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چرا پرسیس ژن؟

توسعه صنعت داروهای زیستی در کشور از نمونه های بارز 
گذار از اقتصاد منبع پایه به سوی اقتصاد دانش بنیان به 
شمار می رود. این  توسعه ناشی از کنار هم قرار گرفتن 
این  در  گذاری  سرمایه  و  سیاست گذاران  و  متخصصان 
حوزه به صورت مستمر از اوایل دهه هفتاد بوده و موجب 
تولید  کشور  در  زیستی  داروی   22 حاضر  حال  در  شده 
 شود که بالغ بر 980 میلیون دالر صرفه جویی ارزی برای 
کشور به ارمغان آورده است. این تنوع تولید محصوالت 
طوری  به  است،  متمایز  کامال  جهان  در  زیست فناوری 
که کشور ما بعد از آمریکا و ژاپن متنوع ترین بازار تولید 
رشد  داراست.  را  جهان  در  زیستی  داروهای  محصوالت 
کسب  و  داخل  نیازهای  تأمین  در  صنعت  این  سریع 
بازارهای صادراتی، چشم انداز بدیعی را برای توسعه زیست 
بوم نوآوری و کارآفرینی در این زمینه فراهم آورده است. 
دولتی  قالب های  در  مختلفی  برنامه  های  و  تالش ها 
همچون مراکز رشد دانشگاهی، پارک های علم و فناوری 
و... برای ایجاد و توسعه زیست بوم نوآوری و کارآفرینی  
داشته  بر  در  را  خوبی  بسیار  نتایج  گاه  و  شده  کشور  در 
است؛ اما به دالیل گوناگون از جمله ساختار بروکراتیک، 
مؤثر  حمایت های  مناسب،  انگیزشی  سازوکارهای  نبود 
دولتی  بخش  شراکت  در  موجود  قانونی  ممانعت های  و 
این  می رفت  انتظار  که  آنگونه  نوپا،  کسب وکارهای  با 
مراکز موفق نبوده اند. اما در رویکردی نوین، پرسیس ژن 
و  هم افزایی  برای  شرکتی  شتاب دهنده  یک  عنوان  به 
هماهنگی میان بازیگران موجود و ایجاد شرکت های فناور 
جدید با اثربخشی باال نقشی مهم و تأثیرگذار را در این 

زیست بوم ایفا خواهد نمود.
تجربه پرسیس ژن که با سرمایه گذاری بخش خصوصی و 
حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در زمینه 
زیست فناوری پزشکی )دارو و تجهیزات( و طب بازساختی 
)سلول های بنیادی( در سال ۱۳9۵ آغاز به کار کرد و در 
به  آن  در  فناور  یا شرکت  تیم  بیست  حدود  حاضر  حال 
فعالیت می پردازند، از چند جهت قابل تأمل و بررسی است 
قابلیت استفاده  و به عنوان یک درس آموخته سیاستی، 

و الگوبرداری در سایر حوزه های فناوری را دارا می باشد: 
 نخست، پرسیس ژن یک شتاب دهنده مبتنی بر فناوری 
سریع  رشد  از  عمده ای  درصد  که  حالی  در  است. 
بخش  به  مربوط  کشور  شتاب دهنده های  و  استارتاپ ها 
و  معدود شتاب دهنده ها  از  پرسیس ژن  خدمات می باشد، 
شاید جدی ترین آن ها است که از طریق توسعه فناوری 
هرچند  می کند.  خلق  ارزش  جدید  محصوالت  ارایه  و 
نیازهای  از  در بخش خدمات  دانش بنیان  اقتصاد  توسعه 
توسعه  مسیر  از  پایدار  اقتصاد  اما  است،  کشور  ضروری 
این  از  می شود.  محقق  دانش بنیان  تولید  و  فناوری 
و  استارتاپ ها  مناسب  نسبتا  به رشد  توجه  با  روست که 
شتاب دهنده های خدماتی، توسعه و حمایت از استارتاپ ها 
یک  عنوان  به  فناوری  بر  مبتنی  شتاب دهنده های  و 
فناوری  و  علمی  معاونت  کار  دستور  در  جدی  رویکرد 
نمونه  پرسیس ژن  و  است  گرفته  قرار  جمهور  رییس 

موفقی از این راهبرد است. 
دوم، پرسیس ژن با پشتوانه یکی از شرکت های دانش بنیان 
بزرگ و پیشگام کشور - یعنی سیناژن- الگوی موفقی 
توسعه  و  شکل دهی  در  بزرگ  شرکت های  مشارکت  از 
از  گسترده  شبکه ای  ایجاد  و  دانش بنیان  زیست بوم 
استارتاپ های پایدار می باشد. ارتباط با شرکت های بزرگ 
زیستی،  داروهای  صنفی  و  علمی  انجمن های  دارویی، 
دانشگاهیان این حوزه و نیز واردکنندگان و صادرکنندگان 
این  است  شده  موجب  داروها،  از  دسته  این  عمده 
شتاب دهنده شناخت خوبی هم از عرضه )فناوری( و هم 
تقاضا )بازار( داشته باشند. تجربه بنیان گذاران پرسیس ژن 
دقت  به  را  کشور  اولویت های  بتوانند  است  شده  باعث 
تشخیص داده و برای دستیابی به آن ها برنامه ریزی کنند. 
در واقع در شتاب دهنده پرسیس ژن زیرساختی فراهم شده 
است که می تواند در کنار سایر اقدامات، ایران را به عنوان 
کند.  مطرح  جهان  و  منطقه  در  زیستی  داروهای  قطب 
 ۳0 تا   20 چشم انداز  در  اساسی  نقشی  شتاب دهنده  این 
دارویی  بزرگ  سه شرکت  یا  دو  ایجاد  برای  ایران  ساله 
»روش«  همچون  جهان  بزرگ  شرکت های  همپای 

پیشگفتار
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شتاب دهنده فناوری محور
- تمرکز بر شتاب دهی استارتاپ های تخصصی در حوزه فناوری های زیستی و سلول های بنیادی

- تفاوت و تمایز ماهوی با شتاب دهنده های حوزه های خدماتی و فناوری اطالعات

اشتغال زایی نیروی انسانی تحصیل کرده
-  ارایه آموزش کاربردی، جلوگیری از فرارمغزها و حتی مهاجرت معکوس

چشم اندازی را برای ایجاد درآمد از دانش و تخصص خود افراد و ایجاد حس افتخار و غرور ملی  -

شناخت عمیق از دو طرف عرضه و تقاضا)فناوری و بازار(
- تحلیل نیاز واقعی صنعت، دولت و بازار

- تحلیل داروهای وارداتی زیستی به عنوان اولویت های پذیرش تیم های فناور

وجود تیم متخصص با پشتوانه علمی و عملی
پشتیبانی فنی و تخصصی حدود 40 متخصص داروهای پیشرفته از تیم های فناور مستقر   -
انتخاب درست پروژه ها، کوتاه شدن فرآیند ایده تا محصول و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز صنعت  -

)CVC( سرمایه گذاری جسورانه شرکتی
- سرمایه گذاری جهت تامین زیرساخت استارتاپ های فناوری پذیرفته شده 

- کمک به جذب سرمایه گذار برای فناوری های حاصل از تیم های فناور

تنوع درمدل های مشارکت 
- اتخاذ مدل های متنوع مشارکت برای ذی نفعان مختلف، همچون؛ تیم های فناور، سرمایه گذاران، 

شرکت های تولیدکننده، شرکت های نیازمند خدمات و ...

توسعه جغرافیایی و منطقه ای
ضرورت بهره برداری از ظرفیت های بالقوه تمام ایران برای حصول موفقیت  -

برنامه ریزی برای توسعه نمونه های مشابه در شیراز  و تبریز  و در کنار دانشگاه های معتبر این شهر ها  -

مدل کسب وکار متمایز 
- عدم دریافت سهام شرکت های فناور در دوره شتاب دهی

- کسب درآمد از ارایه خدمات فنیـ  تخصصی و جذب پروژه های برون سپاری

ویژگی های متمایز شتاب دهنده پرسیس ژن
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از  هرمی  ایجاد   به  می تواند  زیرا  دارد؛  »نوآرتیس«  و 
شرکت  های دانش بنیان در ذیل یک  شرکت بزرگ کمک 
نماید که مواد اولیه، دانش و فناوری مورد نیاز آن شرکت  
بزرگ را تأمین می نمایند. در این چشم انداز،  زیست بومی 
و  دانش بنیان  شرکت های  آن  در  که  می شود  ایجاد 
داده  توسعه  و  موجود  زیرساخت های  از  می توانند  فناور 
از قبیل برند، شبکه فروش،  شده در یک شرکت بزرگ 
زیرساخت های آزمایشگاهی، تجربه کسب وکار بین المللی 
و پشتوانه مالی و نیروی انسانی کارآزموده استفاده کنند و 
در یک بازی برد-برد به توسعه صنعت داروهای زیستی 

کمک نمایند. 
مشارکت  برای  را  متنوعی  مدل های  پرسیس ژن  سوم،   
این  از  تا  می گذارد  فناور  تیم های  و  شرکت ها  فراروی 
طریق، تضمین سرمایه و بازار را برای فناوری های بالقوه 
فراهم آورد. این مدل های متنوع مشارکت و سرمایه گذاری، 
دغدغه تیم های فناور را در خصوص جنبه های غیرفنی کار 
تا حدود زیادی تقلیل داده و موجب تمرکز کامل آنان بر 
روی جنبه های فنی و دستیابی به فناوری می شود. تجربه 
چنین مدل های مشارکتی می تواند برای سایر زمینه ها نیز 
راهگشا و کاربست پذیر باشد. بر این اساس، پرسیس ژن 
فرآیند شتاب دهی خود  در  را  پنج مدل همکاری  حداقل 

مدنظر قرار داده است:

قرارداد  آن،  در  که  است  مشارکت  قرارداد  اول  مدل   
و  فناور  تیم  سهم  گرفتن  نظر  در  با  مشارکتی 
تیم  و  منعقد می شود  فناوری،  فروش  از  پرسیس ژن 
و  می فروشد  را  آن  فنی،  دانش  ایجاد  از  پس  فناور 

شتاب دهنده را ترک می کند. 
عالوه  یعنی  است؛  اول  مدل  تکمیل شده  دوم  مدل   
بر مرحله طراحی فرآیند و دستیابی به فناوری، تولید 

نیمه صنعتی را نیز در بر می گیرد.
که  تفاوت  این  با  است؛  اول  مدل  مشابه  مدل سوم   

خریدار فناوری، پرسیس ژن است. 
مدل چهارم مرحله تولید نیمه صنعتی و انبوه را نشانه   
به واسطه  سرمایه گذار  مدل  این  در  است.  گرفته 
اعتمادی که به پرسیس ژن دارد، سرمایه ای را به وی 
انبوه  تولید  و  نیمه صنعتی  پروژه های  در  تا  می سپارد 

سرمایه گذاری کند.

مدل پنجم قرارداد پیمانکاری است و  یکی از راه های   
مدل،  این  در  است.  درآمد  خلق  برای  پرسیس ژن 
پرسیس ژن با توجه به زیرساخت های فنی و نیروی 
ارائه  به منظور  قراردادهایی  خود،  کارآزموده  انسانی 
می کند. منعقد  بیرونی  مرجع  به  مشخص  خدماتی 

گروه های فناور درگیر چنین قراردادهایی نمی شوند و 
پرسیس ژن تعهدات را از طریق کارکنان خود انجام 

می دهد.

سرمایه گذار  شتاب دهنده  نمونه  پرسیس ژن  چهارم، 
این  در  که  همانگونه  است.   )CVC( شرکتی  خطرپذیر 
شرکتی  شتاب دهنده های  است،  شده  تصریح  گزارش 
پشتوانه  و  بازار  تجربه  فنی،  دانش  تسهیم  واسطه  به 
انواع  موفق ترین  از  فناور،  تیم های  از  مادر  مالی شرکت 
سرمایه گذاری  نوع  این  در  می باشند.  شتاب دهنده ها 
خطرپذیر، شرکت سرمایه گذار در پی استارتاپی می گردد 
که بیشترین همخوانی را با اهداف استراتژیک سازمانش 
داشته باشد و می کوشد بین شرکت و استارتاپ هم افزایی 

ایجاد شود.
درآمدزایی  و  کسب وکار  مدل  در  پرسیس ژن  پنجم، 
قرار  استفاده  مورد  را  متنوعی  ابزارهای  و  شیوه ها  خود 
می دهد. عدم دریافت سهام شرکت های عضو، همکاری 
در قالب قراردادهای مشارکت، درآمدزایی از طریق ارایه 
 ... و  برون سپاری  پروژه های  و جذب  تخصصی  خدمات 
از جمله شیوه های متمایز این شتاب دهنده فناوری است 
که می تواند منشاء ایده و ارایه راهکارهای بدیع در سایر 
زمینه ها باشد. باید بر این نکته تأکید کرد که پرسیس ژن 
نمونه موفقی از پیوند کارآفرینان فناور و دولت است. این 
موضوع از آن جا حائز اهمیت است که در محافل اقتصادی 
کشور دو قطبی اقتصاد بازار و عدم مداخله دولت در برابر 
طرفداران مداخله دولت هر روز پررنگ تر می شود. صنعت 
داروی زیستی به طور عام و پرسیس ژن به طور خاص، 
الگوی رفتاری قابل اشاعه ای است که در آن، هم افزایی 
دانش و ثروت کارآفرینان با منابع و سیاست های دولت، 
دستاوردهای  کارآفرینان  اقتصادی  اهداف  تحقق  ضمن 
اجتماعی نظیر توسعه اشتغال و فناوری را نیز به همراه 

داشته است. 
کار  نیروی  زایی  اشتغال  کاربردی،  آموزش  ارایه  ششم، 
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تحصیل کرده و جلوگیری از فرارمغزها و حتی مهاجرت 
تحصیل کرده  نیروی  است.  کشور  داخل  به  معکوس 
افرادی  اما  رود،  شمار  به  دنیا  در  سرمایه  ترین  اصلی 
فارغ التحصیل  زیست فناوری  با  مرتبط  رشته های  در  که 
می شدند، زمینه و زیرساخت الزم برای کار در تخصص 
مرتبط خود را کمتر داشته تا دانش خود را به محصولی 
از  تا پیش  تبدیل کنند که برای جامعه مفید واقع شود. 
این به پژوهشگران کمک هایی می شد، ولی خروجی این 
با  بوده است. پرسیس ژن  مقاله   نهایت یک  کمک ها در 
امکانات و تجهیزات همراه  حمایت های دولتی، در کنار 
درآمد  ایجاد  برای  را  مناسب، چشم اندازی  منتورشیب  با 
و  افتخار  ایجاد حس  و  افراد  خود  تخصص  و  دانش  از 
در  متخصص  نیروی  است.  آورده  وجود  به  ملی  غرور 
آموزش های   از  شتاب دهی،  دوره  طی  در  مجموعه  این 
الزم )شاید بالغ بر 70 فرآیند( برای توسعه محصول خود 
برخوردار می شود تا ایده های خود را به بازار وارد کند و 
این چیزی نیست که در هیچ کجای جهان آموزش داده 
شود. این متخصصان و پژوهشگران عالوه بر اثربخشی 
چندین  درآمدی  فردی  بعد  در  توانسته اند  ملی،  بعد  در 
یا  و  علمی  هیأت  عنوان  به  کار   از  حاصل  درآمد  برابر 
کارمند  را برای خود ایجاد کنند و جایگاهی را در هرم 
تولید داروهای زیستی  در کشور بر عهده گیرند. در واقع 
یکی از نتایج شکل گیری این شتاب دهنده، ایجاد نوعی 
فرهنگ و اعتماد به نفس برای جامعه نخبه دانشگاهی و 
تبدیل پژوهش های دانشگاهی به محصوالتی مفید برای 
از  جلوگیری  فرآیند،  این  نتیجه  است.  مردم کشور  آحاد 
فرار مغزها و حتی بازگشت نخبگان است. در حال حاضر 
چندین شرکت در مجموعه پرسیس ژن، وجود دارند که 
مؤسسان آن از خارج از کشور مهاجرت معکوس کرده اند و 
به جای آنکه در کانادا یا آمریکا به دنبال تحقق آرزوهای 
خود باشند، در پرسیس ژن  به دنبال ایجاد کسب وکارهای 
اکنون  هم  که  زیرا  هستند.  باال  بسیار  افزوده  ارزش  با 

زمینه این توسعه در درون کشور وجود دارد.
هفتم، وجود تیم متخصص با پشتوانه علمی و عملی یکی 
کلیدی  عوامل  مهمترین  جمله  از  و  بارز  ویژگی های  از 
داروهای  متخصص   40 حدود  است.  پرسیس  موفقیت 
پیشرفته از لحاظ دانش فنی و تخصصی تیم های فناور 

این  می کنند.  پشتیبانی  را  شتاب دهنده  این  در  مستقر 
موضوع هر چند از لحاظ هزینه منابع انسانی فشار زیادی 
تیم  این  خبرگی  اما  می کند،  تحمیل  پرسیس ژن  به  را 
متخصص تاثیر بسزایی در انتخاب درست پروژه ها، کوتاه 
و  ضمنی  دانش  رسوب  محصول،  تا  ایده  فرآیند  شدن 
داروهای  نیاز صنعت  مورد  انسانی  نیروی  تأمین  آشکار، 
داشته  پرسیس ژن  موفق  عملکرد  نهایت،  در  و  زیستی 
محسوب  مناسبی  سرمایه گذاری  منظر  این  از  و  است 

می شود.
منطقه ای   و  جغرافیایی  توسعه  بحث  به  توجه  آخر،  در 
برنامه  های  اصلی ترین  از  یکی  عنوان  به  پرسیس ژن 
است.  تأکید  مورد  دهنده  شتاب  این  اقدام  دست  در 
شتاب دهنده پرسیس ژن در حال توسعه جغرافیایی است 
و تأکید مؤسسان و مدیران این شتاب دهنده بر این نکته 
و  نیست  تهران  تنها  ایران  میلیونی   80 کشور  که  است 
برای حصول موفقیت، بایستی از ظرفیت های تمام ایران 
بهره برد. برای نیل به این موضوع، پرسیس ژن با توجه 
به پتانسیل های دانشی و توانمندی های موجود در کشور، 
کنار  در  را  تبریز   و  شیراز   در  مشابه  نمونه های  توسعه 
قرار  خود  کار  دستور  در  شهر ها  این  معتبر  دانشگاه های 

داده است. 
سیاست گذاری  معاونت  کوشش  به  که  حاضر  مطالعه ی 
جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  توسعه  و 
تدوین شده است، با برجسته  کردن موارد فوق در تجربه 
شرکتی  شتاب دهنده های  می کند  تالش  پرسیس ژن، 
فناوری محور را به عنوان یکی از اولویت های زیست بوم 
از  گزارش  نماید.  معرفی  کشور  دانش بنیان  اقتصاد 
بخش های متعدد و متنوعی تشکیل شده است و در آن، 
به ابعاد مختلف این شتاب دهنده از شکل گیری و مسیر 
مشارکت  الگوهای  و  شتاب دهی  سازوکارهای  تا  توسعه 
برخی  است  شده  سعی  همچنین،  است.  شده  پرداخته 
زمینه  این  روندهای مهم و مرتبط و تجارب جهانی در 
نیز در کنار مباحث مربوط به پرسیس ژن تبیین و تشریح 
این  دارد  امید  توسعه  و  سیاست گذاری  معاونت  گردد. 
مطالعه، پنجره جدیدی بر افق فکر و عمل صاحب نظران 
و فعاالن زیست بوم دانش بنیان کشور بگشاید و منجر به 

تکثیر و تکرار نمونه های موفق دیگری شود.



8

نگاهیبهتجربیاتشتابدهندهزیستفناوریپرسیسژن

پرسیس ژن؛ چشم اندازی برای تبدیل ایران به 
قطب داروهای زیستی جهان

مصاحبه با دکتر فریدون مهبودی؛
رییس هیأت مدیره شتاب دهنده پرسیس ژن

شرکت  مرکزی  ساختمان  در  ایشان  دفتر  در  قرارمان 
سیناژن است؛ شرکتی که به همت و ایده او و سه دوست 
تولیدکننده محصوالت  بزرگترین  تا  گردید  آغاز  دیگرش 
زیست فناوری پزشکی در منطقه را بنیان نهد. آرام و مطمئن 
سخن می گوید و در تک تک کلماتش تجربه سالیان نهفته 
است. چهره اش گویای تبار سلحشوری های ایل قشقایی 
است. از نسل متخصصانی است که با ورود خود به کشور، 
موج جدیدی از فناوری زیستی را بنیان نهادند؛ آن هم در 
مقطعی که تقریبا تمام تالش های متعدد گروه های مختلف 
در زمینه تولید محصوالت و فرآورده های مبتنی بر فناوری 
زیستی با شکست مواجه شده بود. بزرگترین عامل شکست 
که  نگاهی  می داند؛  دولتی  سیستم  احاطه  را  روندها  این 
انگیزه، ثبات و پویایی کافی برای ورود به عرصه فناوری 
را ندارد. از ابتدای بازگشتش به کشور،  راه خود را از قاطبه 
هم دوره  ای هایش جدا می کند و تدریس و پژوهش صرف 
در دانشگاه را بر نمی تابد. آستین ها را باال می زند تا تخصص 
خود را به نوشداروهایی جانبخش و حیاتی برای کشور و 
مردمش بدل کند. از راه آمده می گوید و چالش های فرارو 

و امید به آینده ای درخشان برای کشور... 
رشته  کارشناسی  فارغ التحصیل  مهبودی؛  فریدون  دکتر 
که  )۱۳۵6ـ۱۳6۳(،  شیراز  دانشگاه  پزشکی  تکنولوژی 
طی  را  خود  ارشد  کارشناسی  دانشگاه،  همین  بورسیه  با 
سال های ۱۳6۵ تا ۱۳68 در رشته میکروبیولوژی از دانشگاه 
و  ایمونولوژی  رشته  در  را  دکترایش  و  سن دیه گو  ایالتی 
پسادکترایش را در رشته زیست فناوری در دانشگاه پزشکی 
نیوجرسی ایاالت متحده )۱۳68ـ۱۳72( به پایان می رساند 
با  در رشته زیست فناوری  نوظهور  به تخصصی  و مسلح 
خود  می گردد.  باز  کشور  به  مثال زدنی  همتی  و  انگیزه 

نخستین انگیزه بازگشتش را وفای به تعهداتش در قبال 
خانوادگی اش  وابستگی های  و  شیراز  دانشگاه  بورسیه 
می داند؛ اگرچه او نیز به خوبی آگاه است که بالغ بر 60 
مسؤولیت های  بازنگشته اند.  کشور  به  بورسیه ها  درصد 
آن ها  از جمله  باالیی است که  بلند  کنونی وی فهرست 

می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 عضو هیأت علمی انستیتو پاستور ایران	 
 رییس هیأت مدیره شرکت های سیناژن و آریوژن 	 
صادرکنندگان 	  و  تولیدکنندگان  انجمن  رییس   

محصوالت بیوتکنولوژی پزشکی ایران
  رئیس مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی 	 
 رئیس شبکه بیوتکنولوژی پزشکی کشور	 
 و ...  	 

البته به همه این موارد باید ریاست هیأت مدیره شتاب دهنده 
پرسیس ژن را نیز اضافه نمود. 

زمان  را  نوظهور  و  جدید  فناوری های  در  موفقیت  رمز 
صحیح در مکان صحیح۱ می داند و موفقیت خود در زمینه 
تولید داروهای زیستی را نیز مرهون همین موضوع می داند؛ 
و  ابتدایی  فعالیت های دکتر مهبودی در سال های  شروع 
میانی دهه ۱۳70، درست در زمانی است که از یک سو، 
زیست فناوری به عنوان زمینه ای نوظهور در جهان رو به 
توسعه و بازار محصوالت زیستی به سرعت در حال افزایش 
تحریم های  با  مواجهه  در  نیز  ایران  دیگر،  سوی  از  بود. 
بین المللی در واردات چنین محصوالت زیستی با مشکالت 
با تخصص  همراه  این همزمانی  گردید.  روبرو  عدیده ای 
علمی و عملی، محرک حرکت به سمت تولید داروهای 

Right Time on the Right place .1
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زیستی را فراهم کرد. دکتر مهبودی قصه توسعه داروهای 
زیستی را برایمان اینگونه روایت می کند:

بولتن  انتشار  و  ترویجی  فعالیت های  با  کار،  ابتدای  »در 
خبری بیوتکنولوژی آغاز کردیم. این بولتن در پی آن بود 
تا اهمیت فناوری های زیستی، نقش آن در توسعه ملی و 
ظرفیت های آن برای پیشرفت کشور را برای مسؤوالن و 
تصمیم گیران حاکمیتی برجسته سازد. این اطالع رسانی ها 
و رایزنی ها موجب شد تا کمیسیون بیوتکنولوژی در شورای 
پژوهش های علمی کشور در سال ۱۳7۵ تشکیل شود و در 
پی آن، کمیسیون بیوتکنولوژی در وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی نیز در همان سال شکل گرفت. در همین 
کمیسیون بود که اولویت گذاری داروهای زیست فناوری و 
کشور  در  زمینه  این  توسعه  برای  حمایتی  سیاست های 
وزارت  در  نوین  توسعه صنایع  مرکز  تدوین شد. تشکیل 
صنایع و معادن وقت در سال ۱۳80 را می توان به عنوان 
نقطه عطفی در رشد زیست فناوری در کشور تلقی نمود. 
حمایت های مرکز همکاری های فناوری ریاست جمهوری، 
ریاست جمهوری  فناوری  و  علمی  معاونت  آن،  از  بعد  و 
و ستاد توسعه زیست فناوری، باالخص در دوره مدیریت 
دکتر ستاری، زمینه های توسعه هرچه بیشتر این صنعت در 

کشور را فراهم نمود.  
در واقع اتفاقی که افتاد این بود که توسعه زیست فناوری 

به عنوان یک خواست عمومی نظام مطرح و پیگیری شد. 
این کنار هم قرار گرفتن متخصصان و سیاست گذاران بود 
زمینه  در  برجسته ای  پیشرفت های  چنین  که موجب شد 
داروی   22 حاضر،  حال  در  گیرد.  شکل  زیست فناوری 
میلیون  بر 980  بالغ  که  می شود  تولید  در کشور  زیستی 
دالر صرفه جویی ارزی برای کشور به ارمغان آورده است. 
اکثر این داروها نیز تا پیش از تولید در داخل کشور، توسط 
آمریکا، بعضی کشورهای اروپایی یا ژاپن تولید می شدند 
و در بیشتر موارد نیز تنها یک تولیدکننده داشت که اگر 
یک کشور به هر دلیل دارو را به ما نفروخت بتوانیم برویم 
که  بگوییم  اگر  نیست  بیراه  کنیم.  تهیه  دیگر  از جای  و 
ارزی  بحران  نبود،  کشور  داخل  متخصصان  تالش  اگر 
موجود می توانست کمر بدنه سالمت کشور را بشکند. نکته 
جالب در این خصوص آن است که علیرغم بعضی شدت 
و ضعف ها، تقریبا در تمام دوره های سیاسی شاهد توسعه 
محصوالت زیست فناوری در کشور بوده ایم و توسعه این 

محصوالت روند نسبتا پایداری را از سر گذرانده است.«
داروهای  زمینه  موفقیت  دالیل  مورد  در  او  از  که  وقتی 
زیستی می پرسیم، ایشان بر چند نکته کلیدی تأکید دارد: 

»رمز موفقیت زیست فناوری در کشور را باید در همراهی 
وزرا و مسؤوالن ارشد مرتبط همچون وزیر بهداشت، علوم 
دانست که  ریاست جمهوری  فناوری  و  معاونت علمی  و 
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در شتاب دهنده پرسیس ژن، زیرساختی فراهم 
شده است که ایران به عنوان یکی از قطب های 
داروهای زیستی جهان مطرح شود. در اهداف 

ماست که در چشم اندازی 20 تا 30 ساله، 
ایران دو یا سه شرکت بزرگ دارویی همپای 
شرکت های بزرگ جهان همچون؛ »روش« و 

»نوآرتیس« داشته باشد و این شرکت ها هرمی 
را تشکیل دهند که در ذیل آن، نیز شرکت هایی 
قرار گیرند که مواد اولیه، دانش و فناوری مورد 

نیاز این شرکت های بزرگ را تأمین کنند.

