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 چکیده
با ی نوین نیازمند درک صحیحی از وضعیت موجود هاو فناوریعلوم  گذاری برای توسعهسیاست

هدف این مقاله نیز از این امر مستثنی نیست.  پزشکی بازساختی توجه به شرایط خاص کشور است.
 به طوریکههایی برای توسعه علم و فناوری در حوزه پزشکی بازساختی در کشور است، راهبردپیشنهاد 

از و فناوری باشند. برای دستیابی به این هدف، در مرحله اول  راستا با اسناد باالدستی توسعه علمهم
بینشی از وضعیت  ،بهره گرفته شده که طی آن با نظرخواهی از کارشناسان این حوزه SWOTتحلیل 

شده ارائه ها از تقابل نقاط قوت و ضعف با تهدیدها و فرصت متناسبهایی راهبردو  آمدهکنونی به دست 
ی بازیگران و هامسئولیتبه تبیین  ،با تکیه بر نظام نوآوری ،قالب نگاشت نهادی در در مرحله بعد .است

های هایی در حوزهراهبرددر نتیجه،  .ایمپرداخته هاراهبردسازی این اجراییبرای  فعاالن این حوزه
ق ی اولیه در جهت تحقاتخاذ گامو برای  ،ائه خدمات ارائهگری و ارگری، تسهیلگذاری، تنظیمسیاست
در  و کارکردشانعملکردی های توجه به وظایف و حوزه متولی هریک بانهادهای ، هاآنشدن عملیاتی

 .اندمشخص شدهنظام نوآوری 
  ، پزشکی بازساختی توسعه علم و فناوری، نظام نوآوری، نگاشت نهادی،: هاهکلیدواژ
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 مقدمه .1

 یولوژیبافت و ب یندسدر مه 9یسازیکاربردهای ای از پژوهشپزشکی بازساختی شاخه
ی هاپژوهش جیانت و هااستفاده از داده ،بازساختی پزشکی تر،به عبارت ساده. [90] ی استسلول
 ندآیفر یعلوم مرتبط، در راستا هاینهیزم گریو د یسلول یولوژیبافت، ب یمهندس هایرشته

عملکرد  یگردانهدف بازبدن انسان، با  یهاآنارگ ای هابافت ها،سلول یایاح ای یمهندس ض،یتعو
خود  مییترم هایسمیمکان کیتحر یاز طرف ،یشاخه پژوهش نی. تمرکز ا[9] است هاآن یپزشک

بافت و ارگان مورد  جادیا گر،یو از طرف د ده،ید بیآس یهاآنارگ و هابافت میبدن در جهت ترم
 ،یزشکی بازساخت. در پاست ماریکردن آن درون بدن ب مپلنتیو ا یشگاهیآزما طینظر در مح

همواره راه  ،یبافت اصل یعملکردها دیتأمین و تقل تیبا قابل دهیچیپ هایو ساخت بافت یمهندس
بدن به موجب صدمات، کهولت سن و انواع  یهاآنحل درمان مشکالت و عدم عملکرد ارگ

 شمرده شده است. هایماریب
ی هاآنو ارگها یم بافتترمیمی بدن در جهت ترمهای پزشکی بازساختی و تحرک مکانیسم

آسیب دیده و ایجاد بافت و ارگان مورد نظر در محیط آزمایشگاهی و ایمپلنت کردن آن درون 
اخیر توجه زیادی از سوی جوامع علمی به خود جلب کرده و های بدن انسان، در سال

هایی ردراهبقابل توجهی داشته است. به همین منظور پژوهش حاضر به منظور ارائه های پیشرفت
گذاری توسعه علم و فناوری در حوزه پزشکی بازساختی صورت گرفته تا عملی جهت سیاست

عالوه بر افزایش سالمتی هرچه بیشتر در جامعه، موجب رونق اقتصادی کشور گردد، چرا که این 
ظهور و دانش بنیان در حال حاضر بازار بزرگی را به خود اختصاص داده و روند رو به  صنعت نو

با شناسایی وضعیت کنونی و توان کشور در این  ایمهی نیز دارد. به همین منظور تالش کردرشد
حوزه و با نگاشت نهادی بازیگران و فعاالن این حوزه در کشور، تصویری از بازوهای اجرایی 

 های پیشنهادی ارائه دهیم.راهبردپیشبرد 
مل در آمارها، به وضوح أت حوزه، با کمی نیدر ا پژوهشقابل اغماض  ریضرورت غ ییچرا
کرده است که از  ریانسان را درگ ونیلیم 97از  شی، بیقلب ییمثال، نارسا طور. بهگرددیروشن م

جان خود را از  ،یماریب صیسال بعد از تشخ 4درصد افراد مبتال، در مدت  47حدود  انیم نیا
 درصد 94از  شیب ،یالدیم 0747در سال  ،یجامعه آمار کی یریبا در نظرگ[. 0] دهندیدست م

دوره  نیاست که در ا یدر حال نیسال خواهند بود؛ ا 44باالتر از  یسن یاروپا دارا هیمردم اتحاد
 هاییماریو ب ،یقلب ییاستخوان، نارسا یپوک ریها نظیماریاز ب یاریانسان در معرض بس ،یسن

. در حال حاضر، از ردگییم قرار یاتیح یهاآنانواع ارگ یو از کار افتادگ یمرتبط با فرسودگ
 وندیپ نیگزیجا نیبهتر همچونفرسوده،  هایبافت ینیگزیو جا میبافت به منظور ترم یمهندس
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 یهاوجود دارد تا بتوان از سلول تیقابل نیبافت، ا ی. با وجود استفاده از مهندسشودیم ادیعضو 
از  یاریحالت بس نیده کرد و در ادوباره بافت فرسوده استفا یطراح ای میترم یبرا ماریخود ب نبد
و خطرات  یمنیا ستمیسرکوب س یمدت داروها یمصرف طوالن ریعضو نظ وندیپ هاییدگیچیپ

 [.90شود ]یحذف م وندیرد پ
 یکمپان 974شده در  دیتول مییفروش محصوالت پزشکی ترم 077۸سال  دراز سوی دیگر، 

