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Aims The innovation ecosystem states that innovation through interactive networks occurs 
at different levels. The network has a wide range of stakeholders that are complex in the 
innovation process as part of the innovation ecosystem. Considering the importance of the 
issue of prevention in the health sector and the importance of the role of biotechnology in this 
field, the aim of this study was to examine the innovation ecosystem of human vaccines in Iran. 
Participants & Methods In this qualitative, exploratory, and descriptive research, while 
investigating the dimensions of the ecosystem of innovation in literature and its main 
characteristics, the status of the innovation ecosystem of human vaccines was investigated in 
Iran. This study was carried out through content analysis of the current documents and deep 
and semi-structured interviews with experts in this field. Subsequently, a description of the 
current state of the vaccine innovation ecosystem was presented. 
Findings Most of the graduates did not have enough familiarity with the techniques needed to 
attend the industry. The existence of two major vaccine manufacturers, the Pasteur and Razi 
Institutes, were of important properties of ecosystems. The small number of service providers 
and existing service companies with knowledge-based organizations were of shortcomings. 
Shortcomings in the characteristics of stable and dynamic interaction in the innovation 
ecosystem of human vaccines in Iran were evident and the making policies to create or 
strengthen these characteristics was one of the important issues of Iran in this area.
Conclusion Despite the abundance of elements and actors in this field, the innovation 
ecosystem of vaccines in Iran has not yet been formulated in a structured way, and its creation 
and development requires the characteristics of the innovation ecosystem and the resolution of 
its challenges.
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 یانسان یها واکسن ینوآور ستمیبر اکوس یلیتحل
  رانیدر ا

  
  دانشجوی دکترا یطهور درضایحم

 ،ییدانشگاه عالمه طباطبا ،یو حسابدار تیریدانشکده مد ،یصنعت تیریگروه مد
  رانیتهران، ا

  PhD *انیطباطبائ هللا بیحب

 ،ییدانشگاه عالمه طباطبا ،یو حسابدار تیریدانشکده مد ،یصنعت تیریگروه مد
  رانیتهران، ا

  PhD محمدرضا تقوا
 ،ییدانشگاه عالمه طباطبا ،یو حسابدار تیریدانشکده مد ،یصنعت تیریگروه مد
  رانیتهران، ا

  PhD فرد یتقو یدمحمدتقیس
 ،ییدانشگاه عالمه طباطبا ،یو حسابدار تیریدانشکده مد ،یصنعت تیریگروه مد
  رانیتهران، ا
  چکيده

های تعاملی  از طریق شبکه دارد که نوآوری اکوسیستم نوآوری بیان میاهداف: 
را  نفعان افتد. این شبکه یک طیف گسترده از ذی در سطوح مختلف اتفاق می

فرآیند  ای در طور پیچیده عنوان بخشی از اکوسیستم نوآوری، به بهداراست که 
با توجه به اهمیت پیشگیری در بخش  .هستند یکدیگر در ارتباط نوآوری با

های زیستی در این حوزه، هدف این  سالمت و نظر به اهمیت نقش فناوری
  .های انسانی ایران بود تحقیق، ارایه تحلیلی بر اكوسيستم نوآوری واکسن

کتشافی و توصیفی، در پژوهش کیفی حاضر از نوع اها:  کنندگان و روش مشارکت
های اصلی آن،  ضمن بررسی ابعاد اکوسیستم نوآوری در ادبیات جهان و ویژگی

های انسانی ایران بررسی شد. این بررسی از  وضعیت اکوسیستم نوآوری واکسن
ساختاریافته با  های عمیق و نیمه طریق تحلیل محتوای اسناد موجود و مصاحبه

از وضعیت موجود اکوسیستم نوآوری  نظران این حوزه، انجام و مدلی صاحب
  واکسن کشور ترسیم شد.

های الزم برای  آموختگان آشنایی کافی با فنون و تکنیک غالب دانشها:  یافته
ساز یعنی انستیتو  حضور در صنعت نداشتند. وجود دو موسسه بزرگ واکسن

های  های مهم اکوسیستم بودند. تعداد کم شرکت پاستور و رازی از داشته
های  های خدماتی موجود با شرکت دهنده خدمات و ارتباط اندک شرکت یهارا

های ثبات و تعامل پویا در    ها در ویژگی   ها بود. کاستی بنیان از جمله کاستی دانش
ها برای  های انسانی ایران مشهود و اتخاذ سیاست اکوسیستم نوآوری واکسن
  شور در این حوزه بود.ها از موضوعات مهم ک   ایجاد یا تقویت این ویژگی

های زیستی در ایران با وجود فراوانی  اکوسیستم نوآوری واکسنگیری:  نتیجه
ای شکل نگرفته است و  یافته عناصر و بازیگران این حوزه، هنوز به شکل سازمان
های اکوسیستم نوآوری و رفع  ایجاد و توسعه آن نیازمند توجه به ویژگی

  های آن است. چالش
  ینوآور ستمیعناصر اکوس ،یواکسن انسان ،ینوآور ستمیاکوس ها: کلیدواژه
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  مقدمه
های کلی  ، سیاست١٤٠٤انداز  در اسناد باالدستی از جمله سند چشم

های کلی اقتصاد  علم و فناوری ابالغی مقام معظم رهبری، سیاست
مقاومتی، نقشه جامع علمی کشور و برنامه ششم توسعه و توسعه 

طور جدی مورد توجه قرار گرفته است. یکی از  های نوین به فناوری
آن  در ایرانهای نوین، فناوری زیستی است که تثبیت جایگاه  حوزه
عنوان یکی  به ١٤٠٤% بازار جهانی مربوطه تا سال ٣منظور کسب  به

از اهداف بخشی از نقشه جامع علمی کشور مورد تاکید قرار گرفته 
میلیارد ٣٣٠معادل  ٢٠١٥فناوری در سال  است. ارزش بازار زیست
میلیارد ٧٧٥، به ٢٠٢٤شود در سال  بینی می دالر بوده است که پیش

کرد  ، هزینه(WHO)ق آمار سازمان بهداشت جهانی طب .[1]دالر برسد
هزار میلیارد ریال بوده ۸۲۰بیش از  ۲۰۱۴سالمت در ایران در سال 

% تولید ناخالص داخلی ایران در ۷است و بر این اساس، حدود 

حوزه سالمت اعم از دارو، درمان، واکسن، تجهیزات و سایر خدمات 
کرد سالمت در  هزینهشود. بر این اساس سرانه  سالمت هزینه می

در حال حاضر استفاده از  دالر بوده است.۴۰۶ایران حدود 
های نوترکیب در صنایع بهداشت و سالمت برای  میکروارگانیزم

کاربردهای پیشگیری، تشخیص و درمان وسعت یافته، چنان که 
صنعت دارو را در زمره سودآورترین صنایع جهان باالتر از صنایع 

ها و تقریبًا نزدیک به موسسات بانکی و  رسانهخودرو، نفت و گاز، 
ی (و البته پس از صنایع تسلیحاتی و تجارت مواد مخدر که ا سرمایه

% بازار ۸۰. [2]قرار داده استشود)  آمار رسمی برای آن ارایه نمی
جهانی واکسن در اختیار پنج شرکت چندملیتی بوده و نرخ رشد 

نرخ رشد بازار محصوالت دارویی  بازار واکسن در دنیا، تقریبًا دوبرابر
است. بنابراین عالوه بر اهمیت اقتصادی مستقیم، جایگاه راهبردی 

در آن را مضاعف ساخته است. گذاری  این صنعت، لزوم سرمایه
ها" در نظام سالمت، اهمیت  قطعًا جایگاه "پیشگیری از بیماری

های بومی با هدف خوداتکایی صنعتی را افزون  تولید واکسن
های جدی ایران در این عرصه شده  خته و موجب آغاز حرکتسا

نظام  یریگ شکل یساز مدلهایی در خصوص  است. پژوهش
مناسب ی لگوایا ارایه  [3]ی ایرانورافن یستورانه در زناف ینوآور
  به انجام رسیده است. [4]در حوزه محیط وریفنا تیسزی زسا یرتجا

در کشورها باعث از سوی دیگر توسعه موضوعات حوزه نوآوری 
گیری مفاهیم جدید در این حوزه شده است. برخی از این    شکل

های نوآوری اعم از ملی، بخشی و غیره،  مفاهیم شامل نظام
. [5]سازی و اکوسیستم نوآوری است های نوآوری، تجاری شبکه

کند که نوآوری از طریق    اکوسیستم نوآوری اغلب بیان می
 افتد. این شبکه   مختلف اتفاق می های تعاملی در سطوح   شبکه
در هر دو بخش دولتی و  نفعان یک طیف گسترده از ذی شامل

. یک کارکرد مهم اکوسیستم نوآوری شامل استخصوصی 
 که در تحقیق و توسعه استهای دولتی    سازمانهای    فعالیت

های مهم سیاستی    حوزه های دولتی در   مشارکت دارند. این سازمان
های کوچک و بزرگ که    شرکتدر ثربخشی نوآوری اثرگذارند، که بر ا

ها،    دانشگاهدر کنند،    تحقیقات و دانش جدید را به بازار تبدیل می
ها همچون حمل و    مراکز تحقیقاتی و انواع مختلفی از زیرساخت

نفعان  کنند. همه ذی   گذاری می   سرمایه و غیره ارتباطات ،نقل
ای در فرآیند    طور پیچیده اکوسیستم نوآوری بهعنوان بخشی از  به

رفتار آنها کارآیی اکوسیستم را  هستند، یکدیگر در ارتباط نوآوری با
بخشد و این به نوبه خود کارآیی فردی را افزایش  بهبود می

 بر . بر این اساس هدف پژوهش حاضر ارایه تحلیلی[6]دهد   می
  یران بود.ا در انسانی های واکسن نوآوری اکوسیستم

  
  مبانی نظری

  های انسانی واکسن
بخشی از بازار بزرگ داروهای زیستی به حساب  که ها واکسن
های ویروسی یا  آیند، به سوسپانسیونی از میکروارگانیزم می

ژنیک  های آنتی شده یا پروتئین باکتریایی کشته یا ضعیف
منظور پیشگیری، بهبود یا  شوند که به آمده از آنها اطالق می دست به

ها از زمان ابداع  شوند. واکسن های عفونی تجویز می درمان بیماری
های نسل اول  بندی هستند. واکسن تاکنون در سه نسل قابل دسته

شده با استفاده از حرارت یا مواد شیمیایی  شامل میکروب کشته
های مختلف مانند تزریقی و خوراکی به بدن  هستند که به صورت

فناوری منجر به ظهور  های زیست شوند. استفاده از قابلیت وارد می
 اين های نوترکیب شده است. در ای نسل دوم یا واکسنه واکسن
 استفاده واكسن توليد برای ويروس يا ميكروب پيكره كل روش نوع
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 سپس و توليد واكسن آن، فرآورده و ژن يک از تنها بلكه، شود نمی
 اين نوع ترين معروف. شد خواهد سازی خالص و استخراج
 به آن توليدكننده ژن كه است ب هپاتيت واكسن، ها واكسن

 از ادامه در توليدی فرآورده و شود می منتقل ديگری ميكروارگانيزم
 قرار دسترس در واكسن صورت به و استخراج ميكروارگانيزم آن
ها هستند که  های نسل سوم نوع جدیدی از واکسن واکسن .گيرد می
 ای ماده ها واكسن اين شوند. در های ژنی شناخته می نام واکسن به
 پيشگيری يا درمان برای نظر مورد ژن حاوی كه پالسميد نام به

 نوتركيب های پروتئين ادامه در و شود می تزريق فرد بدن به است،
 ايمنی دستگاه اختيار در و شوند می ساخته فرد خود بدن داخل در
نام  ها به گيرند. تحقیقات برای تولید موج جدید از واکسن می قرار