فارغ از مرزبندی های جناح های سیاسی، همواره حامی و 
و  تخصص گرایی  بوده اند.  کشور  در  زیست فناوری  مقوم 
انتخاب برترین استعدادهای جامعه پزشکی کشور در تحقق 
زمینه های بیوتکنولوژی بسیار مؤثر بوده است. چیزی که 
معتقدم در بسیاری صنایع و زمینه های دیگر اتفاق نیفتاده 
است. در بدنه وزارت بهداشت، علم گرایی و استفاده از افراد 
مستعد و باهوش در ایجاد این موفقیت ها کامال تأثیرگذار 
تولید  که  است  بدنه ای  بهداشت  وزارت  بدنه  است.  بوده  
را می خواهد؛ اگرچه برخی اوقات با افراد تنگ نظری هم 
مواجه می شویم که نگاه به واردات دارند و تولید داخلی را 
بر نمی تابند. ولی افرادی که حمایت می کنند بسیار بیشتر 
تداوم  ثبات و  این،  بر  از چنین تنگ نظرانی است. عالوه 
مدیریت در ساختار تصمیم سازی و تصمیم گیری در زمینه 
زیست فناوری نیز عاملی کلیدی است؛ برای مثال، از ابتدای 
تشکیل کمیسیون بیوتکنولوژی در در وزارت بهداشت در 
سال 74 تاکنون، قریب به 70 درصد اعضای کمیسیون ثابت 
بوده است؛ اگرچه کمیته های تخصصی ذیل این کمیسیون 
متشکل از جوانان و متخصصانی است که با نظرات ارزنده 
خود مبنای تصمیم گیری در کمیسیون را فراهم می آورند. 
یکبار در کمیته سیاست گذاری سیاست های  هر دو سال 
مرتبط با زیست فناوری کشور را زیر و رو می کنیم. در این 
کمیته از من قدیمی تر تا چهره های جوان و جدیدتر حضور 
بیرون  جدیدها  نه  و  می شوند  حذف  قدیمی ها  نه  دارند. 
گذاشته می شوند. کارهای اجرایی را به جوان ها می سپاریم 
البته باید اذعان داشت  و کارهای جانبی را به قدیمی ها. 
و  معاونت علمی  در   آقای دکتر ستاری  با حضور جناب 

فناوری رییس جمهور و البته، 
قاضی زاده  دکتر  آقای  جناب 
بهداشت،  وزارت  در  هاشمی 
این  پزشکی  آموزش  و  درمان 
نیز  بیشتری  شتاب  حرکت 

گرفته است.« 
دکتر مهبودی آرمان و هدف غایی 
خود را برای صنعت زیست فناوری 
تشریح  اینگونه  کشور  دارویی 

می کند:
»هر صنعتی یک قطب2 منطقه ای 

Hub .2

با  و  است  خودروسازی  قطب  آلمان  مثال  دارد؛  جهانی  و 
است،   آمده  فراهم  کشور  این  در  که  زیرساخت هایی 
خودروسازی های بزرگی همچون بنز، بی ام و، آئودی و ... به 
رشد و بالندگی دست یافته اند؛ سوییس قطب ساعت سازی 
الکترونیک سرمایه گذاری  ابزارهای  است؛ کره جنوبی در 
کرده است. بر این اساس، چشم انداز ما این است که ایران 
را به قطب زیست فناوری دارویی در منطقه و حتی جهان 
تبدیل کنیم و در حال حاضر، تمرکز بر روی چنین هدفی 
است. ایران به لحاظ تنوع تولید محصوالت زیست فناوری 
دارویی در جهان کامال متمایز است؛ به طوری که بعد از 
آمریکا و ژاپن متنوع ترین بازار تولید محصوالت داروهای 
زیستی در جهان را دارد. برای مثال، کره جنوبی تنها سه 
محصول دارویی زیست فناوری در جهان را تولید می کند. 
زیرساخت هایی که در کشور فراهم شده است می تواند در 
زمینه داروهای زیستی کامال مؤثر واقع شود. در شتاب دهنده 
پرسیس ژن، زیرساختی فراهم شده است که ایران به عنوان 
یکی از قطب های داروهای زیستی جهان مطرح شود. در 
ایران  تا ۳0 ساله،  در چشم اندازی 20  اهداف ماست که 
دو یا سه شرکت بزرگ دارویی همپای شرکت های بزرگ 
باشد  داشته  »نوآرتیس4«  و  »روش۳«  همچون  جهان 
را تشکیل دهند که در ذیل آن،  این شرکت ها هرمی  و 
شرکت هایی قرار گیرند که مواد اولیه، دانش و فناوری مورد 
نیاز این شرکت های بزرگ را تأمین کنند. در این چشم انداز، 
فناوری بومی می شود و از نسلی به نسل دیگر و از شرکتی 
به شرکت دیگر انتقال می یابد. موقعی که ایران به قطب 
دیگر  گردید،  خارج  معدود  افراد  انحصار  از  و  شد  تبدیل 
و  است  مقاوم  فناوری  این 
گروهی  یا  فرد  تخریب  با 

خاص از میان نمی رود.
ریـــیـس هیــأت مدیــره 
در  پرسیس ژن،  شتاب دهنده 
شکل گیری  زمینه های  ذکر 
این شتاب دهنده بر نکاتــی 
تأکیـد می کند که حکایـت از 
نگاه بلند و هوشمندانه  ایشان 
زیستی  داروهای  بر صنعت 

Roche .۳
Novartis .4
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آنچه که پرسیس ژن به تیم های فناور می دهد، 
یکی چشم اندازی برای ایجاد درآمد از دانش 
و تخصص خود افراد است و دیگری، حس 

افتخار و غرور ملی به وجود خویش.

دارد: 
»ماجرا از زمانی شروع شد که 
داروهای  محور  تولید  فرآیند 
زیستی در کشور شکل گرفت 
و محصول تولید شد. در این 
جدی  مالحظه  یک  زمان، 
اینکه  بر  مبنی  داشت  وجود 

شرکت  چند  انحصار  از  را  فرآیند  این  می توانیم  چگونه 
محدود مشخص خارج کرده و در سطح ملی اشاعه دهیم 
و این فناوری را از حالتی جزیره ای به گستره ای فراگیر از 
متخصصان تسری دهیم. این نکته موجب پایه ریزی ساختار 
جدیدی در قالب شتاب دهنده پرسیس ژن شد. این نهاد به 
چند دلیل اقدامی مهم است؛ چرا که نیروی تحصیل کرده 
نوعی  دکترا  و  ارشد  کارشناسی  مراتب  در  خصوص  به 
ارزش افزوده و سرمایه در دنیا به شمار رود. روند اعطای 
بورس های تحصیلی از سوی دولت آمریکا از همین نگاه 
به  را  انسانی تحصیل کرده  نیروی  سرچشمه می گیرد که 
افراد  با مهاجرت  به شمار می آورند.  افزوده  ارزش  عنوان 
تحصیل کرده و شاخص دو مشکل به وجود می آید: کمبود 
شدن  ضعیف تر  دیگری  و  تحصیل کرده  انسانی  نیروی 
استعدادها از منظر ژنتیکی. اما مشکل این بود افرادی که در 
رشته های مرتبط با زیست فناوری فارغ التحصیل می شدند، 
زمینه و زیرساخت الزم برای کار در تخصص مرتبط خود 
را نداشتند تا دانش خود را به محصولی تبدیل کنند که 
برای جامعه مفید واقع شود. پول لزوما تمام موضوع نیست، 
بلکه یکی از آن ها است و چیزهایی همچون افتخار و ایجاد 
نیز  بالیدن  به خود  و  بودن  مفید  احساس  برای  زمینه ای 
شاید به همان میزان یا حتی بیشتر اهمیت داشته باشد. 
ولی  می شد،  کمک هایی  پژوهشگران  به  این  از  پیش  تا 
این کمک ها در راستای پژوهش بود؛ چیزی که در نهایت 
منجر به مقاله ای می شد که خود زیرساخت دانشی برای 
فناوری های جامعه غرب را فراهم می کرد. در اینجا بود که 
زیرساخت شتاب دهنده به عنوان نهادی مبتنی بر فناوری 
با تسهیالت ستاد توسعه زیست فناوری و معاونت  همراه 
اختیار شرکت های  فناوری ریاست جمهوری در  علمی و 
این زمینه قرار گرفت. بدین ترتیب، امکانات و تجهیزات 
همراه با منتورشیب در جهت به ثمر رساندن محصوالت 
گرفت  قرار  فناور  تیم های  و  شرکت ها  اختیار  در  دارویی 

تا زمینه توسعه هرچه بیشتر 
این صنعت را در عرصه ملی 

فراهم آورد.
به  پرسیس ژن  که  آنچه 
تیم های فناور می دهد، یکی 
ایجاد  برای  چشم اندازی 
تخصص  و  دانش  از  درآمد 
به  ملی  غرور  و  افتخار  دیگری، حس  و  است  افراد  خود 
آرامش می کند؛ چراکه  احساس  فناور  تیم  وجود خویش. 
می گوید:  او  به  که  می بیند  خود  کنار  در  را  مجربی  تیم 
از  نباش. در طی دوره شتاب دهی،  نگران شکست  اصال 
برخوردار  خود  محصول  توسعه  برای  الزم  آموزش های 
می شود. شاید بالغ بر 70 فرآیند باید طی شود تا ایده  ای 
به بازار داروهای زیستی وارد شود و این چیزی نیست که 
داده  آموزش  دانشگاهی  حتی کالس های  یا  کتاب ها  در 
فناور چیزهایی  تیم های  این شتاب دهنده،  قالب  شود. در 
آموزش  هیچ کجای جهان  در  شاید  که  می گیرند  فرا  را 
داده نمی شود. نتیجه این کار، هم از بعد ملی و هم از بعد 
اگر  فناور  تیم های  این  بوده است.  اثربخش  فردی بسیار 
در دانشگاه بودند، به صورت فردی حداکثر ۵ تا 6 میلیون 
در شرکت هایی که  در صورتی که  داشتند؛  درآمد  تومان 
تاکنون شکل گرفته اند به طور متوسط رقمی در حدود ۱0 
تا ۱2 میلیون درآمد برای خودایجاد کرده اند. عالوه بر آن، 
با توانمندی های ایجاد شده در طول دوره شتاب دهی، بعد 
از تولید یک یا دو محصول می توانند شرکت مستقل خود 
را ایجاد کنند و جایگاهی را در هرم تولید داروهای زیستی 
بر عهده گیرند. در واقع یکی از اهداف این شتاب دهنده، 
ایجاد نوعی فرهنگ و اعتماد به نفس جدید برای جامعه 
دانشگاهی است تا دیگر پایان نامه های دانشگاهی تنها در 
قفسه های دانشگاه نماند و تبدیل به محصولی مفید برای 

آحاد مردم کشور گردد. 
شتاب دهنده  آتی  برنامه های  خصوص  در  مهبودی  دکتر 
پرسیس ژن در آینده ای نزدیک نیز توسعه جغرافیایی این 

الگو را در رأس توجهات قرار می دهد: 
امکان  زمانی  و  نیست  تهران  تنها  میلیونی   80 »کشور 
دستیابی به موفقیت حاصل می شود که بتوان از پتانسیل 
تمام ایران بهره برد. برای نیل به این موضوع، پرسیس ژن 
در حال توسعه حیطه جغرافیایی خود به سایر نقاط کشور 
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چشم انداز پرسیس ژن تبدیل از یک نهاد 
واحد در تهران، توسعه به نهادی ملی و فراگیر 

در سطح کشور است تا بدین ترتیب، نگاه 
مهاجرت معکوس را تقویت کنیم. در حال 

حاضر، چندین شرکت در مجموعه وجود دارند 
که از خارج از کشور مهاجرت معکوس کرده اند.

هدف  منظور  همین  به  است. 
در  مشابه  نمونه  توسعه  بعدی 
شیراز است. دانشگاه شیراز و علوم 
زمره  در  قدیم  از  پزشکی شیراز 
بوده  کشور  برتر  دانشگاه های 
است و در حال حاضر نیز، جزو ۵ 
دانشگاه برتر در زمینه پزشکی و 
سالمت است. به همین ترتیب،  
ظرفیت های  از  نیز  نیز  تبریز 

الگوهای  توسعه  برای  نیز  آنجا  است که  برخوردار  خوبی 
مشابه مدنظر قرار گرفته است. چشم انداز پرسیس ژن تبدیل 
به نهادی ملی و فراگیر در  نهاد واحد در تهران،  از یک 
سطح کشور است تا بدین ترتیب، نگاه مهاجرت معکوس 
را تقویت نماید. در حال حاضر، چندین شرکت در مجموعه 
وجود دارند که از خارج از کشور مهاجرت معکوس کرده اند؛ 
به جای آنکه قبله آمال خود را در دره سیلیکون قرار دهند، 
آمده اند تا در مجموعه ما حرکتی را ایجاد کنند. تا پیش 
به کانادا مهاجرت  برتر ما  این، متخصصان داروسازی  از 
می کردند؛ با حرکتی که شروع شده امیدواری های بسیاری 

هست که در سال های آتی، 
اگر از کانادا به ایران مهاجرت 
مهاجرت  شاهد  دیگر  نکنند، 
ما  که  چرا  نباشیم.  کانادا  به 
همه چیز را برای توسعه این 
زمینه در درون کشور خواهیم 

داشت.«
صحبت هایمان  البالی  در 
شتاب دهنده های  به  بحث 
خدماتی و تفاوت آن ها با شتاب دهنده های مبتنی بر فناوری 
می کشد. در پاسخ سؤالمان در خصوص اینکه چرا علی رغم 
توسعه روزافزون شتاب دهنده های خدماتی، الگوی توسعه 
شتاب دهنده های فناوری همچون پرسیس ژن به ندرت در 
کشور شکل گرفته است، به برخی خصوصیات عمومی ما 

ایرانیان اشاره می کند:
»ایران جامعه ای کوتاه مدت است و امنیت مالکیت و نگاه 
بلندمدت کمتر در میان ایرانیان شکل گرفته است. بی ثبات 
بودن ساختار سیاسی در طول تاریخ تاکنون موجب شده 
است تا افراد به سودهای کوتاه مدت روی بیاورند. زمانی 
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که در اروپا قدم می زنید،  گاه ساختمان هایی را می بینید که 
ایران  در  ما  ولی  است.  بیستم  یا  نوزدهم  قرن  به  متعلق 
چنین ساختمان هایی را با واژه »کلنگی« می شناسیم و این 
واژه و مفهوم به سایر حوزه های زندگی ایرانی نیز تسری 
یافته است؛ اقتصاد کلنگی، سیاست کلنگی و ... . یک جایی 
همه جوان ها را می آوریم و در جایی  دیگر همه پیران را 
به کار می گماریم. این بی ثباتی و ناپایداری باعث شکست 
پایدار  را  این شرایط  باید  بلند مدت است و  سیاست های 
کنیم. استقبال از استارتاپ های خدماتی که سریع راه اندازی 
و زود هم به سود می رسند، از چنین نگرشی در ایران نشأت 
گرفته است. در حالی که برای توسعه فناوری و شکل گیری 

تولید باید چندین سال خاک خورد تا به سود رسید.« 
یکی از نکاتی که در مواجهات ما در مجموعه پرسیس ژن 
کسانی  میان  در  مهبودی  دکتر  محبوبیت  بود،  مشخص 
است که با ایشان کار می کنند. از ایشان دلیل این محبوبیت 
تحت  مجموعه های  در  انسانی  نیروی  انگیزش  البته،  و 

مدیریت شان می پرسیم و این پاسخ را می شنویم:
»من همواره خودم را جزو تیم می دانم و با کارکنانم رفیق 
هستم. در کار، سختگیری های خود را دارم و مهمترین آن 

اینست زمانی که تصمیم می گیرم کاری باید انجام بشود، 
آن کار باید انجام بشود؛ فارغ از اینکه دستیابی به آن چه 
باید  میزان  چه  آن  به  دستیابی  برای  یا  دارد  سختی هایی 
نیز خودم مطالعه  تکنیکی  و  لحاظ علمی  به  هزینه کرد. 
می کنم و تالش کرده ام همواره به روز باشم. این مهم است 
که کارکنانم بپذیرند کسی که باالسر آن هاست، پول مفت 
نمی گیرد و بیشتر از آن ها می داند و تالش می کند. هدف 
اصلی من پول نیست، بلکه این موفقیت در پروژه است که 
مرا به پیش می راند؛ پروژه که شروع می شود، فارغ از مباحث 
مالی باید موفق به پایان برسد. تالش کرده ام این نگاه را به 
کارکنانم نیز تزریق کنم. در ساختار شرکت هایی که تاکنون 
من کار کرده ام، نمی توانم بنیان شرکت را بر افرادی قرار 
دهم که به این کار به چشم مسؤولیتی موقتی نگاه می کنند؛ 
یک چشم به شرایط داخلی و چشمی دیگر به شرایط بیرونی 
ـ  اجتماعی  در شرایط  در صورت هرگونه تالطم  تا  دارند 
سیاسی کشور کار را رها کنند و راهی خارج از کشور شوند. 
ما در گزینش های مان به این نکته توجه می کنیم که افرادی 
انتخاب شوند که تخصص، عرق ملی و پایبندی به منافع 
کشور داشته باشند و بدانند که باید در شرایط سخت بمانند و 
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کار کنند. البته که انگیزه هم برای او هست که اگر بماند و به 
خوبی کار کند، همپای شرایط خارج از کشور می تواند درآمد 
ایجاد کند و در اینجا چیزی را دارد که شاید در آن سوی مرزها 
نداشته باشد: حس خوب کار کردن برای کشور و مردم خود. 
برای مثال، یکی از شرکت های وابسته ما دارویی تولید کرده 
است که قیمت آن در بازارهای جهانی ۱0 هزار دالر است. 
این دارو با دالر دولتی حداقل 42 میلیون تومان هزینه برای 
بیمار در بر داشت. امروز این محصول توسط شرکت ما کمتر 
از 4 میلیون تومان به فروش می رسد و با احتساب تسهیالت 
طرح تحول سالمت، پرداختی بیمار چیزی در حدود ۳80 
هزار تومان است؛ درمان سرطان کشنده پروستات آن هم 
با مبلغ نزدیک به یک درصد قیمت جهانی. کسی که چنین 
محصولی را تولید می کند، همواره از خدمتی که به کشور و 
مردمش انجام داده احساس رضایت درونی دارد و در کنار آن 
نیز، از منظر مالی هم درآمد مناسبی را برای وی در بر دارد.«

کشور  در  حاکم  ناامیدی  موج  از  پری  دل  مهبودی  دکتر 
دارد؛ تا حدی که این ناامیدی را بزرگترین چالش توسعه 

زیست فناوری در کشور می داند: »بزرگترین مانع فرهنگی 
است. چیزی که لمس کردم اینست که مردم سال به سال 
بیشتر حساسیت خود را نسبت به منافع ملی از دست می دهند. 
جریان های  است.  شدن  کمرنگ  حال  در  جامعه  در  امید 
مخرب درونی و بیرونی دو چیز را دارند از مردم می گیرند: 
یکی امید و دیگری، تعصب نسبت به آب و خاک و سرزمین. 
البته که منابع مالی تعریف شده و هوشمند محرک است؛ اما 
این عامل و البته بسیاری عوامل دیگر، موقعی اثربخش واقع 
می شوند که امید وجود داشته باشد. وقتی که امید باشد، منابع 
مالی هم به جای خرید دالر و سکه و ... برای به حرکت 

انداختن چرخ تولید وارد کار می شود.« 
مصاحبه که تمام می شود با ایشان دست می دهیم و عزم 
خروج می کنیم، در حالی که چشمان مان از امید و افتخار 
داروهای  زمینه  در  روشن  آینده ای  به  امید  می زند؛  برق 
پیموده اند  را  راه دشواری  به مردانی که  افتخار  و  زیستی 
تا امروز میراثی گران بها را برای نسل جوان و متخصص 

امروز برجا می گذارند.  
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به  هنوز  کرج؛  ـ  تهران  مخصوص  جاده   22 کیلومتر 
شیشه  های  نمای  با  ساختمانی  که  نرسیده ایم  گرمدره 
آبی رنگ خودنمایی می کند. بعید است خودروهای سبک 
و سنگینی که این مسیر هر روزه را طی می کنند، بدانند 
که ورای این ساختمان آبی رنگ، قلب تپنده ای از پیکره 
زیست فناوری کشور می تپد. اینجا شتاب دهنده پرسیس ژن 
است  یا آنطور که تابلوی سردر ساختمان نشان می دهد: 

شرکت »پرسیس ژن پار )با مسؤولیت محدود(«.
فرمان خودرو که درب ورودی ساختمان را نشانه می رود، 
رخ  محصور  و  مشجر  و  سبز  فضایی  در  ساختمان  دو 
از درازای  می نماید؛ ساختمانی بزرگ در سمت چپ که 
نسبتا  ساختمان  و  می رسد  ورودی  درب  نزدیکی  تا  آن 
اصلی  از قضا مقصد  زمین محصور که  انتهای  کوچکتر 
ساختمان  در  پا  و  می شویم  پیاده  که  خودرو  از  ماست. 
شتاب دهنده می گذاریم، راهرویی نسبتا باریک روبرویمان 
خودنمایی می کند. در گذر این راهرو، از شیشه که سرک 
در  که  می بینیم  را  زنان سپیدپوشی  و  مردان  می کشیم، 
هستند.  آزمایش  سرگرم  مجهز  و  مرتب  آزمایشگاهی 
چیدمان اتاق ها و سبک معماری ساختمان همه نشان از 
آن دارد که از حداقل فضا و امکانات حداکثر بهره برداری 

به عمل آمده است. 
سراغ اتاق مدیرعامل را می گیریم. در لحظاتی که تا زمان 
مصاحبه نشسته ایم، مردان و زنان جوانی را می بینیم که 
در  می توان  را  انگیزه  و  پویایی  هستند.  گفتگو  مشغول 

لحن و رفتارشان حس کرد. 
پرانرژی  و  با چهره ای جوان  اتاق مدیرعامل  به  با ورود 
به نفس خاصی در کالمش  اعتماد  مواجه می شویم که 
موج می زند. با اینکه به تازگی قدم در دهه چهارم زندگی 

گذارده است، خودساخته، با تجربه و کارآزموده می نماید. 
کمی که از مصاحبه می گذرد، از بحث های رسمی فاصله 
در  و  از وی می پرسیم  و سؤال هایی شخصی  می گیریم 
به نفس و کارآزمودگی اش  اعتماد  به رمز  اینجاست که 
زمینه  در  کردن  کار  و  است  قزوین  متولد  می بریم؛  پی 
راهنمایی  سوم  در کالس  عمویش  داروخانه  در  را  دارو 
پیوسته  دکترای  بهشتی  دانشگاه شهید  در  کرده،  شروع 
 MBA ارشد  داروسازی و در دانشگاه تهران کارشناسی 
خوانده و از همان سال های ابتدایی ورودش به دانشگاه، 
با  است.  کرده  کار  داروخانه  در  فنی  مسؤول  عنوان  به 
شرکت  یک  بازاریابی  مسؤول  عنوان  به  کار  تجربه 
همکاری  و  دارو  بازار  ذی قیمت  تجربه  دارو،  بازرگانی 
انجمن  در  است.  آورده  بدست  را  پخش  شرکت های  با 
بیوتکنولوژی  تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت 
پزشکی ایران با دکتر مهبودی آشنا شده و به عنوان دبیر 
انجمن، اقدامات درخشانی را از خود به جای گذارده و در 
پی آن، دبیر کارگروه پزشکی ستاد توسعه زیست فناوری 
و در نهایت، پرسیس ژن. رمز موفقیت خود را در نترسیدن 
از چالش های جدید و تغییر می داند،  راهبردش برقراری 
ارتباطات مؤثر با همگان است، سیاست اش را همکاری و 
استخدام افرادی بهتر از خودش می داند و آرمانش، تبدیل 
زیستی  داروهای  زمینه  در  بین المللی  مرجعی  به  شدن 

است. 
دکتــر کارآگاه از پرســیس ژن برایمــان می گویــد؛ راه 
دشــواری کــه پیمــوده اســت و چشــم انداز مســیر 
پروپیــچ و خمــی کــه فــراروی خــود می بینــد. از 
بیم هــا و امیدهایــش بــا مــا ســخن بــه میــان مــی آورد 
و آرزوهــای بلنــد و روشــنی کــه بــرای خود و ســازمانش 

کیلومتر 22 ...
مصاحبه با دکتر کارآگاه، مدیرعامل شتاب دهنده زیست فناوری پرسیس ژن
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شــتاب دهنده  تولــد  داســتان  از  برایمــان  او  دارد. 
پرســیس ژن و رونــد توســعه آن می گویــد؛

ــه  ــتی ب ــای زیس ــد داروه ــای تولی ــتین جرقه ه نخس
ســال های آغازیــن پــس از پیــروزی انقــالب اســالمی 
ــی و شــبه دولتی همچــون  و توســط ســازمان های دولت
تالش هــا  ایــن  می گــردد.  بــاز  پاســتور  انســتیتو 
اگرچــه در گام نخســت بــا شکســت مواجــه شــد، 
ــی  ــال های میان ــا از س ــم آورد ت ــی را فراه ــا مبنای ام
ــتی در  ــای زیس ــت داروه ــل، صنع ــه ۱۳70 در عم ده
ــک  ــی در نزدی ــرد. شــرکت های ایران کشــور شــکل گی
ــی را در  ــبتا خوب ــای نس ــر، موفقیت ه ــه اخی ــه دو ده ب
عرصــه تولیــد داروهــای زیســتی بــه دســت آورده انــد. 
پیشــگامان تولیــد داروهــای زیســتی در کشــور،  دو 
ــس  ــه پ ــد ک ــش دارو بوده ان ــیناژن و پوی ــرکت س ش
ــا  ــکاری ب ــوزه و هم ــن ح ــالش در ای ــه ت ــک ده از ی

ــر  مؤسســات و شــرکت های خارجــی همچــون فرانهوف
آلمــان، نهایتــا موفــق شــدند در ســال ۱۳8۵ دو داروی 
ســینووکس )بــرای درمــان ام اس( و اریتروپونتیــن 
معرفــی  بــازار  بــه  را  دیالیــزی(  بیمــاران  )بــرای 
ــه  ــی ادام ــا ســرعت نســبتا باالی ــد ب ــن رون ــد. ای نماین
ــور،  ــک در کش ــه هم این ــوی ک ــه نح ــت؛ ب ــه اس یافت
ــای  ــد داروه ــه تولی ــال در زمین ــدی فع ــرکت تولی 7 ش

ــند.  ــد 22 دارو می باش ــه تولی ــغول ب ــتی مش زیس
و  فناوری  به  دستیابی  زمینه  در  کشور  سریع  رشد  این 
تولید داروهای زیستی، ضرورت هایی را برای پیشگامان 
و  فارغ التحصیالن  وجود  نمود.  فراهم  صنعت  این 
همچون؛  مرتبطی  زمینه های  در  مستعد  انسانی  نیروی 
بیوتکنولوژی، مهندسی شیمی، داروسازی و... از یک سو 
و لزوم تسریع توسعه، تولید و صادرات داروهای زیستی 
برای  برنامه ای مدون  تا  ایجاب می نمود  از سوی دیگر، 
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در  حرکت  به  برای  جوان  مدیران  و  متخصصان  تربیت 
آوردن چرخ های این صنعت در آینده شکل گیرد. 

