود مشاهده می

پنهان دولت براي نوآوري پرورش نوآوري یاد کرده و 
ها  گوید دارپا فضایی فراهم کرده بود که جریان افکار، ایده می

  .کل بگیردو دانش به راحتی ش
ممکن است در هایی نام برده که  از سازمان 9یندکوئیستل

گذاران تشکیل  از سیاست باشند یبخش خصوص یادولت 
اند و  اند و تنها کارآفرینان و دانشگاهیان آنها را شکل داده نشده

لیندکوئیست این . تمرکز ندارندکار و مخاطبان لزوماً هم بر 
در پیشینه . ]27[م نامیده است جامعه سوها را  سازمان
گذاري عمومی، نهادهاي جامعه سوم را نهادهاي  سیاست
. نامند می ]29[ 11دهندگان مرزي یا پوشش] 28[ 10واسطه

هدف این مقاله شناسایی و تبیین نقش این نهادها در ظهور 
  .داروها در ایران است حوزه زیست

  
  طرح پژوهش -3

میان کارآفرینان نهادي و براي کشف و تبیین روابط پویاي 
گیري این روابط بر ظهور  اي در شکل نقش نهادهاي واسطه

استقرایی -داروها در ایران، یک پژوهش اکتشافی حوزه زیست
کیفی طراحی و مطالعه موردي نیز به عنوان راهبرد پژوهش 

استفاده از تحقیقات کیفی در مطالعات نهادي  .انتخاب شد
الرنس، . توسط دانشمندان این حوزه به وفور تأکید شده است

                                                 
7- Fuchs 
8- DARPA 
9- Lindquist 
10- Intermediaries 
11- Boundary Workers 
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اند که اگر چه در این زمینه  گفته] 30[ 1هاردي و فیلیپیس
تحقیقات معاصر کمی زیادي انجام شده ولی تحقیقات کیفی 

. تواند درك ما از نظریه نهادي را بهبود ببخشد است که می
هاي  معتقد است که تحقیقات در حوزه نظریه] 31[ 2ودابیس

گرا فاصله گرفته و به  نهادي باید از رویکردهاي اثبات
رویکردهاي تفسیرگرا روي آورند زیرا در تحقیقات با مبناي 

هاي بازیگران و  توان تجربه فلسفی تفسیرگرایانه، به خوبی می
که در این  کند وي تأکید می. تحوالت نهادي را واکاوي کرد

هاردي و . هاي موردي عمیق هستیم تحقیقات نیازمند مطالعه
نیز به موج اخیر تحقیقات کیفی درباره ] 32[ 3مک گیور

  . کند کارآفرینی نهادي اشاره می
براي کشف چگونگی ظهور حوزه جدید  مقاله در این
داروها از تحقیق کیفی و راهبرد مطالعه موردي استفاده  زیست
مصاحبه کیفی با بازیگران اصلی و  30ظور بدین من. شد

ها با  داروي ایران انجام و داده کارآفرینان نهادي صنعت زیست
اطالعات افرادي که . استفاده از روش تحلیل تم، تحلیل شدند
  .آمده است 1با آنها مصاحبه صورت گرفت در جدول 

ها در دور اول کامالً ساختارنیافته و اکتشافی و در  مصاحبه
یافته طراحی  ساخت اي دوم و سوم به صورت نیمهدوره
برداري هدفمند  شوندگان از نمونه براي انتخاب مصاحبه. شدند

و براي شناسایی سایر کارآفرینان نهادي تأثیرگذار از روش 
در هر دور مصاحبه، نتایج تحلیل . گلوله برفی استفاده شد

                                                 
1- Lawrence, Hardy, & Phillips 
2- Suddaby 
3- Maguire 

اشته و شوندگان در میان گذ ها در دورهاي بعد با مصاحبه داده
به منظور تأیید پایایی . ها بازنگري شدند در صورت نیاز تحلیل

شاخص (ها، از توافق دو کدگذار  تحلیل مصاحبه
بر این اساس از یک همکار . ]33[استفاده شد ) تکرارپذیري

هاي تحقیق را  درخواست شد که سه مصاحبه از بین مصاحبه
ر کدگذاري نماید و با توجه به اینکه درصد توافق د

ها و  درصد بود پایایی مصاحبه 60هاي ثبات بیش از  شاخص
  .کدگذاري تأیید شد

  
  هاي پژوهش یافته -4
  داروها در ایران ظهور حوزه نهادي زیست 1- 4
میلیارد  35/2حدود  2014حجم بازار داروي ایران در سال  

میلیارد  31/3به  2019شود تا سال  بینی می دالر بوده که پیش
واردکننده  123شرکت داروسازي،  56حدود . دالر برسد

 10000شرکت توزیع و پخش رسمی و حدود  30قانونی، 
هاي  شرکت 1375تا سال . داروخانه در ایران ثبت شده است

حجم داروهاي مصرفی کشور % 96داروسازي داخلی حدود 
البته این تولید به این صورت بوده که . کردند را تولید می

هاي داروسازي، ماده اصلی دارو را وارد و تنها  شرکت
ارزش ریالی داروهاي وارداتی که . دادند بندي را انجام می بسته

دادند  یاز کشور را تشکیل میدرصد حجم داروهاي مورد ن 4
بینی  درصد ارزش ریالی کل بازار دارو بوده و پیش 45معادل 

  شوندگان براي مطالعه مصاحبه) 1جدول 
  )مطلعین یا بازیگران اصلی(شوندگان  جایگاه مصاحبه  ها تعداد مصاحبه  نام شرکت یا سازمان

  گذاران مدیره و بنیان رئیس هیأت/مدیرعامل  7  سیناژن
  گذار مدیرعامل و بنیان  1  پویش دارو
  گذار بنیان  1  آریوژن

  مدیرکل/دو معاون غذا و داروي وقت  6  سازمان غذا و دارو
  مقام پروژه هپاتیت ب قائم/رئیس وقت انستیتو  2  انستیتو پاستور

جمهوري و ستاد  هاي ریاست دفتر همکاري فناوري
  يفناور زیست

  معاون/معاون علوم زیستی دفتر  3

  مدیرعامل وقت  4  شفاي ساري
  8مجري طرح اینتروفورن گاما و فاکتور   2  هاي دارویی نوترکیب سامان داروي هشتم و فرآورده

  مدیر پروژه  1  دارو دانش زیست
  رئیس اسبق  1  داروپخش

  -  2  اساتید دانشگاهیسایر 
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 75شود اگر این روال ادامه بیابد این ارزش ریالی به  می
بخش عمده  ].3[درصد ارزش ریالی بازار داروي ایران برسد 

داروهایی است که از  و قابل توجهی از این داروها زیست
کسو، سانوفی، بورینگر اینگلیهوم، رش، هایی چون گال شرکت

با توجه . شد نوارتیس، نوو نوردیسک و اسمیت کالین تأمین می
هاي  بعد از ورود فرآوردهبه این نیاز شدید در بازار ایران، 

نوترکیب به بازار محصوالت بیولوژیک جهان در اواخر دهه 
اي براي  هاي پراکنده میالدي فعالیت 90میالدي، از دهه  70

داروها در ایران آغاز و طی کمتر از دو دهه رشد  تولید زیست
قابل توجهی در این صنعت رخ داد به نحوي که اکنون حدود 