 میلیارد 90حوزه،  نیا ، بازار عمومی0799ل در سا داشته است. یرشد سه برابرکارمند  96777با 
و در  0707دالر در سال  میلیارد 4/40بازار به حدود  نیا دنیاز رس یحاک هاینبیشیو پ دالر بوده

در قدم اول  ران،یاحوزه در  نیرشد ا ن،ی. بنابرا[09] است درصد،0/09ساالنه  یبیرشد ترک جهینت
 ایگسترده اریبازار کار بس اًیو ثان کندیفراد جامعه کمک مو نجات جان ا شتریهر چه ب یبه سالمت

 التیتحص هایاز رشته یعیوس فیاز ط لالتحصیکه مورد دوم، افراد فارغ آوردیرا بوجود م
 دارد. یکشور در پ یرا برا قابل توجهی یدرآمد ارز نیو همچن کندیم ریرا درگ یلیتکم

هایی عملی و منطقی راهبردورانه نوین، برای ارائه و فنابا توجه به اهمیت این حوزه علمی 
برای توسعه علم و فناوری در این حوزه در کشور، الزم است وضعیت موجود تبیین شده، نقاط 

ها و تهدیدهای پیش روی کشور در این حوزه مورد بررسی قرار گرفته و قوت و ضعف، فرصت
ف مربوطه در راستای اجرایی سازی بازیگران اصلی این حوزه در کشور به جهت تخصیص وظای

 شناسایی شوند. راهبردهر 
 

 نظری و پیشینه پژوهشمبانی  .2

 و هابافت میترم ایانسان و بدن ساخت  یایور: پزشکی بازساختیهای پیشینه پژوهش
در  توانیموارد را م نیا ای کهگونهبه  ؛دارد یطوالن اریبس خیبدن انسان، تار یهاآنارگ

اما از نقطه نظر  [.93] مشاهده کرد یهاآنافس یهاآناز داست یاریرم و بس یانباست هایاسطوره
درمان  تیاز درمان با قابل دیجد ایبه صورت شاخه 9330در سال  ،یپزشکی بازساخت واژه ،یعلم

. گردید فیفرسوده و از کار افتاده تعر هایبافت و هاآنارگ ضیتعو ای ایاح قیاز طر هایماریب
 یستیبا کمک مواد ز مییبافت و خود ترم یاست که مهندس یعیوس یحوزه ،یاختبازس پزشکی

 گیردمی برساخت ارگان و بافت را در  جهنتی در و هاسلول میدر جهت بازساخت و ترم ،یخارج
 گریکدی یبه جا پزشکی بازساختی و مهندسی بافت حال، در مقاالت، از هر دو واژه نیبا ا .[00]

مرتبط با کشت  هاییخط مش یبافت، به بررس یعلم مهندس ییابتدا هایسال. شودیاستفاده م
غضروف با استفاده  جادیصورت گرفته با هدف ا ییابتدا هایپژوهش در. گذشت بافت و هاسلول

ها به به هدف مذکور، مفهوم استفاده از داربست دنیت، بر خالف نرسیکندروس هایاز سلول
 نی. چند سال بعد از درک ارتباط بدیگرد یفت مورد نظر معرفبا جادای جهت هاهمراه سلول
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به  MIT ماساچوست و دانشگاه عمومی مارستانیاز ب یو پژوهشگران داساتی ها،داربست و هاسلول
و  یکالژن سیماتر کیپوست با استفاده از  یبرا ینیگزیجا جادیمطالعه و پژوهش با هدف ا

مشترک دکتر  هایپژوهشسپس با . [04] دنپرداخت یپوست بروبالستیرشد ف یاستفاده از آن برا
 یمهندس ؛«نسیسا»در مجله  9339در سال  ایو چاپ مقاله یرابرت لنگر و دکتر جوزف واکانت

در  یاز آن پس پژوهشگران متعدد. [93] دیگرد یو معرف یهاآنرس ،به صورت گسترده تباف
و  علمی نهیزم نیدر ا قیشروع به تحق ،شرفتهیپ یکشورها یو دانشگاه یقاتیاغلب مراکز تحق

 و  tissue engineering هایواژه ،یتعداد مقاالت علم نیمنظور تخمکردند. به یکاربرد

regenerative medicine تیدر سا NCBI نیبه دست آمده از ا جیجستجو شد و بر اساس نتا 
 است. نهیمهر دو ز ریاز رشد چشمگ یکه حاک دیرسم گرد 9 نمودار هادواژهیکل

 0790تا  9364های طی سال« پزشکی بازساختی»و « مهندسی بافت»های . تعداد مقاالت علمی حاوی واژه9 نمودار

 

نوین امروزه روند رو به رشدی در توسعه های دستیابی به فناوری: نظام نوآوری فناورانه
های اختصاص داده و در ایران نیز طی سالعلم و فناوری در کشورهای مختلف جهان به خود 

نوین جلب شده و حتی معاونت علمی و فناوری های اخیر توجهات به سوی توسعه علوم و فناوری
ی توسعه علم و فناوری در حوزه هایی از قبیل راهبردریاست جمهوری نیز با تشکیل ستادهای 

-ی در راستای سیاستهایدی گامبنیاهای فناوری، علوم شناختی، سلولنانوتکنولوژی، زیست

 ریزی برداشته است.گذاری و برنامه
نوین از های نوظهور یا فناوریهای نوآوری در تحلیل حوزههای حوزه نظامهای در پژوهش

شود که یکی از رویکردهای نظام نوآوری است. کارلسون و می نظام نوآوری فناورانه استفاده
شبکه پویایی از بازیگران که در یک : »اندهگونه تعریف کردینفناورانه را اهای همکارانش نظام

تعاملند و در خلق، زمینه اقتصادی و صنعتی و تحت یک چارچوب نهادی خاص با یکدیگر در 
 [.07] «برداری از فناوری درگیرندانتشار و بهره
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هادهای ان بوده و سپس نگذارسیاست فهوم نظام نوآوری فناورانه در ابتدا از سویظهور م
( سیستم 9: شاملفرض اساسی دارد که  6. این نظام اندهپایه علمی آن را توسعه داد آکادمیک

ای( نظام نوآوری )ملی، بخشی و منطقههای گیرد، فرضی که در سایر مدلمی واحد تحلیل قرار
ری بیشتنامحدود هستند، بنابراین الزم است تمرکز  فناورانه عمالًهای ( فرصت0نیز مشابه است. 