شاید بتوان گفت نخستین اقدامات در این زمینه در درون 
انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان داروهای بیولوژیک 
انجمن  دوره،  این  در  شد؛  شروع   ۱۳9۳ سال  در  و 
دانش بنیان  شرکت های  از  حمایت  برای  را  برنامه ای 
نوپای فعال در عرصه داروهای زیستی تعریف نمود که 
تا حدود زیادی به مفهوم برنامه های شتاب دهی نزدیک 
بود. در قالب این برنامه انجمن، شرکت های دانش بنیان 
نوپا و گروه های فناور متخصص را شناسایی می نمود و 
در  کشور  اولویت های  و  آن ها  توانمندی های  اساس  بر 
زمینه داروهای زیستی، حمایت های علمی در دست یابی 
به فناوری یکی از داروهای زیستی را انجام می داد. پس 
از دست یابی به فناوری، انجمن با جستجو و رایزنی در 
میان اعضا، برای فناوری حاصل مشتری جذب می نمود 
تا بدین ترتیب، روند انتقال فناوری از تیم های پژوهشی 
و فناور به صاحبان صنایع دارو های زیستی شکل گیرد. 
می توان گفت در عمل، شتاب دهنده ای در درون انجمن 
و  مواجهه جدی  آن  مدیران  آنکه  بی  بود؛  گرفته  شکل 

رسمی با ساختار شتاب دهنده ها داشته باشد. 
با  برنامه  این  مواجهه دست اندرکاران  نخستین  واقع،  در 
شتاب دهنده در پی رایزنی با مدیران پارک فناوری پردیس 
و بازدید از شتاب دهنده هایی همچون فناپ، آواتک و ... 
بود. در این جا بود که ایده ایجاد مرکزی مستقل تحت 
با  مرتبط  فناوری های  توسعه  برای  شتاب دهنده  عنوان 
داروهای زیستی و طب بازساختی )سلول های بنیادی( در 
ذهن مدیران انجمن شکل گرفت. دکتر کارآگاه )دبیر وقت 
اولیه درباره شیوه کار شتاب دهنده ها،  انجمن(، مطالعات 
الزامات صنایع دارویی و داروهای زیستی، سرمایه گذاری 
به  را  فناور  استارتاپ های  با  مرتبط  مفاهیم  و  خطرپذیر 
سال  ابتدای  از  و  مطالعات  این  اساس  بر  رساند.  انجام 
۱۳9۵، طراحی فیزیکی و تجهیز شتاب دهنده پرسیس ژن 
کلید خورد و در شهریور همان سال، در محل فعلی این 
شتاب دهنده در کیلومتر 22 جاده مخصوص تهران- کرج 
به صورت رسمی افتتاح گردید. این شتاب دهنده تاکنون، 
سه دوره موفق شتاب دهی شرکت های داروهای زیستی 
توسعه کمی،  با جدیت و تالش،  و  را پشت سر گذارده 

کیفی و جغرافیایی را مدنظر قرار داده است. 

زمینه های اولیه و سیر شکل گیری شتاب دهنده پرسیس ژن
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پرسیس ژن )قبل از بهره برداری(
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پرسیس ژن )پس از بهره برداری(
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میان  شتاب دهی  و  همکاری  قرارداد  انعقاد  از  پس  و  نخست  مرحله  در 
پرسیس ژن و تیم فناور، فرآیندهای مورد نیاز برای برای اجرای کار طراحی 
اولیه می شوند. فرآیندهای باالدستی، پایین دستی و کنترل کیفی بر اساس 

تجزیه و تحلیل 3 بچ متفاوت از داروی استاندارد اصلی صورت می گیرد.

طراحی فرایندها

دستیابی به فناوری تولید

تولید نیمه صنعتی

)Scale up( تولید انبوه

در این مرحله، با مشارکت تیم تحقیق و توسعه پرسیس ژن و همکاری تیم فناور، از طریق 
آزمون و خطا،  فناوری تولید دارو نهایی و دانش فنی دستیابی به فناوری تدوین می گردد. 
در این مرحله، مشابهت های زیستی داروی تولید شده در مقیاس آزمایشگاهی با نمونه 
اصلی اثبات شده و کلیه مستندات مورد نیاز برای تولید و انتقال فناوری تهیه می شود. انجام 
آزمون پایداری 6 ماهه و نگارش پرونده دارویی )CTD( پایان بخش این مرحله از کار است.

در مرحله سوم، دانش فنی تولید داروی زیستی ایجاد شده مطابق قراردادهای تعریف 
شده و مدل های مشارکت متنوع، به شرکت تولید کننده محصول منتقل می گردد. 
آموزش پرسنل شرکت تولیدکننده، طراحی خط تولید،  چیدمان تجهیزات و دستگاه ها، 
ترسیم فلوچارت اجرایی، راه اندازی خط تولید در مقیاس صنعتی و در نهایت، کسب 
مجوزهای ورود به بازار محصول از مهمترین خدماتی است که می تواند به شرکت های 

تولیدکننده ارایه شود.

پس از کسب مجوزهای الزم برای ورود دارو به بازار، بر اساس مطالعات بازار، 
تولید انبوه صورت می گیرد. ارایه خدمات مطالعات بازار، ارایه مشاوره های 
جذب  مناسب،  مالی  تأمین  روش های  ارایه  انبوه،  تولید  برای  تخصصی 
سرمایه گذار برای توسعه مقیاس تولید و ... از جمله خدمات متمایزی است 

که توسط پرسیس ژن ارایه می شود. 

گام اول

گام دوم

گام سوم

گام چهارم

فرآیند نوآوری تولید داروهای زیستی
در شتا ب دهنده پرسیس ژن
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فرآیند شتاب دهی در پرسیس ژن با انتشار فراخوان آغاز 
فناوری  و  علمی  معاونت  کمک  با  متقاضیان  می شود. 
انجمن  فناوری،  و  علم  پارک های  جمهوری،  ریاست 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت بیوتکنولوژیک 
ایران، برگزاری رویداد و شرکت در رویدادهای  پزشکی 

مختلف شناسایی می شوند.
پس از شناسایی متقاضیان و دریافت طرح ها، داوری آغاز 
می شود. داوران با توجه به این شاخص های زیر، طرح ها را 

ارزیابی می کنند:

موضوع طرح جزو اولویت های ملی باشد؛  l
مشابه آن در داخل تولید نشود و بازار قابل توسعه ای   l

داشته باشد؛
از نظر فنی امکان پذیر باشد؛  l

گروه متقاضی در حوزه کاری خود متخصص باشد؛  l
را  جهانی  بازارهای  به  ارائه  قابلیت  نهایی  محصول   l

داشته باشد؛
صرفه جویی ارزی قابل توجهی در پی داشته باشد.  l

عنوان  با  ماهه   4 تا   2 دوره ای  طرح ها،  داوری  از  پس 
»پیش شتاب دهی« آغاز می شود. پس از این دوره، تیم های 
برگزیده وارد دوره »شتاب دهی« می شوند. این دوره ۱۵ تا 
24 ماه به طول می انجامد. طی این دوره، تیم ها از ظرفیت ها 
و توانمندی های پرسیس ژن استفاده می کنند. پرسیس ژن 
امکانات زیرساختی مانند فضای استقرار فیزیکی،  آزمایشگاه، 
انسانی و امکانات اداری در اختیار تیم ها می گذارد  نیروی 
این  حقوقی  و  کسب وکار  فنی،  آموزش های  از  تیم ها  و 
شتاب دهنده بهره مند می شوند. از همه مهم تر، پرسیس ژن 
متعهد است که فناوری حاصل را بفروشد. پرسیس ژن در طی 
این دوره، سختگیرانه، روند پشرفت کار را زیر نظر می گیرد و 
هر زمان که صالحیت تیم مخدوش شود یا امکان ناپذیربودن 

پروژه ثابت شود، همکاری در همان نقطه پایان می یابد.
پس از گذار از دوره شتاب دهی، محصول اولیه به داوران 
پرسیس ارائه می شود. آن ها کیفیت و ارزش آن را تعیین 
سرمایه گذار  به  محصول  ارزش گذاری،  از  پس  می کنند. 
ارائه می شود و متعاقب آن، اقدامات مقتضی جهت ورود 

محصول به بازار انجام می پذیرد.

1. دریافت طرح ها

فراخوان
ارسال فراخوان دوره شتاب دهی

)اولویت داروهای زیستی 
2. پیش شتاب دهی کشور(

)2 تا 4 ماه(

داوری
داوری طرح های دریافت شده 
از سوی تیم های فناور با توجه 
به امکان حصول به موفقیت،  

تجربه و تبحر تیم و ...

3. شتاب دهی 
)15 تا 24 ماه(

گزینش نهایی
بررسی و انتخاب
طرح های دارای
صالحیت برای

ورود به
دوره شتاب دهی

4. ارایه
محصول نهایی 

منتورشیپ و نظارت
ارایه زیرساخت فعالیت،

خدمات آموزش،منتورشیب و ... 
نظارت دقیق هفتگی بر روند 

پیشرفت کار

5. ارائه 
به سرمایه گذار

داوری نهایی
داوری نهایی در خصوص

کیفیت و ارزش گذاری
قبل از ارایه

به سرمایه گذار

پرسیس ژن چگونه کار می کند؟

فرآیند کاری در شتاب دهنده پرسیس ژن
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بدون شک،  یکی از ویژگی های متمایز شتاب دهنده پرسیس ژن، مدل های متنوع همکاری و مشارکت با تیم های فناور 
است. بسته به ماهیت فناوری، شاخصه های تیم فناور، ویژگی های محصول، بازار هدف طرح و ... پرسیس ژن راهکارهای 
همکاری و مشارکت منحصربه فردی را فراروی تیم ها و شرکت های فناوری می گذارد. بر این اساس، پرسیس ژن حداقل 

پنج مدل همکاری را در فرآیند شتاب دهی خود مدنظر قرار داده است:

مدل های مشارکت و شتاب دهی پرسیس ژن

در این مدل که مرسوم ترین مدل  همکاری و مشارکت به شمار می رود،  تیم فناور از طریق فراخوان وارد فرآیند شتاب دهی 
می شود و پس از ایجاد دانش فنی، آن را می فروشد و شتاب دهنده را ترک می کند. در ابتدای کار، قرارداد مشارکتی با 
در نظرگرفتن سهم هریک از طرفین از فروش فناوری منعقد می شود. تیم فناور و پرسیس ژن بر اساس قرارداد اولیه منافع 
حاصل از فروش فناوری را تقسیم می کنند. گفتنی است که پرسیس ژن بر خالف اغلب شتاب دهنده های فعال در کشور، 
تأمین مالی اولیه )Seed Money( انجام نمی دهد و در مقابل، سهامی از شرکت تأسیس  شده به پرسیس ژن منتقل نمی شود. 

این مدل مشارکتی مراحل اول و دوم فرآیند نوآوری در داروهای زیستی را نشانه گرفته است.
پرسیس ژن متعهد می شود که فضای استقرار مناسب برای تیم فراهم کند و زیرساخت های فنی موردنیاز را در اختیار آن ها 
بگذارد. همچنین در طول دوره شتاب دهی، اعضای تیم از آموزش، منتورشیپ و تخصص کارکنان پرسیس ژن بهره مند 
می شوند. تیم فناور نیز در قدم اول باید متعهد شود که ارزش های پرسیس ژن را زیر پا نگذارد و سپس، تأمین نیروی انسانی 

مورد نیاز، مواد و ملزومات مصرفی و cell line را بر عهده بگیرد.
همکاری با شرکت نیک پایا کارن فارمد در خصوص فرآورده مشتق از پالسما و فروش آنتی بادی منوکلونال به شرکت 

سیناژن، مثالی از این نوع همکاری و مشارکت با شرکت های فناور تخصصی است.

مدل ۱: قرارداد مشارکت

مدل 1

قرارداد مشارکت

تـیـم فنـاور در فـراخوان وارد 
فرآیـنـد شتابدهی شده و پس 
از ایـجاد دانـش فنی، فناوری را 

می فروشـد و خارج می شود.

محل استقرار
تضمین بازار و سرمایه گذار

زیرساخت فنی و اداری
منتورشیپ 

آموزش
پرسنل )تکنیسین و با تجربه(

آورده پرسیس ژن
 محل استقرار

 تضمین بازار و سرمایه گذار
 زیرساخت فنی و اداری

 منتورشیپ 
 آموزش

 پرسنل )تکنیسین و با تجربه(

آورده تیم فناور
 تیم و منابع انسانی فناور

 دانش فنی
 مواد و ملزومات مصرفی

Cell Line تهیه 

محل استقرار
تضمین بازار و سرمایه گذار

زیرساخت فنی و اداری
منتورشیپ 

آموزش
پرسنل )تکنیسین و با تجربه(

شرح مراحل اجرایی

در ابتدای کار، قرارداد مشارکتی 
با در نظر گرفتن سهم هریک از 
طرفین از فروش فناوری منعقد 
می شود. کار انجام شده و پس 
از دستیابی به فناوری، فناوری 
حـاصـل به یـک تـولیدکننده 
فروخـتـه مـی شـود. تیم فناور 
را  خود  درصد  ژن  پرسیس  و 
دریافت و از یکدیگر جدا شده یا 
پروژه جدیدی را آغاز می نمایند.

محل استقرار
تضمین بازار و سرمایه گذار

زیرساخت فنی و اداری
منتورشیپ 

آموزش
پرسنل )تکنیسین و با تجربه(

تسهیم دستاوردها

مـطـابـق قدرالسهم مشخص 
شـده در قـرارداد که پیش از 
آغـاز پـروژه توافق می گردد.

* با تـوجـه به عـدم دریافت 
سـهـام از تـیـم فناور، تأمین 
به   )Seed Money( اولیه  مالی 
تیم های فناور تخصیص نمی یابد.

 طراحی
فرآیندها

دستیابی به 
تکنولولوژی

تولید 
نیمه صنعتی

تولید انبوه 
)Scale up(

پروژه های 
برون سپاری
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مدل دوم تکمیل شده مدل اول است؛ یعنی عالوه بر مرحله طراحی فرآیند و دستیابی به فناوری، تولید نیمه صنعتی را نیز در بر می گیرد. 
این مدل بر مبنای تمایل و ورود سرمایه گذار به فرآیند تولید، دو مسیر متفاوت را طی می کند: 

فرض اول این است که سرمایه گذاری پیدا شود که به سرمایه گذاری روی فناوری توسعه یافته در شتاب دهنده تمایل داشته باشد. آنگاه 
سرمایه گذار، بر اساس ارزش گذاری فناوری و قرارداد اولیه بین تیم فناور و پرسیس ژن، سهم پرسیس ژن را پرداخت می کند. سپس فناور 
و سرمایه گذار، قرارداد جدیدی امضا می کنند و کار را بدون مشارکت پرسیس ژن در مرحله تولید نیمه صنعتی ادامه می دهند. در این 
قرارداد، سرمایه گذار متعهد می شود که دانش فرآیند تولید، سرمایه الزم برای تولید و بینش بازار را با تیم فناور به اشتراک بگذارد. فناور 
نیز مهمترین دارایی خود، یعنی دانش فنی را وارد مشارکت می کند. شرکت آوین زیست کیمیا داده و شرکت نویان پژوهان زیست دارو 

از جمله شرکت هایی هستند که در قالب این مدل، همکاری و مشارکت با پرسیس ژن را پس از دوره شتاب دهی ادامه داده اند.

فرض دوم مسیر دیگری را برای این فرآیند، مدنظر قرار می دهد؛ اگر هیچ سرمایه گذاری برای ادامه کار پیدا نشود و فناور تمایل به ادامه 
کار و تولید نیمه صنعتی داشته باشد، ولی هیچ سرمای هگذاری حاضر به همکاری نگردد، پرسیس ژن در قامت یک نهاد سرمایه گذاری 
خطرپذیر شرکتی )CVC( وارد گود می شود. حال، همان انتظاراتی را که از سرمایه گذار وجود داشت، پرسیس ژن برآورده می کند. پس از 
دستیابی به فناوری، فناور در ساختمان تولیدی )CMO(، وارد تولید نیمه صنعتی می شود. پیش از آغاز تولید نیمه صنعتی، قرارداد جدیدی 
بین فناور و پرسیس ژن منعقد می شود که می تواند الگوهای متنوعی مانند حق امتیاز، سهام یا ترکیبی از الگوها داشته باشد. همکاری با 

شرکت آرسس زیست دارو از جمله مواردی است که فرض دوم مدل مشارکت تشریح شده را مدنظر قرار داده است.

 طراحی
فرآیندها

دستیابی به 
تکنولولوژی

تولید 
نیمه صنعتی

تولید انبوه 
)Scale up(

پروژه های 
برون سپاری

مدل 2: همکاری پس از شتاب دهی

محل استقرار
تضمین بازار و سرمایه گذار

زیرساخت فنی و اداری
منتورشیپ 

آموزش
پرسنل )تکنیسین و با تجربه(

آورده پرسیس ژن
 محل استقرار

 تضمین بازار و سرمایه گذار
 زیرساخت فنی و اداری

 منتورشیپ 
 آموزش
 پرسنل

آورده تیم فناور

آورده شرکت سرمایه گذار

 تیم و منابع انسانی فناور
 دانش فنی

 مواد و ملزومات مصرفی
Cell Line تهیه 

 دانش فرآیند تولید
 سرمایه الزم برای تولید

 دانش بازار برای تولید

محل استقرار
تضمین بازار و سرمایه گذار

زیرساخت فنی و اداری
منتورشیپ 

آموزش
پرسنل )تکنیسین و با تجربه(

شرح مراحل اجرایی

تـیـم فنـاور در فـرآیـند 
شتاب دهی قرار گـرفتـه و 
مـشــارکــت  قــرارداد 
پس  مـی شـود.  تنـظیـم 
از ایـجـاد فناوری، شرکت 
بـزرگـی )شـرکــت هـای 
داروسازی کشـور( ســهم 
مـشـارکـت پـرسیـس ژن 
قـرارداد  مــطــابــق  را 
پـرداخت نموده و به همراه 
دارو  تولید  به  فنـاور  تیـم 

خواهند پـرداخت. 

محل استقرار
تضمین بازار و سرمایه گذار

زیرساخت فنی و اداری
منتورشیپ 

آموزش
پرسنل )تکنیسین و با تجربه(

تسهیم دستاوردها

مـشارکت  قـرارداد  مطابق 
تـنـظـیـم شـده،  شرکت 
سرمایه گذار سهم مشارکت و 
شتـاب دهی پـرسیس ژن را 
پرداخـت مـی کند و شرکت 
سرمایـه گذار و تیـم فناور 
قرارداد جـدیـدی تنظیـم 
کرده و وارد فاز تولید نیمه 
صنعتی و در صورت ادامـه 
تولید  وارد فـاز  فـعالیـت، 

صنعتی می شوند.

مدل 2 )فرض اول(

همکاری پس از 
شتاب دهی

به  دستیابی  از  پس  فناور  تیم 
ادامـه  بـه  تـمایـل  فناوری، 
کار در فرآیـنـد تولید محصول 
دارد و شرکت بزرگی تمایل به 

مشارکت دارد.

مدل 2 )فرض دوم(

ادامه همکاری پس 
از شتاب دهی

تـیـم فـنـاور پـس از دستیابی 
به فنـاوری، تمایـل به ادامـه کار 
در فرآینـد تولید محصول دارد و 
شرکت سرمایه گذار وجود ندارد.

محل استقرار
تضمین بازار و سرمایه گذار

زیرساخت فنی و اداری
منتورشیپ 

آموزش
پرسنل )تکنیسین و با تجربه(

آورده پرسیس ژن

آورده تیم فناور

 محل استقرار
 تضمین بازار و سرمایه گذار
 زیرساخت فنی و اداری

 منتورشیپ 
 آموزش
 پرسنل

 دانش فرآیند تولید
 سرمایه الزم برای تولید

 دانش بازار برای تولید

 تیم و منابع انسانی فناور
 دانش فنی

 مواد و ملزومات مصرفی
Cell Line تهیه 

محل استقرار
تضمین بازار و سرمایه گذار

زیرساخت فنی و اداری
منتورشیپ 

آموزش
پرسنل )تکنیسین و با تجربه(

شرح مراحل اجرایی

تـیـم فـنـاور در فـرآیـند 
شتـاب دهی قـرار گرفتـه و 
قرارداد مـشـارکـت تنظیم 
مـی شـود. پـس از ایـجـاد 
فنـاوری، در فـقدان شرکت 
فنـاور  تـیم  سـرمایه گذار، 
و پرسـیس ژن در ساختمان 
تـولیـدی )CMO( وارد فـاز 
تولید نیمه صنعتی می شود. 

محل استقرار
تضمین بازار و سرمایه گذار

زیرساخت فنی و اداری
منتورشیپ 

آموزش
پرسنل )تکنیسین و با تجربه(

تسهیم دستاوردها

دانش فنـی فـناوری ایجاد 
و  شده  ارزش گذاری  شده 
سهم طرفین از آن مشخص 
تولید  منظور  به  می شود. 
نیمه صنعتی قرارداد جدید 
و  می شود  تنظـیم  تولید 
الگوهای متنوعی از قرارداد 
همچون؛ اجاره، حق امتیاز، 
این  از  تـرکیبی  یا  سهام 
الگوها مدنظر قرار می گیرد.
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مدل سوم مشابه مدل اول است؛ تیم فناور از طریق فراخوان وارد فرآیند شتاب دهی می شود و پس از ایجاد دانش فنی، 
آن را به پرسیس ژن می فروشد و از فرآیند شتاب دهی خارج می شود. بدین ترتیب، تفاوت اصلی در این مدل اینست که 
خریدار فناوری به جای یک شرکت بیرونی، خود پرسیس ژن است. در این مدل نیز در ابتدای کار، قرارداد مشارکتی با در 
نظرگرفتن سهم هریک از طرفین از فروش فناوری منعقد می شود. پس از دستیابی به فناوری توسط تیم فناور، پرسیس ژن 
به عنوان خریدار فناوری وارد بازی می شود و پس از ارزش گذاری فناوری به دست آمده و بر اساس قرارداد اولیه منعقد 
شده، سهم منافع حاصل از فروش فناوری را به شرکت یا تیم فناور پرداخت می کند. در این مدل نیز همچون مدل نخست، 
تأمین مالی اولیه )Seed Money( از سوی پرسیس ژن انجام نمی شود و در مقابل، سهامی نیز از شرکت تأسیس  شده به 
پرسیس ژن منتقل نمی گردد. با توجه به اینکه پرسیس ژن پس از خریداری فناوری به دست آمده، با یا بدون همکاری 
شرکت های دیگر اقدام به تولید در مقیاس نیمه صنعتی می نماید،  این مدل همکاری چهار مرحله اصلی فرآیند نوآوری در 

پرسیس ژن را مدنظر قرار داده است.
در این مدل نیز،  پرسیس ژن متعهد می شود که فضای استقرار مناسب برای تیم فراهم کند و زیرساخت های فنی موردنیاز 
را در اختیار آن ها بگذارد. همچنین در طول دوره شتاب دهی، اعضای تیم از آموزش، منتورشیپ و تخصص کارکنان 
پرسیس ژن بهره مند می شوند. تأمین نیروی انسانی مورد نیاز، مواد و ملزومات مصرفی و cell line در این مدل نیز جزو 
تعهدات تیم فناور می باشد. همکاری با شرکت آرسیس زیست دارو در خصوص محصول دوم توسعه داده شده توسط 

این شرکت،  از جمله مثال های بارز این مدل مشارکت و همکاری می باشد.

مدل 3: پرسیس ژن؛ مشتری فناوری

محل استقرار
تضمین بازار و سرمایه گذار

زیرساخت فنی و اداری
منتورشیپ 

آموزش
پرسنل )تکنیسین و با تجربه(

آورده پرسیس ژن
 محل استقرار

 تضمین بازار و سرمایه گذار
 زیرساخت فنی و اداری

 منتورشیپ 
 آموزش
 پرسنل

 دانش فرآیند تولید
 سرمایه الزم برای تولید

 دانش بازار برای تولید

آورده تیم فناور
 تیم و منابع انسانی فناور

 دانش فنی
 مواد و ملزومات مصرفی

Cell Line تهیه 

محل استقرار
تضمین بازار و سرمایه گذار

زیرساخت فنی و اداری
منتورشیپ 

آموزش
پرسنل )تکنیسین و با تجربه(

شرح مراحل اجرایی

تیــم فنــاور در فـــرآیند 
ــه  ــرار گرفت ــتاب دهی ق ش
مشـــارکت  قـــرارداد  و 
ــس از  ــود. پ ــم می ش تنظی
دســتیابی بــه فنــاوری، تیــم 
ــه  ــرح را ب ــاز ط ــاور امتی فن
ــد  ــذار می کنـ ــیس واگ پرس
ــاز  ــود وارد ف ــیس خ و پرس
تولیــد می شــود. در ایــن 
ــع پرسـیـس  مـدل ، در واقـ
خــود بــه عنــوان مـــشتری 
فنــاوری بــه دســـت آمـــده 
وارد کـــار مـــی شود و تیــم 
فنــاور،  فنــاوری بدســت 
آمــده را بــه پرســیس ژن 
بــازی  از  و  می فروشــد 

می شــود. خــارج 

محل استقرار
تضمین بازار و سرمایه گذار

زیرساخت فنی و اداری
منتورشیپ 

آموزش
پرسنل )تکنیسین و با تجربه(

تسهیم دستاوردها

دانــش فنــی فنــاوری ایجــاد 
ــده و  ــذاری ش ــده ارزش گ ش
ــارکت  ــرارداد مش ــق ق مطاب
تنظیــم شــده در مرحلــه 
شتـاب دهـــی، سـهـم تیـم 
فناور پـرداخـــت مـــی شود. 
پرســیس ژن فنــاوری ایجــاد 
ــوه  ــد انب ــه تولی ــده را ب ش

می رســاند.

مدل 3

پرسیس ژن؛  
مشتری فناوری

تیــم فنــاور پــس از دســتیابی 
ــی را  ــش فن ــاوری، دان ــه فن ب
ــد و  ــیس ژن می فروش ــه پرس ب
ــه تولیــد  پرســیس ژن اقــدام ب

می کنــد. دارو 

 طراحی
فرآیندها

دستیابی به 
تکنولولوژی

تولید 
نیمه صنعتی

تولید انبوه 
)Scale up(

پروژه های 
برون سپاری
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مدل چهارم، جذب سرمایه برای شتاب دهی تیم های فناور را نشانه گرفته است. در این مدل، سرمایه گذار به واسطه شناخت 
و اعتمادی که به پرسیس ژن دارد، سرمایه ای را به وی می سپارد تا در پروژه های شتاب دهی سرمایه گذاری کند. صندوق 
سرمایه گذاری آرمانی و صندوق توسعه فناوری های نوین از جمله سرمایه گذارانی هستند که به پرسیس ژن در جایگاه ناظر 
فنی و آشنا به بازار اعتماد کرده اند. قبل از شروع هر پروژه، قراردادی بین سرمایه گذار، پرسیس ژن و گروه فناور منعقد 

می شود و در آن سهم هر طرف تعیین می گردد. 
شایان ذکر است در این مدل همکاری نیز، نظارت بر فرآیندها و همچنین، رعایت استانداردهای اختصاصی پرسیس ژن 
همچون سایر مدل ها به خوبی مدنظر قرار می گیرد تا نرخ موفقیت پروژه را به حداکثر رساند و بدین ترتیب، بازده 

سرمایه گذاری مناسبی را برای نهادهای سرمایه گذار و تیم های فناور درگیر فراهم آورد. 
پروژه های شرکت  آتین ژن راد و شرکت سپهر داروی فرجام از جمله پروژه هایی هستتند که از روش مذکور برای تأمین 

مالی و توسعه فرآیند شتاب دهی بهره گرفته شده است.

مدل 4: قرارداد سرمایه گذاری

محل استقرار
تضمین بازار و سرمایه گذار

زیرساخت فنی و اداری
منتورشیپ 

آموزش
پرسنل )تکنیسین و با تجربه(

آورده پرسیس ژن
 محل استقرار

 تضمین بازار و سرمایه گذار
 زیرساخت فنی و اداری

 منتورشیپ 
 آموزش
 پرسنل

 نظارت فنی برای سرمایه گذار

آورده تیم فناور

آورده سرمایه گذار)حقیقی/حقوقی(

 تیم و منابع انسانی فناور
 دانش فنی

 مواد و ملزومات مصرفی
Cell Line تهیه 

 سرمایه الزم برای تأمین 
مواد و ملزومات مصرفی

محل استقرار
تضمین بازار و سرمایه گذار

زیرساخت فنی و اداری
منتورشیپ 

آموزش
پرسنل )تکنیسین و با تجربه(

شرح مراحل اجرایی

مــــــدل،  ایـــن  در 
سرمایـــه گذاران )حقیقــی 
یــا حقوقــی( صـــرفا منابــع 
ــاز پروژه های  ــورد نی ــی م مال
ــن  ــود را تأمی ــی و موج فعل
ــن مــدل، در  می کننــد. در ای
ــع پرســیس ناظــر فنــی  واق
ــت و  ــذار اس سـرمـایـه گـ
ــتوانه  ــه پش ــرمایه گذار ب س
ــیس ژن در  ــه پرس ــاد ب اعتم
ــروژه ها سرمـایـه گـذاری  پـ

. می کنــد
صنــدوق آرمانــی و صنــدوق 
ــن  ــای نوی ــعه فناوری ه توس
از جملــه نهادهــای حقوقــی 
ــند. ــه می باش ــن زمین در ای

تسهیم دستاوردها

طــی قــرارداد مـشـارکت،  
سـرمـایـه گــذار بخشـی از 
قبـال  در  را  پـروژه  عایـدی 
سـرمایه گذاری طلـب می کند. 