داروي نوترکیب مانند اینترفورن آلفا، ایترفورن بتا،  20
ایترفورن گاما، فاکتور هفت، فاکتور هشت، استرپتوکیناس، 

این . شود د میدر ایران تولی... سوماتروپین، ریتوکسیماب و 
هاي خاص مانند انواع سرطان، ام  داروها براي درمان بیماري

ظهور چندین . کاربرد دارند... ، هموفیلی و Cاس، هپاتیت 
شرکت فعال در این حوزه و تولید برخی داروهاي خاص 

انگیز داروسازي  دهنده پیشرفت شگفت فناورانه در دنیا نشان
انه و فناور ستیزداروهاي  کمتر از دو دهه در تولیدایران طی 

 گیري یک صنعت کامالً مستقل است به طوري که برخی شکل

 بار دومین براي ،آن مادر شرکت از غیر به ها فرآورده این از
 نام سینووکس مثال براي. است کرده پیدا توسعه ایران در

 بیوژن شرکت اونکس، از پس که است 1بتا اینترفرون تجاري
 کننده تولید و است جهان در محصول این کننده تولید دومین
 ،هاي ایرانی همچنین شرکت. ندارد وجود زمینه این در دیگري

 از پس خون انعقاد 8 و 7 فاکتور دومین تولیدکننده
مادر و سومین تولیدکننده اینترفورن  کننده تولید هاي شرکت

  .گاما در دنیا هستند
تولیدي رتبه ایران در حال حاضر از نظر تعداد داروهاي 
بخشی از . چهارم آسیا و رتبه دوازدهم جهان را داراست

داروهاي نوترکیب تولید داخل نیز به کشورهایی چون روسیه، 
هاي این  بررسی. ]34[شود  افغانستان و عراق صادر می

 70دهد که ظهور این حوزه از اوایل دهه  پژوهش نشان می
ی نقش قابل شمسی در ایران آغاز و کارآفرینی نهادي جمع

هاي  بر اساس مصاحبه. گیري آن داشته است توجهی در شکل
ترین رویدادهاي تاریخی در  ها مهم گرفته و تحلیل داده صورت

. آورده شده است 2داروها شناسایی و در جدول  ظهور زیست
داروها در ایران و  در گام بعد نیز داستان توسعه زیست

  .هاي اصلی آن تشریح شده است جریان

  داروها در ایران رویدادهاي تاریخی مهم و تأثیرگذار در ظهور حوزه زیست) 2جدول 
  سال  رویداد

  :تشکیل ستاد خودکفایی دارویی
اکثر  کم هاي داروسازي کشور ایجاد و کم گیري این ستاد تغییرات زیادي در شرکت شکل. تشکیل شد 1358این ستاد در اسفند 
 .هاي موجود به مالکیت دولت درآمدند و ساختار داروسازي ایران تقریباً به طور کامل دولتی شد شرکت

1358 

  :طرح ژنریک دارو
 دارویی مطرح شد... روزه مطرح و لزوم اصالح سیستم توزیع، آموزش و  طرح ژنریک داروي کشور در یک سمینار سه 1358شهریور 

 .تر باشد گذاري آن در کشور آسان یک برند عمومی به جاي برندهاي مختلف بود تا نظارت، کنترل دارو و قیمت یجایگزین آنهدف ه ک

1358 

  :هاي نوترکیب به بازار محصوالت بیولوژیک جهان ورود فرآورده
یک ژن  1976در سال میالدي در مؤسسه ملی سالمت آمریکا آغاز و  1970هاي نوترکیب در اواسط دهه  پروژه تحقیقاتی فرآورده

الریه  نوترکیب مصنوعی براي کلون یک پروتئین استفاده شد که با این روش براي اولین بار یکی از اساتید دانشگاه پنسیلوانیا واکسن ذات
  .را توسعه داد

1360  

  :خارج از کشور به يداروساز یلیتکم التیتحص انیدانشجو هدفمند اعزام
دانشجویان ایرانی براي گذراندن دوره تحصیالت تکمیلی به خارج از کشور و مراکز تحقیقاتی بزرگ دنیا اعزام در این برهه بسیاري از 

  .داروها در ایران بودند هاي تولیدکننده زیست شدند که این افراد غالباً همان مؤسسان شرکت
  1375تا  1365

  :گذاري دارو تغییر روال قیمت
 وزارت دارویی امور معاونت گذاري داروها و مواد بیولوژیک در کشور به کمیسیونی متشکل از تقیم 1367بر اساس اصالحات قانون 

 متخصص نفر یک یا داروسازي صنعت از داروساز نفر کشور، یک دارویی سهامی شرکت پزشکی، مدیرعامل آموزش و درمان بهداشت،
 از وزارت نماینده ، یک)پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت دعوت به( مورد حسب بر شناس گیاه نفر یک یا بیولوژیک مواد در

 .پزشکی واگذار شد آموزش و درمان بهداشت، وزارت دارویی امور کل بازرگانی و مدیر

1367 
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  داروها در ایران رویدادهاي تاریخی مهم و تأثیرگذار در ظهور حوزه زیست) 2جدول 
  سال  رویداد

  :انه در کشورفناور ستیزاولین تالش براي تولید داروهاي 
هدف این شرکت تولید . احمر صورت گرفت هاي وابسته به هالل این تالش براي تولید داروي بیوتک توسط یکی از شرکت

 .انه پنیسیلین جی با کمک یک شرکت آلمانی بود که این پروژه با شکست مواجه شدفناور ستیز

1368 

  :تشکیل کمیته مدیریت دارو 
اي متشکل از پژوهشگران دانشگاهی و برخی متخصصان حوزه بیوتک دارویی کشور به  تههاي فناوري کمی دفتر همکاري 1372در سال 

  .هاي متعدد در این حوزه بود نام کمیته مدیریت دارو تشکیل داد که کار اصلی آن برگزاري نشست
1372 

  :ورود انستیتو پاستور براي انتقال فناوري واکسن هپاتیت
سرریز دانشی این . نفر از محققان انستیتو پاستور به آن کشور اعزام شدند 35با کوبا امضاء و حدود در این پروژه قرارداد انتقال فناوري 

  .گیر بوده است پروژه براي توسعه بیوتک دارویی در کشور بسیار چشم
1374 

  :ي و تشکیل هسته اولیه پویش داروفناور ستیزفراخوان وزارت بهداشت براي حمایت از تولید داروهاي 
و احساس نیاز به تولید داخلی داروهاي بیوتک، وزارت بهداشت فراخوانی عمومی به  1376ییر معاون وزیر بهداشت در سال با تغ

گیري شرکت پویش دارو با  این فراخوان مقدمه شکل. کند انه صادر میفناور ستیزدانشگاهیان کشور براي حمایت از تولید داروهاي 
  .تهران استحمایت مالی دانشگاه علوم پزشکی 

1376  

  :تهران یپزشک علوم دانشگاه ییداروهاي  فناوري فرآورده رشد مرکز لیتشک
همان مؤسسان اولین شرکت  مرکز نیا رانیمد. شد اندازي راه 1378وقت وزارت بهداشت در سال  رويمعاون دا تیبا حمااین مرکز 
براي محققان دانشگاهی داروها را  زیست دیپژوهش و تول یکیزیو ف یمرکز امکان قانون نیا. بودند) پویش دارو(دارویی کشور  زیست

