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 های پژوهشينتايج تحقيق طرح صفحه ای 3و  1و گزارش  ترجمان دانشفرم 

 
هاي تحقيقاتي پايان يافته موسسه را بررسي و با استفاده از فرآيند موسسه ملي تحقيقات سالمت در نظر دارد نتيجه طرح

ار مخاطبين و دانش توليد شده را در اختي  (Knowledge Translation & Exchange)ترجمان و تبادل دانش

دهندگان خدمات مراقبتي و ...( گيرندگان حوزه سالمت ، گيرندگان و ارائهذينفعان ) از جمله عموم مردم، سياستگزاران و تصميم

قرار دهد. لذا ضروري است كه كليه پژوهشگران و اعضاي محترم هيئت علمي فرم زير را جهت سهولت فرآيند ترجمان و تبادل 

 .دانش تكميل نمايند

 

 الف: مشخصات طرح:

 رانيا ياسالم یخدمات داروئي در جمهور یارائه تيوضع يابيارز :عنوان كامل طرح

  هستي فتوگرافي :مجري طرح

 

 نام بردهبه طور دقيق از بين گروههاي زير حداقل يك گروه را انتخاب كنيد و )؟ هستند يمخاطبان طرح شما چه کسان :ب

 (نمايد.شود كه بتواند از نتايج طرح به طور مستقيم استفاده يگفته م يفرد يا گروه)گروه مخاطب به توضيح دهيد.و  

 

 مديران و سياستگذاران سالمت ) مانند ستاد وزارت بهداشت(           

 مديران بيمارستان و دانشگاه  

تواند در جهت كند كه ميشده به مردم ترسيم مينظام دارويي كشور و خدمات دارويي ارائهاين طرح شمايي كلي از وضعيت 

ي صنعت دارويي ي سالمت و فعالين حوزهگذاران حوزهها و اخذ برخي تصميمات براي مديران و سياستريزيبرنامه

 بخش باشد. آگاهي
 
 

ق با بخش مربوطه و گانت چارت در فرم پروپوزال تنظيم : برنامه شما برای کاربست نتايج چيست )لطفا دقيقا منطبج

 گردد( 

 

از فهرست زير مي توانيد استفاده نموده و يا رهكارهاي ديگري را پيشنهاد نماييد( بديهي است  هر طرح مي تواند از چندين 

 روش براي ترجمان دانش استفاده نمايد.

 

  پروپوزال  پژوهش يطراح ايبالقوه در هنگام انتخاب موضوع  با گروه مخاطب و استفاده كنندگان يهمفكر  ايمشاركت 
  همفكري با گروه مخاطب و استفاده كنندگان بالقوه در هنگام اجراي پژوهش مشاركت يا 
 پژوهشي داخلي  -انتشار مقاله در مجله هاي علمي 
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 پژوهشي خارجي -انتشار مقاله در مجله هاي علمي 

 اخليارائه در كنفرانس ها و سمينارهاي د 

 ارائه در كنفرانس ها و سمينارهاي خارجي 

  آن   آن براي استفاده كنندگان بالقوه يا مقاله حاصل از  ارسال خالصه يا گزارش كامل طرح 

 به آن   قرار دادن متن كامل گزارش يا خالصه اي از آن در وب سايت به منظور دسترسي استفاده كنندگان بالقوه 

 نظير مجله ها يا روزنامه هاي مورد عالقه عموم( ت غيرعلميانتشار نتايج پژوهش در نشريا( 

  انتشار يافته ها در خبرنامه ها و بولتن ها )نظير نشريات درون سازماني كه خبر هاي علمي و غير علمي مرتبط با آن

 سازمان را منتشر مي كند(

  ارائه يافته هاي پژوهش به خبرنگاران رسانه ها و يا شركت در مصاحبه ها 

 براي معرفي نتايج پژوهش  كيل جلسه با استفاده كنندگان بالقوهتش 

  تهيه و ارسال نتايج با زبان متناسب مخاطبين )نظير نوشته هاي ساده براي بيماران و يا مردم، گزارش هاي كوتاه براي

 مديران و مسئولين(

 نعت و ... (انجام اقدامات الزم براي تجاري سازي يافته ها )ثبت پتنت، عقد قرارداد با ص 