شکل گرفته است که پیشگیری  ٢٠١٢یز از سال های درمانی ن واکسن
های غیرواگیردار مثل دیابت، آلزایمر، سرطان و فشار خون  از بیماری

  را بر عهده دارند.
صنعت واکسن اگر چه در مقایسه با دیگر صنایع حوزه دارو و 

یک صنعت استراتژیک  عنوان درمان، صنعت بزرگی نیست، اما به
یک بازار متفاوت و متمایز از سایر  . بازار واکسنشود   تلقی می

ها شامل اهمیت استراتژیک  بازارهای تجاری است. این تفاوت
های تولید واکسن و الزامات  واکسن در سالمت جوامع، پیچیدگی

گیرانه تولید، هزینه باالی ورود به بازار و وجود انحصار  سخت
ق، های فو گانه در بازار تامین واکسن است. جدا از مولفه چند

تغییرات اساسی در وضعیت عرضه و تقاضای انواع واکسن در حال 
گیری است که در آینده منجر به تغییر ساختار بازار  تکوین و شکل

های  خواهد شد. بازارهای آتی واکسن به سمت ساخت واکسن
مرغان، فشار خون، دیابت و غیره)،  بزرگساالن (آنفلوآنزا، آبله

های  ه با سرطان و تومورها و واکسنهای درمانی برای مقابل واکسن
کنند تا از یک  محققان تالش می ،روند. عالوه بر این ژنی پیش می
سازی نسبت به  های چندظرفیتی تولید کنند (ایمنی سو واکسن

چند بیماری با تزریق تنها یک واکسن) و از سویی دیگر نحوه 
یا  ها را از حالت تزریقی به انواع دیگری مثل قرص مصرف واکسن

های اطفال و بزرگساالن در  اسپری تغییر دهند. ارزش بازار واکسن
 میلیارد دالر افزایش یافته است.٤٠به بیش از  ٢٠١٥سال 

پذیر است، اما در  اگر چه تولید واکسن برای غالب کشورها امکان
 ١٠٠های تولیدکننده واکسن در جهان کمتر از  واقعیت تعداد شرکت

گ چندملیتی زیادی که اغلب آنها نیز های بزر شرکتواحد است. 
کنند. این امر سبب شده  آمریکایی هستند، در این حوزه فعالیت می

وسیله  تدریج به های کوچک فعال در این حوزه، به تا شرکتاست 
و تحت امتیاز آنها درآیند و شاید  جذب شوندهای بزرگ  این شرکت

های  حرانبه همین دلیل باشد که در چند سال اخیر و پس از ب
ها در دنیا رو به کاهش بوده  اقتصادی جهانی، تعداد این نوع شرکت

کنندگان متعددی  در حال حاضر اگر چه تولیدکنندگان و عرضهاست. 
% واکسن دنیا ٨٠در بازار واکسن فعالیت دارند، اما حدود بیش از 

شوند که دو شرکت در ایاالت  شرکت مشهور تولید می ٥فقط توسط 
یه در اروپا هستند. از دیگر کشورهای موثر در حال ظهور متحده و بق

توان به هند، چین، کوبا و اندونزی اشاره کرد.  در بازار واکسن می
 سهم و واکسن تولید حوزه در دنیا بزرگ دارویی شرکت ١٠ بازار سهم
  .[7] )١ (نمودار شد تعیین ٢٠٢٠ و ٢٠١٤ های   سال برای بازار در یک هر

گیرانه سازمان بهداشت جهانی در خصوص  سختمقررات 
دهنده  های گواهی استانداردهای تولید و سایر الزاماتی که سازمان

در تولید  (FDA)مانند اداره کل مواد غذایی و دارویی ایاالت متحده 
نمایند، در کنار  های انسانی اعمال می خصوص واکسن واکسن و به

های    مقیاس باال (برای شرکتسایر مسایل همچون صرفه تولید در 

خصوصی بدون حمایت با توجه به قیمت کم محصوالت این حوزه، 
صرفه است که در مقیاس بسیار زیاد انجام  زمانی تولید واکسن به

های باالی ثبت یک واکسن شامل  گیرد) و همچنین هزینه
مطالعات بالینی و غیره از موانع ورود به بازار واکسن است. 

میلیون دالر ٢٠٠ثال هزینه ثبت یک واکسن جدید تا عنوان م به
شود که شامل مطالعات تحقیقاتی اولیه، انجام فازهای  برآورد می

های مختلف انسانی و  گانه مطالعات بالینی واکسن روی گروه سه
شود. عالوه بر آن همواره این امکان  بررسی بازخورد تاثیر واکسن می

الینی به نتیجه نرسد و کل وجود دارد که واکسن در مطالعات ب
گذاری نابود شود. درنظرگرفتن این مساله در فضای رقابتی  سرمایه

بخشی بیشتر یا  های جدید با ایمنی بازار واکسن که هر روز واکسن
شود، باعث شده  های ترکیبی) عرضه می با ظرفیت باالتر (واکسن
یل . به همین دلندکنندگان واکسن محدود شو است که تعداد عرضه
کنندگان واکسن در کشورهای در حال توسعه  بسیاری از عرضه

های  همچون چین، هند و برزیل، تکنولوژی تولید خود را از شرکت
کنند یا تحت لیسانس آنها اقدام  اصلی تولید واکسن خریداری می

های تولید  نمایند. همچنین سیاست دیگری که شرکت به تولید 
های  ایند، فروش تکنولوژی واکسننم واکسن به تولید آن اقدام می

قیمت و روتین به کشورهای در حال توسعه و تمرکز بر تولید  ارزان
ها تولید خود را بر تولید  های جدید است. این شرکت واکسن
های بزرگساالن و خصوصًا  های نوترکیب، واکسن واکسن
 اند. های ضدسرطان متمرکز نموده واکسن

  

 
  های بزرگ تولیدكننده واكسن شركتسهم بازار در ) ١نمودار 

  
  اکوسیستم نوآوری

ها و محیطی که با آن در تعامل    اکوسیستم به پیچیدگی ارگانیزم
نوآوری است.  ،یک هدف مهم اکوسیستمهستند، اشاره دارد. 

کند که نوآوری از طریق  مفهوم اکوسیستم نوآوری اغلب بیان می
این شبکه یک  .افتد میهای تعاملی در سطوح مختلف اتفاق    شبکه

در هر دو بخش دولتی و  نفعان طیف گسترده و پیچیده از ذی
عنوان بخشی از اکوسیستم  نفعان به . همه ذیاستخصوصی 
 یکدیگر در ارتباط در فرآیند نوآوری با ای گسترده طور نوآوری به
  .[6]بخشد می رفتار آنها کارآیی اکوسیستم را بهبود هستند و

کوسیستم نوآوری نیازمند کاهش عدم قطعیت عملکرد قوی یک ا
در فرآیندهای نوآوری است. تغییرات در یک محیط بسیار آشفته 

فقط در عملکردهای تکنولوژیک، بلکه بر پاسخ بازار و توانایی  نه
طور موثر سبب  کاربردن تغییرات الزم به هجذب و ب براینفعان  ذی

غییر و عدم این ارتباط میان تشود.  افزایش عدم قطعیت می
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خودی  قطعیت در یک اکوسیستم نوآوری، ضرورت واکنش خودبه
کند.  نفعان را ایجاب می نفعان و هماهنگی شبکه ذی هر یک از ذی

این ترکیب از استقالل و هماهنگی به اندازه کافی یک اکوسیستم 
نوآوری را در بهبود عملکردش برای بقا در شرایط عدم قطعیت 

  .سازد ن به توسعه پایدار توانا میرسید جهانی و متعاقباً 
های طبیعی است که فرآیندهای    یک ویژگی مهم اکوسیستمت، ثبا
خصوص در مواجهه با تغییرپذیری  پیچیده را به پایدار ایستای هم

کند. همچون یک اکوسیستم طبیعی،    محیطی منعکس می زیست
ها برای های خارجی که برای برآوردن تقاضا   ثبات در مواجهه با شوک

توسعه پایدار کافی باشد، یک هدف مهم اکوسیستم نوآوری است. 
، یثبات اکوسیستم نیازمند سه فاکتور اصلی ایستادگ

معنی ظرفیت  ایستادگی به. است و افزونگی عملکرد پذیری انعطاف
در برابر اختالل است.  خود یک سیستم برای حفظ وضعیت

ه با همعنی نرخ برگشت یک سیستم بعد از مواج پذیری به انعطاف
افزونگی عملکرد نیز توانایی یک  است.خود اختالل به حالت اول 
 دادن یک فرآیند عملکردی با یک نرخ مشابه سیستم برای انجام

 .[8]است در آن سیستم) صرف نظر از اختالل(
مل در یک اکوسیستم دارای سه مشخصه که تعا کردهبیان  مارتین

" و همکاری انطباقی تکامل مشترک ،همزیستی" ضروری و مهم
ها منشا  بین گونه است. همزیستی در واقع از بازی تکاملی

 نتیجهکه  تطابقی (تناسب با یکدیگر و هماهنگی گیرد. همکاری   می
ک ها در ی است. گونه تغییرکردن با یکدیگراست)  تکامل مشترک آن

 های شرایط محیطی   اکوسیستم دارای توانایی تغییر نیازمندی
دهند  ند را تغییر میا تعامل ها در هستند. آنها راهی که با دیگر گونه

دهی  سازمان و در نتیجه خودشان را از طریق همکاری انطباقی
صورت باثبات  طور داخلی به که یک اکوسیستم به برای این کنند.   می

تکامل مشترک ضروری است. این فرآیندها برای ایجاد  ،رفتار کند
ای با  گونه صورت خارجی به صورت داخلی و هم به پایداری هم به

 ،عنوان یک کل اند که یک اکوسیستم به   یکدیگر ترکیب شده

  .دهد   ر ادامه میاصورت پاید عملکردش را به
 عواملی که باعث تمایز اکوسیستم نوآوری با مفاهیمی همچون

شود عبارت از وضوح  نظام نوآوری و خوشه نوآوری می
سیستماتیک بیشتر (ارتباط بین اجزا)، وجوه دیجیتالی (نقش 

های  فناوری اطالعات و ارتباطات)، نوآوری باز، توجه به جنبه
های متمایز    عمومی تا تخصصی و پژوهشی، تاکید زیاد بر نقش

. در یک [9]هستندها و اهمیت زیاد فشار بازار  صنعت و سازمان
دلیل پویایی فرآیند توسعه که  بندی، اکوسیستم نوآوری به   جمع

های باالدستی و    دهی، فعالیت شامل تکامل مشترک، خودسازمان
دستی، انطباق و فرهنگ کارآفرینی است، با مفاهیم دیگر  پایین

های اکوسیستم نوآوری عبارت از  ترین ویژگی   تفاوت دارد. مهم
دهی، انطباق،  مشترک، تعامل داخلی پویا، خودسازمانتکامل 

های ُخرد و کالن، جریان    خودکنترلی، فرهنگ کارآفرینی، جریان
دانش، یادگیری، زمینه تاریخی، تقاضای مشتری و ارتباطات پویا 

  . [5]هستند
  پیشینه تولید واکسن در ایران

 شمسی، همگی با هجری ۷۰های تولیدشده تا نیمه دهه  واکسن
یا از طریق  شده های تضعیف صورت میکروارگانیزم شیوه سنتی و به

(با مخاطرات خاص خود) تولید  زا از خون جداسازی عوامل ایمنی
دلیل عدم استفاده از تغییر در ساختار ژنتیکی  شدند که به می

فناوری نوین تلقی کرد. این  زیستتوان آن را  نمی ها میکروارگانیزم
 شی از انباشتگی نوآوری و وابستگی به مسیرتوان نا پدیده را می

های قدیمی را ایجاد نموده  شدگی در فناوری تلقی کرد که نوعی قفل
عنوان یکی از علوم و فنون  فناوری به با درک اهمیت زیست است.