 طراحی
فرآیندها

دستیابی به 
تکنولولوژی

تولید 
نیمه صنعتی

تولید انبوه 
)Scale up(

پروژه های 
برون سپاری

مدل 4

قرارداد 
سرمایه گذاری

ســرمایه گذاران )حقیـقـــی یــا 
حـــقوقی( صرفــا منابــع مالــی 
ــی  ــای فعل ــاز پروژه ه ــورد نی م
ــد. ــن می کنن ــود را تأمی و موج
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مدل پنجم در واقع کمک به سایر نهادها و شرکت ها برای توسعه نوآوری داروهای زیستی آن هاست که البته یکی از راه های 
پرسیس ژن برای خلق درآمدبه شمار می رود. در این مدل، پرسیس ژن با توجه به زیرساخت های فنی تخصصی و نیروی 
انسانی کارآزموده خود، قراردادهایی به منظور ارائه خدماتی مشخص به مرجع بیرونی منعقد می کند. تیم های فناورطرف 
قرارداد بیش از آنکه درگیر فرآیند شتاب دهی برای توسعه محصوالت خود شوند، از خدمات فنی و مشاوره های تخصصی 

پرسیس ژن بهره مند می شوند که توسط کارکنان این شتاب دهنده انجام می شود. 
در این نوع قرارداد پیمانکاری، بین پرسیس ژن و مرجع بیرونی برون سپار، کار مشخصی تعریف می شود و مطابق مفاد 
قرارداد، خروجی های به دست آمده به شرکت برون سپار تحویل داده شده و مبلغ قرارداد تسویه می گردد. پرسیس ژن با 
وجود سرمایه گذاری برای تربیت نیروهای متخصص، به منظور کمک به صنعت، مشکلی در انتقال نیروهای متخصص 
خود به شرکت مقصد ندارد. همکاری در پروژه های شرکت های پادراسرم، مدوک زیست دارو و همچنین، نوین دارو در 

قالب این مدل همکاری و مشارکت انجام شده است.

مدل 5: قرارداد پیمانکاری

محل استقرار
تضمین بازار و سرمایه گذار

زیرساخت فنی و اداری
منتورشیپ 

آموزش
پرسنل )تکنیسین و با تجربه(

آورده پرسیس ژن

 دانش فنی انجام پروژه
 زیرساخت الزم برای انجام پروژه

 منابع و مواد مورد نیاز برای 
انجام پروژه

 پرسنل

آورده برون سپار
 تعریف پروژه

 منابع مالی انجام پروژه

محل استقرار
تضمین بازار و سرمایه گذار

زیرساخت فنی و اداری
منتورشیپ 

آموزش
پرسنل )تکنیسین و با تجربه(

شرح مراحل اجرایی
کار  قـرارداد،  نـوع  ایـن  در 
تـیــم های  از طــریق  نــه 
فنـاور، بلکه توسـط پرسـنل 
متـخصــص خود پرسیس ژن 
اسـاس  بـر  می شـود.  انجـام 
بـا  مـعــین  قـرارداد  یـک 
مرجـعی بـیــرونی، پرسیس 
بـرای  را  مشــخصی  تعهـد 
دسـتیابی بـه یـک فنـاوری 
یـا تولیـد محصولی مشـخص 
متعهـد  معیـن  مقـداری  بـه 
مـی شــود و بـا نـیــروهای 
را  پـروژه  خـود،   متخصـص 
بـه انجــام رسـانده و پس از 
پایان  تعهـد، همـکاری  انجام 

. بـد می یا

محل استقرار
تضمین بازار و سرمایه گذار

زیرساخت فنی و اداری
منتورشیپ 

آموزش
پرسنل )تکنیسین و با تجربه(

تسهیم دستاوردها

پـیـمـانــکاری  قــراردادی 
و  پـرسـیــس ژن  مـیــان 
برون سـپار،  بیرونی  مـرجــع 
کار مشخصی تعریف، انجــام و 
نهایی مـی شود و مـطابق مفاد 
قـرارداد، خروجی های بدسـت 
آمـده بـه شـرکت برون سـپار 
تحویـل داده شـده و مبــلغ 

می گـردد. تسـویه  قـرارداد 
وجــود  بــا  پـرسـیـــس 
سرمـایـه گــذاری تـربـیـت 
به منظور  نیروهای مـتخصص، 
کمک بـه صنعت، مشـکلی در 
انتقـال نـیــروهای متخصص 
خود به شرکت مقــصد ندارد.

مدل 5

قرارداد پیمانکاری

پرسنــل پرسیــس ژن، طــی 
بـرای خروجی  معین  قـراردادی 
مشـخص، خدماتی را به مرجعی 

بیرونـی ارایـه می دهنـد.

تولید 
نیمه صنعتی

تولید انبوه 
)Scale up(

پروژه های 
برون سپاری

 طراحی
فرآیندها

دستیابی به 
تکنولولوژی



27

جهش ژن های دانش در زیست بوم نوآوری و کارآفرینی

برخی توانمندی های پرسیس ژن که منجر به بهبود فرآیند 
شتاب دهی می شوند، عبارت است از:

نیروی انسانی تحصیل کرده: به جرأت می توان گفت   •
یکی از توانمندی های اصلی شتاب دهنده پرسیس ژن، 
که  نفری  از 80  است؛  آن  انسانی متخصص  نیروی 
در پرسیس ژن کار می کنند، 40 نفر مدرک دکترا، ۳۳ 
نفر کارشناسی ارشد و 4 نفر کارشناسی دارند. این تیم 

توانمند ی های شتا ب دهنده پرسیس ژن

تحصیل کرده که با کار در  پرسیس ژن از تجربه عملی 
و اجرایی توسعه داروهای زیستی نیز بهره مند می شوند، 
نیاز  انسانی مورد  نیروی  بر تأمین تخصص و  عالوه 
پرسیس ژن، زمینه ای را برای تأمین نیروی متخصص 
فراهم  فناور  شرکت های  و  زیستی  داروهای  صنعت 
شتاب دهنده  اصلی  رسالت های  از  یکی  که  می آورند 

پرسیس ژن نیز به شمار می رود.

سایر %4

دکترا %50

کارشناسی %5

کارشناسی
ارشد %41

دکترا

کارشناسی ارشد

کارشناسی

سایر

توسعه سیستم ها: تجربه حرفه ای توسعه داروهای   •
زیستی نیازمند ایجاد سیستم های مورد نیاز همچون 
مدیریت دانش، مدیریت مستندات، مدیریت سیستم، 
است.   ... و  انحرافات  از  جلوگیری  اسناد،  حفاظت 
پرسیس ژن عالوه بر برخورداری از این توانمندی ها، 
شرکت های  در  را  سیستم هایی  چنین  توسعه  تجربه 

فناور به اشتراک می گذارد.

استانداردسازی: یکی از الزامات توسعه و تولید داروهای   •
زیستی، برخورداری از آخرین و بهینه ترین روش های تولید 
است. پرسیس ژن با توسعه دانش مرتبط در زمینه های فنی 
و مدیریتی، استانداردهای روز دنیا در توسعه و تولید داروهای 
زیستی را در فرآیندهای خود به کار گرفته است که از آن جمله 
 ISO 9001 ، می توان به   اخذ استانداردهای کیفی همچون؛

ISO 14001 ، GLP ، GMP ، OHSAS 18001 اشاره کرد.
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به  ورود  با  فناور،   تیم های  از  هریک  پروژه:  کنترل   •
فرآیند شتاب دهی در قالب ساختار دقیق کنترل پروژه 
)گانت چارت، Time Table( سازمان دهی می شوند که 
پیشرفت های مداوم تیم فناور از طریق برگزاری جلسات 
هفتگی با حضور تیم فنی و منتورهای پرسیس ژن و 
همچنین، نظارت های میدانی بر روی عملکرد هریک 

از تیم های فناور مورد سنجش و مداقه قرار می گیرد.
فعالیت های  ماهیت  به  توجه  با  ترویج:  و  تبلیغ   • 
پرسیس ژن، از شبکه ارتباطی متخصصان مرتبط، توان 
جلسات تخصصی اطالع رسانی و ارسال فراخوان های 

مراکز  و  متخصصان  جوامع  برای  شتاب دهی  دوره 
حرفه ای و دانشگاهی به منظور آگاهی بخشی جامعه 

هدف حداکثر بهره برداری به عمل می آید.
این  توانمندی  تمام  فنی  ابعاد  جانبی:  تسهیالت   •
امکانات جانبی همچون  ایجاد  و  نیست  شتاب دهنده 
برای  تفریحی  امکانات  و  تریا  کافه  ورزشی،  فضای 
کارکنان از جمله مواردی است که برای روحیه بخشی 
استفاده  مورد  کارکنان  برای  ایجاد محیطی جذاب  و 

قرار می گیرد.

نیروی انسانی تحصیل کرده
از 80 نفر نیروی انسانی مشغول 

به فعالیت در شتاب دهنده 
پرسیس،  40 نفر مدرک دکترا، 

33 نفر کارشناسی ارشد، 4 نفر 
کارشناسی و تنها 3 نفر مدرک 

کاردانی و پایین تر دارند.

استانداردسازی
اخذ استانداردهای کیفی الزم 
ISO 9001   و GLP همچون؛

تبلیغ و ترویج
تمرکز بر جلسات تخصصی اطالع رسانی 
و ارسال فراخوان های دوره شتاب دهی 

برای جوامع متخصصان و مراکز حرفه ای 
و دانشگاهی، با توجه به ماهیت متفاوت 

فعالیت های تخصصی

تسهیالت جانبی
ایجاد امکانات جانبی همچون 

فضای ورزشی، کافه تریا و 
امکانات تفریحی برای کارکنان

کنترل پروژه
ساختار دقیق کنترل 
پروژه )گانت چارت، 

Time Table( از 
طریق جلسات 

هفتگی با حضور تیم 
ارزیاب پرسیس ژن و 

همچنین، نظارت های 
میدانی بر روی عملکرد 
هریک از تیم های فناور

توسعه سیستم ها
ایجاد سیستم های 
مورد نیاز همچون؛ 

مدیریت دانش، 
مدیریت مستندات، 

مدیریت سیستم، 
حفاظت اسناد، 

جلوگیری از انحرافات 
و ...
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با توجه به اینکه صنعت بیوتکنولوژی در کشور جزو صنایع نوپا 
به شمار می آید، زیرساخت های الزم برای توسعه این زمینه 
به خوبی در کشور فراهم نیست. این زیر ساخت ها به اشکال 
گوناگون در مراحل مختلف کار در شتاب دهنده و تیم های فناور 
منجر به کاهش سرعت و گاهی متوقف شدن کار می گردد. از 

جمله این عوامل، می توان به موارد زیر اشاره کرد: 

مراحل پژوهش های اولیه برای محصوالت هدف در . ۱
شرکت های نوپا کامل نیست و گاه بعد از شروع فرایند 
شتابدهی اشکاالت اساسی در طرح ها مشاهده می شود.

با وجود اعالم نقش شتاب دهنده در توسعه شرکت های . 2
نوپا هنوز درک دقیقی از این موضوع در شرکت های 

حاضر در شتاب دهنده وجود ندارد.
شرکت های . ۳ در  هدف  محصوالت  اینکه  به  توجه  با 

دارویی  بازار  در  جدید  محصوالت  جزء  شتاب دهنده 
جهان به شمار می آید، تهیه نمونه های استاندارد از آن 

داروها چالش بسیار جدی می باشد.
تأمین برخی تجهیزات و مواد اولیه با توجه به شرایط . 4

تحریم ها و عدم ثبات نرخ ارز در برخی موارد سرعت 
کار را کاهش داده و متوقف نموده است.

محصوالت توسعه یافته توسط شرکت های نوپا نیاز . ۵
برخی  در  دارند.  صنعتی  تولید  جهت  سرمایه گذار  به 
از محصوالت، اعتماد متقابلی بین شرکت های نوپا و 

سرمایه گذاران داخلی به وجود نمی آید.
لحاظ . 6 از  گاه  نوپا  شرکت های  تشکیل دهنده  ترکیب 

اقتصادی امکان کار در شرایط ریسک پذیر را ندارند. 
صندوق های تأمین کننده سرمایه اولیه، ریسک پذیری 

کافی جهت جذب شرکت های نوپا را ندارند. 

موفقیت  نتیجه،  در  و  چالش ها  این  بر  آمدن  فائق  برای 
تیم های فناور حاضر در فرآیند شتاب  دهی پرسیس ژن داشتن 

ویژگی های کلیدی زیر ضروری است:

قبول شرایط کار تحت برنامه ریزی. ۱
سخت کوشی و تالش امیدوارانه. 2
فرهنگ کار تیمی. ۳

ما در پرسیس ژن با توجه به چالش های فرارو و ماهیت زمینه 
تخصصی، تیم های فناور را از طرق زیر حمایت می کنیم:

مشاوره دقیق توسط افراد باتجربه صنعت در شتاب دهنده . ۱
پرسیس ژن

و . 2 نیاز  مورد  الزامات  با  دست اندرکار  افراد  آشنایی 
استاندارد های الزم برای تولید محصول

پایه ریزی فرهنگ سخت کوشی و مقاومت. ۳
برنامه ریزی و ایجاد مدل جدید از توسعه فرآیندها مبتنی . 4

بر اصل شتاب دهندگی

فرهنگ غلبه بر چالش ها در پرسیس ژن
دکتر جعفرآقایی؛ مدیر تحقیق و توسعه شتاب دهنده پرسیس ژن
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مشخصات تیم ها و شرکت های حاضر در
فرآیند شتاب دهی پرسیس ژن

دستاوردهاپایانشروع  گروه محصولنام شرکت

مدوک زیست دارو

 پروتئین های مشتق از 
پایان مطالعات پایداری محصول، شروع 1395/08/011396/05/12پالسما

انتقال تکنولوژی

 پروتئین های مشتق از 
پایان مطالعات پایداری محصول، شروع 1395/08/011396/05/12پالسما

انتقال تکنولوژی

 پروتئین های مشتق از پادرا سرم
پایان انتقال تکنولوژی، شروع تولید صنعتی1396/04/011397/04/15پالسما

پایان فاز توسعه محصول، شروع مطالعات 1396/03/151397/12/22مونوکلونال آنتی بادیآرناژن فارمد
پایداری، جذب سرمایه جهت تولید صنعتی

در حال انجام مطالعات پایداری، جذب 1396/12/161397/7/26مکمل داروییآوین زیست کیمیا داده
سرمایه گذار برای تولید انبوه

پایان فاز توسعه محصول، شروع مطالعات 1396/01/151398/04/15مونوکلونال آنتی بادیرادین زیست فناور
پایداری، جذب سرمایه گذار برای تولید انبوه

پایان فاز توسعه محصول، شروع مطالعات 1396/06/011398/04/15مونوکلونال آنتی بادیرستاک ژن
پایداری، جذب سرمایه گذار برای تولید انبوه

پروتئین فناور پژوه
پایان فاز توسعه محصول، شروع مطالعات 1396/06/011397/12/01پروتئین نوترکیب 

پایداری

-1397/07/011398/07/01آنزیم های دارویی

پایان انتقال تکنولوژی، جذب سرمایه گذار 1396/04/201397/11/04مکمل پروتئینینیک پایا کارن فارمد
برای تولید انبوه

محصوالت دارویی ایمن واکسن
پایان انتقال تکنولوژی- تولید صنعتی1395/10/101397/04/03زیبایی و آرایشی

پایان مطالعات پایداری1396/04/171397/07/15آنزیم های دارویینانودارو

پایان انتقال تکنولوژی1397/05/011397/06/30واکسن انسانی نویان پژوهان زیست دارو

 پروتئین های مشتق از نوین داروی زیست فناور هراز
شروع مطالعات پایداری1396/10/251398/01/18پالسما

پایان انتقال تکنولوژی1396/09/011397/7/28مونوکلونال آنتی بادیزیست فناوری طاهاژن

فرآیند انتقال تکنولوژی1396/05/011397/11/28مونوکلونال آنتی بادیآرسیس زیست  دارو

اتمام مطالعات آزمایشگاهی-آغاز فرایندهای 1397/011/011399/02/01مونوکلونال آنتی بادیآتین  ژن راد
تحقیق و توسعه

اتمام مطالعات آزمایشگاهی-آغاز فرایندهای 1397/011/011399/02/01مونوکلونال آنتی بادیسپهر داروی فرجام
تحقیق و توسعه
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درصد
پیشرفت پروژه

مدوک زیست دارو )جذب سرمایه بخش خصوصی 
100%و احداث کارخانه تولید(

%100 پادرا سرم )جذب سرمایه بخش خصوصی و استقرار 
در مرکز رشد(

100%آرناژن فارمد )خروج از شتاب دهنده در سال 97(

%100 آوین زیست کیمیا داده )خروج از شتاب دهنده در سال 97(

%100 رادین زیست فناور )خروج از شتاب دهنده در سال 97(

%100 رستاک ژن )خروج از شتاب دهنده در سال 97(

100%پروتئین فناور پروژه )خروج از شتاب دهنده در سال 97(

%100 نیک پایا کارن فارمد )خروج از شتاب دهنده در سال 97(

%100 ایمن واکسن )خروج از شتاب دهنده در سال 97(

%100 نانو دارو )خروج از شتاب دهنده در سال 97(

%90 نوین داروی زیست فناور هراز )خروج از شتاب دهنده 
در سال 97(

%100 نویان پژوهان زیست دارو )خروج از شتاب دهنده در 
سال 97(

%30 سپهر داروی فرجام )خروج از شتاب دهنده در سال 98(

%90 زیست فناوری طاهاژن )خروج از شتاب دهنده در سال 97(

%80 آرسیس زیست دارو )خروج از شتاب دهنده در سال 98(

%35 آتین ژن راد )خروج از شتاب دهنده در سال 98(
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نمونه هایی از تیم های حاضر در فرآیند شتاب دهی پرسیس ژن

                         آرناژن فارمد

مشخصات 
اعضای شرکت 

)تیم( 

1. یگانه طالب خان )مدیر عامل(، دکترای بیوتکنولوژی پزشکی
2. لیال نعمت الهی )رئیس هیئت مدیره(، دکترای بیوتکنولوژی دارویی
3. پگاه نامدار، همکار، کارشناس ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی

4. درسا خراسانی زاده، همکار، کارشناس ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی

شرح فعالیت

با توجه به بازار جهانی رو به رشد و عدم وجود شکل دارویی مونوکلونال آنتی بادی حتی در 
فرمت وارداتی در ایران وبا توجه به روند رو به افزایش بروز بیماری های آرتریت روماتوئیدی در 
جهان و ایران و آمار غیررسمی ارائه شده مبنی بر شیوع 4 درصدی آرتریت روماتوئید در ایران 
و با در نظر گرفتن جمعیت کشور در حدود80 میلیون نفر و برآورد تقریبی حدود 3 میلیون نفر 
مبتال به این بیماری و همچنین، با توجه به اندیکاسیون این دارو در مورد سایر انواع آرتریت و نیز 
بیماری کولیت، به نظر می رسد تولید رده سلولی تولیدکننده آنتی بادی علیه این بیماری توجیه 
اقتصادی و درمانی داشته و سرمایه گذاری و برنامه ریزی در جهت تولید آزمایشگاهی و در ادامه، 

تولید  نیمه صنعتی و صنعتی این دارو در آینده  ارزشمند و سودآور خواهد بود.
و  طرح  مجریان  تجربیات  اساس  بر  توسعه،  و  تحقیق  طریق  از  محصول  این  تولید  فنی  دانش 
پشتیبانی و منتورشیپ شتاب دهنده پرسیس ژن صورت گرفت که با توجه به پیشینه علمی مجریان 
به  پرسیس ژن در یک فضای همکاری دوجانبه،  تیم حمایتی  تولیدی و صنعتی  و دیدگاه های 

کسب دانش فنی تولید این محصول منجر شد.

میزان 
سرمایه گذاری و 

نحوه تأمین آن

از  حمایت  صندوق  تسهیالت  ریال  میلیارد   3 که  ریال  میلیارد   10 حدود  سرمایه گذاری 
و  آرناژن  شرکت  از  سرمایه گذاری  طریق  از  ریال  میلیارد   7 و  زیست فناوری  سرمایه گذاری 

پرسیس ژن بوده است.

میزان اشتغال 
مستقیم و 
غیرمستقیم

در پروژه حاضر 4  نفر بوده که با تیم حمایتی پرسیس ژن )در بخش های پاالیش، QC و QA( به 
بیش از 10 نفر می رسد. 

چشم انداز 
شرکت )تیم(

به عنوان یک  پرسیس ژن،  با  تیمی قوی  نیز همکاری  و  از تجارب بدست آمده  بهره گیری  با 
شرکت تولیدی مستقل بتوان تمامی پروسه های تولید پروتئین های نوترکیب را انجام داد.
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                                 آوین زیست کیمیا داده 

مشخصات اعضای 
شرکت )تیم( 

1. سروش سرداری )مدیرعامل(: دکترای تخصصی علوم دارویی از کانادا
2. غزاله قوامی: کارشناسی ارشد سلولی و مولکولی

3.  رامین ابراهیمی: کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی میکروبی

شرح فعالیت

در راستای غلبه پایدار بر یکی از مهمترین نقاط ضعف اقتصاد کشور، یعنی فقدان خالقیت و 
نوآوری و ضعف فناوری بنگاه های اقتصادی، شرکت دانش بنیان آوین زیست کیمیا داده در 
سال 1393 تاسیس شد. این شرکت همکاری خود با شتاب دهنده پرسیس ژن را از سال 1395 

آغاز نمود. از زمینه های اصلی فعالیت شرکت می توان به موارد زیر اشاره نمود:
• طراحی و آنالیز دارو

• بهینه سازی فرآیند تولید محصوالت بیولوژیک
• سنتز و ساخت مولکول های شبه دارو و مواد اولیه دارویی طبیعی و سنتز

• عصاره گیری از منابع طبیعی زیست فعال
• آموزش، مشاوره و پیاده سازی اصول بهینه تولید در صنایع دارویی و زیست فناوری

میزان 
سرمایه گذاری و 

نحوه تأمین آن

5 میلیارد ریال سرمایه گذاری که 1/5 میلیارد ریال تسهیالت صندوق حمایت از سرمایه گذاری 
زیست فناوری و مابقی در قالب سرمایه گذاری شخصی تأمین شده است.

میزان اشتغال مستقیم 
4 نفرو غیرمستقیم

چشم انداز شرکت 
)تیم(

تبدیل دانش و تجربه به فرآیندها و فرآورده های مرتبط با بازار سالمت با اتکا بر توانایی و امکانات 
ملی
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                            رستاک ژن        

مشخصات 
اعضای شرکت 

)تیم( 

1. فاطمه دوامی )مدیرعامل(؛ دکترای بیوتکنولوژی دارویی
2. مژگان رایگانی؛ دکترای بیوتکنولوژی پزشکی

3. زهرا الهی؛ کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

شرح فعالیت

از  آن  تولید  فنی  دانش   که  است  درمانی  مونوکلونال  بادی  آنتی  شرکت  هدف  محصول 
شتاب دهنده  منتورشیپ  و  پشتیبانی  و  طرح  مجریان  تجربیات  اساس  بر  توسعه  و  تحقیق  طریق 
توسعه  فرآیند  بهینه سازی  طرح،  مجریان  پیشین  تجربیات  در  است.  گرفته  پرسیس ژن صورت 
سلول تولیدکننده آنتی بادی های منوکلونال وجود داشته که بصورت انتشاراتی از مقاالت، کتاب 
به این پیشینه و دیدگاه های تولیدی و صنعتی تیم حمایتی  با توجه  و ثبت اختراع وجود دارد. 
پرسیس ژن در یک فضای همکاری دوجانبه، دانش فنی تولید این محصول بدست آمده است و 

اکنون در مراحل توسعه قرار دارد.

میزان 
سرمایه گذاری و 

نحوه تأمین آن

از  حمایت  صندوق  تسهیالت  ریال  میلیارد   3 که  ریال  میلیارد   10 حدود  سرمایه گذاری 
سرمایه گذاری زیست فناوری و 7 میلیارد ریال از طریق سرمایه گذاری از شرکت رستاک ژن 

و پرسیس ژن بوده است.

میزان اشتغال 
مستقیم و 
غیرمستقیم

در پروژه حاضر 3 نفر بوده که امکان افزایش تا 7 نفر وجود دارد.