 ............................................. : ساير اقداماتي كه موجب مي شود نتايج پژوهش به مخاطب آن منتقل گردد 

 هيچكدام 

 

  :(حداکثر در يک صفحه نوشته شود) پيام اصلي حاصل از طرح پژوهشي: د

حاصل از طرح پژوهشي در يك صفحه خالصه مي شود زارش در فرم يك صفحه اي قلب طرح پژوهشي است و پيام هاي اصلي گ

 تا به اجمالي ترين و در عين حال كامل ترين شكل ممكن پيام حاصل از طرح پژوهشي بيان گردد.
ها نيست، بلكه شامل نكات كليدي مهم حاصل از پژوهش است كه بايد پيام هاي اصلي موجود در صفحه اول خالصه اي از يافته

 و مديران رسانده مي شود و شامل موارد زير مي باشد: به گوش سياستگذاران

 نگارش فهرست وار يافته هاي اصلي به طوري كه توسط سياستگذاران و مديران درک شود؛ 

 نتيجه گيري شفاف از يافته هاي مطالعه؛ 
 تواند از پژوهش مربوطه بگيرد؛بيان درس هايي كه مدير يا سياستگذار مي 
 مديران و سياستگذاران؛ بيان كاربردهاي پژوهش براي 
 نياز به تحقيقات بيشتر“اي بيان سواالتي كه هنوز پاسخ داده نشده است )در اين قسمت بايد از بيان جمله كليشه ”

 (.هاي بعدي بايد پاسخ داده شوندخودداري شود و به طور شفاف بيان شود كه چه سوال هايي در پژوهش
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o 4قرراردارد. برازار داروئري ايرران نزديرك بره  سالمت و بهداشت سرانه درآمد باالترين چهارم رتبه دارنده ايران خاورميانه، در 

بر ارزش بازار داروي كشور برال درصد از سهم كل بازار دارو در جهان.  0.3يعني در حدود ؛ ميليارد دالر ارزش اقتصادي دارد

 باشد. ميدرصد سهم واردات  34اخلي و د يدكنندگاندرصد سهم تول 66ميليارد ريال است كه از اين رقم  136.000

o كند. بر اساس نتايج اين پرژوهش هاي مهميست كه كاركرد نظام دارويي را بررسي ميسرانه پرداخت از جيب يكي از شاخص

و پرس از اجرراي طررح تحرول  1393صعودي، سپس در سرال  1392پرداخت از جيب محصوالت دارويي و درماني تا سال 

 يافته است.ازآن مجدداً افزايشسالمت كاهش اما پس

o هاي ثروتمند اتفاق افتاده است. با توجه به اينكه در ايران هاي بررسي توسط جمعيتبيشترين پرداخت از جيب در همه سال

منرد هسرتند پرايين برودن گيرند از يرك بسرته مزايراي يكسران بهرهنظر از پنجكي كه در آن قرار ميها صرفهمه جمعيت

 تأمل است.هاي فقير )پنجك اول( قابلدر جمعيت پرداخت از جيب

o هاي روستايي ها براي جمعيتهاي روستايي است. همچنين پرداختهاي شهري بيشتر از جمعيتسرانه پرداخت در جمعيت

 هاي شهري در حال افزايش است.در حال كاهش اما براي جمعيت

o قلرم دارويري  339است. هر ايرانري سراالنه  وم در آسيا قرارگرفتهايران ازنظر مصرف دارو در جايگاه بيستم جهان و جايگاه د

قلرم دارو تجرويز  3.6الري  2.1طور ميرانگين در هرر نسرخه برابر نرخ مصرف جهاني اسرت. بره 4نمايند. اين رقم مصرف مي

 شود.مي

o هاي واگرذاري كارخانرهي پيش سعي كررده برا هاي نظام دارويي كشور است. اگر چه دولت يك دههمالكيت دولتي از دغدغه

هاي وابسته به دولت انجام شده عمرال ها به شركتي اين واگذاريداروسازي از سهم خود در اين حيطه بكاهد اما چون عمده