آنها  نیتر که از مهم بودندمرکز مستقر  نیدر ا شرفتهیپ ییشرکت تولیدکننده محصوالت دارو 20از  شیب 1390سال  تا. کرد فراهم می
  .هشتم اشاره کرد يو سامان دارو اپادتنیدارو دانش، آس توان به زیست یم

1378 

  :فناوري اندازي کمیته ملی زیست ایجاد و راه
 .تشکیل شدربط  ها و نهادهاي ذي اي فرابخشی با عضویت دستگاه صورت کمیتهبه  1379در سال کمیته این 

1379  

  :فناوري هاي زیست هاي تحصیالت تکمیلی در حوزه رشد سریع رشته
هاي  شناسی در گرایش هاي زیست مقاطع تحصیالت تکمیلی رشتهشمسی در ایران، تأسیس  1380و  1370هاي  یکی از رخدادهاي دهه

  .فناوري است هاي زیست مختلف و آموزش تعداد قابل توجهی از دانشجویان در حوزه
 1380تا  1370

  :)اولین داروي نوترکیب(ن آلفا در پویش دارو روتولید اینترف
شرکت پویش دارو نیز خط سلولی . توسط شرکت پویش دارو وارد بازار ایران شد 1380در سال ) ن آلفارواینترف(اولین داروي نوترکیب 

تولید اینترفرون آلفا را از یک مؤسسه تحقیقاتی در ایتالیا خریداري و با کمک مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی تهران در یک فضاي 
  ).کاربرد دارد Cاینترفرون آلفا در درمان و کنترل بیماري هپاتیت (نمود سازي این دارو  نسبتاً کوچک اقدام به تولید و تجاري

1380  

 1380  :جمهوري ریاست يفناور يها همکاري دفتردر  یستیمعاونت علوم ز جادیا

  :فناوري تصویب سند ملی زیست
  .دیهیأت دولت رس بیبه تصو1383 سالآماده و در  فناوري ملی زیست سند توسط کمیتهاین 

1383  

  :داروها هاي تأمین مالی جدید در زیست فعالیت
هاي با فناوري  وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق مرکز صنایع نوین، مدل جدیدي را براي حمایت از پروژه 1383در سال 

وسعه اینترفورن بتا پیشرفته ارائه کرد که تا آن زمان در نوع خود در کشور وجود نداشت، شرکت سیناژن اولین نیازهاي مالی خود براي ت
 .را از طریق این مرکز تأمین کرد

1383 

  :در سیناژن) اینترفورن بتا(تولید داروي سینوکس 
صنعتی آماده و پرونده تولید آن براي دریافت تأییدیه به وزارت بهداشت  اولین تولیدات این دارو توسط سیناژن در سطح نیمه 1383سال 

  .ارائه شد
1383 

  :فناوري زیست تشکیل شوراي عالی
 يفناور ستیدر ز دیآموزش، پژوهش و تول يها و نظارت ملی در حوزه يزیر برنامه ،يگذار استیس به منظورشورا این  1384 سالدر 

  .شد لیتشک
1384  
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  داروها در ایران رویدادهاي تاریخی مهم و تأثیرگذار در ظهور حوزه زیست) 2جدول 
  سال  رویداد

  :افتتاح پروژه انستیتو پاستور
  .کامل و به بازار عرضه شد 1385سال از آغاز پروژه در سال  10انستیتو پاستور پس از گذشت بیش از  Bپروژه واکسن هپاتیت 

1385 

 1385  دارو و غذا معاونت در فناوري زیست يداروها مقررات میتنظ قاعدهتغییر 

  :فناوري ایجاد ستاد توسعه زیست
  .جمهوري ایجاد شد هاي راهبردي زیر نظر معاونت علمی و فناوري ریاست به عنوان یکی از ستادهاي فناوري 1387در خرداد ستاد این 

1387  

  :هاي دارویی نوترکیب ن گاما در شرکت فرآوردهروتولید داروي اینترف
صورت گرفته و با تولید آن، ایران پس دارویی است که کلیه مراحل تولید آن در ایران  اولین زیست» گاما ایمونکس«یا » اینترفرون گاما«

  .شود از آمریکا و آلمان سومین تولیدکننده این دارو در جهان محسوب می
1387  

  :دارو دانش ن در زیستروتولید بتاف
زام براي ادامه تحصیل به اروپا اع 1360دارو دانش توسط گروهی از اساتید دانشگاه علوم پزشکی تهران که غالباً در دهه  شرکت زیست

است و برند داروي تولیدي این شرکت در ایران زیفرون است که در  1ن بتا رومحصول اصلی این شرکت ایترف. شده بودند تأسیس شد
  .وارد بازار شد 1390سال 

1390 

  :در آریوژن 7تولید فاکتور 
 نیچند یشود که ط شناخته می ایدر دن بینوترک يانعقاد 7فاکتور  الریمیوسیب يدارو نیبه عنوان اول وسونیآر يبا نام تجار 7فاکتور 
 اثباتبه  یبرند اصل يبودن با دارو منیو ا یمختلف شباهت کامل آن در اثربخش ینیبال ییو دو کارآزما یشگاهیو آزما ینیبال شیمطالعه پ

 يکشور ارزبر برايدالر  ونیلیم 30ساالنه بالغ بر  رانیدر ا یمصرف 7فاکتور . در دنیا است 7ایران دومین تولیدکننده فاکتور . است دهیرس
  .شده استبرطرف  دارو نیبه ا مارانیب ازیپنجاه درصد ن داخل،آن در  دیخط تول يانداز داشته که با راه

1393 

  :8تولید فاکتور 
را آغاز  8با محوریت یکی از اساتید، تولید ماده مؤثره فاکتور ) یک شرکت کوچک دانشگاهی(شرکت سامان داروي هشتم  1387در آبان 

 اتپس از طی مطالع که صنعتی رسید تهران از مرحله آزمایشگاهی به تولید نیمهعلوم پزشکی ابتدا در مرکز رشد دانشگاه  و این طرح
  .انسانی با نام تجاري سافاکتو وارد بازار شد نوترکیب 8، فاکتور 1394بالینی و اخذ پروانه در پایان سال 

1394 

  

و  70هاي  در ظهور حوزه جدید بیوداروها در ایران طی دهه
شمسی دو جریان وجود دارد که مطالعه و بررسی تاریخی  80

اول، اینکه : دهنده سه واقعیت مهم است این دو جریان نشان
هاي بزرگ داروسازي در آن زمان نقشی در  ها و شرکت بنگاه
انه فناور ستیزگیري این حوزه و تولید داروهاي  شکل

گیري این دو جریان و این تحول به  دوم، اینکه شکل. نداشتند
هیچ عنوان از دولت آغاز نشده و هسته اصلی هر دو جریان، 
حرکات جمعی اجتماع کوچکی از افراد در دولت و دانشگاه 

سوم، اینکه . توان آنها را کارآفرینان نهادي دانست بوده که می
ن افراد و تبدیل گیري و گرد هم جمع شدن ای نقطه شکل

شدن این جمع به اجتماعات منسجم هدفمند، دقیقاً نهادهایی 
. است که در آن زمان واسطه بین دولت و دانشگاهیان بودند

هایی که در این نهادها تشکیل شده طی  افراد حاضر در هسته
چند سال بعدتر، ایفاءگر نقش اصلی در ظهور حوزه 