های سالمت و  لحاظ شاخص راهبردی برای توسعه کشور (چه به
درآمدزایی و های اقتصادی،  لحاظ شاخص توسعه اجتماعی، چه به

محصولی مبتنی بر فروش مواد اولیه)، دسترسی  گریز از اقتصاد تک
عنوان  به دانش فنی تولید یک محصول در حوزه سالمت به

شده  یگزار فرمی برای تولید سایر محصوالت مشابه سیاست پلت
  ). ۱است (شکل 

  

  ترین رخدادها در حوزه تولید واکسن ایران مهم) ١شکل 
  

نظر به ارجحیت "پیشگیری" بر "درمان" در نظام سالمت، تولید 
ریزان واقع  فرآورده در این حوزه (یعنی واکسن)، مورد توجه برنامه

های  ها در خصوص انواع فرآورده شده است. با توجه به بررسی
آمادگی کشورهای دارنده این فناوری  موجود در بازار دنیا، همچنین

اپیدمی و مهار 
وبای  بیماری
 ١٣٤٤، التور

 ملی مجتمع از برداریبهره
 دتولی
 ،نوترکیب هایفرآورده

١٣٨٥ 

 فناوریالحاق قرارداد انتقال 
 ،تولید سه فرآورده نوترکیب

١٣٧٨  

تولید واکسن 
هپاتیت ب 
 ١٣٧٤پالسمایی

 فناوریعقد قرارداد انتقال 
 واکسن تولید
ب به روش  هپاتیت

 ١٣٧٥ ،مهندسی فرآیند
تولید مایه 
 ،آبله
١٣٤٨ 

 ،تولید واکسن کزاز
١٣٤٠ 

تولید واکسن 
 ١٣٢٦، ژ.ث.ب

 و آبله بیماری کنیریشه
 در گانهواکسن سه تولید

 ١٣٢٣ ایران،

 بیماری کنیریشه
 ١٣٢٠ ایران،در با و

واکسن ید تول
 هاری فنله از

طریق اکتساب 
 ١٣١٦ فناوری،

 ،تولید واکسن آبله
١٣١٤ 

تاسیس موسسه 
تحقیقات واکسن و 

 ،زیرا سازیسرم
١٣٠٣ 

تولید واکسن 
 هاری دامی
 ١٣٠١ ،کالسیک

و  تولید واکسن وبا
 ١٣٠٣ ،حصبه

تاسیس انستیتو 
  ١٢٩٩ ،پاستور ایران
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، تامین دانش فنی و انتقال فناوری تولید لحاظ فنی و سیاسی) (به
واکسن هپاتیت ب از کشور کوبا، انتخاب و مورد تایید شورای 

های علمی ایران قرار گرفت. گفتنی است کشور کوبا با  پژوهش
شده توسط  های اعمال های شدید و بسیار تحریم وجود محدودیت

شده خود در  ریزی های پیگیر و برنامه ایاالت متحده، به اتکای تالش
های  سال، موفق به تولید انبوه فرآورده ۱۰مدتی حدود 

فناوری در عرصه سالمت شده بود، چنان که این صنعت  زیست
میالدی، در حال گذار از چهارمین  ۱۹۹۵لحاظ درآمدزایی در سال  به

های  به سومین منبع درآمد کشور کوبا بود که این جایگاه در سال
. ضمن این که عالوه بر [10]ارتقا یافتسرعت تقویت شد و  بعد به

عنوان کشوری در مرزهای این دانش،  های احرازشده به صالحیت
آمادگی الزم برای انتقال دانش فناوری آن به ایران نیز با وجود 

های موجود در آن مقطع وجود  های سیاسی و تحریم محدودیت
عنوان  به شده، انستیتو پاستور ایران های انجام داشت. پس از بررسی

با سابقه  [11]ترین نهاد پژوهشی ایران در عرصه سالمت قدیمی
عنوان  های مربوطه به طوالنی و تجارب مفید در تولید فرآورده

دهی  گیرنده این فناوری، مورد اتفاق نظر قرار گرفت که سازمان انتقال
انجام کار و تحلیل رویکردهای اجرایی آن در مقاالت دیگر، مضبوط 

. اما پس از پروژه انتقال دانش فنی [13 ,12 ,10]شده استو ارایه 
تولید واکسن هپاتیت ب و با وجود بسیاری از امکانات بیشتر در 

سال قبل از آن عمًال هیچ واکسن داخلی دیگری به  ۷۰مقایسه با 
در این برنامه واکسیناسیون ایران اضافه نشده است که دالیل آن 

  تحقیق بررسی شد.
گردد و ایران در  باز می ۱۳۰۰واکسن در ایران به سال سابقه تولید 

آمد،  گذشته جزء کشورهای برتر جهان در تولید واکسن به شمار می
اما در حال حاضر در جایگاه اول تولید واکسن خاورمیانه قرار گرفته 

عنوان متولیان اصلی  اکنون موسسات رازی و پاستور به است. هم
کنند، اما با این وجود برخی  عالیت میعرضه انواع واکسن در ایران ف

شود و  های مورد نیاز کشور از طریق واردات تامین می از واکسن
میلیون دالر بودجه به خرید انواع واکسن ۵۰دولت ساالنه حدود 

های تولیدی  دهد. متاسفانه نام هیچ کدام از واکسن اختصاص می
هداشت به های تاییدشده سازمان جهانی ب ایران در فهرست واکسن

خورد که این امر صادرات واکسن را دچار چالش کرده  چشم نمی
  است. 

سال گذشته مشتمل  ۱۰ طی (EPI)سازی واکسن  نظام جامع ایمن
دارند، ایران  EPIکشوری که نظام  ۱۸۲ واکسن بوده و از بین ۹ بر

واکسن  واکسن عبارت از ۹ این. قرار داشته است ۱۸۱ در رتبه
 MMR، واکسن )سرفه کزاز، دیفتری، سیاه( گانه یا ثالث سه

، واکسن فلج )سل( ژ.ث.، واکسن ب)(سرخک، سرخجه، اوریون
اخیرًا سه واکسن هموفیلوس . اطفال و واکسن هپاتیت ب است

، )عامل مننژیت و عفونت دریچه نای( آنفلوآنزای تیپ ب
 و واکسن پنوموکوک) اسهال شدید کودکان( روتاویروس

 ۱۲ اند که بدین ترتیب این عدد به تصویب رسیدهنیز به ) پهلو سینه(
اند و ایران قصد  رسیده و دو مورد آخر هنوز تولید و مصرف نشده

در صورت تحقق این موارد، نظام جامع . خرید آنها را دارد
  .واکسن خواهد شد ۱۲ سازی ایران مشتمل بر ایمن

دارو گانه از تولیدات موسسه رازی است. آمارنامه غذا و  واکسن سه
نشان داد که وارداتی در مورد این واکسن وجود نداشته و ایران به 

های متعددی این واکسن را  خودکفایی رسیده است. در دنیا شرکت
کنند، ولی تعداد معدودی از آنها در هند، فرانسه و  تولید می

ارزیابی تولید از سازمان بهداشت جهانی  اندونزی گواهی پیش
نین بازار جهانی این واکسن با حضور اند. همچ دریافت نموده

سرفه، کزاز، هپاتیت ب و  دیفتری، سیاهواکسن پنتاواالن (
) در حال محدودشدن است. همچنین با توجه نزاآنفلوآهموفیلوس 
 میلیون دوز واکسن فلج اطفال۱۵سالیانه ایران  شده در به آمار ارایه
 ۴۰ .گیرد شود و وارداتی در این زمینه صورت نمی تولید می
ژ یا بیشتر در سراسر جهان وجود دارد.    ث. .  واکسن ب  ه تولیدکنند
% تولید ۳۰تا  ۲۵حدود  (UNICEF)متحد  ملل کودکان صندوق

ب.ث.ژ در جهان را برای توزیع به کشورهای در حال توسعه 
کند که اکثریت آن توسط شرکت سانوفی پاستور،  خریداری می

شود. در  شرکت ایوانز مدیوا و آزمایشگاه ب.ث.ژ ژاپن تولید می
شود و با تولید    ایران، این واکسن در انستیتو پاستور ایران تولید می

یون دوز در سال نیازی به واردات این واکسن نیست. در مورد میل۶
میلیون دوز در کشور، ۶واکسن هپاتیت ب نیز با تولید سالیانه 

گیرد. الزم به ذکر است عمده  وارداتی در این زمینه صورت نمی
های آنفلوانزا،  سازی از واکسن های بزرگ واکسن درآمد شرکت

ست که در ایران تولید پنوموکوک، روتاویروس و پاپیلوما ا
ها تولید خود را بر تولید  شوند. همچنین این شرکت نمی

های ضدسرطان متمرکز  های بزرگساالن و خصوصًا واکسن واکسن
واکسن جدید  ۱۰۰المللی بیش از  های بین اند. براساس گزارش نموده

هستند و ) ۳در حال گذرانیدن مراحل نهایی مطالعات بالینی (فاز 
میلیارد ۱۰های ضدسرطان به  شود بازار آتی واکسن یبینی م پیش

  . دالر در سال برسد

  
 ها کنندگان و روش مشارکت

پژوهش کیفی حاضر از نوع اکتشافی و توصیفی با روش ترکیبی 
، پردازی مفهوم های روش از یکی هیبرید هیبرید انجام شد. مدل

 رفع برای روش این و آید می شمار به تئوری توسعه و مفهوم تکامل
 مرحله سه از مدل این. رود می کار به مفاهیم ابهام و بودن انتزاعی
 و مشاهده، مصاحبه( عرصه در کار)، مطالعات بر مروری(نظری 
؛ به این صورت که در [14]است شده تشکیل نهایی تحلیل و) غیره

گام اول از طریق مطالعه ادبیات، اسناد و گزارشات و در گام دوم از 
شده  هدایت های نیمه   از فنون پیمایشی یعنی مصاحبهطریق یکی 

های انسانی پرداخته  به بررسی وضعیت اکوسیستم نوآوری واکسن
و تصویری از وضعیت آن در ایران ارایه شد. بر این اساس با توجه 

ها، ابعاد  آمده از تحلیل محتوای اسناد و مصاحبه دست به نتایج به
ها، روابط بین  ودیتاکوسیستم نوآوری به دو بخش موج

  های این روابط تقسیم شد.  ها و ویژگی موجودیت
  

در این پژوهش از روش تحلیل محتوی بهره گرفته شد. در دیدگاه 
منظور تعیین وجود  کیفی، تحلیل محتوی ابزار تحقیقی است که به

کلمات و مفاهیم معین در متن یا یک سری از متون استفاده 
رار و ارتباطات آنها را مورد تحلیل قرار شود و محقق، وقوع و تک می
های درون متون، نویسندگان، شنوندگان و  دهد، سپس پیام   می

ای را که آن کلمات و مفاهیم قسمتی از  حتی فرهنگ، زمان و دوره
. این نوع تحقیق بر معنایی که [15]کند   را استنتاج میاست آن بوده 

رای تحقیق) از پدیده مورد کنندگان در فرآیند اج افراد مرتبط (شرکت
 .[16]مطالعه در ذهن دارند، تاکید دارد

  

ها با توجه به اهداف پژوهش دو گام اصلی  منظور گردآوری داده به
 زیر مورد توجه قرار گرفت:

  

 های تولیدی ایران: مشاهده مستندات موجود واکسن - گام اول
ها را    مندی از اسناد و مدارک، برخی مشکالت مربوط به مصاحبه بهره

دهی و  سازد. مشکالتی همچون پراکندگی، پاسخ مرتفع می
دهد و نیازی نیست    دهندگان را نیز کاهش می   العمل پاسخ   عکس
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ها بخواهد تا در مطالعه شرکت کنند. برخی از  پژوهشگر از نمونه
های انسانی  تای تحلیل اکوسیستم واکسنترین اسناد در راس مهم

 بررسی دامی های واکسن پژوهش این ). در۱بررسی شدند (جدول 
 نشدند.