( سیستم ماهیتی پویا دارد، بنابراین در 9صورت بگیرد. ها بردای از این فرصتدر شناسایی و بهره
( بازیگران 6ضروری است. ها گیری این سیستمن بازخوردها برای بررسی روند شکلنظر گرفت

 و هستندو اطالعات رو به رها هایی از جنس تواناییام خردپذیر هستند اما با محدودیتاین نظ
[6]. 

ساختاری نظام نوآوری های لفهمؤ: رانهفناو ساختار، هدف و کارکردهای نظام نوآوری
نیز ها لفهموجود این مؤهای هستند و ارتباطات و شبکهها فناورانه، بازیگران، نهادها و فناوری

ناورانه، هر نظام نوآوری از جمله نظام نوآوری ف هدفبیانگر روابط نظام نوآوری است. همچنین 
شوند که می تحقق اهداف فرآیند نوآوری است. این اهداف شامل خلق و انتشار دانش و فناوری

چنین نظامی تعاریف متعددی در پیشینه  کارکردهای برای یابند.می در قالب توسعه فناورانه تحقق
 ی اتفاقورچیزهایی هستند که در یک نظام نوآعنوان شده از قبیل اینکه کارکردها  هایپژوهش

 یدانش و نوآور یریکارگاشاعه و به د،یتول یهر نظام نوآور یکارکرد اصل، یا اینکه [0افتند ]می
 . [99] عناصر است نیبر ا رگذاریثأت یهاتیبا انجام فعال

متعددی  ای و مطالعات مقایسه برای کارکردهای نظام نوآوری انجام شده مختلفیهای بندیدسته
ه غالب را هکرت و اما دو دست ؛ [07و  6] صورت گرفته هاآنبندی و جمعها ندیبنیز روی این دسته

توسعه »بندی دوم کارکردی به نام که دسته اندهارائه داد [4] برگک و همکارانش و[ 96همکارانش ]
شود؛ سایر کارکردها که بندی اول مشاهده نمیرا نیز معرفی کرده که در دسته« تاثرات جانبی مثب

یری بازار، گدهی به سیستم، شکلفرینانه، خلق و انتشار دانش، جهتکارآهای : فعالیتشاملکند مشتر
توان چهار نقش برای می اما با نگاه از منظر حکمرانی نیز .شود، میبخشیبسیج منابع و مشروعیت

تواند یک یا چند می و هر بازیگر [4] در نظر گرفت گران مختلف در نظام نوآوری فناورانهنهادها یا بازی
  کارکرد را مبنای عمل قرار داده است. 6. پژوهش حاضر نیز این نقش را بر عهده بگیرد

کند که باید توسط دولت، کسب و کارها می هایی را تعیین: نهادی که برنامهگذارسیاست .9
 و سایر بازیگران دنبال شود.

جامعه را در راستای هریک از نهادهای های گر: نهادی که حقوق و مسئولیتتنظیم .0
کند و به می تحقق اهداف توسعه پایدار تعیین کرده، استانداردهای صنعتی را تنظیم

 گردد.می و مردم تنظیمها شرکتهای واسطه آن، نیازمندی



 8931پاییز  ـ 93شماره  ـمطالعات مدیریت راهبردی   05

گیرد و هدف آن توسعه و می گذاری دولتی شکلبا سرمایه گر: نهادی که معموالًتسهیل .9
 الت خدماتی جدید، ارتقای تجارب و ایجاد ظرفیتبهبود بازار از طریق ایجاد محصو

 .است
تواند خدمات آموزشی، پژوهشی یا صنعتی به می کننده کاال و خدمات: نهادی کهارائه .6

 .صنایع کوچک و متوسط ارائه دهد
 در یک حوزه فناورانهبرای اصالح نظام نوآوری اصالح نظام نوآوری فناورانه: های مدل

از قبیل اصالحات نهادی با تکیه بر  گرفت. رویکردهایی اوتی در نظرتوان رویکردهای متفمی
مفقوده زنجیره نوآوری و نهادهای مورد نیاز برای تکمیل های نگاشت نهادی و اصالح حلقه

ی که بر اساس مطالعات میدانی و نظرات کارشناسان در قالب تحلیل راهبردو اصالحات  ؛هاآن
SWOT رویکرد اول از [. 97] کل نظام مزبور مربوط هستندزی نوساشوند و به می استخراج

شود اما رویکرد دوم شرایط می طریق انجام مطالعات تطبیقی و نگاه به سایر کشورها محقق
کشور را به طور خاص در نظر گرفته و های خاص کشور، نقاط قوت و ضعف، تهدیدها و فرصت

 ردند.گمی ی اصالحی ارائههاراهبردمتناسب با این شرایط 
های تحقیقاتی متعددی در کشورهای مختلف برای پروژه های مشابه:مروری بر پژوهش

برخی از به  9جدول که در تهیه برنامه راهبردی در حوزه پزشکی بازساختی صورت گرفته است 
ها بنا بر مقتضیات کشور محل انجام پژوهش و یا . هریک از این پژوهشاشاره شده است هاآن

ی، آینده نگاری( های پزشکی بازساختنجام پژوهش )وضعیت بازار، پیشرفتاز ا مقتضیات هدف
توان گفت های صورت گرفته در داخل کشور میهمچنین با نگاهی به پژوهش. اندصورت گرفته

این های هایی دارد و سیاستوشانیبا هدف پژوهش حاضر همپ «های بنیادیسند ملی سلول»
های توجه قرار گرفته اند؛ هرچند سلولی در تحقیق حاضر مورد در بررسی اسناد باالدستسند 

شود و پژوهش ساختی )سلول، ژن و بافت( تلقی میبنیادی یکی از سه شاخه اصلی پزشکی باز
 را مدنظر قرار داده است. حاضر، هر سه شاخه