مه به معرفی دو جریان در ادا. داروها در ایران بودند زیست
  :پردازیم ها می دهنده این هسته تشکیل

هاي  جریان اول از تشکیل جلساتی در دفتر همکاري
جمهوري آغاز و سپس در انستیتو پاستور ایران ادامه  ریاست

جمهوري نقش  هاي فناوري ریاست دفتر همکاري. یابد می
ن تأثیرگذاري در تشکیل این اجتماعات منسجم، گرد هم آورد

کرده در خارج از  و محققان تحصیل يفناور ستیزدانشمندان 
در . المللی ایفاء کرده است کشور و برقراري ارتباطات بین

هایی  جلسات و نشست 70ها طی اوایل دهه  دفتر همکاري
ها متشکل از افراد تأثیرگذاري  شود که این نشست تشکیل می

ن رواي اینترفاست که برخی از آنها اولین تولیدکنندگان داروه
  . هستند 8و  7ن گاما و فاکتورهاي روبتا، اینترف

جریان دوم که هسته اصلی آن در دانشگاه علوم پزشکی تهران 
 مستقر دانشگاهاین  ییدارو رشد مرکز در بار نیاول يبرابوده 
جریان اخیر، اولین تولیدکننده . کرد آغاز را خود يها فعالیت و

اهمیت جریان . است) ن آلفارواینترف(داروي بیوتک در ایران 
در . دوم به دلیل نقش بسیار تأثیرگذار آن در تابوشکنی است

. این جریان نیز گروه دیگري از افراد تأثیرگذار حضور داشتند
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به نظر من هر دو " :یکی از معاونان غذا و دارو گفته است
طرف سهیم هستند هم دولت و هم نهادهاي دولتی سهیم 

نکته بسیار مهم این است که ... بخش خصوصی،  هستند و هم
بودند ) نهادهاي دانشگاهی(این افراد با اینکه در بخش دولتی 

هاي خودشان را تأسیس کردند در بخش  و رفتند شرکت
دولتی طرد نشدند و کماکان در بخش دولتی هم کارشان را 

گیري  ادامه دادند و حتی اینها در شوراهاي اصلی تصمیم
  ".عضو هستنددولتی هم 

جریان نخست با تشکیل کمیته مدیریت دارو در اوایل دهه 
جمهوري آغاز  هاي ریاست شمسی و در دفتر همکاري 1370
ختی و  ها مجموعه دفتر همکاري. شود می اي است که نه لَ

کندي دولت را دارد و نه یک بخش خصوصی است بلکه به 
ري و از جمهو دلیل امکانات و دسترسی مستقیم آن به ریاست

طرف دیگر چابکی و ارتباط تنگاتنگ آن با بخش دانشگاهی 
نقش تأثیرگذاري در برقراري ارتباط دولت و دانشگاهیان 

بنیانی که  هاي دانش گیري شرکت مروري بر تاریخ شکل. دارد
دهد که  داروها در کشور هستند نشان می تولیدکننده زیست

جریان اول ها نقش قابل توجهی در پیشرفت  دفتر همکاري
داروي مرتبط با این  هاي زیست یکی از پروژه. داشته است

با ی با پژوهشگران دانشگاه هاي متعدد دفتر، برگزاري نشست
است که منجر به آشنایی ) دارو تیریمد تهیکم(عنوان کمد 

گیري  این افراد با یکدیگر، تشکیل یک گفتمان جدید، شکل
گیري یک اجتماع  شکل ها و به بیان بهتر منجر به جریان ایده

ها و این گروه  این نشست. منسجم میان این افراد شده است
سازي و تبیین اهمیت راهبردي  نقش قابل توجهی در گفتمان

نکته قابل توجه اینکه در آن . داروها در کشور داشت زیست
زمان که حرفی از تولید این نوع داروها در ایران وجود 

هاي  ین گروه صرفاً شامل بحثهاي ا نداشت در ابتدا فعالیت
نظري و انتشار مقاالت و مجله و برگزاري سمینارها و 

اولین " :گوید یکی از این افراد می. شد هاي متعدد می نشست
ي در کشور بود که فناور ستیزهاي  اقدامات، همین نشست

شکل گرفته بود و آن موقع یک جمع بود که  1373سال 
ک جمع که از همدیگر کردیم تنها نیستیم ی احساس می
کردیم اما چون بیوتک رشته نویی بود کالً جمع  پشتیبانی می

  ".محدودي در سطح کشور بودند که با این مفهوم آشنا بودند
هاي بیوتک در ایران با  هاي دفتر از شرکت البته حمایت

شود اما صرفاً محدود به آنها  ها آغاز می برگزاري این نشست
دهد که حمایت این سازمان  ها نشان می یبررس جینتانبوده و 

. داروها در ایران پایدار و مستمر بوده است از توسعه زیست
ها نقش قابل توجهی نیز در  دفتر عالوه بر این نشست

گذاري، حمایت و ارائه گرنت  المللی، سرمایه سازي بین شبکه
به دانشگاهیان، البی با وزارت بهداشت و بانک مرکزي در 

ه داروها و نقش مؤثري هم در توسعه نهادهاي فرآیند توسع
داشته است و ... فناوري و  مختلفی مانند شوراي عالی زیست

 ریفناوري نظ زیست يها از شرکت تیحمابه طور مشخص 
 نهیمتعدد در زم يها روس و شرکت پارس ناژن،یس

در توسعه دفتر  نیا يها فناوري از جمله فعالیت نانوزیست
یکی از افراد تأثیرگذار در  .شود یم محسوب فناوري زیست

 ها، يارکهم دفتر": گوید داروها در کشور می توسعه زیست
 هم است یجیترو کارش هم .دارد تیحما در یخاص سبک
 مختلف يها تیحما يبرا یدولت يها دستگاه در کردن یالب

 یدسترس و تیموقع. هاي پیشرفته فناوري از ينهاد-یقانون
 ادامه و يفکر ثبات و کشور يگیر تصمیم بدنه به مناسب
  ".است بوده دفتر روش ، همیشهها استیس مداوم

هاي فناوري ارتباطی با  دفتر همکاري 1372در سال 
هاي آنها را به  دانشمندان روس برقرار و برخی بیولوژیست

از این نقطه  رآورد که همکاري دفتر با انستیتو پاستو ایران می
حدود " :گوید ت انستیتو پاستور میرئیس وق. شود آغاز می
فناوري  ستیزدر آن موقع، اطالعات . بود 1372تابستان 

البته ممکن بود . کشور در سطح اجرایی تقریباً صفر بود
هاي جانبی  یا رشته فناوري ستیزکسانی در حد یک رشته، 

آن را خوانده بودند ولی به لحاظ عملیاتی بسیار در سطح 
جمهوري به  هاي ریاست دفتر همکاري. ... پائینی قرار داشتیم

هاي روسیه  روسیه رفته بود و تعدادي از مولکوالربیولوژیست
اینها آمدند اینجا و یک دفعه یک . ... را با خود آورده بود
در انستیتو پاستور به فناوري  ستیز کارقلیانی از بحث و اف

در آن موقع من مسئولیت انستیتو پاستور را داشتم . وجود آمد
. شد در آنجا انجام نمی انهفناور ستیزو تقریباً هیچ حرکت 