  
  ترین اسناد مورد استفاده در پژوهش مهم) ١جدول 

  سال انتشار  اسناد
  ۱۳۸۹ [17]نقشه جامع علمی کشور - ۱
  ۱۳۸۲  [18]انداز توسعه کشور سند چشم - ۲
  ۱۳۸۵  [19]فناوری کشور زیستسند توسعه  - ۳
بنیان  نقشه راه و برنامه توسعه تولید دانش - ۴

  [20]فناوری زیست
۵ -۱۳۹۴  

فناوری در نظام  بررسی و تحلیل نقش ستاد توسعه زیست - ۵
  [21]فناوری ایران نوآوری زیست

۵ -۱۳۹۴  

مقاالت و گزارشات سایت معاونت علمی و فناوری ریاست  - ۶
  [22]فناوری زیستجمهوری و ستاد توسعه 

۱۳۹۶  

های  اسناد کارگروه ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکت - ۷
  [23]بنیان دانش

۱۳۹۶  

فناوری مرکز  بخش زیست ۱۳۹۶بررسی الیحه بودجه سال  - ۸
  [24]های مجلس شورای اسالمی پژوهش

۱۳۹۶  

گزارش عملکرد حمایت از توسعه تولید و تجارت کاالها و  - ۹
درچهارچوب اهداف ستاد توسعه فناوری  خدمات زیست

  [25]فناوری زیست
۱۳۹۵  

های علم، فناوری و نوآوری جمهوری  مرور سیاستگزارش " - ۱۰
  [26]  "اسالمی ایران

۲۰۱۶  

  ۲۰۱۶  [27] گزارش "ایران: فرصت رشد یک تریلیون دالری؟" - ۱۱
  ۱۳۹۶  [28]فناوری گزارشات کارگروه واکسن ستاد توسعه زیست - ۱۲
  ۱۳۹۶  [29]های استراتژیک کارگروه واکسن برنامهگزارش  - ۱۳
  ۱۳۹۵  [30]کارگروه واکسن ۹۵گزارش عملکرد سال  - ۱۴
  ۱۳۹۶  [31]کارگروه واکسن ۹۶گزارش عملکرد سال  - ۱۵
فناوری  گزارشات کارگروه واکسن در حوزه نقشه راه زیست - ۱۶

  [32]کشور
۱۳۹۶  

  
منظور بررسی  در گام دوم و به مصاحبه با خبرگان: - گام دوم
تر ابعاد اکوسیستم نوآوری، نظرات خبرگان حوزه مورد استفاده    دقیق

گیری    قرار گرفت. در این پژوهش برای انتخاب نمونه از روش نمونه
نظران و متخصصان  استفاده شد و با تعدادی از صاحب [33]هدفمند

های  صاحبهحوزه واکسن انسانی در صنعت، دانشگاه و دولت م
 توجه با افراد این ساختاریافته انجام گرفت. انتخاب عمیق و نیمه

 نهادهای سایر و فناوری زیست توسعه ستاد های راهنمایی به
پذیرفت. مصاحبه با  صورت بیوتکنولوژی انجمن همچون مربوطه

ها، بستگی  کنندگان انجام شد. مدت مصاحبه شرکت حضوری شرکت
دقیقه به ٨٠تا  ٦٠ت میانگین در حدود صور به شرایط موجود، به

ها تا زمان اشباع یعنی عدم ظهور ابعاد    طول انجامید. گردآوری داده
نفر بود که  ١٠کنندگان برابر با  . تعداد شرکت[34]جدید ادامه یافت

سال  ٥همگی دارای مدرک دکتری بودند و سابقه کاری آنها بیشتر از 
 درخواست به افراد اسامی آوردن از امانت رعایت اصل دلیل به. بود

  ).٢شد (جدول  خودداری آنها شخصی
قابلیت اعتماد (پایایی) در این پژوهش تالش شد برای دستیابی به 

عنوان راهنمای گردآوری و تحلیل  تا یک چهارچوب مفهومی به
سازی  ها، پیاده مصاحبهها به کار گرفته شود. همچنین جزئیات    داده

ای  گونه به کامل متن مصاحبه و ایجاد یک پایگاه داده برای تحقیق
مستندسازی شد که امکان بررسی و ردگیری فرآیند تحقیق و امکان 

وجود داشته باشد. برای بررسی روایی تکرار آن توسط فرد ثالث 
مفید ی عنوان یکی از ابزارها به [38 ,37]ای جبهه تحقیق از رویکرد سه

در رویکرد مورد استفاده برای افزایش کیفیت تحقیق استفاده شد. 
ای سعی شد نظرات خبرگان در مقایسه با سایر نظرات و  جبهه سه

همچنین  همچنین مستندات و مشاهدات مورد بررسی قرار گیرد.
نظر  در مرحله تهیه طرح تحقیق از گروه یا از افراد مطلع و صاحب

شده  بودن طرح تهیه نظر در مورد جامع و مانعبرای بررسی و اظهار 
ها پس از انجام مشاهدات و  آوری داده استفاده شد. در مرحله جمع

شده توسط محقق به تایید  ها، متن ثبت و درک انجام مصاحبه
رسید و در نهایت در مرحله تحلیل و تفسیر  شونده می مصاحبه
ر فعال در این ها دو نفر عضو هیات علمی دانشگاه و یک مدی داده

). ٢ها را مورد بررسی قرار دادند (شکل  حوزه، نتایج و یافته

  

 
  مراحل اجرای پژوهش) ۲شکل 

  

بررسی ادبیات و 
 پژوهشپیشینه 

 اکوسیستم نوآوری

انتخاب خبرگان و
 انجام مصاحبه

های کیفی وتحلیل داده
ترسیم اکوسیستم 
نوآوری واکسن انسانی

 در ایران

 بندی و تحلیلجمع
نتایج و ارایه 
مطالعه اسناد مرتبط  پیشنهادات

با اکوسیستم نوآوری 
واکسن و تعیین ابعاد

 های آنو ویژگی
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  های انسانی های اکوسیستم نوآوری واکسن خالصه موجودیت )۲جدول 
همراه رمزهای اولیه و باز  رمزهای محوری به

  مندرجات موجود در اسناد  شده در مصاحبه برخی نکات مطرح  (مفاهیم مضامین خرد)

  نیروی انسانی متخصص
آموختگان به فراگیری تکنیک  نیازمندی دانش

آموختگان  هایی که الزمه اشتغال در صنایع است، به دانش ها فنون و تکنیک در دانشگاه و فن
 - های تکمیلی برای ورود به صنعت دارند. آموزششود و ایشان نیاز به  آموزش داده نمی

عدم استفاده ایران از متخصصان ایرانی مقیم 
متخصصان ایرانی که در صنایع یا مراکز تحقیقاتی واکسن در کشورهای پیشرو هستند،  خارج

 - آیند. ظرفیت مغتنمی به شمار می
عدم حضور دانشمندان سایر کشورها در چرخه 

ساز سایر کشورها تحت شرایطی بهره برد. این کار در سایر  توان از دانشمندان واکسن می فناوریپژوهش و توسعه 
 - شود. پذیری از ایشان استفاده می شد و با اعمال سیاست مهاجرت کشورها انجام می

سازی  ایجاد مانع برای فعالیت تجاری
فرهنگی، مانع از تاسیس و فعالیت همزمان متخصصان برخی بعضی موانع اداری یا  متخصصان در برخی موسسات تحقیقاتی

 - شود. بنیان می های دانش سازی در شرکت مراکز واکسن
وفور دانشجویان تحصیالت تکمیلی و فرصت 

  - ها ها و رساله نامه مغتنم پایان
های  تعداد دانشجویان تحصیالت تکمیلی در رشته

فناوری دارویی، پزشکی و علوم مرتبط در سال  زیست
 نفر بود.  ٢٠١٥در حدود  ١٣٩٤

وجود متخصصان به تعداد زیاد و با 
  - های مختلف تخصص

دانشگاهی و پژوهشگاهی دارای  مرکز ٩٦تعداد 
و تعداد  فناوری های زیرمجموعه زیست گرایش رشته
پژوهشی فعال در حوزه   ز و هستهک، مر پژوهشکده ٧٥

ها و  فناوری در زیرمجموعه دانشگاه زیست
  [35]ها پژوهشگاه

های تحصیلی متنوع مرتبط با  وجود رشته
  - فناوری در کشور زیست

های  فناوری یا حوزه رشته در حوزه زیست ٨٤تعداد 
مرتبط در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و 

التحصیل  هزار فارغ ٢٠دارد. در حدود  دکتری وجود
 .[35]فناوری در ایران وجود دارد های زیست گرایش

  تربیت نیروی فناور

انستیتو پاستور، تربیت فناور را شروع کرده است. تربیت نیروی انسانی آشنا با 
های ایران است. هم الزم است  کاستی های تولید واکسن، یکی از الزامات و هم تکنیک
ها نظیر واکسینولوژی ایجاد شود و هم برنامه تربیت فناور برای  رشتهبرخی 
  آموختگان یا دانشجویان تحصیالت تکمیلی مرتبط با این حوزه به وجود آید. دانش

-  

  خدماتی و تولیدی نهادهای و ها شرکت
 صنایع توسط پایلوت زیرساخت ایجاد ضرورت
 فناور های شرکت حضور برای زیستی دارویی

  محصول و فناوری مشترک توسعه و

 صورت به تست و صنعتی نیمه امکانات حاوی تسهیالت اساسی دولت دارد ضرورت
 را خود تحقیقات نتیجه بتوانند تا قرار دهد بنیان دانش های شرکت اختیار در مشترک
  ندارند. را امکاناتی چنین ایجاد توان ها شرکت این. دهند توسعه

-  

های  آفرینی شرکت نقشکمی تعداد و 
ای کم است و از موارد موجود نیز توسط  های خدماتی حرفه در ایران تعداد شرکت دهنده خدمات در اکوسیستم نوآوری ارایه

 -  شود. خوبی استفاده نمی های نوپا یا صنعتی به شرکت
های زیستی و لزوم توسعه  دهنده شتاب
  تر این عرصه جدی

در بخش داروهای زیستی ایجاد شده، برای توسعه  دهنده نظیر آنچه ایجاد شتاب
سازی باید با ایجاد این امکانات برای  ها نیز ضروری است. صنایع واکسن واکسن
های الزم به آنها آهنگ توسعه محصوالت واکسن را سرعت  ها و ارایه آموزش شرکت

 - مند شود. ببخشد و خود نیز از نتایج آنها بهره
  خطرپذیرهای  تامین مالی ایده

های نوآوری و شکوفایی، صندوق حمایت از پژوهشگران و صندوق حمایت از  صندوق
بنیان فعال در برنامه توسعه  های دانش ترین حامیان شرکت فناوری، مهم توسعه زیست

 - کند. گذاری خطرپذیر اقدام می واکسن هستند که فقط مورد آخر نسبت به انجام سرمایه
ترین مراکز تولید واکسن  ترین و باسابقه عنوان بزرگ دو مرکز انیسیتو پاستور و رازی به  عمومی تولید واکسنمراکز صنعتی دولتی و 

  -  کشور مطرح هستند.