 
 ر حوزه پزشکی بازساختیریزی راهبردی دمبتنی بر برنامه هایپژوهشبرخی  .9 جدول

 نتایج مجری سال عنوان

 یپزشک یاستراتژ
 [9۸] انگلستان یبازساخت

0790 

انگلستان با  یپزشک قاتیتحق یشورا
علوم  قاتیتحق یشورا یهمکار

 یشورا ،یوتکنولوژیو ب کیولوژیب
 ،یو مهندس یکیزیعلوم ف قاتیتحق
 یو اقتصاد یاجتماع قاتیتحق یشورا
 وری انگلستانی فنااستراتژ ئتیو ه

پزشکی بازساختی به  تبیین وضعیت انگلستان در
های تخصیص ها، دانش و بودجهلحاظ زیرساخت

اجرای  داده شده، تعیین اهداف استراتژیک و نحوه
 مختلف پزشکی بازساختی هایدر زیرشاخه هاآن

این موسسه  0774امه راهبردی ارزیابی اجرای برنپزشکی بازساختی کالیفرنیا انستیتو -0773برنامه  یرسانوزبر



 08 یراندر ا یبازساخت یپزشک هاییتوسعه علوم و فناور یبرا ییراهبردها

 نتایج مجری سال عنوان

 عی)تسر کیاستراتژ
 [۸] (یدرمان یهافرصت

 رسانی آنروزو به )ایاالت متحده آمریکا( 0797

 ن،یدر چ یعلم و فناور
 گزارش) 0747نقشه راه 

 یآکادم کیاستراتژ یکل
 [94] (نیعلوم چ

 آکادمی علوم چین 0797

حوزه علم و فناوری با  9۸در  نقشه راه چین
و سایر  SWOTآینده نگاری، تحلیل های روش

ابزارهای تدوین استراتژی ارائه شده که یکی از 
 حوزه پزشکی بازساختی است. هاآن

 یگزارش پزشک
 [09] یبازساخت

0799 
پژوهشی به سفارش مجلس اعیان 

 انگلستان

 ،در انگلستان پزشکی بازساختیانداز چشمتبیین 
رفع  یبرا یراهبرد شنهاداتیرو و پ شیموانع پ

 یمحصوالت پزشک یسازیمسائل تجار، هاآن
 یراهبرد شنهاداتیپارائه و  یبازساخت

 یفن شرفتیگزارش پ
مسلح  یروهاین تویانست

 [9] یبازساخت یپزشک
0799 

انستیتو نیروهای مسلح پزشکی 
 بازساختی ایاالت متحده آمریکا

در حال  یهاتمام پروژهارزیابی وضعیت پیشرفت 
کی بازساختی در این موسسه و در حوزه پزشانجام 

 ترسیم مسیر آینده

بادوام از  یساخت صنعت
 یبازساخت یپزشک

 یبرا یی)راهنما
 [04] (یگذارهیسرما

0797 
دانشگاه ، remediگروه پژوهشی 
 انگلستان الفبورو

 دیتول ،یاستگذاریس طیبازار، مح تیوضع میترس
رشد  تیوضع ،یبازساخت یمحصوالت پزشک

 صنعت نیک و متوسط در اکوچ یوکارهاکسب

 

 شناسی پژوهشروش .3

از نوع  یبازساخت یدر پزشک یتوسعه علم و فناور راهبردبا توجه به هدف  پژوهشروش 
عالوه  رایاست. ز یشیمایپ-یفیها از نوع توصداده یبراساس نحوه گردآور و یفیتوص-یاتوسعه

به لحاظ  نی. همچنشودیم زین یدانیم تتحقیقاشامل  ینترنتیو ا یاهنابر مطالعات کتابخ
مند وضع موجود با استفاده از مصاحبه و هدف فیشامل توص پژوهش نیا ،یدانیم قاتیتحق
 محتواست. لیتحل

فعال و مطلع کشور در  دیمتخصصان، کارشناسان و اسات ران،یمد هیجامعه پژوهش شامل کل
ا استفاده از روش و ب است یبازساخت یبه خصوص پزشک یاتیح یهایحوزه علوم و فناور

نفر از متخصصان فعال در  07از  شیبا ب یریگپس از ارتباطگیری غیراحتمالی گلوله برفی نمونه
(، یبازساخت یپزشک یبافت )سه شاخه اصل یو مهندس یسلول درمان ،یژن درمان یهاحوزه

علت انتخاب روش  انجام شد. SWOT لیتحل یدر راستا ی نیمه ساختاریافتههامصاحبه
روی درک پیچیدگی وضعیت موجود بوده و  پژوهشگیری گلوله برفی این بوده که تمرکز مونهن

نه نتیجه گرفتن رفتار یک جامعه؛ و به این ترتیب اطمینان حاصل شده که با معرفی اعضای 
شی جامع نسبت به ای انتخاب شوند که اطالعات کافی و نگرقبلی نمونه، اعضای دیگر به گونه

 های کنونی کشور در حوزه پزشکی بازساختی داشته باشند.ساختوضعیت و زیر
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 هاآننفر ضبط شده و طی  90با  ساعت مصاحبه 04در این پژوهش در مجموع حدود 
ها مطرح ی نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصتاالت باز با تمرکز بر چهار محور اصلسؤ ،محققان

ربه هایی که بر اثر تجحلعمق مطلب شود و راه ارد جزئیات وشونده بتواند واند تا مصاحبهکرده
 کند، پیشنهاد دهد.د را برای رفع معضالتی که طرح میرسکاری در این حوزه به ذهنش می

، با دو نفر از محققان حوزه پزشکی های اصلیقبل از انجام مصاحبه الزم به ذکر است که
صورت نوشتاری برای بررسی این هایشان به ه صورت آزمایشی مصاحبه شد و پاسخببازساختی 

به صورت پاسخ درآورده،  را عیناً هاآنهای کننده گفتهاالت واضح بوده و مصاحبهه آیا سؤنکته ک
گر از االت واضح بوده و برداشت مصاحبهؤقرار داده شد. نتایج نشان داد که س هاآندر اختیار 