جمهوري یک سري  ها با کمک دفتر ریاست همین روس
کارگاه گذاشتند البته روي موضوعات خیلی ساده مثالً یک 

کارهاي . را مثالً بشکنند DNAنند یا یک قطعه آنزیمی را بز
  ". ...خیلی خیلی ساده که در واقع در حد الفباي این رشته بود
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ترین اتفاقات در  پس از آغاز این همکاري یکی دیگر از مهم
این جریان، برقراري ارتباط با کشور کوبا و پروژه انتقال 

با اولین مذاکرات . فناوري تولید واکسن هپاتیت ب بود
صورت  يفناور هاي مؤسسه فینالي کوبا توسط دفتر همکاري

گرفت و پس از آن پروژه به انستیتو پاستور منتقل و در آنجا 
اي با مؤسسه فینالي کوبا  نامه بر این اساس، تفاهم. ادامه یافت

امضاء شد که در این قرارداد کوبا متعهد شد واکسن هپاتیت 
ي به انستیتو پاستور فناور ستیزب را به روش مولکوالر یعنی 

در آن زمان این واکسن . بدهد و دانش فنی را هم منتقل کند
 20دالر براي واکسن  5/9بلژیک به قیمت  GSKاز شرکت 

اولین . شد میکروگرم هپاتیت ب بزرگسال خریداري می
صورت گرفت و قرارداد  1372ها در سال  مذاکرات با کوبایی

ین پروژه را از نظر تولید ا. امضاء شد 1374آن در اسفند 
توان یک پروژه موفق در صنعت  انه نمیفناور ستیزمحصول 

تولید بیوداروها در ایران دانست اما آثار جانبی این پروژه به 
دلیل نقش آن در تربیت افراد و برقراري ارتباط میان بسیاري 
از افراد تأثیرگذار و کارآفرینان نهادي در این حوزه قابل 

 کارشناسان از نفر 100 حدود پروژه نیا در. اغماض نیست
 دانش و اعزام کوبا به ساله سه بعضاً تا يها دوره يبرا کشور
 یصنعت وتوسعه تحقیق و یفیک نیتضم و کنترل د،یتول

از جمله این . آموختند ییکوبا مؤسسات در را داروها زیست
فر اشاره کرد که بعدها  توان به مهبودي و حامدي افراد می
به نقل از بسیاري . و مدیرعامل شرکت سیناژن شدند مؤسس

از افرادي که در این پروژه حضور داشتند مشکل اصلی این 
سازي  پروژه، ساختار دولتی متولی آن بود که سبب شد تجاري

سال طول بکشد و زمانی به بازار  10داروي تولیدي حدود 
و تر  عرضه شود که برخی دیگر از داروهاي فناورانه پیچیده

نکته قابل . هاي نوترکیب در ایران تولید شده بودند فرآورده
توجه در اینجا این است که پس از تصویب طرح ژنریک در 

 يها داروسازي ایران و تشکیل ستاد خودکفایی، اکثر شرکت
داروسازي به مالکیت دولت درآمدند و لذا ساختار خصوصی 

  .هنوز در تولید داروها قابل پذیرش نبود
در کمیته مدیریت دارو دور هم جمع  1372که سال افرادي 

شدند و بعدها برخی از آنها به پروژه انستیتو پاستور پیوستند 
عمدتاً کسانی بودند که دوره تحصیلی خود را در خارج از 
کشور گذارنده بودند و همان کارآفرینان نهادي هستند که در 

یالرها هاي مهم تولیدکننده بیوسیم برخی از شرکت 1380دهه 
ترین  چنانچه قبالً نیز اشاره شد یکی از مهم. را تأسیس کردند

گیري حوزه جدید  هاي هر دو جریانی که در شکل ویژگی
داروها در ایران تأثیرگذار بودند آغاز آن از سطوح  زیست

در هیچیک از دو جریان، . میانی در دانشگاه و دولت است
ولتی مشاهده شده و یا دستور د یک برنامه از پیش تعیین

شود و حتی در ابتدا تصویر مشخصی هم از آینده کار  نمی
 :گوید شوندگان می یکی از مصاحبه. وجود نداشته است

هایی مانند سازمان مدیریت و  جالب اینکه سازمان"
شان این نوع  هایی که مأموریت ریزي و یا سازمان برنامه
اتفاقات هاي بلندمدت بود اصالً در جریان این  ریزي برنامه
اصالً بزرگان سرشان در کار . آن موقع هیچ چیز نبود. نبودند

  ".خودشان بود
من اعتقاد " :گوید یکی دیگر از افراد تأثیرگذار این جریان می

رغم همه  دارم در بیوتک ایران، یک تعدادي آدم علی
ها دستشان را گذاشتند روي زانوشان و  ها و نامهربانی ناباوري

کنم که مثالً دولت  به آن دوران فکر میه هر چ. بلند شدند
فالنی بیا این را بگیر و جلو ببر، چنین : بگوید یا بانک بگوید
آن موقع تصویري از امروز نبود هدف ...  .چیزي نبوده است

این بود که این سد بشکند و یک کاري بشود و آن موقع پول 
ولت واقعاً د. تري بود هاي دیگر، کار آسان در آوردن از راه

  ".تواند بگوید که من این کار را کردم نمی
اولین داروي  1385این پروژه همچنان ادامه یافت تا در سال 

با تغییر دولت، معاون  1376آن به بازار عرضه شد اما در سال 
در این دوره به دلیل . داروي وزیر بهداشت نیز تغییر کرد
س هاي خاص، احسا هزینه باالي واردات داروهاي بیماري

به طور خاص در معاونت (نیاز شدیدي در وزارت بهداشت 
رو  از این. براي تولید داروهاي بیوتک وجود دارد) غذا و دارو

یک فراخوان عمومی از طرف وزارت بهداشت به دانشگاهیان 
در پی آن، دو نفر از . شود براي تولید بیوداروها صادر می

تهران براي  اساتید دانشکده داروسازي دانشگاه علوم پزشکی
اعالم آمادگی ) Cداروي هپاتیت (ن آلفا روتولید داروي اینترف

تهران علوم پزشکی مرکز رشد دارویی دانشگاه . کنند می
تأسیس و در نتیجه عمالً دومین جریان تأثیرگذار در ظهور 

یکی از . گیرد شکل می 1378داروهاي بیوتک در سال 
دولت در " :کند ها چنین اشاره می مسئولین وقت در مصاحبه
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هاي موجود روي آورد که بیایید از  وقتی به شرکت 76سال 
نوین را تولید  این گچ و شربت دست بکشید و داروهاي دانش

بعد به ذهنمان رسید . کس مطلقاً جواب مثبت نداد کنید هیچ
هاي خیلی کوچک که  اسیمقکه شاید بشود این کار را در 

ها انجام  باشد با دانشگاهیوابستگی پولی ومالی زیادي نداشته 
از دولت . ها دیگر اینجا سکان چرخید به سمت دانشگاهی. داد

. ها رو انداخته شد که شما بیائید این کار را بکنید به دانشگاهی
در بخش دانشگاهی دوستان دانشمندي که با این دانش 
آشنایی داشتند گفتند ما چنین فراخوانی از شما شنیدیم چه 

  ".د؟ ما این آمادگی را داریمشود کر کار می
هاي بزرگ داروسازي در  در این جریان نیز رد پایی از بنگاه