های  وجود تعداد مناسبی از شرکت
ها  بنیان دو مرکز اصلی پاستور و رازی که در واحدهای رشد این مجموعه های دانش شرکت بنیان دانش

 - مستقر هستند.
  - کنندگان مالی وجود تعداد مناسب تامین

ها،  کنندگان مالی عبارت از صندوق ترین تامین مهم
های تخصصی  منابع دولتی در قالب بودجه دستگاه

فناوری، برخی موسسات دولتی و خصوصی  زیست
تامین مالی (همچون شرکت شناسا، بنیاد برکت، لیدکو 

 .[36]و غیره) هستند
دهنده  های سرویس تشکلها و  وجود شرکت

  - به تولیدکنندگان

از دیگر نهادهای خدماتی موارد کریدور خدمات 
 یها بنیان، شرکت صادرات محصوالت دانش

 کسب توسعه مرکز اولیه، مواد واردکننده و تولیدکننده
 پتنت ثبت های شرکت و ها سازمان فناوری، کار و

 .[36]های سالمت هستند پردیس
مختلف تامین بودجه و های  وجود گروه

  توسعه فناوری و مالی

های دولتی مربوطه  منابع مالی توسعه واکسن به طرق مختلفی تامین و توسط دستگاه
های خصوصی در قالب بودجه دانشگاهی یا معاونت پژوهشی وزارت بهداشت و  یا شرکت

 فناوری، وزارت صنایع، معاونت علمی و علوم و مانند آنها، ستاد توسعه زیست
  شوند. ها هزینه می های حامی علم و فناوری و بانک صندوق

-  

های صنعت با  گذاری زیرساخت اشتراک به
  های کوچک شرکت

و خدمات  QC ،QAهای خود مثل  در حال حاضر سایت تولید انستیتو پاستور زیرساخت
بنیان  های دانش گذارد و شرکت مهندسی و دانش را با بخش خصوصی به اشتراک می فنی

شرکت هستند که  ٢٠انستیتو پاستور در مراکز رشد انستیتو مستقر شدند. همچنین حدود 
دهند که همه  داری سلولی ارایه می فقط خدماتی نظیر آموزش، خدمات کیفی و بانک

  انستیتو هستند. اینها جزء زیرساخت برند

-  

بنیان و  های دانش ضرورت همزیستی شرکت
  های بزرگ شرکت

های  بنیانی موفق است که در کنار یک شرکت بزرگ قرار گیرد و شرکت شرکت دانش
  - صنعتی باید در اطراف خود چند شرکت بزرگ داشته باشند.
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  های انسانی های اکوسیستم نوآوری واکسن خالصه موجودیت )۲جدول ادامه 
همراه رمزهای اولیه و باز  رمزهای محوری به

  مندرجات موجود در اسناد  شده در مصاحبه برخی نکات مطرح  (مفاهیم مضامین خرد)

  گر و میانجی گزار، تنظیم نهادهای سیاست

گزار در اکوسیستم  حضور فعال نهادهای سیاست
های اجباری، نظام جامع  سازی واکسن در ایران کمیته کشوری ایمن زیستیداروهای 

  کند. را تعیین می (EPI)سازی  ایمن

گزاری عبارت از  ترین نهادهای فعال در حوزه سیاست مهم
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ستاد توسعه 

فناوری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و  زیست
های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری  همکاریمرکز 
 .[36]هستند

  - گر های تنظیم فعالیت مناسب سازمان

ترین نهادهای فعال در بخش  گری مهم در حوزه تنظیم
های انسانی کشور عبارت از سازمان غذا و دارو،  واکسن

معاونت درمان وزارت بهداشت، گمرک جمهوری اسالمی 
تجارت و سازمان ملی ایران، وزارت صنعت، معدن و 

 .[36]استاندارد هستند
گری نهادهای  برخورداری اکوسیستم از تسهیل

  - مربوطه

ترین نهادهای فعال در بخش  گری مهم در حوزه تسهیل
های علمی، مرکز  های انسانی کشور عبارت از انجمن واکسن
های فناوری ریاست جمهوری و ستاد توسعه  همکاری
 .[36]فناوری هستند زیست

  ها قوانین و سیاست

  - وضع قوانین و مقررات نسبتًا مناسب و کافی
 ٣٢قانون، سیاست و مصوبه باالدستی با بیش از  ١٤بیش از 

های انسانی  بند یا موضوع، در مورد توسعه فناوری و واکسن
 در ایران به ثبت رسیده است.

های مختلف  عدم توازن قوانین و مقررات در حوزه
های مشترک  در موضوعاتی نظیر مالکیت فکری و انواع همکاری اکوسیستم نوآوری

 - توسعه فناوری با خارج از کشور خالهای قانونی وجود دارد.
منظور انجام  عادت به ایجاد ساختارهای جدید به

جای اعطای ماموریت  های جدید به ماموریت
 های موجود جدید به سازمان

های  ماموریت سازمان جای توسعه قانونی در مواردی در کشور به
شود. لذا با توجه به  موجود، سازمان جدید با ماموریت جدید ایجاد می

های متعدد، هم منابع مالی محدود در اختیار  همپوشانی سازمان
ها  شود و هم مزاحمت و اصطکاک بین سازمان بیشتری تقسیم می

 - شود. یابد و بخش خصوصی هم بیش از پیش گرفتار می افزایش می
بودن دولت در انتقال فناوری و ترجیح  ناموفق

ساز موفق نبوده  های دولتی واکسن انتقال تکنولوژی توسط دستگاه انجام آن توسط بخش خصوصی
 - است و باید در موارد مشابه توسط بخش خصوصی انجام شود.

گذاری خطرپذیر توسط  غفلت از سرمایه
گذاری خطرپذیر اقدام  نسبت به سرمایهصندوق نوآوری و شکوفایی  های مربوطه دستگاه

ها، اقدامات بسیار موثر در  کند، در حالی که این شیوه از سیاست نمی
توسعه فناوری هایتک بوده و در همه کشورهای موفق انجام شده و 

 - شود. می
وجود در زمینه تامین مواد اولیه تولید واکسن هنوز وابستگی زیادی  سازی مواد اولیه ضرورت داخلی

سازی مواد اولیه حمایت و برای  های داخلی دارد. الزم است از پروژه
 - آنها بازارسازی شود.

  لزوم تولید واکسن در کنار تولید محصوالت دیگر

های قدرتمند خارجی که در تولید واکسن فعالیت  اکثر شرکت
کنند، بلکه آنها دارو  تنهایی تولید نمی کنند، هیچ کدام واکسن را به می

های آنها  کنند. نمونه کنند و در کنار آن واکسن هم تولید می تولید می
ای از محصوالت شامل داروهای  سانوفی یا مرک هستند که بسته

هایشان عمدتاً  نمایند. مشوق ها را تولید می نوترکیب و واکسن
صورت پلکانی و متناسب با  های مالیاتی است که معموًال به بخشش

شود. دولت نیز با بخشش مالیات و  ت اعمال میتعداد انواع محصوال
کند. گفته  ای می جویی هزینه برابر صرفه٢٠گفته  براساس قانون پیش

های  نوع واکسن توسط شرکت ١٠٠شود در حال حاضر حدود  می
  ساز دنیا در مسیر تحقیق و توسعه قرار دارند. واکسن

- 
های تحقیق و توسعه  ضرورت تقبل هزینه

  وسیله دولت به

کشد، باید دولت  سال طول می ١٠تا  ٥چون تحقیقات واکسن بین 
 زیرساخت ایجاد هزینه های تحقیقات را تقبل کند و همچنین هزینه
 - .باشد داشته عهده بر را تولید برای ها شرکت

مندی از امکانات  ایجاد فرصت برای بهره
  المللی بین

برداری از  بهرهمنظور  هایی که برای ایران به الزم است از  فرصت
المللی وجود دارد، استفاده شود. از جمله این که این  امکانات بین

های  ها حاضرند به ایجاد سایت در ایران کمک کنند، راهنمایی نهاد
های آموزشی بپذیرند، در برگزاری  فنی ارایه نمایند و افرادی را در دوره

های آموزشی از متخصصان ایرانی کمک بگیرند و  کارگاه
 های فنی بدهند. ساعدتم

- 
گذاری در حوزه واکسن باید دولتی باشد. اگر قیمت درصدی  قیمت  گذاری مناسب واکسن اهمیت قیمت

 -  کند. افزایش کند، تحقیقات به نسبت خیلی بیشتری رشد می
های خصوصی  ماموریت تولید واکسن به شرکت

  دارویی

زیستی در  راه حل واکسن این است که به یک شرکت بزرگ دارویی
هایی) را تولید  حوزه زیستی ماموریت بدهند تا واکسن (یا واکسن

کند و در قبال انجام این ماموریت از سوبسید و بخشودگی مالیاتی 
 - استفاده نماید.
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  های زیستی ابعاد اکوسیستم نوآوری واکسن) ۳شکل 

  
های کیفی حاصل از مستندات و  در این مرحله کلیه داده

قرار گرفت.  [39]های فردی تحت تحلیل کیفی محتوی مصاحبه
های متنی شروع شد تا  ها با خواندن مکرر همه داده تحلیل داده

ها در بخش  تجزیه و تحلیل دادهها به دست آید.  حس کلی از داده
کیفی در قالب کدگذاری باز و محوری صورت گرفت. برخی کدها یا 

طور مستقیم از متن  در واقع مضامین و مفاهیم در این پژوهش به
شوندگان برگرفته شد و برخی دیگر با توجه به  های مصاحبه   گفته

مفاهیم و مضامین برگرفته از مرور مبانی نظری و ادبیات، شواهد 
های اسناد و مدارک به دست آمد که در واقع به دو  تجربی و یافته
ساخته قابل تقسیم هستند. در ادامه  ساخته و محقق دسته کد پیش
ه در خصوص ابعاد اکوسیستم نوآوری، گرفت های صورت بنا به بررسی

ها،  بندی و مدیریت داده طبقات موضوعی انتخاب و پس از طبقه
های کالمی در قالب ابعاد اصلی اکوسیستم نوآوری در چهار  گزاره

ُبعد تعیین شدند. این طبقات که بنا به کدگذاری موضوعی مد نظر 
ها  صاحبهشده برای هدایت م قرار گرفتند، از بطن محورهای مطرح

شدن طبقات یا کدهای موضوعی،  برگزیده شدند. پس از مشخص
طور  کدهای باز استخراج شد که براساس تحلیل محتوای کیفی به

شوندگان و متن اسناد برگرفته شد و  های مصاحبه مستقیم از گفته
طور مستقیم مرتبط بود.  شوندگان به در حقیقت به بیانات مصاحبه

گام بعد از طریق کدگذاری محوری تالش  پس از کدگذاری باز، در
شد تا با انتخاب مضامین و مفاهیم محوری و نمایان از کدهای 
باز، کدهایی انتخاب شوند که برای بازنمایی و پوشاندن دیگر کدها 

ها قابلیت داشتند. بر این اساس کدهای باز،  گیری مقوله   و شکل
یا مفاهیم کلی  ها مفاهیم و مضامین ُخرد و کدهای محوری، سازه

  ).۳را شکل دادند (شکل 
های موجود در زمینه نظام نوآوری و    نموداری با الهام از مدل
مدل نظام نوآوری ملی، هایی همچون    اکوسیستم نوآوری (مدل

های مربوط به اکوسیستم    و مدل [40] ۲۰۱۳در سال  اندرسونمدل 
مبتنی بر ) و [41]۲۰۱۴نوآوری همچون مدل کامپندیوم در سال 

ها ترسیم شد و روابط  آمده از اسناد و مصاحبه دست های به   شاخص
  موجود بین عناصر مشخص شدند.