های دور آزمایشی همچنین پاسخشوندگان را رسانده است. نیز منظور مصاحبه هاآنپاسخ 
ها بودند و مشترکات قابل توجهی داشتند که نشان از های دور اصلی مصاحبهپاسخ راستا باهم

بار  ها یککننده، در طول مصاحبهاز طرف دیگر، با وجود آنکه مصاحبهپایایی پژوهش دارد. 
تا از صحت درک مطالب  شوندگان و برداشت خود را بیان کردهمطالب بیان شده توسط مصاحبه

شوندگان اصلی در های مصاحبههای مستخرج از صحبتد، گویهبیان شده اطمینان حاصل کن
ابراز کنند. در نهایت  هاآنتباط با را بازبینی کرده و نظر خود را ار هاآنقرار گرفت تا  هاآناختیار 

از روایی پژوهش، به  به منظور حصول اطمینان دانشجویان دکتری مهندسی بافتاز  سه نفر
 پرداختند. هاآننظر در مورد  ها و اظهاربررسی یافته

و نوآوری های توسعه علم، فناوری راهبردترین ال اصلی در این پژوهش این است که مهمسؤ
ال الزم است در ابتدا هدف از توسعه یران کدامند؟ برای پاسخ به این سؤاپزشکی بازساختی در 
 ال فرعی زیر پاسخ داده شود:به سه سؤ حوزه مشخص شده و سپسعلم و فناوری در این 

 های پیش روی کشور در حوزه پزشکی بازساختی کدامند؟( نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت9
 شود؟یی به منظور بهبود وضع موجود پیشنهاد میراهبرد( با توجه به وضعیت کنونی، چه 0
ها کدامند )ضرورت انجام راهبردور در تحقق این های نهادهای مختلف کشو مسئولیت ها( نقش9

 نگاشت نهادی با اتکا بر نظام نوآوری(؟
و برای تعیین  پژوهشال اصلی ؤتوجه به س بابه این صورت بوده که  پژوهشمراحل  بنابراین

اند تا سعه علم و فناوری در این حوزه اسناد باالدستی در کشور تحت بررسی قرار گرفتهاهداف تو
-هم هاآنهای پیشنهادی این پژوهش مغایرتی با سایر اسناد باالدستی کشور نداشته و با ردراهب

در ارتباط  یکه به نوعهای این اسناد راهبردو ها سیاست راستا باشد. به همین منظور، آن دسته از



 09 یراندر ا یبازساخت یپزشک هاییتوسعه علوم و فناور یبرا ییراهبردها

برای تا  9استخراج شدند رندیگیقرار م یبازساخت یپزشکدر حوزه  یو نوآور یفناور ،با توسعه علم
. در کشور مدنظر قرار بگیرندتوسعه علم و فناوری در حوزه پزشکی بازساختی تعیین اهداف کالن 

ی پاسخ به برا پس از تعیین نقطه مطلوب الزم است وضع موجود نیز تبیین شود. به همین منظور
و برای  SWOTاز تحلیل  که در راستای تبیین وضع موجود هستند االت فرعی اول و دومسؤ
 ایم.ال سوم از چارچوب نگاشت نهادی با اتکا بر نظام نوآوری بهره بردهخ به سؤپاس

های و اینترنتی در مورد شرکت هایانه، پس از مطالعات کتابخSWOTبرای تحلیل 
ها و محصوالت تولید شده داخلی در حوزه پزشکی بازساختی و مصاحبه با بنیان، استارتاپدانش

های ای از گویهه پزشکی بازساختی و همفکری با آنان فهرست اولیهکارشناسان و فعاالن در حوز
ها و تهدیدهای محیطی )از خارج( های داخلی و همینطور فرصتها و ضعفمرتبط با قوت

های نامرتبط و تکراری حذف گردید. در مرحله بعد، با توجه به تعداد شناسایی شده و سپس گویه
از سه  بندی شده ودر استخراج راهبرد این عوامل طبقه ، برای سهولتنقاط قوت و ضعفباالی 

پرداخته  هاآنبه  «یو اجتماع یفرهنگ» ،«یرساختیو ز یفن» ،«یاستگذاریو س تیریمد» دگاهید
راهبردها از تقابل هایت درن های اصلی عوامل قوت و ضعف هستند.شد که در واقع ریشه

 گردید.ها استخراج حوزه نیاز ا کیبا نقاط قوت و ضعف در هر دهایها و تهدفرصت
جستجو و  قیاز طر یبازساخت یمرتبط با پزشک ینهادهای اصلبرای نگاشت نهادی در ابتدا 

های عملکرد و در موارد در دسترس، گزارش یاهداف و ساختار سازمان ف،یشرح وظا یبررس
قری مقدم و [ و با99سپس با تکیه بر پژوهش هداوند و همکاران ] شدند. نییشناسایی و تع

[، چهار کارکرد اصلی نظام نوآوری تعیین شده و کارکرد هر نهاد در نظام نوآوری 4همکاران ]
به هریک از  SWOTتبیین گردید تا در نهایت امکان تخصیص راهبردهای حاصله از تحلیل 

 بازیگران این حوزه محقق شود.
اهداف و نقشی که  های عملی کردن و تحقق بخشیدن بهراهبرد ،پژوهشاالت پاسخ سؤ

 نماید.گذار و اجرایی الزم است در این خصوص ایفا کنند را مشخص مینهادهای مختلف سیاست
 

 هاها و یافتهتحلیل داده .4

االت گویی به سؤبه وسیله پاسخ پژوهش الگویی به سؤشود با پاسخدر این بخش تالش می
ارائه گردد. با توجه به ها ن یافتهیحاصل از اهای توصیفی های پژوهش و تحلیل، یافتهفرعی

                                                                                                                             
ساله  07سند چشم انداز  ،یمقام معظم رهبر یسالمت ابالغ یهای کلاستیساند: یر استخراج شدهراهبردهای مربوطه از اسناد ز 9