هاي درصد صنايع دارويري در اختيرار نهادهرا و سرازمان ۷0است. در حال حاضر سازي در حد مطلوب محقق نشدهخصوصي

 رار دارد.دولتي يا وابسته به دولت ق

o كنند اما ايرن داروهرا عمردتا داروهراي قرديمي و برا ارزش هاي دارويي كشور ازنظر كمي تعداد زيادي دارو توليد ميكارخانه

 كند. هاي تأمين نميباشند. توليد اين دارو منابع مالي كافي براي بقا و ارتقا سيستم دارويي كارخانهي كم ميافزوده
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 نوشته شود. (صفحه 3حداکثر در ه )مطالع خالصه اجراييه( 

گزارش سه صفحه اي يك خالصه مقاله علمي نيست، بلكه بيشتر شبيه مقاله اي است كه در روزنامه ها الزم به يادآوري است كه 

نوشته مي شود، به طوري كه نكات با اهميت در ابتداي متن، توضيحات مربوط به موضوع مورد بحث و شرايط زمينه اي در ادامه 

 :آن و در انتها هم نكات كم اهميت تر بيان مي گردد. در نگارش گزارش سه صفحه اي موارد زير بايد رعايت گردد
 نگارش با زبان شفاف و روشن ولي غيرعاميانه باشد، به گونه اي كه فرد ناآشنا به پژوهش آن را كاماًل درک كند؛ 
 سطر بيان گردد 2تا 1يات تكنيكي در حد روش اجرا و جزئو  يافته هاي طرح بصورت فشرده بيان گردد) 

 

 4 سالمت و بهداشت سرانه درآمد از نظرساله دارد. ايران ازجمله كشورهايي است كه صنعت داروسازي در آن قدمت چند ده

بازاري عظيم و كشور برتر آسيا عبارتند از اسرائيل، بحرين، قطر و ايران. در مقايسه با ساير كشورهاي منطقه، بازار دارويي ايران 

 4شود، بازار داروئي ايران نزديك به ميليارد دالر برآورد مي 1200 بربال كه تجارت جهاني دارو يدرحالشود. ساز تلقي ميپول

 1394بازار داروي كشور در سال درصد از سهم كل بازار دارو در جهان.  0.3يعني در حدود ؛ ميليارد دالر ارزش اقتصادي دارد

. در درصد سهم واردات است 34داخلي و  يدكنندگاندرصد سهم تول 66ميليارد ريال بوده است كه از اين رقم  136.000بر بال 

 ۵4هاي سالمت به ازاي هر يك نفر ميليارد دالر آمريكا برآورد شد. در اين سال هزينه 4.3ارزش بازار داروئي ايران  201۵سال 

( ارزش بازار دارويي ايران 201۵-2008) 1394تا  138۷هاي اين است كه در بين سال توجهقابلي . نكتهبوده استدالر آمريكا 

ايران در جايگاه  202۵شود كه تا سال بيني ميتوان آن را به كاهش ارزش ريال نسبت داد. پيشبرابر شد كه تا حد زيادي مي 6

 شود. تريليون دالر تخمين زده مي 1.6ر دارويي ايران چهارم منطقه ازنظر بازار دارويي قرار خواهد گرفت. گردش مالي در بازا
هاي ترين واحدي داروسازي )داروهاي شيميايي، بيولوژيك و گياهي( در كشور فعال هستند. ازجمله قديميكارخانه 146تعداد 

ازي دانشگاه علوم ي داروس(، پارک فناوري دارويي دانشكده1299يتو پاستور )تأسيس انستتوان به توليدي دارويي كشور مي

هاي داروسازي فعلي ي كارخانه( اشاره نمود. عمده1320ي دكتر عبيدي )تأسيس هاكارخانه( و 131۷پزشكي تهران )تأسيس 

حدود  نگيدر حال حاضر سه شركت هلدالمللي بودند. هاي دارويي بيني پيش از انقالب اسالمي نمايندگان شركتكشور در دوره

شركت  قيرمان امام از طرف ييستاد اجرا ،يتأمين اجتماع يگذارهيدارند.  شركت سرما اريكشور را در اخت يدرصد بازار دارو 66