  
  ها یافته

ها ابعاد اکوسیستم نوآوری در دو بخش اصلی قابل  طبق یافته
های اکوسیستم و  بررسی بود. بخش اول بازیگران و موجودیت

بخش دوم روابط بین بازیگران اکوسیستم بود که این روابط 
  هایی داشت.  ها و ویژگی مشخصه
دی که در مصاحبه با خبرگان به یکی از نکات کلی ها: موجودیت
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دفعات مورد اشاره قرار گرفت، این بود که هر اکوسیستم متشکل از 
های آن  عنوان موجودیت بازیگران و نهادهایی است که به

منظور شناسایی  بر این اساس بهپردازند.  اکوسیستم به فعالیت می
استه ها عالوه بر بررسی اسناد، از متخصصان خو تر موجودیت دقیق

شد عناصر اصلی و اثرگذار این حوزه را معرفی نمایند. خبرگان و 
های انسانی از منظرهای مختلف به این  متخصصان حوزه واکسن

  موضوع پرداختند. 
عنوان  طور مثال گروهی از خبرگان به نیروی انسانی متخصص به به

های انسانی ایران نگاه  محور اصلی اکوسیستم نوآوری واکسن
ها فنون و  کردند. یکی از فعاالن عرصه عنوان کرد که "در دانشگاه می

آموختگان  هایی که الزمه اشتغال در صنایع است، به دانش تکنیک
های تکمیلی برای  شود و ایشان نیاز به آموزش آموزش داده نمی

ورود به صنعت دارند." همچنین مدیران بخش صنعتی به موضوع 
ایرانی مقیم خارج اشاره کردند و اغلب عدم استفاده از متخصصان 

متخصصان بیان داشتند که "تربیت نیروی انسانی آشنا با 
های کشور  کاستی های تولید واکسن، یکی از الزامات و هم تکنیک
  است".

ها و نهادهای تولیدی و  برخی دیگر از متخصصان به نقش شرکت
کرد که "در  طور مثال یکی از مدیران بیان خدماتی اشاره کردند. به

ای کم است و از موارد موجود  حرفههای خدماتی  ایران تعداد شرکت
" شود. خوبی استفاده نمی های نوپا یا صنعتی به نیز توسط شرکت

یکی دیگر از فعاالن این حوزه به اهمیت دو مرکز انستیتو پاستور و 
بنیان مستقر در مراکز رشد این دو مرکز  های دانش رازی و شرکت

  کرد.اشاره 
گر و میانجی  گزار، تنظیم برخی از خبرگان به نقش نهادهای سیاست

عنوان مثال دو تن از فعاالن باسابقه صنعتی عنوان  اشاره کردند. به
های اجباری  سازی واکسن کردند که در ایران کمیته کشوری، ایمن EPI در این بخش با بررسی اسناد، برخی از این کند را تعیین می .

  سایی شدند.نهادها شنا
ها را مورد توجه قرار  در نهایت برخی اهمیت قوانین و سیاست

دادند. یکی از مسئوالن حوزه بیان کرد که "در موضوعاتی نظیر 
های مشترک توسعه فناوری با  مالکیت فکری و انواع همکاری

خارج خالهای قانونی وجود دارد." همچنین یکی از فعاالن صنعتی 
های قدرتمند خارجی که در تولید واکسن  تبیان کرد که "اکثر شرک

کنند،  تنهایی تولید نمی کنند، هیچ کدام واکسن را به فعالیت می
کنند و در کنار آن واکسن هم تولید  بلکه آنها دارو تولید می

ای از  های آنها سانوفی یا مرک هستند که بسته نمایند. نمونه می
کنند.  ا تولید میها ر محصوالت شامل داروهای نوترکیب و واکسن

های مالیاتی است که معموًال  هایشان عمدتًا بخشش مشوق
صورت پلکانی و متناسب با تعداد انواع محصوالت اعمال  به
گفته  شود. دولت نیز با بخشش مالیات و براساس قانون پیش می
شود در حال حاضر  کند. گفته می ای می جویی هزینه برابر صرفه٢٠

ساز دنیا در مسیر  های واکسن وسط شرکتنوع واکسن ت ١٠٠حدود 
  تحقیق و توسعه قرار دارند".

ها مبتنی بر دو  روابط بین موجودیتها:  روابط بین موجودیت
ها بود. در مصاحبه با  ویژگی اصلی ثبات و تعامل بین موجودیت
های اکوسیستم نوآوری  خبرگان در خصوص روابط بین موجودیت

ها  ها از متن مصاحبه و ویژگی وگو های انسانی نیز گفت واکسن
). در واقع از متخصصان خواسته شد ضمن ٣استخراج شد (جدول 

های  درنظرگرفتن ابعاد فوق به بیان روابط بین موجودیت
نظران به نقش و اهمیت    اکوسیستم در ایران بپردازند. همه صاحب

ها اشاره داشتند. در  گیری تعامل و روابط بین موجودیت زیاد شکل

ها و مشکالت موجود در ایران تنها ناشی  قع از دیدگاه آنها، چالشوا
گیری روابط پویا  از کمبود اجزای اکوسیستم نیست، بلکه عدم شکل

  تری است.  و سیستمی در این بخش موضوع محوری

  
  های انسانی های اکوسیستم نوآوری واکسن خالصه روابط و ویژگی )۳جدول 

رمزهای محوری 
ها یا  (سازه

 مفاهیم کلی)
رمزهای باز (مفاهیم 

  شده در مصاحبه برخی نکات مطرح مضامین خرد)

، تکامل مشترک
 پذیری و انعطاف

همکاری انطباقی

تامین متخصص، دانش و 
ها  زیرساخت برای شرکت
ها و  توسط دانشگاه

ها در  دهی دانشگاه مشارکت
حل مسایل جامعه توسط 

 ها شرکت
ها  دانشگاهمنابع انسانی متخصص از 

همراه دانش و  و مراکز تحقیقاتی به
بنیان  های دانش فناوری در شرکت

یابند. همچنین از  حضور می
زیرساخت تحقیقاتی آنها استفاده 

ها در  شود. در این فرآیند دانشگاه می
  کنند. حل مسایل جامعه شرکت می

  همزیستی

خدمت صنایع به 
ها در تامین  کننده مصرف

برخورداری از سالمت آنها و 
 این بازار مصرف

ساز ضمن حفظ  صنایع واکسن
سالمت مردم، امنیت الزم برای تامین 

آورند.  این کاالی راهبردی را فراهم می
نظام سالمت کشور هزینه تولیدات را 

پردازد و واکسن رایگان به دست  می
ای وسیع و  رسد. شبکه مردم می
طور مویرگی و از طریق  گسترده به

بهداشت، واکسن را در های  خانه
تمامی مناطق ایران به آحاد کودکان 

  رساند. می

افزونگی عملکرد 
  و همزیستی

دهنده در  نقش شتاب
کردن مسیر موفقیت  کوتاه
های کوچک و انتفاع  شرکت

 از موفقیت آنها
ساز با ایجاد مرکز رشد  صنعت واکسن

در همان محل و دراختیارگذاری 
و  (QC)های کنترلی  امکانات تست

آزمایشگاهی و بعضًا تولیدی، 
بنیان را در  های کوچک دانش شرکت
تولیدرساندن محصوالتشان یاری  به
ها نیز به انجام رسالت  دهد. شرکت می

این نهاد حاکمیتی که عبارت از تولید 
ها و مواد اولیه مورد نیاز  واکسن

  کنند. است، کمک می

پذیری و  انعطاف
  همزیستی

 تقبل ریسک عدم موفقیت
ها توسط صندوق  شرکت
گذار خطرپذیر و  سرمایه
گیری صندوق از  بهره

موفقیت قطعی سبدی از 
 ها پروژه

های حامی با ارایه تسهیالت  صندوق
بنیان کمک  های دانش به شرکت

کنند تا توسعه مواد اولیه و  می
محصول را تسریع کنند. همچنین 

گذار خطرپذیر با پذیرش خطر  سرمایه
ها، متخصصان را  عدم موفقیت پروژه

در ورود به عرصه تولید محصول 
کند. با توفیق این  تشویق می
آورد مالی  ها صندوق نیز از ره شرکت

  برد. آن بهره می

پذیری و  انعطاف
 افزونگی عملکرد

ارایه برنامه کاری برای 
تولیدکننده مبتنی بر نیاز 

کشور با تضمین وجود بازار 
 گزار توسط سیاست

گزار با تعیین  سیاستنهادهای 
های مورد نیاز آتی، تعیین  واکسن

استانداردها و صدور مجوزها، وضع 
ها، نظارت و بازرسی، نسبت به  تعرفه

ها اقدام  هدایت و نظارت شرکت
کند و از طرفی با اطالع رسانی،  می

سازی و ایجاد شبکه توزیع به  فرهنگ
توسعه بازار محصوالت کمک 

  نماید. می

 انطباقیهمکاری 
 و تکامل مشترک

دریافت فناوری و مواد 
های خارجی  اولیه از طرف
ها یا توسعه  توسط شرکت

مشترک محصول یا 
برخورداری از بازار مشترک 

 با آنها

با توجه به فرآیند طوالنی تایید 
محصول واکسن و نیز فرآیند 

تر ثبت و صدور آن، دریافت  طوالنی
های معتبر خارجی  فناوری از شرکت

ها، مسیر  من یادگیری برای شرکتض
تر و  تایید و صادرات واکسن را کوتاه

کند. همچنین امکان  آن را ممکن می
ایجاد بازار مشترک با طرف خارجی 

  آید. فراهم می
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 دارو و غذا سازمان :استانداردها تعیین
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  های انسانی ترین عناصر و بازیگران فعال در حوزه واکسن مهم) ۴شکل 

  

 عموم مردم

کارآزمایی 
 بالینی

 صادرات واکسن واردات واکسن
کوالیفیکیشن اخذ پری گذاریقیمت

 مواد اولیه کنترل واردات قیمت گذاری WHOاز 

تولید 
محصول 
 جدید

عرضه 
 واکسن

تقاضای 
 واکسن

 گزاریسیاست
 توزیع واکسن

 هاداروخانه
 هاکلینیک و مطب

 اجباری یا پیشگیری
 وزارت بهداشت

 اختیاری یا درمانی
 غیردولتی

 های بهداشتشبکه
 هادانشگاه

 سایر مراکز پخش

 تولید واکسن

 محصول جدیدتولید 
 بنیان)انشهای د(شرکت

 

 واکسنصنعتی  تولید
 سازی رازی و پاستور)(واکسن

بهره تسهیالت کم
(صندوق نوآوری، 
شکوفایی و سایر 

گذاری سرمایه ها)صندوق
خطرپذیر (صندوق 

توسعه 

های خارجی شرکت
 (انتقال تکنولوژی)

دانشگاهها و مراکز تحقیق و 
مراکز رشد و  (R&D)توسعه 

 هادهندهشتاب
 پژوهشگران کنندگانتامین
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نظرات در خصوص روابط بین اجزا از محورهای مختلف مطرح شد. 
مدیران ارشد صنعتی بیان کرد که "منابع انسانی طور مثال یکی از  به

همراه دانش و فناوری  ها و مراکز تحقیقاتی به متخصص از دانشگاه
یابند. همچنین از زیرساخت  بنیان حضور می های دانش در شرکت

ها در حل  شود و در این فرآیند دانشگاه تحقیقاتی آنها استفاده می
معنی نوعی تکامل  هکنند." و این ب مسایل جامعه شرکت می

  مشترک و همکاری انطباقی بین آنهاست.
  