، برنامه تحول نظام سالمت، 9676سالمت کشور، نقشه راه درمان  یکشور، نقشه جامع علم ینقشه جامع علم ران،یا یاسالم یجمهور
 یادیهای بنهای سلولیعلوم و فناور یو سند مل رانیا یالماس یجمهور یفناور ستیز یسند مل ،یپزشک هینقشه تحول علوم پا
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اسناد باالدستی، در این پژوهش دو هدف کالن برای توسعه علم، فناوری و های اهداف و سیاست
 شود:می نوآوری در حوزه پزشکی بازساختی در کشور در نظر گرفته

 یبا استفاده از محصوالت و خدمات پزشک یاز تجارت جهان یبه سهم مناسب یابیدست( 9
 منطقه یبر کشورها ژهیبا تمرکز و یزساختبا

 یبازساخت یدر حوزه پزشک یو نوآور یعلم، فناور داریشدن توسعه پا نهینهاد( 0
نقطه شروع برای تغییر و بهبود وضعیت موجود، . های متناسبراهبردوضعیت کنونی و 

یی هاصتخورد که مشکالت و فرمی فهم علت نیاز به این تغییر است و این در صورتی کلید
توان بدون تغییر وضعیت کنونی به آن پرداخت، شناسایی و تبیین شوند. به همین که نمی

علت در این پژوهش تالش شده از راه بیان و کاوش نیازهای حوزه فناورانه پزشکی 
نفعان و بازیگران فعال برای ایجاد تغییرات مورد نیاز بازساختی برای توسعه در کشور، به ذی

زه به و شرایط خاص این حوها دید داد. چرا که در صورتی که نیازمندی ،توسعهدر راستای 
توان به استراتژی منسجمی دست یافت. بهبود وضعیت روشنی درک نشده باشند، نمی

هایی که و سیاستها نفعان، فرآیندها، فناوریدهد که در آن ذیمی در بستری رخموجود، 
در پاسخ به سؤال فرعی اول از  در همین راستا، .[3] رنداثرگذا ،سازنده وضعیت کنونی هستند

و تکمیل  هاپس از انجام مصاحبه بهره گرفته شده است. به این جهت، SWOTتحلیل 
های ای از گویه، فهرست همگن شدهشوندگانبا مصاحبه ها از طریق رفت و برگشتگویه

برای سهولت در استخراج  ها به دست آمد وا نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصتمرتبط ب
-استیو س تیریمد» بندی شد:در سه دسته طبقهنقاط قوت و ضعف های ریشهراهبرد، 

نشان  0 2 جدول نتایج حاصله در .«یو اجتماع یفرهنگ» ،«یرساختیو ز یفن» ،«یگذار

از این سه  کیا نقاط قوت و ضعف در هرب دهایها و تهداز تقابل فرصتسپس اند. داده شده
 اند.ارائه شده 9جدول اند که در گردیدهاستخراج  طبقه، راهبردهایی

 
 برای توسعه علم و فناوری در حوزه پزشکی بازساختی نقاط قوت و ضعف، تهدیدها و فرصت های شناسایی شده .0 جدول

ت
قو

ط 
قا

ن
 (

S) 

و  تیریمد
 یاستگذاریس

های بنیادی، زیست ه پزشکی بازساختی نظیر ستاد سلولنهادها و ستادهای درگیر در حوزتعدد 
فناوری، نانوفناوری و مرکز فناوری های همگرا و تجربیات سیاستگذاری تجمیع شده از گذشته در 

 حوزه های مرتبط

 یباالدست راهبردیوجود اسناد 

 یرساختیو ز یفن

 یقاتیز تحقها و مراکتعدد دانشگاه

 انیفعال دانش بن یهاشرکت

 یادیبن یهامتخصصان در ستاد سلول یوجود بانک اطالعات

 یقو یاهیدانش پا



 00 یراندر ا یبازساخت یپزشک هاییتوسعه علوم و فناور یبرا ییراهبردها

 بزرگ یگسترده در شهرها یمراکز درمان

 تک در کشور-های یهادستگاهوجود 

و  یفرهنگ
 یاجتماع

 یمکف یمنابع انسان

 ی باکیفیت مرتبط با این حوزههاو کنفرانس یمسابقات علمبرگزاری 

ف
ضع

ط 
قا

ن
 (

W) 

 و تیریمد
 یگذاراستیس

 دانشگاه و صنعت فیارتباط ضع

 به علت ریسک باالی سرمایه گذاری در حوزه های نوین یگذارهیعدم توسعه سرما

 یبلندمدت عمل یزیرعدم امکان برنامه

 یپژوهش های کمبود بودجه

 ها و مقاالتمحور پروژهارزش یابیارز ستمیعدم وجود س

 محصوالت و ثبت پتنت و عدم انتخاب پروژه های مناسب برای تولید یسازیمشکالت تجار

 یشغل یهامناسب فرصت یرسانعدم اطالع

 از کشور خارج میمق یرانیمتخصصان ا تیاز ظرف یبرداربهره یبرا نبود برنامه

 یرساختیو ز یفن

با هزینه اولیه و  هاآنکشور و نیاز به انتقال  در داخل زاتیاز مواد و تجه یاریبس دیعدم تول
 نگهداری باال

 مجهز یهاشگاهیکمبود آزما

ها به واسطه نبود ارتباط همه دانشگاه یعدم دسترسو  تک-یها یهامناسب دستگاه عیعدم توز
 ییافزامناسب جهت هم

 مواد عیبه شبکه توز یعدم دسترس

و  یهنگفر
 یاجتماع

 به صنعت انیدانشگاه نانیعدم اطم

 با هم هاآن فیمتخصصان و ارتباط ضع نیب یهمکار هینبود روح

 وابسته به درمان عیها در صنااز پروژه تیعدم حما

 یجامعه پزشک یعدم همکار
ها

ید
هد

ت
 (

T) 
 به کشورهایی با امکانات بهتر و دستمزد باالتر فرار مغزها

 تصاحب بازارپرشتاب کشورهای پیشرفته در این زمینه و  توسعه

 یداخل یهاپزشکان به استفاده از نمونهگروه های درمانی و  لیامکان عدم تما

 هابه علت تحریم یالمللنیب یهایهمکار یموانع برقرار

 هاآنبدون در نظر گرفتن کاربرد  هاپروژه یمحورمقاله

 کنندمنابع مالی و لجستیک را محدود میکه  یخارج یاقتصاد و یاسیس یفشارها

 ارز متیق شیبه علت افزا بیولوژیکی و تجهیزات مواد دیخر نهیهز شیافزا

 یشگاهیآزما امکاناتبه  یامکان قطع دسترس

ت
ص

فر
) ها

O) 