اي در دولت براي  شده اي از پیش تعیین ایران و یا برنامه
شود و باز هم گروهی از افراد  توسعه این داروها مشاهده نمی

در دانشگاه و دولت که آشنایی پیشینی با یکدیگر داشتند 
 مرکز 1378در سال . شوند یري این جریان میگ منشاء شکل
معاون  تیتهران با حما یدانشگاه علوم پزشک ییرشد دارو

و با محوریت دو نفر  وزارت بهداشت يداروغذا و وقت 
اجازه  یمرکز به پژوهشگران دانشگاه نیا. شدمذکور تأسیس 

 دیپژوهش و تول یکیزیو ف یامکان قانون کهداد  یم
اولین محصول شرکت  .رندیبگ اریداروها را در اخت زیست

پویش دارو که اولین داروي بیوتک تولید ایران بود در سال 
جمهور وقت در  با حضور رئیس 1382در سال  تولید و 1380

شرکت  20از  شیب 1390سال تا . مرکز افتتاح شد نیا
مرکز مستقر  نیدر ا شرفتهیپ ییتولیدکننده محصوالت دارو

دارو دانش،  توان به زیست یآنها م نیتر که از مهم دندش
  .هشتم اشاره کرد يو سامان دارو اپادتنیآس

پس از عرضه داروي اینترفورن آلفا توسط شرکت پویش 
هاي  دارو، شرکت سیناژن نیز که افراد اصلی آن در نشست

ها و پروژه انستیتو پاستور حضور داشتند در  دفتر همکاري
به تولید داروهاي خاص نوترکیب گرفتند  تصمیم 1380سال 

در مذاکره با یک شرکت آلمانی  1381و اولین قدم را سال 
ترین شرکت تولیدکننده  شرکت سیناژن مهم. برداشتند
هاي نوترکیب دارویی در ایران است که سیر حرکت  فرآورده

این شرکت و تعامل آن با وزارت بهداشت تأثیر زیادي در 
نکته . ساختارهاي آن وزارتخانه داشته استاصالح فرآیندها و 

قابل توجهی که در گفتگو با مؤسسان این شرکت فهمیده 

هاي غذا و  شود اشاره به تأثیر دیگر افراد خصوصاً معاونت می
انعقاد  با زمان هم. است 1387تا  1383هاي  دارو طی سال

» مرکز صنایع نوین«داد انتقال فناوري در این شرکت، رقرا
متفاوتی براي تأمین  ارکسازووزارت صنعت، معدن و تجارت، 

پیش از آن تنها گزینه . کند هاي فناور معرفی می مالی شرکت
بانکی  نظامبنیان،  هاي دانش ها حتی شرکت تأمین مالی شرکت

  .نداشتهاي پرریسک را  بود که امکان تأمین مالی پروژه
اولین عرضه محدود محصول خود به  1385سیناژن در سال 
همگام با توسعه محصول سیناژن، روش . بازار را آغاز کرد

انه در فناور ستیزثبت بیوسمیالرها با دیگر محصوالت 
همچنین اینکه در وزارت . وزارت بهداشت شفاف شد

صنعت، معدن و تجارت، داروسازي نوین و تولید 
نوترکیب دارویی به عنوان یک صنعت شناسایی هاي  فرآورده

هاي  در این مسیر نیز سیناژن با مشکالت و چالش. شد
فراوانی روبرو است که البته دولت دو نوع حمایت از این 

حمایت اول، اصالح فرآیندها در : دهد شرکت انجام می
وزارت بهداشت براي سرعت بخشیدن و در اولویت قرار 

داروها است و دیگري،  به زیستدادن فرآیندهاي مربوط 
اي و گفتمانی که توسط یک مدیر میانی در  حمایت رسانه

از سوي دیگر مدیران سیناژن با . گیرد دولت صورت می
برگزاري سمینارهاي متعدد تالش فراوانی براي تغییر نگاه 

پس از پروژه اینترفورن . جامعه به داروي ایرانی انجام دادند
ها و افراد  ار، کار براي دیگر شرکتبتا و عرضه آن به باز

هاي بعد چند شرکت دیگر نیز وارد  شود و در سال تر می ساده
هاي بعدي، پروژه تولید  شوند که از جمله پروژه این حوزه می

ها یکی از  مدیر این پروژه. است 8اینترفرون گاما و فاکتور 
از  1370اساتید دانشگاه شهید بهشتی است که از اوایل دهه 

شود اما همچنان در این  فراد فعال در این حوزه محسوب میا
هاي فراوانی خصوصاً در مطالعات بالینی و  پروژه نیز چالش

ها در  عمده چالش. عرضه محصول به بازار وجود داشته است
هاي نوترکیب نیز از سوي قدرتمندان این  تولید فرآورده

ان صنعت در بازار ایران یعنی واردکنندگان و نمایندگ
به طور  .هاي خارجی حاضر در بازار ایران بوده است شرکت

گیري  خالصه حاصل این دو جریان در گام اول منجر به شکل
هاي سیناژن و پویش دارو شد که دو پیشرو اصلی  شرکت

پس از موفقیت . شوند تولید محصوالت نوترکیب محسوب می
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دارو دانش و پارس  هاي دیگري چون زیست آنها شرکت
یب، آریوژن، آسیا پادتن، سامان داروي هشتم، آریاتیناژن نوترک

ترین  نقطه آغاز و مهم 1در شکل . نیز شکل گرفتند... و 
  .محصوالت تولیدشده در هر جریان نشان داده شده است

 
  داروها در ایران نماي شماتیک دو جریان ظهور زیست) 1شکل 

  

اي در ظهور صنعت  نقش نهادهاي واسطه 2- 4
  داروها در ایران زیست

چنانچه در روایت فوق از ظهور و توسعه فناوري 
داروها در ایران توضیح داده شد دو نهاد اصلی، نقشی  زیست

. اند مهم اما غیرمستقیم در ظهور این حوزه جدید ایفاء کرده
هاي خاص این نهادها دولتی بودن آنها اما  یکی از ویژگی
شان نسبت به ساختار موجود در دولت است  ساختار متفاوت

هاي  یکی دیگر از ویژگی. که از چابکی بیشتري برخوردارند
هاي  طبق بررسی. شان با دانشگاهیان است آنها نیز ارتباط توأم

شده در این پژوهش، سه نقش مهم براي این نهادهاي  انجام

داروها شناسایی شد که در  اي در توسعه فناوري زیست واسطه
  :پردازیم آنها می نشان داده شده و در ادامه به تشریح 2شکل 

  دانشگاهیان-دولت 1دگییتن ایجاد درهم 2-1- 4
هایی که به تبیین نقش متفاوت دولت در قرن  یکی از نظریه

گراي قرن بیست و یکم پیتر  اخیر پرداخته نظریه دولت توسعه
با بررسی سه جریان نظري اخیر ] 35[ایوانز . است 2ایوانز

موجود در بسترهاي درباره توسعه و همچنین بررسی تغییرات 
گیرد که توسعه در قرن بیست و یکم با  تاریخی نتیجه می

توسعه در قرن بیستم متفاوت است و در این قرن دولت 
                                                 
1- embeddedness 
2- Evans 
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هایی که نهادهاي واسطه ایفاء کردند گرد هم 
آوردن کارآفرینان نهادي و تشکیل جلسات منسجم مستمر و 
  .منسجم و روابط مبتنی بر اعتماد میان آنها است