چشم انداز 
شرکت )تیم(

پروتئین های  تولید  پروسه  از  حلقه ای  به عنوان   Cell Line Developer شرکت  یک  به  تبدیل 
نوترکیب به ویژه آنتی بادی های منوکلونال
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فاطمه  و  عبادت  سعیده  احمدی،  مریم  احمدی،  سمیرا 
نعمت پور یک وجه مشترک داشتند: همگی عزم خود را 
جزم کرده بودند تا راهی متفاوت را برگزینند؛ 4 دانشجوی 
دوره Ph.D رشته زیست فناوری پزشکی انستیتو پاستور که 
سودای هیأت علمی شدن را به کناری نهادند و عزم کردند 
تا تخصص خود را عینیت بخشند. از همان سال های ابتدای 
امروز نخستین  را ریختند که  پایه های شرکتی  تحصیل، 
پروژه خود را پشت سر گذارده و علیرغم دشواری هایی که 
از ناحیه نظام اداری و دولتی همچون گمرک،  مجوز تولید،  
دارایی، بیمه و ...  با آن روبرو بوده اند، با انگیزه ای ستودنی 
چشم انداز روشنی را در فراروی خود می بینند و همین انگیزه 
گروهی را در کنار رهنمودهای راهگشای دکتر مهبودی و 

مجموعه پرسیس ژن کلید موفقیت خود می دانند. 
با  را  فعالیت خود  فناور  رادین زیست  دانش بنیان  شرکت 
کار بر روی آنتی بادی های منوکلونال آغاز نمود و این در 
حالی بود که بنیانگذاران این شرکت، نه تنها به زیرساخت 

پنجره ی امید به سوی
درمان بیماری های صعب العالج گوارشی

نگاهی به عملکرد شرکت رادین زیست فناور

مالی، اداری، فنی و آزمایشگاهی الزم دسترسی نداشتند، 
ابتدایی  مراحل  در  را  امکاناتی  چنین  کردن  فراهم  بلکه 
نمی دیدند.  خود  توان  در  وجه  هیچ  به  خود   کسب وکار 
افق های  پرسیس ژن،  شتاب دهنده  ایده  شکل گیری  با 
با  شد.  گشوده  انگیزه  با  جوانان  این  روی  بر  جدیدی 
تأسیس رسمی این شتاب دهنده، رادین زیست فناور یکی 
از نخستین شرکت هایی بود که وارد فرآیند شتاب دهی شد 
البته  و  آزمایشگاهی  اداری،  از تسهیالت  بهره مندی  با  و 
مالی، کار خود را بر روی تولید نوعی آنتی بادی مونوکلونال 
دستگاه  خودایمنی  بیماری های  درمان  برای  نوترکیب، 
آغاز  اولسراتیو2«  »کولیت  و  »کرون۱«  همچون  گوارش 
کرد. در این نوع بیماری ها، سیستم خودایمنی به دستگاه 
گوارش حمله می کند و باعث ناراحتی های مزمن در بدن 
بیمار می شود. در صورتی که بیمار به درمان های معمول 

Crohn .1

Ulcerative colitis .2
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به  توجه  با  استفاده می شود.  آنتی بادی ها  از  ندهد،  جواب 
قیمت جهانی بسیار زیاد داروهای آنتی بادی، این دارو به 
کشور وارد نمی شد و با دستیابی شرکت رادین زیست فناور 
به دانش فنی تولید این محصول، ایران و جامعه پزشکی 
کشور فرصت بهره مندی از این شیوه نوین و کارآمد درمانی 
را بدست می آورد. با توجه به فروش جهانی بیش از یک 
بازار  می شود  پیش بینی   )20۱7( دارو  این  دالری  میلیارد 
برای محصول  میلیون دالری در درون کشور  سالیانه ۵ 

مذکور وجود داشته باشد. 
با  زیست فناور  رادین  فنی، شرکت هایی همچون  منظر  از 
دستیابی به رده سلولی مناسب،  ماده اولیه مورد نیاز برای 
فراهم  را  زیستی  داروهای  تولیدکننده  بزرگ  شرکت های 
با توجه به سرمایه گذاری سنگین موردنیاز، به  می آورند و 
ندرت خود وارد فرآیند تولید دارو می شوند. شاخصه اصلی این 
شرکت ها که در سطوح پایین تر هرم تولید داروهای زیستی 
هستند، داشتن تخصص، تجربه و دانش فنی است و لذا، 
مدل درآمدی خود را بر مبنای فروش مواد اولیه و دانش فنی 

مورد نیاز شرکت های بزرگ دارویی قرار می دهند. 
کار با سفارش جمعیتی سلولی از یک شرکت آلمانی آغاز 
شد؛  با توجه به تخصص موجود در شرکت،  جمعیت سلولی 
خریداری شده در مراحل ابتدایی خود بود و بدین ترتیب 
از  زیادی  با شرکت های مشابه دیگر، بخش  مقایسه  در 

به رده  تا  انجام می شد  ایران  کار توسط متخصصان در 
سلولی مناسبی دست یابند که بیان سلولی قابل توجهی 
داشته باشد. نتیجه کامال رضایت بخش بود؛  دستیابی به 
با سلول های  مقایسه  در  برابری  تا سه  دو  تولید سلولی 
مشابه خریداری شده. سرعت دستیابی به فرآیند نیز در 
نوع خود شاخص بود و با کار فشرده تیم، که در روزهایی 
حتی به ۱4 ساعت هم می رسید، کار حداقل 2۵٪ زودتر 
از پروژه های مشابه به انجام رسید. این موضوع، ضمن 
اولیه،  تأمین مواد  صرفه جویی قابل توجه در هزینه های 
فرآیندی  ذی قیمت  فنی  دانش  کسب  برای  را  زمینه ای 
دارایی های  از  یکی  عنوان  به  اکنون،  که  آورد  فراهم 

اساسی شرکت به شمار می رود. 
شرکت رادین زیست فناور امروز با موفقیت، نخستین پروژه 
خود را به ثمر رسانده و موفق شده است با حاشیه سودی 
باال آن را به یک شرکت دارویی معتبر بفروشد. در ادامه 
فعالیت خود، این شرکت قصد دارد دانش فنی کسب شده 
در خصوص آنتی بادی های منوکلونال را برای شرکت های 
دیگر مورد استفاده قرار دهد. عالوه بر این، ضمن کار بر 
آنتی بادی ها، کار بر روی سلول های  از  روی نوعی دیگر 
غیر آنتی بادی را نیز شروع کند تا در آینده ای نزدیک، با 
سرمایه گذاری حاصل از فروش آن، فضا و تجهیزات مورد 

نیاز برای شرکتی مستقل را فراهم آورد.  
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پیوسته  دکترای  دانشجوی   4  ،۱۳92 سال  اواسط  در 
بیوتکنولوژی دانشگاه تهران گردهم آمدند تا طرحی نو را در 
صنعت زیست فناوری دارویی کشور رقم زنند که حاصل آن 
تولد شرکت نویان پژوهان زیست دارو بود. این تیم کوچک، 

پروژه محوری خود را کار بر روی واکسن HPV  قرار داد. 
ویروس پاپیلوم انسانی )HPV(   که از طریق ارتباط جنسی 
پاپیلوم  عفونت  یک  گرفتار  را  آلوده  فرد  می شود،  منتقل 
این  داشت.  خواهد  ادامه  سال ها  گاه،  که  می کند  انسانی 
خطر هم وجود دارد که سلول های دهانه رحم دستخوش 
تغییراتی گردند و اگر این سلول های تغییر یافته به موقع 
کشف و برداشته نشوند، ممکن است به سرطان دهانه رحم 
تبدیل شوند. واکسن HPV می تواند در برابر این ویروس 
مصونیت طوالنی مدت ایجاد کند. بنابراین، توصیه می شود 
بعضی کشورها حتی جمعیت  در  )و  مؤنث  کلیه جمعیت 
مذکر( قبل از سن بلوغ واکسن را دریافت کنند. این واکسن 
به صورت ملی و فراگیر در بیش از 80 کشور جهان انجام 
می شود و از این منظر، جزو پنج واکسن پراستفاده جهان به 
شمار می رود؛ چرا که می تواند از ابتال به بیماری خطرناک 
ترتیب،  بدین  و  نموده  جلوگیری  رحم  دهانه  سرطان 

هزینه های درمان را به نحو چشمگیری کاهش دهد. در 
ایران نیز با وجودی که این واکسن به دلیل وارداتی بودن، 
واکسن گرانی به شمار می رود، اما آمار استفاده رو به رشدی 
داشته است. در آمارنامه ۱۳9۵، مصرف 20 هزار دوز برای 
حاکی  سال ۱۳96  در  برآوردها  و  شده  ذکر  واکسن  این 
از مشکالت اساسی  از مصرف ۵0 هزار دوز دارد.  یکی 
فراروی استفاده فراگیر از این واکسن، قیمت نسبتا باالی 
هر  قیمت  می دهد،  نشان  برآوردها  که  آنگونه  است؛  آن 
نفر،   هر  و  دارد  بر  در  هزینه  یورو  حداقل ۱20  دارو  دوز 
به  است.  واکسن  دوز  سه  نیازمند  کامل  مصونیت  برای 
نظر می رسد با تولید این محصول در داخل کشور، بهای 
تمام شده حداقل تا 70 درصد کاهش یابد و این یعنی نرخ 

استفاده و فراگیری بیشتر. 
دستیابی به دانش فنی طراحی و تولید واکسن HPV در 
به  زیست دارو  پژوهان  نویان  شرکت  توسط   ۱۳9۳ سال 
عنوان طرح کالن ملی فناوری در معاونت علمی و فناوری 
وزارت  نظارت  با  تا  رسید  تصویب  به  جمهوری  ریاست 
شرکت  گردد.  مرتفع  زمینه  این  در  کشور  نیاز  بهداشت، 
نویان پژوهان با استقرار در پارک علم و فناوری دانشگاه 

گام هایی استوار در راه مصونیت
سراسری از سرطان های دهانه رحم

نگاهی به عملکرد شرکت نویان پژوهان زیست دارو
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تهران و استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه تربیت 
مدرس مراحل ابتدایی پروژه را به پیش برد و در ادامه نیز، 
با همکاری و تعامل با نهادهایی همچون شرکت آریوژن، 
نوآرژن  ادامه شرکت  در  و  کرج  و  تهران  پاستور  انستیتو 
و البته شتاب دهنده پرسیس ژن کار را به جایی رساند که 
وارد  اوایل سال ۱۳98  از  این واکسن  پیش بینی می شود 
قریب  اعتباری  با  طرح  این  اولیه  مالی  تأمین  شود.  بازار 
به 2۵ میلیارد ریال توسط معاونت علمی و فناوری انجام 
گرفت و تاکنون قریب به 70 میلیارد ریال برای اجرای این 
تا  پروژه سرمایه گذاری شده است که پیش بینی می شود 

پایان پروژه به ۱00 میلیارد ریال بالغ گردد.  
توسعه  فرآیند  شرکت،  تخصصی  آزمایشگاه  راه اندازی  با 
دانش فنی تکمیل شد و پروژه تقریبا از ابتدای سال ۱۳96 
انجام مطالعات  برای  اقدامات  و  قرار گرفت  تولید  فاز  در 
بالینی، اخذ مجوزهای الزم در سازمان غذا و دارو و ... آغاز 
گردید. در سال ۱۳96 برای خط تولید محصول با شرکت 
نوآرژن )یعنی ساختمان مجاور شتاب دهنده پرسیس ژن( به 
عنوان خط تولید قراردادی محصول قرارداد منعقد شد. با 
الزم  مجوزهای  اخذ  و  محصول  برای   GNP مجوز  اخذ 
جایی  به  پروژه  تیرماه ۱۳97  در  دارو،  و  غذا  سازمان  در 
رسید که محصول آماده تولید شد و در اینجا، همکاری با 
پرسیس ژن، به عنوان بازوی اجرایی و تولید آغاز گردید. در 
واقع نویان پژوهان زمانی وارد پرسیس ژن شد که کارها 
تا مرحله تولید پیش رفته بود و این، یکی از شاخصه های 

کار  یک  نیست  الزم  الزاما  که  است  پرسیس ژن  متمایز 
صفر تا صد در قالب آن شتاب دهنده انجام شود. طرح ها 
و  فراخور موضوع  به  باشد، می توانند  نیاز  که  در صورتی 
مرحله پیشرفت وارد فرآیند شتاب دهی شوند و از خدمات 
مورد نیاز خود بهره مند گردند. در حال حاضر، شرکت در 
پرسیس ژن  به  فناوری  انتقال  و  مستندات  تنظیم  مرحله 

برای اجرای مرحله نهایی خط تولید است. 
پژوهان  نویان  منحصربه فرد شرکت  ویژگی های  از  یکی 
در دستیابی به دانش فنی، تکیه بر فرآیندهای کلیدی و 
برون سپاری همه بخش های غیرراهبردی به شرکت های 
فناور  تیم  توسط  کار طراحی  اساس،  این  بر  بود.  بیرونی 
شرکت انجام گرفت و برای صرفه جویی در زمان و هزینه، 
پیمانکاری تولید به یک شرکت اروپایی واگذار شد. این الگو 
در مراحل بعدی و آتی پروژه نیز مدنظر است. برای مثال؛ 
شرکت نویان پژوهان به جای ایجاد خط تولید خود،  از خط 
تولید شرکت نوآرژن و برای تأمین نیروی انسانی و فرآیند 
تولید از همکاری شتاب دهنده پرسیس ژن در قالب قرارداد 

حق امتیاز محصول نهایی بهره می برد.  
در حال حاضر، شرکت نویان پژوهان تیمی متشکل از ۱4 
از تولید قرار دارد. چشم انداز  نفر است و در مرحله پیش 
  High Tech آتی شرکت تمرکز بر روی تولید واکسن های
واکسیناسیون  حوزه  در  کشور  نیاز  دارد  تالش  و  است 
و  متخصص  انسانی  نیروی  بر  تکیه  با  را  عمومی کشور 

فناوری بومی خود برآورده سازد.   
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مرهم دانش بر گزش طبیعت؛
از پادزهر جانوران سمی

تا تولید فرآورده های پالسمای انسانی
نگاهی به عملکرد شرکت پادرا سرم البرز



40

نگاهیبهتجربیاتشتابدهندهزیستفناوریپرسیسژن

نخستین تالش های ایران برای تولید پادزهرهای جانوران 
به سال ۱۳۳8 و تالش های مرحوم دکتر محمود  سمی 
لطیفی در موسسه واکسن و سرم سازی رازی باز می گردد 
پادزهر  تولیدکننده  اولین  ایران  ایشان،  تالش های  با  که 
جانوران سمی در منطقه می شود. با قرار گرفتن مؤسسه 
واکسن و سرم سازی رازی ذیل وزارت جهاد کشاورزی در 
سال های پس از انقالب و فاصله گرفتن از استانداردهای 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شکافی از منظر 
تولید محصوالت با کیفیت در زمینه پادزهرهای حیوانی در 
کشور احساس می شد. با چنین احساس نیازی، مطالعات و 
پژوهش های اولیه برای شکل دهی شرکتی فناور در این 

زمینه مدنظر قرار گرفت. 
دکتر قبادی، مدیرعامل پادرا سرم خود یکی از جلوه های 
شرکت های  با  پرسیس ژن  شتاب دهی  و  همکاری  فرآیند 
فناور است. ایشان تا پیش از آشنایی با شرکت پادرا سرم، 
تجربیات ذی قیمتی را در خصوص توسعه داروهای زیستی در 
شرکت های بزرگی همچون سیناژن اندوخته بود و با عملیاتی 
شدن ایده و تأسیس رسمی شرکت در اسفند ۱۳9۵، با توجه 
به دانش خود در خصوص فرآیند توسعه و تولید محصوالت 
زیستی به این شرکت می پیوندد. دکتر قبادی شکل گیری 

شرکت پادرا سرم را اینگونه برایمان روایت می کند:  
تیمی  با  و  دهه ۱۳90  اوایل  از  البرز  پادرا سرم  اولیه  ایده 
متشکل از 8 نفر از متخصصان رشته های مختلف همچون؛ 
و  دامپروری  شیمی،  مهندسی  داروسازی،  بیوتکنولوژی، 
جانورشناسی -که در زنجیره تولید پادزهر مورد نیاز بود- 
با سرپرستی دکتر اکبری،  استاد شناخته شده عرصه تولید 
پادزهرهای جانوران سمی در ایران و حتی جهان، با هدف 
ارتقای وضعیت تولید پادزهرهای جانوران سمی در کشور 
شکل گرفت. پادزهر عقرب و مارهای سمی، یکی از نیازهای 
اساسی ایران و جزو برنامه بهداشت عمومی کشور به حساب 
می آید و خریدار مستقیم آن وزارت بهداشت است. با توجه 
به متفاوت بودن گونه های مار و عقرب هریک از کشورهای 
جهان، هر کشور برای تولید پادزهر روش اختصاصی خود 
را دارد. ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست و روش های 

اختصاصی خود را برای تولید پادزهر توسعه داده است. 
چالش اساسی فرارو در این زمینه، تولیدی با کیفیت مطابق 
غذا  سازمان  تأیید  مورد  که  بود   GMP استانداردهای  با 
و دارو قرار گیرد. با توجه به عدم امکان واردات )به دلیل 

منحصربه فرد بودن گونه های جانوران سمی( از یک سو و 
نیاز کشور از سوی دیگر، شرکت پادرا سرم به فکر ایجاد 
زیرساختی برای تولید این دسته از محصوالت افتاد. پس 
از انجام کارهای مطالعاتی و پژوهش های اولیه، در ابتدای 
آمد. حال،  بر روی کاغذ به دست  اولیه  ایده  سال ۱۳9۵، 
برای تبدیل این ایده به نمونه اولیه آزمایشگاهی و دستیابی 
به حداقلی از محصول برای ارایه به سرمایه گذاران و جذب 
اعتبارات الزم، نیاز به ساختاری بود که امکانات، تجهیزات 
و تخصص الزم را در اختیار تیم فناور قرار دهد و این نقطه 
آشنایی با شتاب دهنده پرسیس ژن بود؛ زیرساختی مناسب 
و تیمی حرفه ای که با سرعتی باورنکردنی ایده اولیه روی 
کاغذ را به نمونه ملموس آزمایشگاهی تبدیل کردند. بدین 
ترتیب، با ورود شرکت پادرا سرم به شتاب دهنده پرسیس ژن 
در خرداد ۱۳96، مرحله ای از کار که در برنامه ریزی های اولیه 
زمانی بیش از یکسال برای آن اختصاص داده شده بود، با 
یک تالش گروهی متخصصان پرسیس ژن و تیم فناور پادرا 
سرم در کمتر از سه ماه محقق گردید. محصول نهایی تولید 
شده از لحاظ کیفی نیز، در مقایسه با نمونه های موجود در 
بازار، بسیار باکیفیت تر، با خلوص باالتر و اثربخشی بیشتر 
بود که در عین حال راندمان فرآیند را چه از منظر اقتصادی 
برای خود شرکت و چه از منظر زیست محیطی برای تولید با 
تعداد مار و عقرب کمتر به نحو چشمگیری افزایش می داد. 
بررسی های عملی روش تولید بهینه شده در این فرآیند، 
افزایشی حداقل 20 درصدی در راندمان را نشان می دهد. 
البته این پایان همکاری نبود؛ پرسیس ژن تا مراحل پایانی 
تولید محصول با پادرا سرم همکاری داشت. همکاری در 
طراحی و راه اندازی خط تولید، تهیه مستندات مورد نیاز و 
در نهایت، افزایش تولید از مقیاس آزمایشگاهی 200 سی 
سی به تولید نیمه صنعتی 200 لیتر از جمله خدماتی بود که 
پرسیس ژن برای به ثمر رسیدن این شرکت به انجام رساند.

دکتر قبادی معتقد است مهمترین چیزی که پرسیس ژن 
این  در  حاضر  فناوران  فوق العاده  تخصص  ورای 
توانستن  خوب  حس  می دهد،  شرکت ها  به  شتاب دهنده 
نوآوری  از  نهراسیدن  و  ریسک پذیری  پرسیس ژن  است. 
را به شرکت ها می آموزد. فناوران در این شتاب دهنده یاد 

می گیرند تا چگونه حرفه ای باشند. 
نفر   ۱۵ از  متشکل  شرکتی  اکنون  سرام  پادرا  شرکت 
متخصص رشته های مختلف با میانگین سنی حداکثر ۳0 
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صنعتی  در شهرک  بهنوجن  رشد  مرکز  در  مستقر  سال، 
نظرآباد است. این شرکت با تولید سه محصول »اسکوفب« 
ظرفیتی  )پادزهر6   »6 »اسنفب  عقرب گزیدگی(،  )پادزهر 
مارگزیدگی مخصوص استان های خراسان شمالی، جنوبی 
و رضوی(  و »اسنفب ۵« )پادزهر ۵ ظرفیتی مارگزیدگی 
سایر مناطق کشور( در مناقصه سال ۱۳97 وزارت بهداشت، 
۵0 درصد سهم بازار تولید پادزهرهای جانوران سمی کشور 
را به خود اختصاص داده است. این شرکت درصدد است در 
سال آتی با معرفی اسنفب ۳ )پادزهر ۳ ظرفیتی مارگزیدگی 
 ۱۱0 بازار  از  بیشتری  سهم  کشور(  جنوبی  مناطق  برای 
میلیارد ریالی تولید پادزهرهای جانوران سمی را از آن خود 
کند. این شرکت ظرفیت خالص سازی ۱0 هزار لیتر پالسما 
میانگین،  طور  به  خالص سازی  از  میزان  این  که  دارد  را 
در  این  می شود.  پادزهر  ویال  هزار   400 تولید  به  منجر 
حالی است که نیاز کل کشور در این زمینه ۱00 هزار ویال 
می باشد. با توجه به اینکه تنها ایران و عربستان توانمندی 
تولید پادزهر مازاد ظرفیت خود در منطقه را دارند، مطابق 
برنامه ریزی های صورت گرفته این ظرفیت مازاد به صادرات 
به کشورهای مجاور همچون عراق، پاکستان، افغانستان و 
قطر اختصاص خواهد یافت که خصوصیات جانوران سمی 
شبیه ایران دارند. در فاز نخست، کشور عراق با بازاری بزرگتر 
از ایران )۱60 هزار ویال در سال(  به عنوان مقصد نخست 
صادراتی انتخاب شده است که از طریق شرکت در مناقصه 

سال جاری این کشور پیگیری خواهد شد. 
برای دستیابی به این میزان از تولید، تاکنون بالغ بر 200 
میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است. تمامی این سرمایه 

توسط سرمایه گذاران شخصی و فعاالن بازار زیست فناوری 
دارویی کشور انجام شده و این شرکت تاکنون از هیچگونه 
وام بانکی یا تسهیالت دولتی در تأمین سرمایه خود استفاده 

نکرده است. 
چشم انداز آتی شرکت را در سه گام می توان برشمرد؛ در 
گام نخست، پادرا سرم تأمین نیاز پادزهر جانوران سمی 
دوم،  گام  در  است.  گرفته  را هدف  منطقه  و  کشور  در 
این شرکت قصد دارد تا حیطه کاری خود را ورای تولید 
همچون؛  پادزهرها  انواع  تولید  به  جانوری  پادزهرهای 
پادزهر بیماری های دیفتری، بوتولینوم توکسین و هاری 
از  اعم  پادزهر  تولید  سبد  تکمیل  با  و  دهد  گسترش 
به  زمینه  این  در  را  کشور  بیماری ها،  و  سمی  جانوران 
در  و  نهایی  گام  در  برساند.  و صادرات  خودکفایی  مرز 
تجربه  با  است  درصدد  شرکت  این   ،۱400 سال  افق 
ویروسی  نگرانی های  مهار  خصوص  در  شده  اندوخته 
بومی  روش های  طریق  از  حیوانی  پالسمای  زمینه  در 
برای  هم اکنون  که  شده  گرفته  کار  به  فناوری های  و 
با  است،  آمده  فائق  آن  بر  جانوران سمی  پادزهر  تولید 
فرآورده های  آلودگی  مورد  در  کشور  نگرانی های  رفع 
فرآورده های  روی  بر  کار  را  تمرکز خود  انسانی،  خونی 
افق چشم انداز  در  بنابراین  دهد.  قرار  انسانی  پالسمای 
از  مشتق  موردنیاز  فرآورده های  کل  تأمین  سرم،  پادرا 
پالسما اعم از حیوانی یا انسانی هدف گرفته شده است. 
هدفی بزرگ که با توجه به راه پیموده شده توسط این 

شرکت، چندان دور از دسترس نمی نماید. 
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پاالیشگاهی برای تزریق زندگی
در کالبد ایران

نگاهی به عملکرد شرکت مدوک زیست دارو

دکتر بردیا فرزام فر را باید از نسل متخصصان تحول آفرین 
همان  نسل  برشمرد.  کشور  دارویی  پزشکی  عرصه 
متخصصانی که با ورود خود، جریانی از دانش و فناوری 
تولید داروهای زیستی را برای کشور به ارمغان آوردند. دکتر 
و دکترای تخصصی  داروسازی )۱۳72(  فرزام فر دکترای 
بیوشیمی پزشکی )۱۳8۱( خود را در دانشگاه علوم پزشکی 
تهران به پایان رسانده است. در سال ۱۳76 به همراه جمعی 
از متخصصان زیست فناوری راهی کوبا شد تا فرآیند تولید 
GMP و دانش فنی تولید واکسن هپاتیت B را کسب کند و 
برای کشور به ارمغان آورد. بازگشت او و سایر متخصصان 
اعزام شده مبدأ تغییرات شگرفی شد که دستاوردهای امروز 
کشور در عرصه داروهای زیستی را موجب شده است. در 
سال ۱۳86، نهال شرکت نوآوری زیستی گویا را با هدف 
کشت  محیط های  تأمین  برای  کشور  راهبردی  نیاز  رفع 
تنومندی  درخت  این شرکت  امروز،  و  نهاد  بنیان  سلولی 
واردات  از  بی نیاز  عرصه  این  در  را  کشور  که  است  شده 
کرده است. دکتر فرزام فر برایمان از داستان پرفراز و نشیب 
مدوک زیست دارو می گوید. در نگاهش، عشق به توسعه 
از  پردردی  دل  اگرچه  می زند،  موج  کشور  شکوفایی  و 
بعضی نامالیمات دارد؛ ناکارآمدی دستگاه ها و شرکت های 
دولتی در زمینه توسعه فناوری های جدید، اتخاذ تصمیمات 
عدم  کالن،  مدیریت  عرصه  بی ثباتی  و  غیرکارشناسی 
حمایت به موقع دستگاه های اجرایی و بوروکراسی ناکارآمد 

دولتی، ورود غیرکارشناسانه شرکت های بزرگ خصولتی در 
عرصه دارویی و البته، سودجویی های جریانات غیررسمی 
در عرصه دارویی کشور. با این حال، با عالقه از پیگیری 
کارها برای ورود قدرتمند در عرصه فرآورده های مشتق از 

پالسما می گوید.
نخستین جرقه های تولید فرآورده های مشتق از پالسما به 
سال ۱۳۵4 باز می گردد و علیرغم توفیقات ابتدایی، تاکنون 
 IVIG کشور موفق به تولید فرآورده هایی همچون آلبومین و
در مقیاس صنعتی در کشور نشده است. روش معمول تأمین 
این فرآورده ها در حال حاضر، انتقال پالسمای انسانی به خارج 
کشور و واردات محصول نهایی است. با در نظر گرفتن چنین 
چالشی در کشور، دکتر فرزام فر اراده نموده است شرکتی را 
فرآورده های  داخلی  تولید صددرصد  رویای  که  نهد  بنیان 
خونی را در کشور تحقق بخشد. او خود درباره زمینه های 

اولیه شکل گیری مدوک زیست دارو چنین می گوید: 
» به نظر من، کشور دو پروژه کالن در حوزه سالمت را به 
خود بدهکار است: یکی، خودکفایی در تولید واکسن ها که 
از زمانی خیلی دور،  شاید دهه ۳0 و 40 شمسی در ایران 
آغاز شده و هنوز به طور کامل محقق نشده است؛ دیگری 
پروژه فرآورده های مشتق از پالسما که از اواخر سال ۱۳۵4 
در ایران آغاز شد، ولی تاکنون در مقیاس وسیع صنعتی 
تولید نشده است. پس من با خود عهد کردم که اگر کاری 
را باید انجام دهم، این دو موضوع است. عنوان شرکت خود 
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 + )Medical گویای این ایده است؛ »ِمد« )حروف نخست
».)Vaccine َوک« )حروف نخست«

دکتر  پیشنهاد  به  و  سال ۱۳8۳  از  چشم اندازی،  چنین  با 
سبحان،  داروسازی  شرکت  وقت  مدیرعامل  دیناروند، 
تولید  و  خونی  فرآورده های  پاالیشگاه  نهادن  بنیان  ایده 
فرآورده های مشتق از پالسما در ذهن دکتر فرزام فر شکل 
گرفت. این پیشنهاد با انتصاب دکتر دنیاروند به عنوان معاونت 
غذا و داروی وزارت بهداشت، مغفول ماند تا اینکه در سال 
۱۳92، در زمینی در مجاورت شرکت نوآوری زیستی گویا  
در خصوص  الزم  اقدامات  بهارستان،  صنعتی  شهرک  در 
آن پی گرفته شد. در سال ۱۳9۳، شرکت مدوک زیست 
دارو رسما تأسیس گردید تا در قالب آن، داروهای پزشکی و 
واکسن های مورد نیاز صنعت زیستی تولید شود. با این حال، 
به دلیل برخی تصمیمات در محیط صنعت تولید فرآورده های 
مشتق از پالسما در داخل کشور، برای 2 سال فعالیت شرکت 
متوقف شد. با تأسیس شتاب دهنده پرسیس ژن و به توصیه 
دکتر مهبودی مبنی بر همکاری میان پرسیس ژن و شرکت 
مدوک زیست دارو، فعالیت های جدی در این زمینه آغاز شد. 
بدین ترتیب، پروژه در مقیاس آزمایشگاهی در پرسیس ژن 
کلید خورد تا در صورت حصول موفقیت ،  افزایش مقیاس و  

توسعه خط تولید صنعتی مدنظر قرار گیرد. 
از لحاظ فنی،  فرآیند استحصال مشتقات از پالسما نوعی 
فرآیند پایین دستی است و از منظر جداسازی و خالص سازی 
پروتئین، شباهت هایی با پروتئین های نوترکیب دارد. البته 
باید به دو تفاوت عمده توجه نمود: در تولید آنتی بادی های 
در  می کند،  ایجاد  خود  را  پروتئین  پژوهشگر  منوکلونال 

پالسما،  از  مشتق  فرآورده های  خصوص  در  که  صورتی 
پروتئین در خون وجود دارد و این کار را آسان تر می کند؛ 
چرا که کار از یک مرحله جلوتر آغاز می شود. ولی سختی  
کار این است که حجم خیلی متفاوت است؛ در حالی که 
در پروتئین های نوترکیب، نیاز سالیانه کشور در مقیاس ۱0 
پالسما  مشتقات  زمینه  در  برآورده می شود،  گرم  تا ۱00 
مقیاس بسیار بزرگتر و حیطه کار کامال صنعتی است. برای 
تن  یک  کشور،   IVIG نیاز  کامل  جوابگویی  برای  مثال 