گذاري بانك )سرمايه يو گروه توسعه مل يتوسعه مل يگذارهيسرما يهاشركت قياز طر يخدا( و بانك مل يبركت )سهام ييدارو

درصد توليد داروي  ۷0الزم به ذكر است كه قريب به  اند.ختصاص  دادهكشور را به خود ا ييدارو يهاعمده شركت تي( مالكيمل

ها در بازار هاي توليدي كشور سهامي عام هستند و سهام آنكارخانه از بين كارخانه 60شود. كشور در بخش دولتي انجام مي

درصد داروهاي به  94. اين اقالم توليدي شودميليارد قلم دارو در بازار ايران توليد مي 36الي  30ساالنه  شود.بورس ارائه مي
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درصد را به خود  62دهند اما ازنظر سهم فروش دارو )بر اساس دالر(، داروهاي توليد داخل تنها فروش رفته در بازار را تشكيل مي

 دهند.اختصاص مي

 رانيبه اي دارو ورهاي صادركنندهترين كشميليارد دالر داشته است. اصلي 1.۵كشور جهان واردات دارويي به ارزش  61ايران از 

اند. ارزش درصد واردات دارويي كشور را به خود اختصاص داده 46ي عربي هستند كه كشورهاي آلمان، سوئيس و امارات متحده

درصد از داروهاي وارداتي كه  42ميليون دالر بوده است.  در حال حاضر  199.  213، 220ها به ترتيب داروهاي وارداتي آن

درصد از واردات  ۵0در حدود  .ميليون دالر دارند، در داخل كشور نيز توليدشده و محصول مشابه داخلي دارند 6۵0زشي برابر ار

بودن  اكه شركت كوبل دارو و بهستان دارو به ترتيب با دار شوديشركت انجام م ۵داروي كشور توسط  دالريميليون  1.400

كه ( تيپيكو)به ذكر است هلدينگ دارويي تأمين  الزم .اندخود اختصاص داده درصدي بيشترين سهم را به 16و  1۷سهم 

 ۵0 به نزديك بزرگ شركت 10 .دهديدرصد از واردات داروي كشور را انجام م 1دارو در كشور است تنها  كنندهينتأم ينتربزرگ

 .را دارند داروئي وارداتي مواد بازار از درصد ۷3 از بيش داروئي، موادواردكننده  شركت 10 و دهنديم تشكيل را بازار سهم درصد

برابر صادرات آن بوده  14دارويي تقريباً  التواردات محصو 1394بوده و در سال  باالترواردات دارو به كشور همواره از صادرات 

   است.
 3۷دارويي، با كاهش  التصوارزش صادرات مح 1394 در سالرسد. ميليون دالر مي 1۵9ارزش صادرات دارويي ايران به ساالنه 

بوده است. مقاصد عمده صادراتي مربوط به كشورهاي افغانستان، آلمان، سوريه و عراق است  دالرميليارد  0.1درصدي به ميزان 

ترين مهم .اندتشكيل داده، 1394درصدي از صادرات ايران به كشورهاي جهان را در سال  90كه اين چهار كشور سهم حدود 

درصد داروي  33مثال عنوانباشند. به، روسيه، آلمان و سوريه ميافغانستاني دارو از ايران، كشورهاي ردكنندهكشورهاي وا

 شود.درصد به كشور آلمان انجام مي 16يه و كشور سوردرصد صادرات دارويي ايران به  11شود. افغانستان توسط ايران تأمين مي

شده است كه هر ايراني ساالنه است. تخمين زده جهان و جايگاه دوم در آسيا قرارگرفتهايران ازنظر مصرف دارو در جايگاه بيستم 

قلم دارو  3.6الي  2.1طور ميانگين در هر نسخه برابر نرخ مصرف جهاني است. به 4نمايند. اين رقم قلم دارويي مصرف مي 339

درصد ايشان كورتيكواستروئيد  23داروي تزريقي و براي  درصد 41بيوتيك، درصد بيماران آنتي 4۵شود. تقريبًا براي تجويز مي

اي است تا با وضع قوانين بيمه ي واضحي از تجويز غيرمنطقي دارو هستند. اخيراً سعي شدهها نشانهشود. اين شاخصنسخه مي