  المللی تسهیل تأمین مالی و برقراري ارتباطات بین
دو عاملی که تأثیرگذاري مستقیمی در پیشرفت دو شرکت 

داروها داشته  توسعه زیست) سیناژن و پویش دارو
نسبت به (ها  سازوکار متفاوت تأمین مالی این شرکت

المللی  و جریان دانش بین) سازوکارهاي مرسوم در آن زمان
هاي فناوري  در این میان، نقش مرکز همکاري

المللی با دعوت از  جمهوري در توسعه ارتباطات بین
دانشمندانی که به ایران سفر کردند و یا تسهیل سفرهاي 

کوبا المللی محققان ایرانی به دیگر کشورها و مشخصاً 
، مرکز رشد دارویی عالوه بر آن. ز اهمیت و توجه است

دانشگاه علوم پزشکی تهران و مرکز خدمات صنایع نوین نیز 
اي نقش قابل توجهی در تسهیل  به عنوان نهادهاي واسطه
ترین  یکی از مهم. اند هاي پیشگام داشته تأمین مالی این شرکت
سازي  اي، شبکه شده براي نهادهاي واسطه هاي شناسایی

  .المللی و تسهیل تأمین مالی صنایع با فناوري باال است

  
اي در ظهور صنعت  اصلی نهادهاي واسطه ش

 داروي ایران زیست

ها در سطح  این مقاله با این سؤال آغاز شد که چگونه فناوري
یابند و یا به عبارت دیگر ظهور یک صنعت 

دهد؟ مروري بر تحقیقات پیشین نشان  جدید چگونه رخ می

مهم ترین نقش 
نهادهاي واسطه اي  
در ظهور حوزه 

زیست دارو  

ایجاد 
درهم تنیدگی  

-دولت
دانشگاهیان

ایجاد اجتماعات  
منسجم میان  
کارآفرینان نهادي

تسهیل تأمین مالی  
و برقراري  
ارتباطات  
بین المللی  

فناوري،  و فصلنامه سیاست علم؛ محمدسعید تسلیمی، محمدحسین نقوي، نیما مختارزاده، علی بابایی

41  

گرا باید یک ویژگی مهم داشته باشد که نوعی 
و نه ) هاي اجتماعی صاحب ایده

. یک صنعت استصرفاً نخبگان و کارآفرینان جاافتاده در 
کارآفرینان با عناوین و - دگی دولت
و یا ] 36[هاي نهادي  رویکردهاي مختلف در پیشینه نظریه

اما آنچه در . تأکید شده است
داروها در ایران اتفاق افتاده به نظریه ایوانز 

هاي موجود  ا کارآفرینان و یا بنگاه
در این صنعت هیچ نقشی در ظهور و بروز آن نداشتند و 

هایی از دانشگاهیان و  گرفته میان گروه
. ها و یک صنعت جدید شد گیري شرکت
هاي  هایی که دفتر همکاري ترین نقش

هوري و مرکز رشد دارویی دانشگاه علوم 
داروها در ایران ایفاء  پزشکی تهران در توسعه فناوري زیست

هاي نزدیک میان  گیري رابطه کرده خلق فضایی براي شکل
ترین  دولت و برخی دانشگاهیانی بوده که بعدها تبدیل به مهم

هاي تولیدکننده  کارآفرینان این حوزه و صاحبان شرکت
ا شدند و این نقش با توجه به ماهیت خاص این 

سازمانی و  هاي بین نهادها و توانایی آنها در ایجاد شبکه
  .داروها ممکن شده است

 يبراایجاد اجتماع منسجم میان کارآفرینان نهادي 
  گیري کارآفرینی نهادي جمعی

داروها مشخص است  زیستچنانچه در تاریخ توسعه فناوري 
منشاء ظهور و توسعه فناوري در هر دو جریان، کنار هم قرار 

و حرکات ) از دولت و دانشگاه(
آنچه اما از بررسی ظهور و توسعه 

آید این است که  داروها در ایران به دست می
عمیق، باور به هدف مشترك و نوعی احساس مالکیت و تعلق 

هاي مشترك نیز در بین بازیگران اصلی به چشم 
هاي جمعی کارآفرینان یک  از طرفی دیگر این حرکت

رهبر واحد ندارد بلکه هر کس در جایگاه خودش نقش 
داروها در  رهبري ایفاء کرده و بنابراین آنچه در توسعه زیست

 جوامع منسجم 1یر هنري مینتزبرگ
ترین  گیري این جوامع منسجم را مهم

یکی از ]. 37[داند  منشاء تحوالت اجتماعی از پائین به باال می

                                        
1- Mintzberg 

هایی که نهادهاي واسطه ایفاء کردند گرد هم  ترین نقش مهم
آوردن کارآفرینان نهادي و تشکیل جلسات منسجم مستمر و 

منسجم و روابط مبتنی بر اعتماد میان آنها است ایجاد جوامع
تسهیل تأمین مالی و برقراري ارتباطات بین 2-3- 4

دو عاملی که تأثیرگذاري مستقیمی در پیشرفت دو شرکت 
سیناژن و پویش دارو(پیشگام 

سازوکار متفاوت تأمین مالی این شرکت
سازوکارهاي مرسوم در آن زمان

در این میان، نقش مرکز همکاري. بوده است
جمهوري در توسعه ارتباطات بین ریاست

دانشمندانی که به ایران سفر کردند و یا تسهیل سفرهاي 
المللی محققان ایرانی به دیگر کشورها و مشخصاً  بین
ز اهمیت و توجه استحائ

دانشگاه علوم پزشکی تهران و مرکز خدمات صنایع نوین نیز 
به عنوان نهادهاي واسطه
تأمین مالی این شرکت

هاي شناسایی نقش
المللی و تسهیل تأمین مالی صنایع با فناوري باال است بین

شسه نق) 2شکل 

  
  گیري نتیجه -5

این مقاله با این سؤال آغاز شد که چگونه فناوري
یابند و یا به عبارت دیگر ظهور یک صنعت  میانی توسعه می

جدید چگونه رخ می

ایجاد اجتماعات  
منسجم میان  
کارآفرینان نهادي
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گرا باید یک ویژگی مهم داشته باشد که نوعی  توسعه
هاي اجتماعی صاحب ایده گروه(دگی با جامعه یتن درهم

صرفاً نخبگان و کارآفرینان جاافتاده در 
دگی دولتیتن اهمیت وجود این درهم

رویکردهاي مختلف در پیشینه نظریه
تأکید شده است] 35[شناسان سیاسی  جامعه

داروها در ایران اتفاق افتاده به نظریه ایوانز  ظهور حوزه زیست
ا کارآفرینان و یا بنگاهتر است زیرا در ابتد نزدیک

در این صنعت هیچ نقشی در ظهور و بروز آن نداشتند و 
گرفته میان گروه دگی شکلیتن درهم

گیري شرکت دولت منجر به شکل
ترین نقش در این میان یکی از مهم

هوري و مرکز رشد دارویی دانشگاه علوم جم فناوري ریاست
پزشکی تهران در توسعه فناوري زیست

کرده خلق فضایی براي شکل
دولت و برخی دانشگاهیانی بوده که بعدها تبدیل به مهم

کارآفرینان این حوزه و صاحبان شرکت
ا شدند و این نقش با توجه به ماهیت خاص این داروه زیست