 پزشکی بازساختیبازار بزرگ و رو به رشد محصوالت 

 ت رقابت با محصوالت خارجی از نظر هزینهکشور و قابلی در داخل نییپا دیتول نهیهز

 هاآن شرفتیبه پ یدهفعال و امکان شکل یهانوپا بودن شرکتکم و 

 حوزه در منطقه نیا یشدن به قطب پزشک لیفرصت تبد

 هیمنطقه و جذب سرما یبه کشورها و ارائه خدمات یدرمان سمیفرصت گسترش تور
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 دیجد یهاوزهدر حپژوهش  یبرا انیدانشجو یباال زهیانگ

 هادر انجام آزمایش محدودکننده نینبود قوان

 خارج از کشور میمق یرانیمتخصصان ا تیظرف

 
 هافرصتراهبردهای استخراج شده از تقابل نقاط قوت و ضعف با تهدیدها و  .9 جدول
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، هااز شرکت تیحما دربودجه  صیتخص، یداخل دکنندگانیاز تول تیحما یبرا یها و مؤسسات مالمشارکت بانک یدهسازمان
 میمق یرانیمتخصصان ا تیفعال لیو تسه یقیتشو یهااستیس یطراح ،هاآنو نحوه توسعه  ازیمورد ن یفن رساختیز ییشناسا
 یهااز پروژه تیحما قیقنحوه د نییتع ،یبازساخت یپزشک یو توسعه دانش فن یطرح طراح یستاد راهبر لیتشک ،خارج

 یهابه پروژه ازهاین لیو تبد یتخصص یبازارسنج ،در حوزه پزشکی بازساختی فعال یهادانشگاه و شرکت نیمشترک ب
 یهاشیو هما یعلم یهاانجمن یریگشکل ،یشگاهیآزما زاتیمرجع و توسعه تجه یهاشگاهیآزما سیتاس ،گرامحصول
 یاعطا ،شرویپ یمعتبر کشورها یقاتیو تحق یها و مراکز علمارتباط با شرکت یبرقرار ،یبازساخت یدر حوزه پزشک یتخصص

 یمشابه ایران در پزشک یهارساختیکشورهای دارای ز شناسایی ،یبازساخت یحوزه پزشک نانیبه کارآفر یاتیمال تیمعاف
و  هیاز ته تیحما ،توسعهشیدر مرحله پ یبردها و مقاالت کارنامه انیاز پا تیحما ،هاآنصادرات به برای و تالش  یبازساخت

و ارائه  در درمان یبازساخت یمحصوالت پزشک یگسترش کاربردها ،یبازساخت یدر حوزه پزشک یتخصص اتیانتشار نشر
ها و مراکز دانشگاه نیارتباط ب یو برقرار یسازشبکههای اطالعاتی، توسعه بانک ،خدمات تجهیزات خاص به مراکز درمانی

 خارج میمق یرانیمتخصصان ا تیو استفاده از ظرف یسازشبکه -ییافزاجهت هم یهمکار یهانامهو انقعاد تفاهم یاتقیتحق

ی
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ست
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 یبازساخت یجهت استفاده از محصوالت پزشک یتیحما نیقوان شنهادیو پ نیتدو ،هااز شرکت تیحما یبودجه برا صیتخص
 ینهادها نیارتباط ب جادیا ،فعال یهادانشگاه و شرکت نیمشترک ب یهااز پروژه تیحما قینحوه دق نییتع ،ساخت داخل

های کالن ذکر شده در اسناد راهبردی و سیاست اندازهابه چشم دنیرس یبرا یکالن و مل یزیرجهت برنامه ربطیز
و  یعلم یهاانجمن یریگشکل ،خارج میمق یرانیمتخصصان ا تیفعال لیو تسه یقیتشو یهااستیس یطراح ،باالدستی

 ،توسعه شیدر مرحله پ یها و مقاالت کاربردنامه انیاز پا تیحما ،یبازساخت یدر حوزه پزشک یتخصص یهاشیهما
ها و ارتباط با شرکت یبرقرار ،حوزه نیدر زمینه توسعه محصوالت ا یالمللنیقوانین، مقررات و استانداردهای ب کارگیریهب

و  یسازشبکه ،گرامحصول یهابه پروژه ازهاین لیو تبد یتخصص یبازارسنج ،شرویپ یکشورها یقاتیو تحق یمراکز علم
 ،در درمان یبازساخت یمحصوالت پزشک یو گسترش کاربردها توسعه ،خارج میمق یرانیمتخصصان ا تیاستفاده از ظرف

و  هیاز ته تیحما ،یاص به مراکز درمانخ زاتیخدمات تجه ارائه ،یبه محصوالت کاربرد دهیا لیتبد ندینمودن فرآ نهینهاد
 یبازساخت یدر حوزه پزشک یتخصص اتیانتشار نشر

ست
ا

ی
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ی 
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W

O
 

ها و مراکز دانشگاه نیارتباط ب یو برقرار یسازشبکه ،دانشگاه و صنعت نیمشترک ب یهااز پروژه تیحما قینحوه دق نییتع
در  یگذارهیسرما یهااستیس نیتدو ،دیاز تول تیحما یدجه برابو صیتخص ،یهمکار یهاو انقعاد تفاهم نامه یقاتیتحق

 یجهت استفاده از محصوالت پزشک یتیحما نیقوان شنهادیو پ نیتدو ،یخارج هیو جذب سرما یدرمان سمیجذب تور یراستا
مرکز و توسعه  تیتقو ،یبازساخت یستاد راهبری طرح طراحی و توسعه دانش فنی پزشک تشکیل ،ساخت داخل یبازساخت
ها و مراکز علمی و تحقیقاتی معتبر ارتباط با شرکت برقراری ،یبازساخت یپزشک زاتیمواد و تجه یازهاین نیو تأم یسامانده