پالسما مورد نیاز است. 
با اجرای موفقیت آمیز پروژه در مقیاس آزمایشگاهی )در 
توسعه  و  تحقیق  تیم  توسط  پالسما(  لیتر   ۵0 مقیاس 
شتاب دهنده پرسیس ژن و نظارت تیم مدوک زیست دارو، 
به  با توجه  آغاز شد.  تولید  راه اندازی خط  برای  رایزنی ها 
آزمایشگاهی  توسعه  فرآیند  در  شده  ایجاد  فنی  دانش 
راهنمایی های  و  همکاری  پرسیس ژن  تیم  محصول، 
چیدمان  تولید،  خط  طراحی  زمینه  در  راهگشایی  بسیار 
نحوه  و  اجرایی  فلوچارت  ترسیم  دستگاه ها،  و  تجهیزات 
تکمیل مستندات موردنیاز برای راه اندازی کارخانه به تیم 
مدوک زیست دارو ارایه کردند. دکتر فرزام فر در خصوص 

همکاری های شتاب دهنده پرسیس ژن چنین می گوید:
»کار مهمی که پرسیس ژن برای ما کرد این بود که ایده ای که 
در ذهن ما بود را به واقعیتی عملیاتی تبدیل کرد و با به نتیجه 
رساندن ایده، اثبات کرد که این کار شدنی است. این نقطه قوت 
شتاب دهنده پرسیس ژن است؛ نکته مهمی که پرسیس ژن دارد 
تمرکز بر R&D است و این تمرکز موجب شده است که خیلی 
قوی تر و همه جانبه تر کار کنند. من به عنوان یک تولیدکننده، 
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وقتی یک شرکت داروسازی راه اندازی می کنم، بخش های 
مختلفی را مدنظر دارم و تنها بر یک جنبه خاص تمرکز ندارم. 
وقتی یک نهاد تخصصی در یک موضوع خاص تمرکز ایجاد 
می کند، بسیار بهتر و کارشناسی تر می تواند مسأله را حل کند.«

استراتژیکی  محصوالت  پالسما،  از  مشتق  فرآورده های 
هستند که در حدود ۱0 تا ۱۵ درصد ارزبری دارویی کشور 
ارسال  واردات مستقیم محصوالت و چه چرخه  را ـ چه 
پالسما و واردات فرآورده ـ به خود اختصاص داده است. 
عالوه بر این،  این محصوالت در فهرست پدافند غیرعامل 
نیز قرار دارند؛ چرا که در شرایط بحرانی همچون حمله 
بیولوژیک یا وقوع سیل و زلزله به شدت مورد نیاز هستند. 
مطابق برنامه ریزی های انجام شده، در فاز نخست پروژه 
تولید آلبومین و IVIG، دو محصول استراتژیک و اصلی 
مشتق از پالسما در دستور کار قرار گرفته است. در فاز دوم، 
فاکتورهای انعقادی خون همچون فاکتور هشت و نه ـ که 
برای بیماران هموفیلی استفاده می شود ـ در برنامه تولید 
قرار دارد. از منظر اقتصادی، 90 درصد ارزش افزوده حاصل 
از آلبومین و IVIG، ۱0 درصد فاکتور هشت است و فاکتور 
نه نیز ارزش اقتصادی ندارد؛ بلکه به عنوان یک محصول 
جانبی در فرآیند، تولید و عرضه می شود. چشم انداز پروژه 
نیز ورود به عرصه تولید فاکتورهای هایپر  بلند مدت  در 

ایمیون۱ همچون آنتی بادی های ضد هاری است. 
ظرفیت تولید در فاز نخست، در حدود ۱۵0 هزار لیتر است. 
این در حالی است که ظرفیت مورد نیاز کشور برای آلبومین 
در کشور، یک میلیون لیتر و IVIG حدود 600 هزار لیتر 

Hyper Immune Factors .1

است. بنابراین، چشم انداز روشنی برای افزایش مقیاس تا 
رسیدن به خودکفایی و در نتیجه، صرفه جویی ارزی هرچه 

بیشتر در کشور وجود دارد.
پیش بینی سرمایه گذاری مورد نیاز این پروژه 600 میلیارد 
ریال بوده است که قریب به ۳00 میلیارد ریال آن توسط 
شرکت نوآوری زیستی گویا و سرمایه گذاران فعال در حوزه 
فرآورده های پالسما و داروهای زیستی برنامه ریزی شده 
مقرر  طرح،  تکمیل  برای  نیاز  مورد  اعتبار  مابقی  است. 
نوآوری و شکوفایی  از صندوق  با دریافت تسهیالت  بود 
به انجام برسد که علیرغم پیگیری های به عمل آمده با 
مخالفت صندوق در آخرین لحظات روبرو شد و در حال 
از صندوق توسعه ملی  اعتبارات  پیگیری دریافت  حاضر، 
مدنظر قرار گرفته است. البته با توجه به نوسانات به وجود 
آمده در نرخ ارز،  دست اندرکاران مقیاس پروژه را کوچکتر 
برآورد  گردد.  وقت محقق  اسرع  در  راه اندازی  تا  کرده اند 
می شود اجرای پروژه مذکور، حداقل ۵0 میلیون یورو در 
سال صرفه جویی ارزی برای کشور در بر خواهد داشت که 
با توجه ظرفیت بسیار زیاد برای توسعه مقیاس، پیش بینی 

می شود به سرعت افزایش یابد.
پیشرفت پروژه در حوزه تولید مواد اولیه بیش از 80 درصد 
تولید و  راه اندازی خط  است، ولی در بخش داروسازی و 
بسته بندی،  به دلیل تأمین نشدن اعتبارات، پیشرفت قریب 
به ۵0 درصد بوده است. پیش بینی می شود در فاز نخست 
۱۱0 نفر اشتغال نیروهای تحصیل کرده و در کل پروژه، 

بالغ بر ۳۵0 نفر اشتغال مستقیم ایجاد شود.
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مسیر پرفراز و نشیب تولید داروهای زیستی در ایران1
اولین تالش ها در تولید زیست داروها از سوی شرکت های 
غالب بازار وقت، یعنی سازمان های دولتی و شبه دولتی، 
صورت گرفت. تالش هالل احمر و سپس شرکت شفای 
بندرگز برای دستیابی به فناوری تولید آنتی بیوتیک ها با 
روش زیست فناوری و تالش شرکت داروپخش برای تولید 
واکسن هپاتیت B از جمله اولین تالش ها در کشور بود. این 
شرکت ها با بهره گیری از روش »بسته کامل« که روش 
غالب دستیابی به فناوری در دوره ظرفیت تولید بود، اقدام 
البته  به انتقال فناوری از شرکت های اروپایی نمودند که 
فناوری  انتقال  فرآیند  از تکمیل  قبل  فعالیت ها  این  همه 
این روش، شرکت ها توجه کمی به  شکست خوردند. در 
دستیابی به دانش فناورانه تولید داشتند و سعی می کردند 
به  آن(  از  استفاده  دانش  و  تجهیزات  )شامل  را  فناوری 
شرکت های  مهندسان  حضور  طریق  از  و  یکجا  صورت 
از سریع ترین مسیر  و  آورده  به دست  فناوری  تامین کننده 
ممکن به تولید برسند. در واقع، این اولین بار بود که این 
شرکت ها می خواستند از این روش در دستیابی به توانمندی 

تولید ماده موثره داروئی )API( استفاده کنند. 
یکی از چالش های دستیابی به فناوری در این روش این 
)برای  شرکت ها  به  را  باالیی  هزینه  یک سو،  از  که  بود 

خریداری این بسته ها( تحمیل می کرد و از سوی دیگر، 
به دالیل متعددی، بسیاری از تأمین کنندگان اروپایی از 
انتقال فناوری هایی با تجهیزات پیشرفته )با کاربرد دوگانه 
نظامی ـ غیر نظامی( خودداری می کردند. از نکته دیگر، 
ساختار شرکت های تولیدِی دولتی بود که امکان »آزمون 
را  پیچیده تر  فناوری های  به  دستیابی  در  شکست«  و 
با »اگر  این جنس، خیلی زود  از  فعالیت هایی  نمی داد و 
این  در  می شد.  مواجه  نظارتی  دستگاه های  اما«های  و 
پروژه های  در  کمی  بسیار  نقش  نیز  دانشگاه ها  دوره، 
مهم ترین  و  می کردند  بازی  جدید  فناوری های  توسعه 
برای  داروساز  و  کارشناس  نیروی  تأمین  آن ها،  نقش 
یکی  در  تنها  بود.  داروسازی  شرکت های  در  استخدام 
نام »مرکز تحقیقات ژنتیک و  از مؤسسات پژوهشی به 
زیست فناوری« تالش هایی برای دستیابی به دانش تولید 
هورمون رشد انجام شده  بود که این فعالیت نیز در همان 
در سطح یک  فعالیت  این  که  آنجا  از  متوقف شد.  ابتدا 
مرکز پژوهشی در حال انجام بود، تالش های عمیق تری 
در دستیابی به دانش فناورانه انجام شد؛ اما این فعالیت 
و  فنی  مختلف  پیچیدگی های  با  مواجه شدن  بواسطه 

تنظیم گری به سرانجام نرسید و متوقف گردید.   

۱. مطالب این بخش، تخلیصی برگرفته از مرجع زیر است:
»گزارش طرح یکپارچه سازی سیاست های صنعتی، تجاری و فناوری در صنعت داروهای زیستی ایران، ۱۳96، مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، تهران«
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1382

1387

1392

1395

1385

1393

1391

آغاز همكاری سیناژن با انستیتو فرانهوفر 
به منظور  مشترك  تحقیقات  برای  آلمان 

تولید اینترفرون بتا یك آ  

اینترفرون  -  تولید دومین فرموالسیون 
بتا بانام رسیژن توسط سیناژن 

)گاما    ۱b اینـتـرفـرون  گـامـا  تولیـد   -
ایمونكس( توسط داروسازی اكسیر 

افـتــتــاح خــط تــولـیــد داروی   -
پگ فیلگراستیم برای بیماران سرطانی 

در شركت سیناژن
تولیدداروی فاكتور 8 توسـط شركت   -
دانش بنیـان سـامان داروی هشـتم  

سـینوپار،  سـینورا،  داروهـای  تولیـد 
سـیناتروپین و سـنال-اف بـرای درمـان 
پـوکـی  بیمـاری هــای خودایـمـنــی، 
اسـتخوان، رشـد و نازایـی در سـیناژن

برای بیماران  تولید داروی سینووكس   -
مبتال به ام.اس توسط شركت سیناژن 
تولید داروی اریتروپویتین برای بیماران   -

همودیالیز توسط پویش  دارو 

رونمایـی از داروی دی متـیـل فومـارات 
)اسویرا( و داروی گالتیرامر )اسویمر( برای 

درمان ام-اس در شركت داروسازی اسوه 

 7 فـاكتور  نوتركـیب  داروی  تولیـد   -
بیماران  برای  )آریوسون(  انعقادی 

هموفیلی توسط آریوژن زیست دارو 
درمان  برای  اتانرسپت  داروی  تولید   -

تورم مفاصل توسط سیناژن 
تولید ماده اولیه داروی گالتیرامر توسط   -

شركت داروسازی اسوه 
رونمایی از داروی هرسپتین برای درمان   -

سرطان سینه 
رونمایی از تولید داروی اتانرسپت   -

روند پیشرفت داروهاي زیستي در ایران
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یادگیری از شکست های گذشته و آغاز دوره 
جدیدی از فعالیت ها

تالش های ناموفق قبلی، در ادامه آغازگر دوره جدیدی 
شکست های  از  یادگیری  نتیجه  که  شد  فعالیت ها  از 
و »شرکت شفای  ایران«  پاستور  »انستیتو  بود.  گذشته 
فعالیت ها  از  جدید  نسل  این  اصلی  بازیگر  دو  ساری« 
اگرچه  ایران«  پاستور  »انستیتو  می شوند.  محسوب 
پیش  در  را  کامل  بسته  انتقال  قبلی  روش  همچنان 
گرفت، اما دو تفاوت بزرگ نیز با شرکت های نسل قبل، 
اینکه برای تامین بسته فناوری  از خود نشان داد: اول 
بیشتری  امکان  که  رفت  )کوبا(  شرق  بلوک  سراغ  به 
برای ممانعت از توقف پروژه )به دلیل فشارهای سیاسی 
وارده از سمت کشورهای غربی( را فراهم می کرد؛ دوم 
اینکه این موسسه سرمایه گذاری زیادی بر روی آموزش 
داد؛  انجام  تولید  دانش  به  دستیابی  برای  کارشناسان 
به طوری که بیش از صد نفر از کارشناسان ممتاز برای 
این  جانبی  آثار  شدند.  اعزام  کوبا  کشور  به  آموزش 
سرمایه گذاری )تربیت کارشناسان( بعدها تاثیر زیادی بر 

شکل گیری نسل جدیدی از شرکت ها داشت.
در  توجه  قابل  تالش  اولین  نیز  ساری  شفای  پروژه 
از  فناوری  تأمین  طریق  از  فنی  دانش  به  دستیابی 
سرمایه گذاری  به  نیاز  که  بود  مختلف  منابع  طریق 
داشت.  زیادی  ریسک پذیری  و  تحقیق وتوسعه  در  زیاد 
پاستور  انستیتو  توجه  قابل  سرمایه گذاری  حال،  این  با 
ضوابط  و  مالی  و  اداری  محدودیت های  همچنین،  و 
دولتی، باعث کندی این پروژه شد. پروژه شفای ساری، 
اگرچه در ادامه از قالب یک شرکت شبه دولتی به سمت 
قالب یک شرکت خصوصی پیش رفت، اما صرف زماِن 
غیر  اقتصادی  نظر  از  را  پروژه  این  دهه،  یک  از  بیش 

قابل توجیه نمود. 
دانشگاه ها  نقش  در  شرکت،  دو  این  فعالیت  دوره  در 
از  جمعی  ورود  آن،  و  است  مشاهده  قابل  تغییراتی  نیز 
انستیتو  بود:  زیست داروها  تولید  عرصه  به  دانشگاهیان 
ایران ذاتا موسسه ای پژوهشی بود و اجرای این  پاستور 
پروژه در انستیتو پاستور، پژوهشگران این موسسه را وارد 
عرصه تولید می کرد؛ از سوی دیگر، اقبال شفای ساری 
طیفی  فنی،  دانش  کسب  برای  داخلی  دانشگاه های  به 
و مهندسی  فنی  و  پزشکی  دانشگاه های علوم  اساتید  از 
)نظیر دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی شریف( را درگیر 

با  نمود.  پروژه ها  این  مدیریت  متعاقبا  و  فناوری  توسعه 
این حال، تجربه پاستور و شفای ساری نیز نشان داد که 
مؤسسات دولتی و شبه دولتی، علیرغم سرمایه گذاری زیاد 
برای  مناسبی  ظرف  همچنان  انسانی،  منابع  توسعه  در 
توسعه پروژه های پرریسک فناوری نیستند و محدودیت 
بوروکراتیک دولت اجازه مانورهای سریع برای دستیابی 
به فناوری را نمی دهد. تجربیات کسب شده در این نسل 
در  متعدد  فنی  کارشناسان  توسعه  نیز  و  فعالیت ها،  از 
رشته های  کاِر  به  آغاز  همچنین  و  فعالیت ها،  این  قالب 
)از  زیست فناوری  حوزه  با  مرتبط  تکمیلِی  تحصیالت 
انستیتو  در  بیولوژیک  فرآورده  های  دکتری  رشته  جمله 
پاستور ایران(، و نهایتا اتخاذ سیاست های جدید ملی برای 
فعال شدن شرکت های خصوصی دانش محور، همگی به 
از  جدیدی  نسل  سمت  به  حرکت  زمزمه های  تدریج 
فعالیت ها را ایجاد کرد که مشخصه اصلی آن، دگردیسی 
از شرکت های تامین محور دولتی و شبه دولتی به سمت 

بنگاه های دانش محور خصوصی بود. 
پس از مشاهده موفقیت شرکت های پیشگام، شرکت هایی 
با ساختار و ویژگی های مشابه شروع به رشد سریع کردند 
و  گرفت  دانشگاه ها شکل  پیرامون  40 شرکت  حدود  و 
توزیع جغرافیایی آن ها نیز از مرزهای تهران فراتر رفت و 
به شهرهای بزرگ نظیر تبریز، مشهد، اصفهان و گرگان 

نیز رسید. 
با مرور فعالیت های آغازین کشور در زمینه تولید داروهای 
زیستی و اقدامات در حوزه زیست فناوری پزشکی می توان 
گفت که جرقه و نقطه شروع فعالیت ها، توسط مؤسسات 
اما شواهد عینی  تحقیقاتی دولتی و دانشگاه ها زده شد، 
عرضه  در  خصوصی  شرکت های  موفقیت  نشان دهنده 

داروهای بیوسیمیالر به بازار مصرف می باشد.
نخستین تولیدکننده داروي اریتروپویتین در جهان کشور 
آمریکا بوده و از سال ۱۳8۵ جمهوری اسالمی ایران پس 
هفتمین  آرژانتین  و  چین،  کوبا،  سوئیس،  کشورهای  از 
 ۵ پروژه  اجرای  است.   اریتروپویتین  داروی  تولیدکننده 
ساله تولید داروي اریتروپویتین توسط شرکت پویش دارو 
انجام  این شرکت  اولیه  هزینه  تومان  میلیارد  با حدود ۳ 
گرفته و تخمین زده شده است که در آن زمان، در سال 
۱۳ میلیون دالر صرفه جویی ارزی براي کشور درپي داشته 
 است. سینووکسـ  که نام تجاری داروی اینترفرون بتا یک  
داروی  یک  به عنوان  و  سیناژن  شرکت  توسط  ـ  است  آ 
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در  دارو(  از  دقیق  )مشابه سازی  بیوسیمیالر  یا  بیوژنریک 
این ترتیب، کشور  به  بازار عرضه شده است.  به  سال 8۵ 
قبل  تا  است.  دنیا  در  دارو  این  تولیدکننده  سومین  ایران 
داروي  خارجي  تولیدکننده  سینووکس،  داروي  تولید  از 
 ۱0 بتافرون،  همچون  ام اس  داروهاي  سایر  و  اونکس 
مي رساندند.  فروش  به  ایران  در  را  خود  تولیدات  درصد 
سیناژن به دلیل موفقیت چشم گیر علمي در تولید داروي 
سینووکس، جایزه زیست فن آوري سال 8۵ را دریافت کرد. 
تا سال ۱۳87 آلمان و آمریکا تنها کشورهایي بوده اند که 
 b1   )توانایي تولید داروي گاما اینترفرون گاما ایمونکس( را
داشته اند. با تولید این دارو توسط شرکت داروسازي اکسیر، 
پیوست. طرح  دارو  این  تولیدکنندگان  جمع  به  نیز  ایران 
کالن ملی فناوری »تولید داروی فاکتور 8 نوترکیب« با 
به  و  ریاست  جمهوری  فناوری  و  علمی  معاونت  حمایت 
همت متخصصان بومی، مراحل تولید آزمایشگاهی، انجام 
تست ها در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را 
پشت سر گذاشت و  فرآیند تولید از پاییز سال 88 با تولید 
نیمه صنعتی فاکتور 8 در سطح پایلوت در شرکت سامان 
داروي هشتم آغاز شد و پس از انجام موفقیت آمیز مطالعات 

بالینی و تأمین حمایت ها در سال 92 به تولید انبوه رسید.

شرکت های تولیدکننده داروهای زیستی 
)سیناژن، آریوژن، پویش دارو و ...(

 7
تولیدکننده

داروهای زیستی تولید شده در داخل کشور
)بعضی جزو 10 داروی زیستی برتر جهان(

 22
دارو

معدود صنایع دارای توانمندی انتقال 
فناوری از ایران به روسیه، ترکیه، مالزی و ...

انتقال 
فناوری اتحادیهصادرات به اتحادیه اروپا، روسیه، عراق و ...

اروپا

سهم داروهای زیستی از کل صادرات دارو
)60 میلیون از 150 میلیون دالر(

 40
درصد

رتبه دوم تولید داروهای زیستی در آسیا
پس از کشور ژاپن

 2
رتبه

صرفه جویی ارزی سالیانه حاصل از تولید 
داروهای زیستی در داخل کشور

 950
میلیون 

دالر

اشتغال نیروی انسانی تحصیل کرده با برترین 
درجات علمی در صنعت داروهای زیستی

 4000
نفر

ویژگی های بازار تولید داروهای زیستی ایران

زیستی  داروهای  تولیدکننده  شرکت   7 حاضر،  حال  در 
که  ـ  را  زیستی  داروی   22 که  هستند  فعال  کشور  در 
بعضی از آن ها جزو ۱0 داروی برتر زیستی جهان هستند 
بالغ  این محصوالت در مجموع،  ـ تولید می کنند. تولید 
و  داشته  بر  در  کشور  دالر صرفه جویی  میلیون   9۵0 بر 
بالغ بر 4000 نفر از برترین متخصصان کشور با درجات 
فعالیت  و  کار  به  این صنعت مشغول  در  برجسته  علمی 
برای صادرات  روشنی  این، چشم انداز  بر  هستند. عالوه 
داروهای زیستی وجود دارد؛ به طوری که در حال حاضر، 
داروهای  به  کشور  دارویی  صادرات  ارزش  درصد   40
به  صادرات  این  از  بخشی  که  دارد  اختصاص  زیستی 
کشورهای اتحادیه اروپا انجام می شود. این صنعت، جزو 
معدود صنایعی است که توانمندی ها و دانش فنی خود را 
به کشورهایی همچون روسیه، ترکیه، مالزی و ... صادر 
نموده است. براساس برنامه های پیش بینی شده در حوزه 
زیست فناوری، ایران باید تا سال ۱404 با تولید 7۵ نوع 
محصول، رتبه اول تولید داروهای بیوسیمیالر در جهان 
را کسب کند که با توجه به موفقیت های به دست آمده، 

چندان دور از دسترس نیست.
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جهش ژن های دانش در زیست بوم نوآوری و کارآفرینی

صنعت داروهای زیستی کشور در یک نگاه
افراد  دنیای  است.  کارآفرینان  دنیای  امروز،  دنیای 
خوشفکر با دیدگاه های منحصر به فرد، انرژی و پشتکار 
زیاد و عزم جدی که می خواهند از طریق اجرایی کردن 
ایده های نوآورانه شان، دنیا را به جایی بهتر تبدیل کنند. 
این کارآفرینان به فضای فیزیکی، فکری و فرهنگی برای 
پرورش و حمایت از استارتاپ های نوآورانه شان از روزهای 
اولیه شکل گیری تا رسیدن به اهداف و برنامه ها در کوتاه 
به شرکت های  تبدیل آن ها  به  مدت و همچنین، کمک 

بزرگ و تعیین کننده در بازارها در بلند مدت، نیاز دارند.
در این مسیر طوالنی و پرپیچ و خم، کارآفرینان با موانع 
بیراهه  به  گاه  و  شد  خواهند  روبرو  بسیاری  مشکالت  و 
منحرف می شوند. تالش های مختلفی به اقتضای فضای 
فکری حاکم بر جامعه از سال های گذشته تا به امروز در 

قالب های دولتی همچون؛ مراکز رشد دانشگاهی، پارک های 
علم و فناوری و ... از سوی دولت انجام شده و گاه نتایج 
بسیار خوبی را در بر داشته است. اما به دالیل گوناگون 
از جمله؛ ساختار بروکراتیک با الیه های مدیریتی متعدد، 
عدم وجود قوانین مشخص و ممانعت های قانونی موجود 
در شراکت بخش دولتی با کسب وکارهای نوپا و ...  این 
مراکز اگرچه هزینه های باالیی صرف کرده اند، اما آنگونه 
که انتظار می رفت موفق نبوده اند. در واقع، شتاب دهنده ها 
برای رفع چنین چالش هایی پا به عرصه وجود گذاشتند. 
رویکردی  باشد،   جدید  نهادی  آنکه  از  بیش  شتاب دهنده 
نوین برای هم افزایی و هماهنگی میان بازیگران موجود 
و ایجاد مؤلفه های جدید به منظور شکل دهی زیست بوم 

نوآوری و کارآفرینی برای شرکت های استارتاپی است.

بهاز

ارایه خدمات )عمدتا زیرساخت های 
فیزیکی و امکانات اولیه( به صاحبان ایده

اعطای اعتبارات بالعوض و تسهیالت در 
قالب برنامه فن آفرینی و تجاری سازی از 

طرح های نوآوری و فناوری

جذب کسب وکارهای محلی و 
شرکت های مجاور منطقه جغرافیایی

وابستگی به منابع و بودجه دولتی و حمایت 
مراجع محلی و درآمدهای غیرعملیاتی 

عدم سرمایه گذاری در شرکت های مستقر 
و تأمین مالی از طریق اعطای وام های 

خرد و اعتبارات دولتی

سازمان غیرانتقاعی ملزم به اخذ مجوز از 
بوروکراسی دولتی و مرتبط با دانشگاه ها، 

پژوهشگاه ها و سازمان های عمومی

ایجاد پلتفرمی برای شکل دهی زیست بوم 
نوآوری و کارآفرینی و تقویت الگوی رفتاری 

جدید برای توسعه استارتاپ های فعال

حمایت های اهرمی تسهیالتی برای راه اندازی 
و توسعه  بسترهای تواناساز نوآوری و 

کارآفرینی )همچون؛ مراکز نوآوری(

ایجاد هم افزایی و شکل دهی اتحادهای 
راهبردی میان بازیگران مختلف محلی، 

منطقه ای، ملی و جهانی

استقالل از منابع دولتی و ابتنا بر سود 
عملیاتی حاصل از سرمایه گذاری در 

استارتاپ های تحت پوشش

سرمایه گذاری و مشارکت فعال در ازای 
حقوق صاحبان سهام و تأمین مالی از 
طریق جذب سرمایه گذاران مخاطره پذیر

سازمانی انتفاعی چابک مرتبط با بخش 
خصوصی و بخش های عمومی درآمدزا بدون 

نیاز به درگیری در روندهای اخذ مجوز

ماهیت 
وجودی

حمایت 
معاونت

هدف  
گذاری

خود 
گردانی

سرمایه  
گذاری

انتفاع 
و مجوز

تفاوت نگاه در ساختارهای حمایتی مرسوم همچون؛ پارک های علم و فناوری و مراکز رشد و شتاب دهنده ها
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عنوان شتاب دهنده به شرکت یا برنامه ای اطالق می شود 
که بر مجموعه ای از استارتاپ ها سرمایه گذاری و آن ها 
پشتیبانی  می کند.  حمایت  سریع تر  رشد  مسیر  در  را 
شتاب دهنده ها شامل هرآن چیزی است که یک استارتاپ 
آموزش،  دارد:  نیاز  بدان  رشدکردن  و  جوانه زدن  برای 
هر  مانند  نیز  استارتاپ ها  دانشی.  منابع  و  کار  فضای 
اقتصادی  سود  کسب  هدف  با  دیگری  کسب وکار 
شکل می گیرند. سود شتاب دهنده ها در گرو بازده مالی 

استارتاپ هایشان است. 
هر شتاب دهنده معمواًل پنج جزء دارد:

فرآیند گزینش: استارتاپ های هدف در طیف گسترده ای   •
جای می گیرند. بعضی صرفاً یک طرح تجاری دارند 
بی آنکه هیچ نمونه ای از کسب وکارشان را پیاده سازی 
کسب وکارشان  مدل  دیگر،  بعضی  از  باشند.  کرده 
اعتبارسنجی شده و به صورت محدود محصول خود 
را نیز عرضه کرده اند. گزینش معمواًل از طریق انتشار 
پرسش وپاسخ  جلسات  رویداد،  برگزاری  فراخوان، 
و مدل هایی از این دست انجام می شود. معیارهایی 
و  آن ها  انعطاف پذیری  بنیان گذاران،  تجربه  مانند 

مقیاس پذیری ایده نیز در گزینش بسیار مهم اند.
عقد قرارداد: شتاب دهنده ها معمواًل در این مرحله، در ازای   •
سرمایه اولیه و منابعی که در اختیار استارتاپ می گذارند، 
مقداری از سهام استارتاپ را تصاحب می کنند. این کار از 

طریق قراردادی حقوقی انجام می شود.