نهادها و توانایی آنها در ایجاد شبکه
داروها ممکن شده است فردي در توسعه زیست بین

ایجاد اجتماع منسجم میان کارآفرینان نهادي  2-2- 4
گیري کارآفرینی نهادي جمعی شکل

چنانچه در تاریخ توسعه فناوري 
منشاء ظهور و توسعه فناوري در هر دو جریان، کنار هم قرار 

(گرفتن چند کارآفرین نهادي 
آنچه اما از بررسی ظهور و توسعه . جمعی آنها بوده است

داروها در ایران به دست می حوزه زیست
نوعی احساس مالکیت و تعلق 

هاي مشترك نیز در بین بازیگران اصلی به چشم  برخی ارزش
از طرفی دیگر این حرکت. آید می

رهبر واحد ندارد بلکه هر کس در جایگاه خودش نقش 
رهبري ایفاء کرده و بنابراین آنچه در توسعه زیست

یر هنري مینتزبرگایران شکل گرفته به تعب
گیري این جوامع منسجم را مهم مینتزبرگ شکل. است

منشاء تحوالت اجتماعی از پائین به باال می
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شناسی، ظهور یک  هاي نهادي و جامعه دهد که نظریه می
ر نظر با د. اند صنعت را ظهور یک حوزه نهادي جدید دانسته

داروها در ایران به عنوان  گرفتن مطالعه موردي حوزه زیست
یک موردي که اطالعاتی غنی دارد سؤال پژوهش به این 
سمت هدایت شد که ظهور یک حوزه نهادي جدید و توسعه 

دهد؟ بررسی پیشینه  داروها چگونه رخ می فناوري زیست
ن دهد که محققان مختلف از چند منظر به ای پژوهش نشان می
هاي مختلف  اند و بنابراین با توجه به نگاه موضوع پرداخته
دارویی ایران با  هاي نهادي، صنعت زیست موجود در نظریه

  .دقت زیادي بررسی شد
داروي ایران حکایت از سه  بررسی ظهور حوزه زیست
هاي بزرگ  ها و شرکت بنگاه :واقعیت مهم داشته است

ي این حوزه و تولید گیر داروسازي در آن زمان نقشی در شکل

گیري دو جریان توسعه  داروها نداشتند؛ شکل زیست
توان به دولت منتسب  داروها و تحول اصلی آن را نمی زیست

کرد و نهایتاً اینکه این تحول از اجتماعات کوچکی از افراد در 
توان آنها  هاي دانشگاهی آغاز شده است که می دولت و بخش

  .را کارآفرینان نهادي دانست
افراد مذکور به تنهایی و مستقل از یکدیگر، آغازگر این تحول 

اند بلکه اجتماعات منسجمی بین افراد تأثیرگذار شکل  نبوده
تواند  صی دارند که میهاي خا گرفته و این اجتماعات ویژگی
متشکل از افرادي در سطوح : تحول نهادي را تسهیل کند

گونه در  آرمانمیانی دولت و دانشگاه هستند؛ نوعی هدفمندي 
؛ انگیزش و احساس تعلق فراوان ]37[میان افراد وجود دارد 

به هدف و هویت گروه وجود دارد و در آخر اینکه، روابط 
  ).3جدول (مبتنی بر اعتماد و احترام میان افراد حکمفرماست 

  گیري کارآفرینی نهادي جمعی براي شکلهاي اجتماع منسجم به عنوان بستري  ویژگی) 3جدول 
  تبیین ویژگی  ویژگی

  متشکل از مدیران میانی
در دولت، دانشگاه و یا نهادهاي مختلف، افرادي در سطوح میانی در این اجتماعات حضور دارند که 

  .اند گیري تحوالت شده منشاء شکل
  .تر است آنها از منافع خودشان مهمدر بین افراد، هدف مشترکی وجود دارد که براي   گونه هدف آرمان

  .در میان افراد وجود داردگرفته و هدف مشترك  احساس مالکیت و تعلق شدیدي به اجتماع شکل  انگیزش و احساس تعلق

  روابط مبتنی بر احترام و اعتماد
و ) احترامروابط مبتنی بر (شود  ها، نظرات همه شنیده شده و محترم شمرده می وجود اختالف دیدگاه با

  ).روابط مبتنی بر اعتماد(تر از منافع شخصی است  همه باور دارند که براي دیگران هدف مشترك مهم
  

گیري اجتماعات منسجم فوق میان برخی افراد در  شکل
سطوح میانی دولت و دانشگاه منجر به ایجاد کارآفرینی نهادي 
جمعی بین دولت و دانشگاهیان شده و این، نقطه آغاز ظهور 

کانون گرد هم . داروها در ایران است حوزه نهادي زیست
جمع شدن این افراد و تبدیل شدن این جمع به اجتماعات 
منسجم هدفمند هم نهادهایی است که در آن زمان واسطه 
دولت و دانشگاهیان بودند و ویژگی اصلی آن نهادها عبارتند 

ختی و کندي دولت را دارند و نه بخش : از اینکه نه لَ
خصوصی هستند بلکه نهادهایی با ساختارهاي چابک اما 

مشابه این ساختارها در مؤسساتی . باشند وابسته به دولت می
؛ ارتباط عمیقی با یک نهاد ]30[چون دارپا قابل مشاهده است 

ها  دانشگاهی و در عین حال با دولت دارند؛ افرادي با مهارت
سازي گسترده و قدرتمند چه در داخل  و توانمندي شبکه

  .المللی در این نهادها حضور دارند کشور و چه در سطح بین
ماعات گیري اجت نهادهاي مذکور در شکلسه نقش اصلی 

اینگونه منسجم یا به طوري کلی در ظهور یک حوزه جدید 
دانشگاهیان، ایجاد -دگی دولتیتن ایجاد درهم: شناسایی شد

اجتماع منسجم میان کارآفرینان نهادي و عالوه بر اینها، تسهیل 
  .المللی در تأمین مالی و برقراري ارتباطات بین

دگی یتن درهم گیري آنچه در این مقاله بیان شد تا مرحله شکل
گیري اجتماعات منسجم از  دانشگاهیان و شکل- دولت

کارآفرینان نهادي است که منجر به ایجاد کارآفرینی نهادي 
رسد  اما به نظر می. شود جمعی و ظهور یک حوزه جدید می

عالوه بر آنچه در این مقاله بر روي آن تمرکز و بحث شد 
تی است که ترین موضوعات قابل بررسی اقداما یکی از مهم

کارآفرینان نهادي براي ایجاد تحول در یک حوزه انجام 
به عبارت . دهند و همچنین نحوه تعامل آنها با یکدیگر می

گیري  دیگر این سؤال همچنان باقی است که پس از شکل
اجتماعات منسجم از کارآفرینان نهادي، این افراد چگونه با 
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 1هاي سازگار کنند، نحوه تعامل و حرکت یکدیگر همکاري می
آنها و رهبري این اجتماع براي بروز یک تحول نهادي چگونه 

هاي آتی به طور خاص  شود در پژوهش است؟ پیشنهاد می
روي کشف شیوه رهبري اجتماع منسجم از کارآفرینان نهادي، 

  .اقدامات ویژه و نحوه تعامل آنها با یکدیگر تمرکز شود
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