درصد از  ۵/4۷در هر سال طور متوسط بهشود. ها و داروهاي تزريقي گرفته بيوتيكي آنتيرويهتر جلوي تجويز بيگيرانهسخت
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 – 1390هاي پرداخت مستقيم از جيب كل در بخش سالمت براي دريافت محصوالت دارويي و درماني است. اين سهم طي سال

تقريباً نيمي از پرداخت از جيب افراد در بخش سالمت  139۵كه در سال طوريدهد بهروندي تقريباً صعودي را نشان مي 139۵

 ت دارويي و درماني بوده است.براي دريافت محصوال

هاي ثروتمند اتفاق افتاده است. با توجه به اينكه در ايران همه هاي بررسي توسط جمعيتبيشترين پرداخت از جيب در همه سال

مند هستند پايين بودن پرداخت از جيب گيرند از يك بسته مزاياي يكسان بهرهنظر از پنجكي كه در آن قرار ميها صرفجمعيت

مندي از خدمات سالمت ها ازنظر نياز و بهرهتأمل است و نياز به بررسي بيشتر اين جمعيتهاي فقير )پنجك اول( قابلدر جمعيت

زمان با اجراي طرح تحول سالمت پرداخت از جيب براي دريافت محصوالت دارويي و هم 1393براي هر دو پنجك در سال دارد. 

مجدداً در  1394هاي فقير پس از افزايش در سال هاي ثروتمند افزايش  و براي جمعيتعيتازآن براي جمو درماني كاهش و پس

 كاهش يافته است. 139۵سال 

هاي روستايي در ها براي جمعيتهاي روستايي است. همچنين پرداختهاي شهري بيشتر از جمعيتسرانه پرداخت در جمعيت

هاي روستايي طور تقريبي نيمي از پرداخت از جيب جمعيتيش است. بههاي شهري در حال افزاحال كاهش اما براي جمعيت

درصد  4۷طور متوسط برابر با هاي شهري اين مقدار بهكه براي جمعيتبراي دريافت محصوالت دارويي و درماني است درحالي

پماد و سرم بيشترين سهم از دارو با دستور پزشك شامل داروهاي درماني، تقويتي، شربت، مشاهده شد كه  139۵در سال  است.

ازآن دارو بدون دستور پزشك شامل دهند و پسها در بخش محصوالت دارويي و درماني را به خود اختصاص ميپرداخت از جيب

 هاي شوينده و نگهدارندهواع محلولگيرد. اندرصد در رده دوم قرار مي ۷2/22داروهاي درماني، تقويتي، شربت، پماد و سرم با 

 دهند.مقدار را به خود اختصاص مي كمترين

 گردد:هاي نظام دارويي كشور بيان ميدر ادامه برخي از دغدغه

گرر چره دولرت كارهاي ارتقاي نظام دارويي كشور كاهش حضور دولت در صنايع داروييست. ترين راهرسد يكي از اصليبه نظر مي

ها ي اين واگرذارياز سهم خود در اين حيطه بكاهد اما چون عمدههاي داروسازي ي پيش سعي كرده با واگذاري كارخانهيك دهه

درصد صرنايع  ۷0است. در حال حاضر سازي در حد مطلوب محقق نشدههاي وابسته به دولت انجام شده عمال خصوصيبه شركت

 هاي دولتي يا وابسته به دولت قرار دارد.دارويي در اختيار نهادها و سازمان

است. با وجود آنكه گير نظام دارويي كشور شدهايست كه گريبانكنندهي نگرانخلي از بازار دارويي مسألهكاهش سهم توليدات دا

 درصد ارزش بازار دارويي را در اختيار دارند. ۵۵شود اما اين توليدات فقط درصد داروي مورد نياز كشور در داخل توليد مي 9۵
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ي مواد اوليه و مواد جانبي كنند اما بخش عمدهي دارويي در كشور فعاليت ميليهي مواد اوكنندهبا اينكه تعدادي شركت توليد

مللي وابسته شود. اين مسأله توليد داخلي را به مسائل سياسي و بينمورد نياز براي فرموالسيون دارو از خارج از كشور تهيه مي

 كند.مي

 