نوعی به مساله  نظران این حوزه به همچنین یکی دیگر از صاحب
بنیان  های دانش ها، صنعت و شرکت دهنده همزیستی بین شتاب

ساز با ایجاد مرکز رشد در  پرداخت و بیان کرد که "صنعت واکسن
و  (QC)های کنترلی  همان محل و دراختیارگذاری امکانات تست

بنیان را در  ای کوچک دانشه آزمایشگاهی و بعضًا تولیدی، شرکت
ها نیز به انجام  دهد. شرکت تولیدرساندن محصوالتشان یاری می به

ها و مواد  رسالت این نهاد حاکمیتی که عبارت از تولید واکسن
طور کلی با وجود این که  کنند." به اولیه مورد نیاز است، کمک می

ی های انسان های اکوسیستم نوآوری واکسن روابط بین موجودیت
ها همچون همکاری انطباقی، افزونگی  مبتنی بر برخی ویژگی

طور کامل و  ها به عملکرد و غیره بود، اما این تعامالت و ویژگی
درستی شکل نگرفتند و این موضوع از نظر اغلب متخصصان این  به

  ).۳حوزه مورد تاکید بود (جدول 
  

ثبات و  با توجه به این که روابط بین عناصر دارای دو ویژگی اصلی
هایی برای اکوسیستم نوآوری داروهای  ویژگی تعامل پویا بود،

پذیری،    ، انعطافتکامل مشترکزیستی متصور شده است که شامل 
، افزونگی عملکرد و ایستادگی بودند. همزیستی، همکاری انطباقی

های  ها در اکوسیستم نوآوری واکسن   ها در این ویژگی   کاستی
ها برای ایجاد یا تقویت این  و اتخاذ سیاستانسانی ایران مشهود 

ها از موضوعات مهم کشور در این حوزه بود. بر این اساس    ویژگی
ها  آمده از اسناد و مصاحبه دست مدل اولیه با توجه به موارد به

استخراج و پس از تدوین مدل اولیه با نظرخواهی از خبرگان، مدل 
  ).٤؛ شکل ٤نهایی تایید شد (جدول 

  
  بحث

 نوآوری اکوسیستم بر هدف از پژوهش حاضر ارایه تحلیلی
ایران بود. بر این اساس ضمن مطالعه  در انسانی های واکسن

ترین ابعاد اکوسیستم نوآوری به  ادبیات موضوع و شناسایی مهم
بررسی وضعیت این ابعاد از طریق بررسی اسناد و نظرخواهی از 

د اکوسیستم نوآوری خبرگان پرداخته شد. در نهایت وضعیت موجو
زیستی واکسن در ایران شامل اجزای این اکوسیستم، ارتباط و 

های مهم اکوسیستم نوآوری مورد بررسی  تعامل بین آنها و ویژگی
قرار گرفت. تعاریفی که معموًال از یک اکوسیستم نوآوری ارایه 

کنند و  ها و روابط بین آنها بیان می شود، آن را شامل موجودیت می
دانند. عواملی همچون  هایی را بر آن مترتب می ویژگی

گذاران  ای، سرمایه ها، موسسات فنی و حرفه تولیدکنندگان، دانشگاه
دهنده  های ارایه خصوصی، بازار، صنعت، واردکنندگان، شرکت

گزار و  ها و نهادهای دولتی، نهادهای سیاست خدمات، سازمان
ر اکوسیستم نوآوری عنوان عناص ها و قوانین به گر، سیاست تسهیل

شوند و مفاهیمی همچون اعتماد، ارتباطات و سرمایه  شناخته می
اجتماعی در حفظ یک محیط مناسب برای اکوسیستم نوآوری 

گیری اکوسیستم نوآوری، مفاهیمی  نقش اساسی دارند. شکل
پذیری، تعامل پویا بین  تکاملی، انعطاف همچون همزیستی، هم

زونگی عملکرد را برای اعضای آن اعضا، همکاری انطباقی و اف

عنوان  همراه دارد. همچنین فرهنگ و عوامل ارزشی اجتماعی به به
  عامل بحرانی و حیاتی در اکوسیستم نوآوری مطرح است.

های اکوسیستم نوآوری واکسن  در این تحقیق، ابعاد و موجودیت
ها و نهادهای    انسانی در چهار محور نیروی انسانی متخصص، شرکت

گر و میانجی و نیز    گزار، تنظیم لیدی و خدماتی، نهادهای سیاستتو
ها بررسی شدند که نتایج حاصله نشان از وضعیت  قوانین و سیاست

هایی در این زمینه    نسبتًا مناسب وجود اجزای الزم و البته کاستی
آموختگان  داشت. در مبحث نیروی انسانی، تعداد قابل توجه دانش

های مرتبط با تحقیق و تولید واکسن و  ر رشتهتحصیالت تکمیلی د
های متنوع علوم زیستی، این جزء مهم از اکوسیستم را  وجود رشته

آموختگان آشنایی کافی با فنون  تشکیل دادند، اما غالب این دانش
های  های الزم برای حضور در صنعت ندارند. لذا ایجاد دوره و تکنیک
سازی به  ن مورد نیاز واکسنفناور و آموزش فهرستی از فنو تربیت
آموختگان یا دانشجویان ضرورت دارد. همچنین آموزش  دانش

های پژوهشی،  سازی یافته وکار یا تجاری دروسی در زمینه کسب
کارآفرینی و امثال آنها به دانشجویان الزامی است. دعوت و 
استفاده از متخصصان ایرانی که در مراکز مهم مرتبط با پژوهش یا 

کنند، در قالب برگزاری  اکسن در خارج از کشور فعالیت میتولید و
های آموزشی تابستانی کمک قابل توجهی به  ها و کارگاه دوره

بنیان خواهد کرد. حضور متخصصان  های دانش فناوران در شرکت
باتجربه سایر کشورها در مراکز تحقیقاتی و تولیدی نیز از اقدامات 

صاصی نظیر واکسینولوژی و های اخت اثرگذار است. ایجاد رشته
پذیرش تعداد محدود دانشجو برخی خالهای تخصصی موجود را 

کند. رفع برخی موانع اداری یا فرهنگی که در برخی  رفع می
ساز دولتی برای فعالیت متخصصان در ایجاد یا  های واکسن سازمان

شود از دیگر  ساز ایجاد می بنیان واکسن های دانش همکاری شرکت
  ت.هاس ضرورت

ها و نهادهای تولیدی و خدماتی، وجود تعداد  در مورد شرکت
کنندگان مالی که در قالب  بنیان، تامین های دانش مناسب شرکت

های  کنند، شرکت گذاری خطرپذیر اقدام می ارایه تسهیالت یا سرمایه
های فنی و مدیریتی و وجود دو  دهنده و خدماتی در زمینه سرویس

ساز یعنی انستیتو پاستور و رازی از  کسنموسسه بزرگ و کهنسال وا
های  های مهم اکوسیستم بودند. لکن تعداد کم شرکت داشته
های خدماتی موجود با  دهنده خدمات و ارتباط اندک شرکت ارایه
ها بود. همچنین الزم است  بنیان از جمله کاستی های دانش شرکت

عتی و صن هایی با امکانات نیمه   دولت نسبت به ایجاد مجموعه
صورت مشترک در اختیار  تست (تسهیالت اساسی) اقدام کند و به

بنیان قرار دهد تا بتوانند نتیجه تحقیقات خود را  های دانش شرکت
گذاری خطرپذیر در ایران  توسعه دهند. منابع موجود برای سرمایه

ای تاثیرگذار در توسعه  عنوان مولفه اندک بود و افزایش این منابع به
  ی پیشرفته مورد تاکید است.ها فناوری

گر و میانجی، عمدتاً  گزار، تنظیم در زمینه نهادهای سیاست
های غذا و دارو و معاونت درمان در وزارت بهداشت، درمان  سازمان

و آموزش پزشکی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و 
سازی  فناوری و همچنین کمیته کشوری ایمن ستاد توسعه زیست

کنند. صندوق نوآوری و شکوفایی نیز در این زمینه  میایفای نقش 
رغم منابع مالی مناسب در اختیار، هنوز در زمینه  نقش دارد، ولی به

گذاری خطرپذیر، فعالیت قابل ذکری ندارد. ورود صندوق به  سرمایه
  این موضوع نتایج مثبت فراوانی به ارمغان خواهد آورد.

های مربوط  واکسن و زمینه های مرتبط با تولید قوانین و سیاست
هایی نیز در این زمینه  به آن در ایران وجود داشته است، اما نقصان

خورد. در اسناد باالدستی علم و فناوری ایران توجه  به چشم می
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کافی به موضوع واکسن نشده که تاثیر این باعث خال در میزان 
ر ها به این موضوع شده است. د پرداختن سایر اسناد و برنامه

های مختلف اکوسیستم نوآوری توجه  قوانین موجود به بخش
هایی نظیر تولید و مالکیت مورد غفلت  متوازنی نشده است و حوزه

دنبال نیاز به انجام  نسبی قرار گرفتند. همچین در موارد متعددی به
ماموریتی جدید، نسبت به ایجاد ساختار و سازمان جدید اقدام 

های  زایش اصطکاک بین دستگاهشود که این امر موجب اف می
متعدد شده و منابع محدود موجود را بیش از پیش ُخرد و ناکافی 
کرده است. اعطای ماموریت و وظایف جدید به ساختارهای موجود 

های  های تخصصی الزم به سازمان و در صورت لزوم ایجاد ظرفیت
ز ها ا مربوطه، ضمن ایجاد طراوت، انگیزه و پویایی در این سازمان

گفته هم جلوگیری خواهد نمود. حمایت از  تبعات منفی پیش
سازی مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تحقیق و تولید، در  داخلی

کنار توجه به تولید واکسن از دیگر الزامات سیاستی برای 
یافتن این حوزه است. چرا که وابستگی حال حاضر  رونق

بردی نظیر واکسن تولیدکنندگان به این اقالم برای محصول راه
های مشخص برای  قابل قبول نیست. عدم وجود راهبرد و شیوه

های خارجی از دیگر خالهاست. تجربه  ها با طرف همکاری شرکت
انتقال تکنولوژی تولید واکسن توسط دولت موفق نبوده و الزم 
است این مهم توسط بخش خصوصی صورت پذیرد. قواعد نظارتی 

شدن زمان توسعه و تولید  ب طوالنیالملی موج گیرانه بین سخت
های معتبر  شود و چنانچه این مهم با کمک شرکت واکسن می

خارجی صورت گیرد، ضریب موفقیت تولید و صادرات این 
  یابد. محصوالت افزایش جدی می

کارکرد اکوسیستم تنها در صورت ارتباط و تعامل پویا بین اجزا نمود 
ها  الت نه بین همه موجودیتکند. در حال حاضر این تعام پیدا می

بلکه بین بخشی از آنها شکل گرفته است که البته فراگیر نیست و 
نیاز به گسترش و تعمیم به سایر اجزا دارد. با ایفای نقش 

شده  فناوری و توافقات انجام کنندگی ستاد توسعه زیست هماهنگ
های بهداشت و جهاد کشاورزی، صنایع بزرگ  با وزارتخانه
سازی رازی) نسبت  ه واکسن (انستیتو پاستور و واکسنتولیدکنند

بنیان اقدام و با ایجاد مرکز  های کوچک دانش به تعامل با شرکت
ها در جوار صنعت و ارایه خدمات در زیرساخت  رشد و استقرار شرکت
صنعتی و کنترل کیفیت به آنها و برخی  آزمایشگاهی، نیمه

توسعه واکسن های اداری موجب تسریع روند حرکت  حمایت
اند. همچنین فهرست اقالم مورد نیاز تعیین و اعالم شده و  شده

گزار صورت پذیرفته است. همکاری  هماهنگی با نهادهای سیاست
های  های خارجی و صندوق ها، شرکت ها با دانشگاه این شرکت