)Accelerator( شتاب دهنده
برنامه شتاب دهی: اصلی ترین بخش یک شتاب دهنده   •
دسترسی  باعث  شتاب دهی  برنامه  است.  اینجا 
استارتاپ به دانش و مهارت انباشته در شتاب دهنده 
از  شبکه ای  طریق  از  دسترسی  این  می شود. 
مربی ها، برگزاری رویدادها و کارگاه ها و شبکه ای از 
استارتاپ های خارج شده از شتاب دهنده، برقرار می شود. 
اختیار  در  اشتراکی  کاری  فضای  شتاب دهنده ها 
استارتاپ هایشان می گذارند. این کار ضمن کاستن از 
هزینه ها باعث می شود استارتاپ ها در فضایی تعاملی 
به توسعه کسب وکارشان بپردازند. معمواًل مدت برنامه 

شتاب دهی ۳ تا 6 ماه است. 
برنامه شتاب دهی  استارتاپ هایی که  نهایی:  رویداد   •
رویدادی  در  گذاشته اند،  سر  پشت  موفقیت  با  را 
از  برخی  البته  می شوند.  معرفی  سرمایه گذاران  به 
شتاب دهنده ها رویداد برگزار نمی کنند بلکه پس از 
برنامه یا در طول آن برای استارتاپ ها سرمایه گذار 

پیدا می کنند. 
پس از خروج: استارتاپ هایی که بتوانند سرمایه جذب   •
کنند به توسعه خود خارج از شتاب دهنده ادامه می دهند. 
مقیاس گرفتن این استارتاپ ها منجر می شود که ارزش 
آن ها نیز افزوده شود. حال شتاب دهنده می تواند سهم 
خود را با قیمتی بسیار باالتر از روزی که استارتاپ را 

پذیرفته است، بفروشد.

شاهد  کشور  نوآوری  زیست بوم  در  اخیر  سال  چند  در 
که  افزایشی  بوده ایم؛  شتاب دهنده ها  فزاینده  افزایش 
صرفًا محدود به تهران نیست و در اقصی نقاط کشور نیز 
دیده می شود. اما این شتاب دهنده ها، غالبًا تفاوت چندانی 
با یکدیگر ندارند. همگی پذیرای کسب وکارهایی هستند 
که ارزش  پیشنهادی شان از جنس خدمت است؛ آن هم 
اطالعات  فناوری  بر  مبتنی  اتفاق  به  قریب  که  خدمتی 
نیست؛  تعجب آور  امر  این  البته  است.  یافته  توسعه 
بر  مبتنی  استارتاپ های  دنیا،  سراسر  در  که  همان طور 
دارند.  سریع تری  رشد  و  محبوب ترند  اطالعات  فناوری 

کوتاه تر بودن دیوارهای ورود به صنعت فناوری اطالعات 
و از طرفی هزینه های کمتر خروج از آن، از عوامل این 
محبوبیت اند. ضمن اینکه کپی برداری از کسب وکارهای 
این حوزه که در خارج از مرزهای ایران موفق بوده اند، از 

دیگر صنایع سهل تر است.
بدان  تا  اطالعات  فناوری  نوپای  شهرت کسب وکارهای 
جا پیش رفته است که در نگاه برخی، استارتاپ معادل 
است با کسب وکار نوپای مبتنی بر فناوری اطالعات. اما 
نوپا  شرکت های  نیست.  استارتاپ ها  ماجرای  تمام  این 
نیازمند ی های  و  بگیرند  در هر حوزه ای شکل  می توانند 
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خاص خود را دارند که الزامًا با همان رویکرد استارتاپ های 
فاوا نمی توان به آن ها پاسخ گفت.

پذیرای  ماه   6 تا   ۳ حدود  رایج  شتاب دهنده های 
استارتاپ  زمانی  فاصله  این  در  هستند.  استارتاپ ها 
را  آن  بتوان  که  برساند  حدی  به  را  محصولش  باید 
مانند  حوزه هایی  در  اما  کرد.  عرضه  سرمایه گذار  به 
که  است  اندک  بسیار  زمانی  چنین  زیستی،  داروهای 
قطعًا خروجی مطلوبی از آن حاصل نمی شود تا بتوان به 

سرمایه گذار ارائه نمود.
با  خدماتی  استارتاپ های  نیز  سرمایه گذار  یافتن  در 
استارتاپ های فناوری متفاوت اند. دست یابی به فناوری 
بسیار  زیست فناوری،  مانند  های تک  بخش های  در 
شکست  ریسک  طرفی،  از  است.  زمان بر  و  پرهزینه 
همتایان  با  استارتاپ ها  اینگونه  در  قطعیت  عدم  و 
فاوایی شان قابل مقایسه نیست. این عوامل باعث شده 

برای  فناوری  استارتاپ های  در  سرمایه گذاری  است 
اولیه  مراحل  در  دست کم  خطرپذیر،  سرمایه گذاران 
دارند  تمایل  اغلب  آن ها  نباشد.  جذاب  چندان  )بذری( 
مطمئن تر  و  کم هزینه تر  زودبازده تر،  کسب وکارهایی  بر 

کنند.  سرمایه گذاری 
بــا وجــود همــه ایــن مشــکالت، شــتاب دهنده های 
ــد.  ــز ایجــاد می کنن ــادی نی فناوری محــور مزیت هــای زی
شــتاب دهنده های  از  کــه  کســب وکارهایی  غالبــاً 
فناوری محــور شــکل می گیرنــد به جهــت انباشــت دانــش 
صورت گرفتــه کســب وکارهای پایــه ای اســت. حــال آنکــه 
در بخــش خدمــات به جهــت قابلیــت تقلیــد و موانــع ورود 
انــدک، کســب وکارها به شــدت ناپایدارنــد. از ســوی 
دیگــر کســب وکارهای فناوری محــور معمــواًل ارزش 
ــتغال  ــت اش ــد و به جه ــاد می کنن ــتری ایج ــزوده بیش اف

ــد. ــز دارن ــی مناســب تری نی ــرات اجتماع ــتر تاثی بیش

استارتاپ های فناوری به دلیل دشواری و 
زمان بر بودن دستیابی به فناوری،  نسبت به 

استارتاپ های خدماتی جذابیت کمتری برای 
سرمایه گذاران غیرتخصصی دارند.

الگوهای رایج شتاب دهی  همچون رویداد، 
Seed Money، دریافت سهام و ... الزاما برای 

شتاب دهنده فناوری مناسب نیست.

شتاب دهنده خدماتی
)Startup Accelerator(

شتاب دهنده فناوری
)Tech  Accelerator(

در بیشتر مواقع، بازار برای استارتاپ های 
فناوری مهیا نیست و نیاز به اقدامات جدی 

برای دستیابی به بازار است.

استارتاپ های فناوری معموال برای کار بر 
روی ایده خود، به تجهیزات آزمایشگاهی و 

زیرساختی ویژه نیازمندند.
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این۱ شتاب دهنده در فضایی به مساحت ۵600 مترمربع 
در شهر سیراکیوز نیویورک در ایاالت متحده واقع شده 
ایالت  پرجمعیت  شهر  چهارمین  سیراکیوز،  شهر  است. 
نیویورک با نیروی کاری تحصیل کرده و استانداردهای 
قابل قبول زندگی به شمار می رود. همکاران شتاب دهنده 
دانشگاه ها،  به  یکپارچه  و  هماهنگ  دسترسی  از 
منطقه  این  پویای  نوآوری  زیست بوم  و  بیمارستان ها 
زیرساختی  واقع  در   CNYBAC می شوند.  بهره مند 
که  است  زیست فناوری  استارتاپ های  برای  حمایتی 
توسعه  فرصت های  و  مهارت آموزی  جدید،  مشاغل 
کسب وکار را در شهر سیراکیوز و ایالت نیویورک موجب 
به  سرویس دهنده  آزمایشگاهی  تسهیالت  می شود. 
استارتاپ های حوزه زیست فناوری شامل تجهیزات مدرن 
و به روز، شبکه کارکنان آزمایشگاهی و فضاهای اشتراکی 
با نرخ های ترجیحی است. دسترسی به شبکه حرفه ای 
مؤسسات برتر زیست فناوری همکار، امکان برخورداری 
راه اندازی  برای  نیاز  مورد  منابع  و  از  خدمات ضروری 
آموزشی  برنامه های  زیستی،  حوزه های  در  کسب وکار 
و  شده  ارزیابی  خدمات  و  مجرب  منتورهای  پیشرفته، 
...، نظام های جامعی را برای تیم های درون شتاب دهنده 
حداکثر  به  را  آن ها  موفقیت  شانس  که  می آورد  فراهم 
ممکن رساند. برای دستیابی به  چشم انداز و مأموریت 

 Central New York Biotech Accelerator .۱

نمونه هایی از شتاب دهنده های علوم زیستی و
زیست فناوری در جهان

خویش، CNYBAC اقدامات زیر را مدنظر دارد:
ایجاد تسهیالت و فضاهای مورد نیاز برای استقرار و   •

فعالیت تیم های فناور
منابع  و  خدمات  تطابق  ارزیابی  و  توسعه  ارایه،   •

تخصیص داده شده با نیازهای تیم های فناور
در عرصه  درآمدزایی  و  تجاری سازی  ارتقای سطح   •

فناوری های زیستی
آموزشی  برنامه های  و  دوره ها  برگزاری  از  پشتیبانی   •
ماهیانه و کنفرانس سالیانه »تجاری سازی نوآوری های 

زیست فناوری«
توسعه شبکه ارایه کنندگان خدمات حرفه ای و منتورهای   •

مجرب و متخصص
تقویت همکاری های موجود و در عین حال، توسعه   •

فرصت های جدید جهت همکاری
و  پیوندها  ایجاد  و   CNYBAC برند  تقویت   •
فرصت های هم افزایی نوآوری در اتصال با زیست بوم 

استارتاپی منطقه و کشور
بهره گیری از ارتباطات ایجادشده با صنعت به منظور طرح   •
ریزی برنامه های آموزشی و ارایه منتورینگ های حرفه ای

۱)CNYBAC(  شتاب دهنده زیست فناوری نیویورک مرکزی
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این شتاب دهنده یکی از بزرگترین و پیشروترین شتاب دهنده های 
استارتاپ در حوزه فناوری های زیستی برای حل معضالت 
امروز جهان است. در هر سال، دوبار شرکت های نوپای فعال 
در رشته زیست فناوری به سان فرانسیسکو و شتاب دهنده 
Indie Bio وارد می شوند تا در قالب برنامه آموزشی دکترا و 
پسادکترای خود در برنامه ای 4 ماهه شرکت کنند که شبیه آن 
در هیچ کجای جهان یافت نمی شود. هریک از تیم ها 2۵0 هزار 
دالر به عنوان تأمین مالی اولیه دریافت می کنند و از امکاناتی 
اشتراکی،  آزمایشگاه های تخصصی، فضای کار  همچون؛ 
منتورینگ اختصاصی، عضویت در شبکه متخصصان، معرفی 
سرمایه گذاران و کارآفرینان فعال در عرصه زیست فناوری،  
معرفی همکاران و شرکای تجاری، بهره مندی از امکانات 

رسانه ای و ... برخوردار می شوند. 
با تمرکز بر روی هریک از تیم های فناور، ایندی بایو تالش 
می کند تا چرخه تبدیل ایده به محصول را در طی تنها 4 ماه 
محقق سازد. این یعنی تنها در 4 ماه، نمونه اولیه تولید و به 
رویت منتورهای باتجربه این شتاب دهنده و مشتریان بالقوه 
محصول می رسد تا با بازخورهای دریافتی از آنان، محصول 
بهتر و بهتر شود تا محصول نهایی حاصل شود.  تیم های 
فناور این مهم را از طریق آزمایشگاه های کامال مجهز سطح 
۱ و 2 این مرکز به انجام می رسانند که به صورت 24 ساعته 

و در 7 روز هفته در دسترس هستند. عالوه بر این، شمار 
باالیی از دانشمندان و متخصصان زیست فناوری در کالس 
جهانی در شبکه این شتاب دهنده قرار دارند که می توانند 
پاسخگوی هریک از تیم های فناور باشند. همچنین، این 
شتاب دهنده ارتباطات گسترده ای با نهادها و شبکه تسهیالت 
از  زیست فناوری در خلیج »بِی«۱ دارد که تیم های فناور 

تجهیزات و دانش کارشناسی آنان بهره مند شوند. 
در واقع، این شتاب دهنده سال ها تجربه و یادگیری را برای 
پژوهشگران و شرکت ها در بسته ای 4 ماهه فشرده کرده 
است. نتیجه این فرآیند این است که تیم ها یاد می گیرند تا 
چگونه با آهنگی سریع تر کار کنند و بر اکتشاف محصول 
تمرکز کنند. اینکه چگونه علم خود را به کشف محصوالتی 
اختصاص دهند که واقعا جامعه بدان نیاز دارد. در حال حاضر، 
این شتاب دهنده تیم های متعددی را در قالب برنامه خود 
پوشش داده و ارزش شرکت های این شتاب دهنده بالغ بر 

600 میلیون دالر ارزش دارند. 
Bay .1

ایندی بایو
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سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی )CVC(؛
بازوی نوآوری شرکت های بزرگ

سال ها است که شرکت ها ـ به ویژه شرکت های بزرگ 
بهتر  پیشرو،  نوآوری های  انجام  برای  که  دریافته اند  ـ 
رو،  این  از  کنند.  استفاده  استارتاپ ها  ظرفیت  از  است 
عرصه  وارد  استراتژیک  مالحظات  درنظرگرفتن  با 
سرمایه گذاری خطرپذیر در شرکت های هم راستا با خود 
شده اند. سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی یا CVC 1 نوعی 
سرمایه گذاری خطرپذیر )VC( است که در آن شرکتی، 
استارتاپی  شرکت  یک  در  را  خود  مالی  منابع  مستقیما 
خارجی سرمایه گذاری می کند. به عبارت دیگر، شرکت 
بزرگی سهام یک شرکت کوچکتر اما نوآور یا متخصص 
و  مدیریتی  تجارب  همزمان،  و  می گیرد  اختیار  در  را 
بازاریابی خود را در اختیار آن شرکت می گذارد تا بدین 

ترتیب، به مزیت رقابتی دست یابد.
از  ها دو مسئله بسیار مهم است؛ یکی، هدف   CVC در
شرکت  عملیات  ارتباط  میزان  دیگری،  و  سرمایه گذاری 
که  است  مسلم  سرمایه پذیر.  استارتاپ  با  سرمایه گذار 
شرکت ها هدف های متفاوتی برای CVC دارند، اما می توان 
بعضی  داد:  قرار  بنیادین  هدف  دو  ذیل  را  اهداف  همه 
سرمایه گذاری ها با اهداف استراتژیک انجام می شوند. در 
این حالت، شرکت سرمایه گذار در پی استارتاپی می گردد 
که بیشترین همخوانی را با اهداف استراتژیک سازمانش 
کاهش  یا  فروش  افزایش  باعث  مثاًل  باشد.  داشته 
هزینه های تولید شود. شرکت هایی که اهداف استراتژیک 
را برای CVC  پیش گرفته اند، می کوشند تا بین شرکت و 

استارتاپ هم افزایی ایجاد شود.
در  نیز  مالی  اهداف  استراتژیک،  اهداف  بر  عالوه 
تصمیم گیری شرکت ها دخیل است؛ مخصوصًا وقتی که 
شرکت ها در جست وجوی استارتاپ هایی با بازده سرمایه 
هدفی  چنین   CVC از  که  شرکتی  باشند.  شگفت انگیز 
سرمایه گذاری  شرکت های  مانند  می کند  سعی  دارد، 

Corporate Venture Capital .1

با   VC تمایزهای  از  یکی  کند.  عمل  معمولی  خطرپذیر 
CVC در هدف نهفته است. VCها فقط به بازگشت مالی 

هستند  استارتاپ هایی  دنبال  به  CVCها  اما  می نگرند، 
که ضمن بازدهی باال، با اهداف استراتژیک شرکت نیز 

همخوانی داشته باشند. 
دومین ویژگی متمایز CVC عبارت است از سطح ارتباط 
به عبارتی  سرمایه پذیر؛  استارتاپ  با  سرمایه گذار  شرکت 
سرمایه گذار تا چه حد از منابع و قابلیت های فرآیندی خود 
استارتاپ های حاضر در سبد سرمایه گذاری اش  اختیار  در 
ممکن  استارتاپ  ارتباط،  سطح  باالترین  در  می گذارد. 
برند  یا  فناوری  توزیع،  شبکه های  تولید،  فضای  از  است 
باالترین  که  است  ذکر  شایان  کند.  استفاده  سرمایه گذار 
نظر  در  را  وضعیتی  نیست.  مفید  همیشه  ارتباط،  سطح 
بگیرید که سرمایه پذیر قرار است محصولی را برای بازاز 
جدیدی تولید کند یا از فناوری برهم زننده ای استفاده کند. 
چنین استارتاپ هایی وضع موجود را به چالش می کشند و 
ممکن است با مخالفت و کارشکنی کارکنان روبه رو شوند. 
بهتر است این استارتاپ ها تا زمان حصول نتیجه دور از 

کارکنان شرکت سرمایه گذار نگه داری شوند.
 ۳۱/2 حدود  جهان  سراسر  در  CVCها   ،20۱7 سال  در 
استارتاپ ها  روانه  قرارداد  قالب ۱79۱  در  را  دالر  میلیادر 
خطرپذیر  سرمایه گذاری  حجم  تغییرات  روند  کرده اند. 
شرکتی در سال های گذشته در نمودار صفحه بعد نشان 
داده شده است. بزرگترین سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی 
سال 20۱7 را Capital G، بازوی سرمایه گذاری خطرپذیر 
 Lyft شرکت  روی  دالر  میلیارد  یک  ارزش  به  گوگل، 
 CBINSIGHT تحلیل های  اساس  بر  است.  داده  انجام 
پنج شرکتی که فعال ترین CVCها را داشته اند عبارت اند 
اینتل؛ ۳. کوالکام؛ 4. سیل فورس؛  ۵.  از: ۱. گوگل؛ 2. 
نوآرتیس. آمارها نشان می دهد که تقرییاً 20 درصد از کل 
سرمایه گذاری های خطرپذیر در دسته CVC جای می گیرد.
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عملکرد جهانی شرکت های سرمایه گذاری خطرپذیر )۲۰13 تا ۲۰17(
CBINSIGHT :منبع

پنج شرکت برتر از منظر سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی در سال ۲۰17 
CBINSIGHT :منبع
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سرمایه گذاری های منتخبعنوان شرکترتبه

۱Google VenturesKensho Technologies, Flatiron Health, Blue Bottle 
Coffee, Uber

2Intel CapitalOne97, DocuSign, Razer, Virtustream

۳Qualcomm VenturesXiaomi, Magic Leap, Fitbit, Cruise Automation

4Salesforce VenturesDropbox, MuleSoft, DocuSign, Twilio

۵Novartis Venture FundIntellia Therapeutics, Avila Therapeutics, Alios 
BioPharma,
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پیشینه سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی
ریشه ها: جنرال موتورز و دوپانت

در سال ۱9۱4، پیرس اس. دوپانت، رییس شرکت شیمیایی دوپانت، روی شرکت اتومبیل سازی 6 ساله ای به نام جنرال 
موتورز سرمایه گذاری کرد. پس از چندی، آغاز جنگ جهانی اول تقاضا را برای اتومبیل بیشتر کرد و سود سرشاری نصیب 
دوپانت شد. پس از جنگ نیز با تزریق 2۵ میلیون دالر دیگر به جنرال موتورز، درهم تنیدگی دو شرکت بیشتر شد. این 

سرمایه گذاری رشد سریع جنرال موتورز را در پی داشت. هر چقدر تولید
جنرال موتورز افزایش می یافت، از محصوالت دوپانت، مانند چرم مصنوعی

و پالستیک، بیشتر استفاده می کرد. این سرمایه گذاری یکی از نمونه های
آغازین در هم آمیختن اهداف مالی و استراتژیک در سرمایه گذاری

خطرپذیر شرکتی است.

موج اول: سرمایه گذاری خطرپذیر
شرکت های خوشه ای )۱۹۶۰ تا ۱۹۷۷(

موج دوم: سیلیکون ولی
)۱۹۷۸ تا ۱۹۹۴(

در نیمه قرن بیستم، اغلب شرکت های بزرگ آمریکایی در چندین حوزه فعالیت می کردند. فشار برای تنوع بخشدین به حوزه 
فعالیت شرکت های بزرگ ناشی از سیاست های رقابتی دولت آمریکا پس از رکود بزرگ بود. بر این اساس، دولت شرکت های 
بزرگ را  از کنترل بیش از حد در بازارهای جاافتاده شان باز می داشت. شرکت ها نیز ناچار بودند برای افزایش سود، وارد 
بازارها و حوزه های جدید شوند. یکی از راه های بدیهی تنوع بخشی، سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی بود که بسیاری از 

شرکت ها به آن روی آوردند. 
CVCهای اولیه برای ورود به این عرصه سه انگیزه اصلی داشتند: ۱. تمایل شدید شرکت های بزرگ به توسعه بازار و تنوع بخشی؛ 

۲. شرکت های بزرگ به واسطه موفقیت های پیشین، پول نقد داشتند و می خواستند آن را در مسیری مولد سرمایه گذاری کنند؛ ۳. 
تجربه های موفق سرمایه گذاری خطرپذیر در چند سال گذشته نیز به مثالی برای شرکت ها تبدیل شده بود. 

معروف ترین شرکت هایی که در آن سال ها دست به CVC زدند عبارت اند از: دوپانت، ۳ ام، آلکوآ، بویینگ، داو، فورد، جنرال 
الکتریک و ... . سر انجام، موج اول در سال ۱۹۷۳ پایان یافت. در آن سال، شوک نفتی باعث شد شرکت های بزرگ دچار 

کمبود جریان نقدینگی شوند و نتوانند به فعالیت های سرمایه گذاری خود ادامه دهند.

عرضه اولین رایانه های شخصی در اواخر دهه ۱۹۷۰، نماد آغاز موج دوم سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی 
است. در همین زمان ها بود که سیلیکون ولی مشهور شد. تب وتاب حول فناوری رایانه ها و بازارگرمی های 
کاهش  کنند.  هدایت  سو  این  به  را  خود  CVCهای  بزرگ،  شرکت های  از  بسیاری  شد  باعث  رسانه ها 
مالیات سرمایه برای سرمایه گذاری های خطرپذیر در اواخر دهه ۱۹۷۰ نیز باعث رشد چشم گیر این قبیل 
سرمایه گذاری ها شد؛ به طوری که طی سال های ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۲، حجم سرمایه گذاری خطرپذیر از ۲/5 میلیارد 
دالر به 6/۷ میلیارد دالر رسید. در آن زمان مدیران شرکت هایی مانند اپل و مایکروسافت، به لطف رسانه ها 

از خوانندگان و بازیگرها مشهورتر شده بودند.
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موج دوم: سیلیکون ولی
)۱۹۷۸ تا ۱۹۹۴(

در نیمه قرن بیستم، اغلب شرکت های بزرگ آمریکایی در چندین حوزه فعالیت می کردند. فشار برای تنوع بخشدین به حوزه 
فعالیت شرکت های بزرگ ناشی از سیاست های رقابتی دولت آمریکا پس از رکود بزرگ بود. بر این اساس، دولت شرکت های 
بزرگ را  از کنترل بیش از حد در بازارهای جاافتاده شان باز می داشت. شرکت ها نیز ناچار بودند برای افزایش سود، وارد 
بازارها و حوزه های جدید شوند. یکی از راه های بدیهی تنوع بخشی، سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی بود که بسیاری از 

شرکت ها به آن روی آوردند. 
CVCهای اولیه برای ورود به این عرصه سه انگیزه اصلی داشتند: ۱. تمایل شدید شرکت های بزرگ به توسعه بازار و تنوع بخشی؛ 

۲. شرکت های بزرگ به واسطه موفقیت های پیشین، پول نقد داشتند و می خواستند آن را در مسیری مولد سرمایه گذاری کنند؛ ۳. 
تجربه های موفق سرمایه گذاری خطرپذیر در چند سال گذشته نیز به مثالی برای شرکت ها تبدیل شده بود. 

معروف ترین شرکت هایی که در آن سال ها دست به CVC زدند عبارت اند از: دوپانت، ۳ ام، آلکوآ، بویینگ، داو، فورد، جنرال 
الکتریک و ... . سر انجام، موج اول در سال ۱۹۷۳ پایان یافت. در آن سال، شوک نفتی باعث شد شرکت های بزرگ دچار 

کمبود جریان نقدینگی شوند و نتوانند به فعالیت های سرمایه گذاری خود ادامه دهند.

عرضه اولین رایانه های شخصی در اواخر دهه ۱۹۷۰، نماد آغاز موج دوم سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی 
است. در همین زمان ها بود که سیلیکون ولی مشهور شد. تب وتاب حول فناوری رایانه ها و بازارگرمی های 
کاهش  کنند.  هدایت  سو  این  به  را  خود  CVCهای  بزرگ،  شرکت های  از  بسیاری  شد  باعث  رسانه ها 
مالیات سرمایه برای سرمایه گذاری های خطرپذیر در اواخر دهه ۱۹۷۰ نیز باعث رشد چشم گیر این قبیل 
سرمایه گذاری ها شد؛ به طوری که طی سال های ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۲، حجم سرمایه گذاری خطرپذیر از ۲/5 میلیارد 
دالر به 6/۷ میلیارد دالر رسید. در آن زمان مدیران شرکت هایی مانند اپل و مایکروسافت، به لطف رسانه ها 

از خوانندگان و بازیگرها مشهورتر شده بودند.

موج چهارم: عصر افسانه ای  )۲۰۰۲ تاکنون(

موج سوم: فراوانی غیرمنطقی )۱۹۹۵ تا ۲۰۰۱(

حباب  ترکیدن  از  پس  CVCها  فعالیت  ادامه  برای  فراوانی  مشکالت 
دات کام ایجاد شد؛ اما این به معنای ناپدیدشدن سرمایه گذاری خطرپذیر 
شرکتی نبود. سهم CVC از کل سرمایه گذار خطرپذیر نصف شد؛ ولی 
ساالنه ۲ میلیارد دالر افزایش می یافت. بحران اقتصادی سال ۲۰۰۹ نیز بر 
CVC بی تأثیر نبود. در آن سال فقط 5/۱ میلیار دالر صرف این کار شد. 

پس از بحران دوباره سیر افزایشی حجم CVCها شروع شد و در سال 
نصف  از  کمتر  هم  مقدار  همین  اما  رسید؛  دالر  میلیار  به ۸/4   ۲۰۱۲
پیش از ترکیدن حباب بود. رشد اعجاب انگیز سرمایه گذاری خطرپذیر 
شرکتی در سال ۲۰۱4 روی داد. حجم سرمایه گذاری در این سال به 
۱6/۸ میلیارد دالر رسید که دو برابر سال ۲۰۱۲ بود. سال ۲۰۱5 نیز بازار 
شاهد رشد ۷۰ درصدی CVC بود. سر برآوردن شبکه های اجتماعی و 
 CVC شدند  باعث  که  بودند  نیروهایی  بی شک  هوشمند،  گوشی های 
دوباره جان بگیرد. مشخصًا فیس بوک و آیفون نمایندگان این دو گروه اند.

اگر رایانه های شخصی را عامل شروع موج دوم سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی بدانیم، 
بی شک اینترنت همین نقش را در موج سوم دارد؛ با این تفاوت که موج سوم از اسالف خود 
بسیار تکان دهنده تر بود. فقط در سال ۲۰۰۰، بیش از بیست CVC جدید اولین سرمایه گذاری 
خود را انجام دادند. بین سال های ۱۹۹5 تا ۲۰۰۱، نزدیک به صد CVC فعالیت خود را آغاز 
کردند. حجم سرمایه گذاری های CVCها در سال ۲۰۰۰ به ۱۷ میلیارد دالر رسید. عالوه بر 
اثر اینترنت، در این دوره، برخی از شرکت ها به CVC به مثابه جایگزینی برای بخشی از 
فعالیت های تحقیق وتوسعه خود می نگریستند. شرکت های داروسازی که برای کشف دارویی 
جدید ناگزیر از هزینه های فراوان بودند؛ برای رفع این معضل، استارتاپ های کوچک و 

چابک بسیار راهگشا بودند.
پیش از این دوره، همیشه شرکت ها برای ورود به بازارهای جدید با تولید محصولی نوآورانه 
از CVCها کمک می گرفتند؛ اما اینتل در این دوره طرحی نو درانداخت که جریان ساز شد. 
اینتل روی شرکت هایی سرمایه گذاری می کرد که بر اساس فناوری های توسعه یافته در اینتل 
محصول یا خدمت ارائه می دادند. از این طریق توانست زیست بومی حول فناوری های خود 

شکل دهد.
سرانجام موج سوم با سقوط فاجعه بار بازار سهام در سال ۲۰۰۱ به پایان رسید. این سقوط که به 
ترکیدن حباب دات کام معروف شد، بسیاری از CVCها را به زیر کشید. همچنین استارتاپ هایی 

که برای تأمین مالی منتظر عرضه اولیه در بازار سهام بودند نیز ورشکست شدند. 
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حجم سرمایه گذاری به میلیارد دالر

)CBINSIGHT :سرمایه گذاری خطرپذیر بخش سالمت )منبع
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سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی در حوزه داروهای زیستی

سالمت  حوزه  در   CVC به  توجه  اخیر،  سال های  در 
خاص،  طور  به  زیستی  داروهای  صنعت  و  عام  طور  به 
رو  روند  است.  یافته  جهانی  اهمیتی  فزاینده  به گونه ای 
به رشد سرمایه گذاری خطرپذیر در حوزه سالمت نشان 
از همین اهمیت روزافزون است،  به طوری که در فاصله 
سال های 20۱۳ تا 20۱7، میزان این نوع سرمایه گذاری 
)شکل  است  شده  برابر  سه  به  قریب  سالمت  حوزه  در 
زیر(. به همین ترتیب، سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی در 
صنعت داروهای زیستی نیز بسیار مهم شده است. از سال 
میلیارد دالر سرمایه گذاری  بر ۳4  بالغ  تا 20۱7،   2000
خطر پذیر شرکتی در حوزه شرکت های داروهای زیستی 
بیشتر  هرچه  جذب  است.  شده  انجام  جهان  سطح  در 
CVC نه تنها به سرمایه گذاری بیشتر برای صنعت و کشور 
مقصد منجر می شود، بلکه پیوندها میان صنایع، شرکت ها 
را  زیستی  داروهای  صنعت  در  فعال  کشورهای  حتی  و 
 CVC تقویت می کند. عالوه بر این، سرمایه گذاری های
با  و  شده  شرکت ها  سبد  در  مضاعف  تأثیرات  به  منجر 
و  ادغام ها  گواهینامه،  اعطای  معامالت  نرخ  بردن  باال 
ارزش  صنعت،  به  جدید  شرکت های  ورود  و  اکتسابات 
می دهد.  افزایش  را  زیستی  داروهای  صنعت  مجموع 

هم  زیستی  داروهای  صنعت  در   CVC سرمایه گذاری 
برای سرمایه گذار و هم سرمایه پذیر مزایای متعددی را در 
بردارد. نرخ عایدی باال به ازای سرمایه گذاری انجام شده 
دانش  به  دستیابی  زیستی،  داروهای  استارتاپ های  در 
فنی زمینه های نوظهور و روش های تولید نوین، توسعه 
شبکه های علمی قدرتمند از متخصصان زیست فناوری و 
حفظ هوشمندی در بازار از جمله مزایا برای سرمایه گذاران 
و دسترسی به دانش و تجربه، منابع و بازار خاص صنعت 
سرمایه گذاری  نوع  این  مزایای  از  زیستی  داروهای 
شیوه های  دیگر  که  مواردی  است؛   سرمایه پذیر  برای 
سرمایه گذاران  نیستند.  آن  تأمین  به  قادر  سرمایه گذاری 
بیشتری در خصوص  خطرپذیر شرکتی عموما شکیبایی 
بازگشت سرمایه های خود دارند؛ چرا که درک روشنی از 
فرآیند زمان بر ورود داروهای جدید به چرخه درمان دارند 
و لذا، به جای اهداف و محرک های صرف مالی، مقاصد 
می دهند.  قرار  مدنظر  را  سرمایه گذاری  از  استراتژیک 
مخاطره پذیر  سرمایه گذاران  برترین  بعد  صفحه  نمودار 
اساس  بر  را  جهان  زیستی  داروهای  در صنعت  شرکتی 

تعداد موارد سرمایه گذاری نشان می دهد.
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فعال ترین شرکت های سرمایه گذاری خطرپذیر در صنعت داروهای زیستی بر اساس تعداد موارد سرمایه گذاری 
)Data: Silicon Valley Bank / 2016 & 2017(
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)Novartis( نوارتیس

ابتدای تأسیس خود در سال ۱996،  نوارتیس یک شرکت بزرگ دارویی در بازل سوئیس است. این شرکت از 
توسعه  بر  سرمایه گذاری  هدف  با  نوارتیس۱  خطرپذیر  صندوق  است.  کرده  آغاز  نیز  را  خطرپذیر  سرمایه گذاری 
روش های درمانی جدید در استارتاپ های فناور دارویی تأسیس شده است. بین شرکت های پورتفولیوی نوارتیس، 
شرکت های فعال در درمان سرطان و بیماری های عفونی بیشترین سهم را دارند. نوارتیس از بدو تأسیس تا کنون 

۱68 سرمایه گذاری خطرپذیر انجام داده است و 4۱ خروج موفق داشته است.
Novartis Venture Fund .۱

نمونه هایی از فعال ترین شرکت های CVC در صنعت داروهای زیستی
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)Abbvie( ابوی

در  که  است  پزشکی  و  دارویی  شرکت  یک  ابوی 
برای  شرکت  این  است.  شده  واقع  متحده  ایاالت 
واحد تحقیق   کنار  در  از سال 2009،  نوآوری،  توسعه 
 abbvie biotech ventures به نام  واحدی  وتوسعه، 
در  سرمایه گذاری  آن  وظیفه  که  است  کرده  تأسیس 
استارتاپ های نوآور در حوزه سرطان، دستگاه ایمنی و 

علوم اعصاب است. 
متخصصان  از  شبکه ای  از  استفاده  با  شرکت  این 
حرفه ای در تمام مراحل توسعه دارو، از کشف گرفته 
تا تجاری سازی در کنار شرکای خود است. ساالنه 6 تا 
8 شرکت جدید به پورتفولیوی شرکت اضافه می شود. 
این شرکت در سال 20۱7، دست کم 200 میلیون دالر 

سرمایه گذاری خطرپذیر انجام داده است.
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)Pfizer( فایزر

سال  از  که  است  آمریکایی  داروسازی  شرکت  فایزر 
واحد  قالب  در  را  خطرپذیر  سرمایه گذاری   2004
این  است.  کرده  آغاز   Pfizer Venture Investments
فناوری های  و  استارتاپ ها  بر  سرمایه گذاری  با  واحد 
پیشتاز  را در علوم زیستی  فایزر  نوظهور سعی می کند 
انتخاب  را  تحول آفرینی  شرکت های  آن ها  دارد.  نگاه 
و  بخشند  بهبود  را  فایزر  قابلیت های  هم  که  می کنند 
در  با  واحد  این  دهند.   را شکل  آینده کسب وکار  هم 
اختیار داشتن 600 میلیون دالر، در همه مراحل می تواند 
سرمایه گذاری کند. اما تأکید آن بیشتر بر شرکت های 
دارند. حوزه های  باالیی  است که ظرفیت رشد  نوپایی 
دارورسانی،  درمان،  از  عبارت اند  فایزر  عالقه مندی 
سایر  و  اطالعات سالمت  فناوری  داروسازی،  خدمات 

فناوری های مؤثر بر داروسازی. 
در  فعاالنه  بلکه  نیست؛  سرمایه گذار  یک  صرفًا  فایزر 
استراتژی   پیاده سازی  و  تدوین  کسب وکار،  مدیریت 
فایزر  پورتفولیوی  می کند. شرکت های  فعالیت  شرکت 
بخش های  در  آن  متخصصان  که  شب  از  می توانند 
مختلف بهره گیرند. فایزر فرصت های همکاری بسیاری 

برای شرکت ها به وجود آورده است.
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معرفی برخی از پروژه های حاضر در شتاب دهنده

خالص سازی پالسمای انسانی جهت استحصال ۲ داروی IVIG  و آلبومین انسانی

شرکت مجری: مدوک زیست دارو

مجری طرح: دکتر بردیا فرزام فر-دکتری داروسازی

مورد مصرف:
IVIG -۱: سندرم نقص سیستم ایمنی

۲- آلبومین انسانی: نارسایی حاد کبد و کلیه

درصد پیشرفت پروژه: ۱۰۰ درصد

آلبومین انسانی چهارمین داروی پر فروش ایران در سال 
۱۳۹5 با واردات بالغ بر ۱۷5 میلیارد تومان

IVIG نهمین داروی پر فروش ایران در سال ۱۳۹5 با واردات 
بالغ بر ۱6۰ میلیارد تومان

Golimumab فرم بیوسیمیالر آنتی بادی مونوکلونال

شرکت مجری: آرناژن فارمد

مجــری طــرح: دکتــر طالــب خــان گروســی، دکتــر نعمــت 
ــری بیوتکنولوژی الهــی- دکت

مورد مصرف:
ــپوندیلیت  ــوریاتیک، اس ــت س ــت روماتوئید،آرتری آرتری

ــراتیو ــت اولس آنکلیوزان،کولی

درصد پیشرفت پروژه: ۸5 درصد

ــت  ــادل بیس ــی: 4۳۰۰ دالر مع ــال واردات ــر وی ــت ه قیم
ــان ــزار توم ــصد ه ــون و شش میلی

Golimumab بــه صــورت تزریــق ماهیانــه و زیرپوســتی 
ــرد. ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس م

همــکاری بــا شــرکت ســامان داروی هشــتم جهــت تولیــد 
صنعتــی و ورود بــه بــازار

میزان فروش دارو در سال های ۲۰۱5 و ۲۰۱6
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واکسن ضد سرطان دهانه رحم

شرکت مجری: شرکت نویان پژوهان زیست دارو

مجــری طــرح: دکتــر حســینی نســب، دکتــر میرحســنی- 
دکتــری بیوتکنولــوژی

ــت  ــاوری ریاس ــم و فن ــت عل ــی معاون ــرح کالن مل ط
جمهــوری و از اولویــت هــای وزارت بهداشــت در بخــش 

ــد واکســن تولی
مورد مصرف:

درمــان ســرطان دهانــه رحــم: ویــروس HPV عامــل بیــش 
از ۹5% ســرطان هــای دهانــه رحــم اســت

درصد پیشرفت پروژه: ۱۰۰ درصد

ــی ســال  ــه داروی ــزان واردات عــددی براســاس آمارنام می
۹5:  بیســت و هشــت هــزار عــدد

قیمت هر واکسن: ۲۷۰ هزار تومان

Peg-Asparginase تولید داروی

مجــری طــرح: دکتــر ســهیال خورســندی- دکتــری 
بیوتکنولــوژی

مورد مصرف: 
سرطان خون

درصد پیشرفت پروژه: ۸۰ درصد

قیمــت هــر ویــال وارداتــی: ۱5 هــزار دالر معــادل هفتــاد و 
ــون تومان ــج میلی پن
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Anakinra تولید داروی

شرکت مجری: آرسس زیست دارو

مجــری طــرح: دکتــر امیــر مقصــودی- دکتــری مهندســی 
شــیمی

مورد مصرف: آرتریت روماتوئید

درصد پیشرفت پروژه: ۸۰ درصد

قیمــت هــر ویــال وارداتــی: هــزار دالر معــادل پنــج میلیون 
ن ما تو

Pembrolizumab آنتی بادی منوکلونال

شرکت مجری: شرکت طاهاژن

ــوژی  ــری بیوتکنول ــر کاظمعلی-دکت ــرح: دکت ــری ط مج
ــی داروی

مورد مصرف: 
مالنوما، سرطان ریه،سرطان سر و گردن

درصد پیشرفت پروژه: ۸5 درصد

نوزدهمین داروی پرفروش دنیا در سال ۲۰۲۲

ــت  ــادل بیس ــی: 4۱۰۰ دالر مع ــال واردات ــر وی ــت ه قیم
ــان ــون توم میلی

نیاز هر بیمار: یک ویال در هفته
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Glucarpidase

شرکت مجری: شرکت پروتئین فناور پژوه

مجری طرح: دکتر خسرو خواجه- دکتری بیوشیمی

مورد مصرف: 
کاهــش ســمیت بــا داروی متوتروکســایت در رژیــم 
درمانــی بیمــاران ســرطانی کــه منجــر بــه نارســایی کلیوی 

شــده اســت.

درصد پیشرفت پروژه: ۷5 درصد

قیمت هر دارو وارداتی: سیصد میلیون تومان

Teduglutide

شرکت مجری: شرکت پروتئین فناور پژوه

مجری طرح: دکتر خسرو خواجه- دکتری بیوشیمی

مورد مصرف: 
)SBS( درمان بیماری سندرم روده ی کوتاه

درصد پیشرفت پروژه: ۹۰ درصد

قیمت هر دارو وارداتی: صد و هشتاد میلیون تومان
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Vedolizumab آنتی بادی مونوکلونال

شرکت مجری: رادین زیست فناور

ــم  ــر مری ــدی، دکت ــمیرا احم ــر س ــرح: دکت ــری ط مج
ــور ــت پ ــر نعم ــادت، دکت ــر عب ــدی، دکت احم

دکتری بیوتکنولوژی )هر 4 نفر(

مورد مصرف: 
درمــان نــوع متوســط تــا شــدید بیمــاري کــرون و کولیــت 

اولسراتیو 

درصد پیشرفت پروژه: ۸۰ درصد

ــون  ــت میلی ــت و هش ــی: بیس ــال واردات ــر وی ــت ه قیم
ــان توم

Ustekinumab آنتی بادی مونوکلونال

شرکت مجری: آرسس زیست دارو

مجــری طــرح: دکتــر امیــر مقصــودی- دکتــری مهندســی 
شــیمی

مورد مصرف: پسوریازیس

درصد پیشرفت پروژه: ۸۰ درصد

ــت  ــادل هش ــی: ۱6۸۰ دالر مع ــال واردات ــر وی ــت ه  قیم
ــان ــزار توم ــد ه ــون و چهارص میلی

®AVEMAR محصول بیوسیمیالر مکمل دارویی با نام تجاری

شرکت مجری: آوین زیست کیمیا داده

مجری طرح: دکتر سرداری- دکتری بیوتکنولوژی

مورد مصرف: 
ــرک  ــرطان، مح ــگیری از س ــرطانی، پیش ــواص ضدس خ

ــتاز  ــی متاس ــی، بازدارندگ ــتم ایمن سیس

درصد پیشرفت پروژه: ۹۰ درصد

قیمــت هــر بســته دارو وارداتــی: ســیصد و شــصت هــزار 
تومــان
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Ipilimumab  منوکلونال آنتی بادی

شرکت مجری: رستاک ژن

ــری  ــی- دکت ــر رایگان ــی، دکت ــر دوام مجــری طــرح: دکت
ــی ــوژی داروی بیوتکنول

مورد مصرف: 
خط اول درمان مالنومای پیشرفته )متاستاتیک(

در حــال حاضــر، ۱۳۲۰۰۰مــورد ســرطان پوســت مالنــوم 
در هــر ســال در سراســر جهــان رخ مــی دهــد. 

۲5% از مــوارد مالنــوم را افــراد زیــر 45 ســال تشــکیل مــی 
دهنــد. ســرطان پوســت شــایع تریــن بدخیمــی در ایــران 

اســت.

درصد پیشرفت پروژه: ۸۰ درصد

قیمت هر ویال وارداتی: سی و پنج میلیون تومان

Anti-D Immunoglobulin (Rhogam)

شرکت مجری: نوین داروی زیست فناور هراز

ــری  ــی- دکت ــر بهدان ــی، دکت ــر حبیب ــرح: دکت ــری ط مج
ــوژی بیوتکنول

ــا  ــده ب ــینه ش ــانی واکس ــمای انس ــتق از پالس داروی مش
RBC+

مورد مصرف: 
ایــن  فــرآورده  حــاوی IgG ضــد آنتــی ژن Rho(D)a اســت  
ــه   ــبت  ب ــي  نس ــخ  ایمن ــار پاس ــا مه ــراد -Rh، ب و در اف
ــه   ــز +Rh، از ایجــاد حساســیت  نســبت  ب گلبول هــاي  قرم

ــد.  ــری  مي کن ــور Rho(D)a جلوگی فاکت
در پروفیالکســي  حیــن زایمــان  ،پروفیالکســي  حیــن 
ــت. ــرد اس ــر کارب ــون  پ ــال  خ ــوادث  انتق ــارداری و ح ب

درصد پیشرفت پروژه: ۹۰ درصد

قیمت هر ویال وارداتی: صد و هفتاد هزار تومان
فروش عددی در سال ۱۳۹5:  ۲۰۰ هزار عدد
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پادزهر مار و عقرب

شرکت مجری: پادراسرم البرز

مجری طرح: دکتر قبادی- دکتری داروسازی

ایــران بــا توجــه بــه نــوع اقلیــم، پراکندگــی زیــاد مــار و 
عقــرب، دامــدار و کشــاورز بــودن تعــداد کثیــری از مــردم 
ــا شــناخته شــده و  و... از جملــه کشــورهای پرگــزش دنی
لــزوم ســاخت پادزهرهــای مــار و عقــرب بســیار ضــروری 

و حیاتــی میباشــد.
پادزهرهــاي مــار و عقــرب از محصــوالت دارویــي منطقــه 
ــاخت  ــوان س ــن رو ت ــوند. از ای ــی ش ــوب م اي محس
پادزهر)کــه بســیاری از کشــورهای دنیــا تکنولــوژی 
ــدن آن در  ــي ش ــد( و بوم ــار ندارن ــاخت آن را دراختی س
ــي و اســتراتژیک در حــوزه  ــر کشــوري ســرمایه اي مل ه

ــود. ــي ش ــوب م ــالمت محس س
مورد مصرف: 

مار گزیدگی و عقرب گزیدگی

میزان مصرف کشور در سال: ۱5۰ هزار عدد 

میــزان پتانســیل صــادرات بــه علــت تشــابه گونــه هــای 
مــار و عقــرب بــا همســایگاه غربــی و شــرقی: ۲۰۰ هــزار 

عــدد در ســال

درصد پیشرفت پروژه: ۱۰۰ درصد 

ارزش بازار صادراتی: ۳۰ میلیون دالر در سال

واکسن طاعون نشخوار کنندگان کوچک 

شرکت مجری: ویرا واکسن

ــد  ــی ارش ــکی- کارشناس ــدس پزش ــرح: مهن ــری ط مج
ــکی ــک دامپزش ژنتی

مورد مصرف: 
بیمــاری طاعــون نشــخوارکنندگان کوچــک یــک بیمــاری 
ــری و انتشــار  ــا واگی ــاری شــدید ب ــک بیم ویروســی و ی
ــک  ــدگان کوچ ــخوار کنن ــاً نش ــه عمدت ــت ک ــریع اس س

ــد. ــال می کن ــز ( را مبت ــفند و ب )گوس

میزان مصرف کشور در سال: ۷۰ میلیون دز 

درصد پیشرفت پروژه: ۱۰۰ درصد                      

ارزش بازار صادراتی: 5۰ میلیون دالر در سال
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اهداف کالن و خرد

شرکت پرسیس ژن

هدف کالن 1: تولید داروهای بیوتکنولوژیک مبتنی بر پروتئین نوترکیب و مونوکلونال آنتی بادی که 
نمونه تولید داخل آن وجود ندارد به گونه ای که هر ۲ سال 3 محصول در مرحله انتقال تکنولوژی 

آماده فروش گردد و هر 5 سال ۲ محصول نهایی وارد بازار شود.

هدف خرد ۱: شناسایی داروهای بیوتکنولوژی مبتنی بر پروتئین نوترکیب و مونوکلونال آنتی بادی که در داخل تولید نمی گردد.

هدف خرد 2: مطالعه و امکان سنجی اقتصادی و استراتژیکی )بر اساس الویت ملی( جهت تولید داروهای فوق الذکر

هدف خرد ۳: طراحی و توسعه تکنولوژی تولید بر اساس آخرین استانداردهای روز دنیا در این حوزه

هدف خرد 4: شناسایی افراد خبره و با تجربه و مورد اعتماد جهت تولید دارو و جذب آن ها

هدف خرد ۵: فراهم نمودن شرایط تولید محصول نهایی بر اساس نیاز بازار و تأمین و تدارک فعالیت های مرتبط با مطالعات 
بالینی و بازاریابی محصول

هدف کالن ۲: سرآمدی در کیفیت و ایمنی محصوالت و بهره گیری از به روزترین فرآیندهای تولید 
داروهای بیوتکنولوژیک براساس آخرین استانداردهای روز دنیا در این حوزه

هدف خرد ۱: طراحی استانداردهای شرکت با استانداردهای داخلی و بین المللی در این حوزه

هدف خرد 2: برگزاری کالس های آموزشی در مورد کیفیت فرآیند تولید و ایمنی محصوالت

هدف خرد ۳: برگزاری بازرسی و ممیزی های مستمر جهت سنجش کیفیت و ایمنی فرآیندها و محصوالت

هدف خرد 4: تأمین تجهیزات، نیروی انسانی و ایجاد فرآیندهای مورد نیاز برای بهبود ایمنی و کیفیت محصوالت و فرآیندها
هدف کالن 3: کسب سهم بازار حداکثری در داخل براساس کارآزمایی های بالینی مستند و روش های 
علمی بازاریابی به گونه ای که از ۲۰ درصد سهم بازار از سال اول آغاز و در طی 3 سال به 7۰ درصد 

سهم بازار برسد.

هدف خرد ۱: تعیین سیستم بازاریابی و فروش و به دنبال آن تعیین سیستم توزیع و پخش

هدف خرد 2: استفاده از روش های نوین بازاریابی علمی

هدف خرد ۳: کاهش لیدتایم ها یا چرخه های تولید در فرآیند تحقیق و توسعه

هدف خرد 4: انجام مطالعات بالینی با باالترین کیفیت و استانداردهای روز دنیا

هدف خرد ۵: افزایش سبد محصول
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هدف کالن 4: ورود به بازارهای بین المللی از طریق صادرات و انتقال دانش فنی براساس 
استانداردهای کشورهای مقصد ۲ سال پس از ورود محصول به بازار داخل.

هدف خرد ۱: رقابت با داروهای مشابه از لحاظ کیفیت و قیمت

هدف خرد 2: تربیت نیروی متخصص ویژه جهت انتقال دانش فنی

هدف خرد ۳: رایزنی و مذاکره با کشورهای مقصد جهت انتقال تکنولوژی و همچنین ثبت دارو و صادرات

هدف خرد 4: حضور در رویدادهای بین المللی معتبر

هدف خرد ۵: ایجاد و به روزرسانی زیرساخت های شرکت و دستیابی به استانداردهای بین المللی جهت کسب تأییدیه کشورهای هدف

هدف خرد 6: استخدام نمایندگان مقیم در کشورهای هدف جهت ارائه، ثبت و فروش محصوالت

هدف کالن 5: به کارگیری نیروی تحصیلکرده جوان و ایجاد فرصت های شغلی مبتنی بر شایستگی 
براساس ارزیابی های دورهای سالیانه.

هدف خرد ۱: شناسایی افراد مستعد در یادگیری در فعالیت های اجرایی پروژه

هدف خرد 2: آموزش و انتقال تکنیک ها و روش ها به نیروی جذب شده

هدف خرد ۳: ایجاد سیستم ارزیابی علمی جهت ارتقاء پرسنل

هدف خرد 4: استفاده از روش های علمی روانشناسی صنعتی
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ارزش های سازمانی شرکت پرسیس ژن 

ارزش های کلی:

تالش جهت تبدیل شدن به مرجع علمی در تک تک حوزه های فعالیت و واحدهای موجود در 
سازمان در پیکره جغرافیایی ایران و کشورهای هم تراز در صنعت داروهای بیوتکنولوژی

بهره گیری از روش های متعالی مدیریت نیروی انسانی جهت حفظ نیروی انسانی به عنوان سرمایه اصلی 
سازمان و ایجاد حس مالکیت در پرسنل و استفاده حداکثری از ظرفیت های نیروی انسانی سازمان

برخورداری از یک سازمان نظام مند، منعطف، به روز و زود یادگیرنده پیشرو در به کارگیری جدیدترین تکنولوژی های 
روز دنیا در تولید محصوالت و بهره گیری از روش های نوین در طراحی و مدیریت فرآیندهای سازمان

تولید محصوالت با باالترین کیفیت روز دنیا و پایبندی به وجدان کاری و اصول اخالقی حوزه 
فعالیت سازمان

وجود شفافیت در کلیه فرآیندهای سازمان؛ به نحوی که پاسخگویی به پرسش های درون و 
برون سازمانی و حضور نهادهای نظارتی به سهل ترین کار سازمان تبدیل گردد.

شایسته ساالری در کلیه انتخاب های سازمان و تشویق به جانشین پروری و  تالش حداکثری در 
نگه داشت دارایی های سازمان شامل نیروی انسانی، اموال و دانش فنی سازمان

کمک به توسعه صنعت بیوتکنولوژی پزشکی و دارویی و توسعه تفکر درب های باز با منطق 
پذیرش جویندگان دانش و هدایت آنان در چارچوب اصول محرمانگی سازمان

1

2

3

4

5

6

7

خالقیت و نوآوری:

در  جدید  ایده های  اجرای  و  ارایه  خلق، 
راستای بهبود عملکرد سازمان 1

ایجاد بستر مناسب برای بروز استعدادها 
و ارایه ایده ها 3

حمایت و همکاری در اجرای پیشنهادهای 
پذیرفته شده 5

وضع  کشیدن  چالش  به  و  عارضه یابی 
موجود 2

شناسایی راهکارهای بهینه برای انجام بهتر 
وظایف

4

و  تغییرات  مقابل  در  انعطاف پذیری 
ایده های نو 6
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احترام و کرامت:

به رسمیت شناختن و در نظر داشتن حقوق 
دیگران و حفظ کرامت انسانی افراد 1

داشتن رفتار منصفانه و به دور از تبعیض 3

رعایت حقوق فردی و اجتماعی دیگران و 
حفظ آبروی افراد 5

ارج نهادن به تالش و دستاوردهای دیگران 7

رعایت ادب و نزاکت همراه با خوشرویی 2

رعایت نظم و مقررات 4

درک کردن و در نظر داشتن خواسته ها و 
نیازهای ذی نفعان 6

اعتماد و صداقت:
شفافیت و حسن نیت در قبال دیگران و جلب 
و  گفتار  پندار،  انطباق  طریق  از  آن ها  اطمینان 

کردار و همچنین، پیش بینی پذیر بودن رفتار
1

راستی و شفافیت در گفتار و کردار 3

جلب اعتماد دیگران با پایبندی به توافقات 
و قول های داده شده 5

ارج نهادن به تالش و دستاوردهای دیگران 7

رازداری و حفظ اسرار دیگران 2

افراد در  تفویض اختیار و جلب مشارکت 
تصمیم گیری ها و انجام امور 4

پرهیز از ریاکاری و شایعه پراکنی 6

تعهد و مسئولیت پذیری:
پاسخگو بودن در قبال تصمیم های اخذ شده 

و وظایف محوله توام با وفاداری و دلسوزی 1

پاسخگویی در قبال تصمیم های اخذ شده 
و وظایف محوله 3

جنگیدن، جنگیدن و جنگیدن برای رسیدن به 
و  صد  گام  سازمان(  اهداف  درصد  یک  و  صد 

یکم، تضمین دستیابی به هدف است(

بکارگیری  و  شخصی  های  توانمندی  ارتقای 
وظایف  انجام  در  شده  کسب  مهارت  و  دانش 

فردی و گروهی

5

7

اخذ تصمیمات صحیح، منطقی و به موقع 2

وفاداری و تعلق خاطر به سازمان 4

ترجیح دادن منافع سازمان به منافع شخصی 6