  گذاری خطرپذیر شکل گرفته است.  حامی از طریق سرمایه
ها و مراکز تحقیقاتی در  دانشگاهحضور منابع انسانی متخصص از 

بنیان و استفاده آنها از زیرساخت پژوهشی  های دانش شرکت
هایی از اکوسیستم نظیر  ها برای حل مسایل ایران، ویژگی دانشگاه

ساز ضمن  را نشان داد. صنایع واکسن تکامل مشترکهمزیستی و 
شود و نظام  تامین این کاالی راهبردی، موجب سالمت مردم می

طور رایگان به  مت کشور با پرداخت هزینه تولیدات، واکسن را بهسال
ها در هزینه فراوان  رساند. با پیشگیری از بیماری دست مردم می
طور  ای وسیع و گسترده به شود. شبکه جویی می درمان آنها صرفه

های بهداشت، واکسن را در تمامی مناطق  مویرگی و از طریق خانه
های همزیستی و همکاری  رساند. ویژگی یکشور به آحاد کودکان م

انطباقی اکوسیستم نوآوری در این فرآیندها قابل مشاهده بود و در 
تکاملی این اجزا را در پی خواهد  صورت استمرار این فرآیند، هم
بنیان و پذیرش  های دانش ها از شرکت داشت. حمایت مالی صندوق

رود به این حوزه ها، تمایل متخصصان در و خطر عدم موفقیت پروژه
ها،  ها در سبدی از پروژه دنبال موفقیت شرکت کند و به را بیشتر می

پذیری و  دهنده انعطاف شود که نشان صندوق نیز منتفع می
گزار نیز با تعیین  همزیستی بین این اجزا است. نهادهای سیاست

محصوالت مورد نیاز، تعیین استانداردها، صدور مجوزها، وضع 
ها نسبت به هدایت و نظارت آنها اقدام  ظارت بر شرکتها و ن تعرفه
سازی و ایجاد شبکه توزیع به  رسانی، فرهنگ کنند و با اطالع می

  نمایند.   توسعه بازار محصوالت کمک می
 در داخلی منابع که است این حاضر پژوهش های محدودیت از

 بسیار واکسن حوزه در خصوص به نوآوری اکوسیستم خصوص
 خاص طور به و دارو حوزه اینکه به توجه با همچنین. است اندک

 از برخی است، برخوردار خاصی های ویژگی از زیستی داروهای
 اجتناب موارد برخی در دقیق اطالعات ارایه از حوزه این فعاالن
 مفهوم بین ارتباط بررسی به حاضر پژوهش در همچنین. کردند می

 نوآوری، نظام همچون مشابه مفاهیم سایر و نوآوری اکوسیستم
 .است نشده پرداخته سالمت حوزه در غیره و نوآورانه شبکه

ترین راهبردها یا اقدامات  نهایتًا با توجه به نتایج این پژوهش، مهم
ها  اساسی که موجب پیشرفت کشور در زمینه توسعه واکسن

های  گیری و توسعه اکوسیستم نوآوری واکسن شود و به شکل می
  شود: کند به شرح زیر پیشنهاد می می انسانی نیز کمک

موضوع واکسن در حوزه امنیت ملی تعریف شود تا ضرورت  - ١
های واکسن ضرورت  تولید داخل آن بهتر تفهیم شود. یکی از ویژگی

دراختیاربودن همیشگی آن در نظام سالمت کشور است. برای مثال 
گری نوزادان در ماه اول یک نوع واکسن و در ماه دوم واکسن دی

شدن وجود ندارد. بنابراین الزم است  نیاز دارند و امکان معطل
زنجیره تامین واکسن آماده باشد. این موضوع وجه امنیتی و 

رغم  دهد. به بودن واکسن و تبعات کمبود آن را نشان می راهبردی
اهمیت موضوع واکسن، در اسناد باالدستی کشور به این مهم 

 شود. ای مشاهده نمی بهپرداخته نشده است و چنین مطال
های ایران در حوزه واکسن، موسسات با سابقه  یکی از پتانسیل -٢

ساله ١٠٠طوالنی در این حوزه است. وجود سابقه حدودًا 
سازی در کشور و نام تجاری پاستور و رازی نقطه قوت  واکسن

بزرگی است، اما توفیق این مراکز در طول زمان در حفظ کیفیت 
ط تولید آنها یا تامین کامل نیاز کشور نامناسب ها یا محی واکسن

لحاظ کّمی و کیفی، متناسب  بوده است و وضعیت تولید واکسن به
افزایی بین دو موسسه پاستور و  با این سابقه نیست. همکاری و هم

توانند  سازی مناسب نیست. این مراکز می رازی نیز در زمینه واکسن
ار، کنترل کیفیت، تضمین امکانات خود شامل محل مناسب برای ک

کیفیت، بخشی از دانش، تجربه و خدمات فنی و مهندسی را 
های خصوصی به اشتراک گذارند    عنوان زیرساخت ملی با شرکت به

سازی کشور  توانند واکسن جدیدی را به نظام جامع ایمن   که می
های موجود را ارتقا دهند یا در زمینه  اضافه کنند، یا کیفیت واکسن

های غیرعفونی فعالیت کنند و در چهارچوب مناسب و  ید واکسنتول
شده همکاری نمایند تا کشور با سرعت بیشتری  پذیرفته
ماندگی در زمینه واکسن را جبران کند و با پیشگیری از بروز  عقب

ها  های فراوان درمان بیماری العالج از هزینه های صعب بیماری
  جلوگیری نماید. 

سال  ١٠موقع، وقتی پس از  گیری و اقدام به یمدلیل عدم تصم به -٣
سازی تصمیم به ورود دو واکسن پنوموکوک  کمیته کشوری ایمن

پهلو) و روتاویروس (اسهال کودکان) به نظام جامع  (سینه
ها و امکانات الزم،  رغم وجود توانایی سازی کشور گرفت، به ایمن

یلیون دالر م١٠٠تصمیم به خرید از خارج این دو واکسن به قیمت 
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دانستند  از محل صندوق ذخیره ارزی گرفته شد. کارشناسان می
جا برای واکسن در کشور سرمایه گذاری  هرگز چنین مبلغی یک

توانست وضعیت تولید واکسن در  نشده است و در صورت تحقق می
ایران را به کلی دگرگون نماید و برای همیشه کشور را از واردات 

 نیاز کند. واکسن بی
در حال حاضر با توجه به این که واحدهای تولیدکننده واکسن  -٤

هستند  GMP در انستیتو رازی، قدیمی و فاقد شرایط قابل قبول
)، برخی نظرات مبنی بر MMRسرفه، کزار، دیفتری و  (نظیر سیاه
های هایتک ارایه  کردن این واحدها و رفتن به سمت واکسن تعطیل

جای تعطیلی واحدهای  که به شده است. نظر مقابل بر این بود
ها را حفظ کرد، ارتقا داد و در  قدیمی طی اقدامات عالمانه، داشته

 های جدید و با فناوری باال هم رفت. عین حال به سراغ واکسن
های واگیردار برای تولیدکننده سود  های بیماری تولید واکسن - ٥

برد.  می های سالمت، سود مالی ندارد، ولی دولت از راه کاهش هزینه
های تحقیقات و همچنین ایجاد زیرساخت را  هزینهلذا دولت باید 

صرفه باشد.  به های خصوصی مقرون تقبل کند تا تولید برای شرکت
گذاری محصوالت تولیدی داخل متناسب  الزم است قیمتهمچنین 

با قیمت جهانی باشد تا برای تولیدکننده صرفه اقتصادی داشته 
هداشت تضمین خرید واکسن را به باشد. همچنین وزارت ب

 تولیدکننده بدهد تا مشکل بازاریابی نداشته باشد. 
های قدرتمند خارجی که در تولید واکسن فعالیت  اکثر شرکت -٦
کنند، تولیدکننده داروهای زیستی هستند که در کنار آن واکسن  می

کنند.  تنهایی تولید نمی کنند و هیچ کدام واکسن را به هم تولید می
ای از  های سانوفی یا مرک هستند که بسته های آنها شرکت نمونه

نمایند.  ها را تولید می محصوالت شامل داروهای نوترکیب و واکسن
شده  دولت نیز با بخشش مالیات و براساس محاسبات پذیرفته

برابر ٢٠گذاری در واکسن،  ازای هر میزان سرمایه جهانی به
 کند.  ای می جویی هزینه صرفه
های  سازی واکسن مدت، بهینه راهبرد پیشنهادی برای کوتاه - ٧

های مورد نیاز تا تکمیل  تولیدشده و نیز انتقال تکنولوژی واکسن
های جدید و نیز  تایی و در بلندمدت ابداع واکسن١٨آل  فهرست ایده
های قدیمی  سازی واکسن های غیرعفونی است. بهینه تولید واکسن

زایی آنها یکی از راهکارهای امروز  و افزایش اثربخشی و ایمنی
جای کنارگذاشتن آنها، طی  سازی در دنیاست. یعنی به واکسن

عنوان واکسن جدید استفاده  اقداماتی آنها را بهینه کرده و به
سال  ١٠تا  ٥ها بین  کنند. اساسًا با توجه به این که تهیه واکسن می

دلیل  ویل بهانجامد، ممکن است در مواردی در زمان تح به طول می
ایجاد تغییراتی در سویه، ارزش و کارآیی الزم را نداشته باشد و لذا 

کنند که از  ها اعمال می هایی برای افزایش اثربخشی واکسن روش
ها،  واالن از واکسن جمله فرموالسیون چندتایی یا اصطالحًا پلی

 ها یا همراه واکسن یا تغییر در نحوه کاربرد مثالً  استفاده از آجوانت
 تزریقی زیرپوستی یا عضالنی هستند.

در کشورهایی مثل هند و چین که جمعیت زیادی دارند، بازار  - ٨
داخلی برای تولیدکنندگان کافی است، گر چه بخشی از واکسن 

کنند. لکن برای تولیدکنندگان  جهان را هم این دو کشور تامین می
الزم است  های واگیردار ایرانی، بازار داخل کافی نیست و واکسن

صادرات داشته باشند. الزمه انجام صادرات نیز دریافت تاییدیه 
بر و  ارزیابی از سازمان بهداشت جهانی است که بسیار هزینه پیش
  گذاری و اقدام شود. بر بوده، اما الزم است هدف زمان
ها، آنها وارد عرصه تحقیق در این  با اعطای گرانت به دانشگاه -٩

ها و  ایط انتقال دانش و فن حاصله به شرکتها شوند و شر زمینه
متعاقبًا صنایع تولیدی ایجاد شود. وزارت بهداشت با کمک 

دانشگاهیان، تولیدکنندگان، و کارشناسان وزارت بهداشت نسبت به 
تدوین و اعمال استاندارد ملی اقدام کند و از مطالبه استانداردهای 

ها  زمینه موفقیت شرکتکشورهای اروپایی در ابتدا پرهیز نمایند تا 
در تولید داخل افزایش یابد، سپس در مراحل بعدی نسبت به 
ارتقای استانداردها اقدام کنند. این اقدامات در کشورهای پیشرفته 

گیری  اند. همچنین سخت نیز انجام شده است تا به این نقطه رسیده
های خصوصی نباید بیشتر از  های نظارتی نسبت به شرکت نهاد

  بزرگ دولتی باشد. موسسات
  

  گیری نتیجه
های زیستی در ایران با وجود فراوانی  اکوسیستم نوآوری واکسن

ای شکل  یافته عناصر و بازیگران این حوزه، هنوز به شکل سازمان
های  نگرفته است و ایجاد و توسعه آن نیازمند توجه به ویژگی

  های آن است. اکوسیستم نوآوری و رفع چالش
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