به  یسازمانده ،خارج میمق یرانیمتخصصان ا تیو استفاده از ظرف یسازشبکه ،یبازساخت یکشورهای پیشرو در زمینه پزشک
و نحوه توسعه  ازیمورد ن یفن رساختیز ییشناسا ،یداخل دکنندگانیاز تول تیحما یبرا یها و مؤسسات مالمشارکت بانک

به محصوالت  دهیا لیتبد ندینمودن فرآ نهینهاد ،یبازساخت یدر حوزه پزشک یتخصص اتیو انتشار نشر هیاز ته تیحما ،هاآن
 خارج میمق یرانیمتخصصان ا تیفعال لیو تسه یقیتشو یهااستیس یطراح ،یکاربرد
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 خارج میمق یرانیمتخصصان ا تیو استفاده از ظرف یسازشبکه ،یبازساخت یحوزه پزشک نانیبه کارآفر یاتیمال تیمعاف یاعطا
 یبودجه برا صیتخص ،ساخت داخل یبازساخت یجهت استفاده از محصوالت پزشک یتیحما نیقوان شنهادیو پ نیتدو ،از کشور

و  تیتقو ،حوزه نیدر زمینه توسعه محصوالت ا یالمللنیمقررات و استانداردهای ب ؛قوانین گیریکاره ب ،هااز شرکت تیحما
 یمحصوالت پزشک یو گسترش کاربردها توسعه ،یبازساخت یپزشک زاتیمواد و تجه یازهاین نیو تأم یتوسعه مرکز سامانده

 و آگاه سازی پزشکان در زمینه پزشکی بازساختی در درمان یبازساخت

 
برای پاسخ به سؤال فرعی سوم، به ارائه نظام نوآوری در . هاها و مسئولیتبیین نقشت

در مطالعات مربوط به پزشکی بازساختی با استفاده از چارچوب نگاشت نهادی پرداخته شده است. 
نظام را  ینهاد یهاها و خألتواند ضعفیم ینگاشت نهاد کردیاستفاده از رو ،ینظام نوآور

. تعداد [99] فراهم آورد یاستیس یریادگی یبرا دیمف یحال ابزار نیه و در عکرد ییشناسا
 گرید یکنند و از سویم ینیآفرنقش یدر حوزه پزشکی بازساخت یبه نوع کی که هر یینهادها

 قیدق لیو تحل یبه بررس ازیاز ن یشود، حاک فایحوزه ا نیدر توسعه ا دیکه با ییهانقش تنوع
توان یم یاست. به کمک نگاشت نهاد یدر کشور از منظر نهاد یتوسعه پزشکی بازساخت

 لیو تحل یرا بررس هاآننقش  یفایا تیحوزه و وضع کیموجود در  فمختل گرانیباز تیوضع
 نیدر ا ریدرگ یبعد، نهادها کیدو ُبعد است که در  یدارا یسیدر واقع ماتر یکرد. نگاشت نهاد

نشان داده  ،رندیگیبر عهده م در نظام نوآوری نهادها نیکه ا ییهاانواع نقش گریعد دحوزه و در بُ
نهادها  نیاز ا کیمعناست که هر نیصنعت به ا کی ایحوزه  کی ینگاشت نهاد لیشود. تکممی

 .[0] کنندیم ینیصنعت نقش آفر ایحوزه  نیچگونه در ا
بازساختی به این ترتیب مراحل اصلی طی شده برای طراحی نگاشت نهادی در حوزه پزشکی 

 :در این پژوهش شامل

با تکیه بر اطالعات : در کشور یشناسایی نهادهای مرتبط با پزشکی بازساخت الف(

شان، بینشی های رسمیسایت در وب یمرتبط با پزشکی بازساخت یاصل نهادهای منتشرشده
 به دست آمد. هاآنکلی نسبت به وظایف و عملکردهای 

این بخش،  در: یوجود درحوزه پزشکی بازساختب( شناخت روابط بین نهادهای م

مختلف و توجه  است تا ضمن شناسایی و بررسی تعامالت موجود میان نهادهای تالش شده
ها در این زمینه حوزه، نقاط ضعف و کاستی نیدر نظام توسعه ا هاآن به کارکرد اصلی

 یی پزشکی بازساختمشخص شود. کارکردهایی که با توجه به نظام نوآوری در نگاشت نهاد
باقری مقدم و همکاران  و [99پژوهش هداوند و همکاران ] مطابق با است هبه کار برده شد

 نیز که خوددهنده کاال و خدمات گری، ارائهگری، تسهیلگذاری، تنظیمسیاست :شامل [4]
 شود.می آموزشی، پژوهشی و صنعتیکاال و خدمات  :شامل
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آوری شده باتوجه به اطالعات جمع: رای وضع موجودکارکرد ب-ج( تهیه ماتریس نهاد
 .(6 جدولشده است )تهیه  یکارکرد در حوزه پزشکی بازساخت-ماتریس نهاد ،در مراحل قبل

 
 یپزشکی بازساخت یهایتوسعه فناور ماتریس نهاد/کارکرد .6 جدول

 کارکرد                                  
 

 نهاد                      

 سیاست
 گذاری

 تنظیم
 گری

 تسهیل
 گری

 ارائه دهنده خدمات

 صنعتی پژوهشی آموزشی

     * * وزارت صنعت، معدن و تجارت

 * * *  * * وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  * *  * * وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

    *   و فناوری ریاست جمهوریمعاونت علمی 

    *  * های بنیادیهای سلولستاد علوم و فناوری

  * * *   ها و مراکز تحقیقاتیپژوهشگاه

 * *     های داروسازیشرکت

  * *    ها و مؤسسات آموزشیدانشگاه

  *  *   های علم و فناوریپارک

    *   و نوآوریهای حمایت از تحقیقات صندوق

    *   ها دهندهشتاب

 * *     مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

 دیو توسعه و تول پژوهشفعال در  یهاشرکت
 یمحصوالت پزشکی بازساخت

    * * 

    *   یای پزشکی بازساختمشاوره یهاشرکت

 

 گیری و پیشنهادنتیجه .5

که از این  [94] فناورانه نوین اثرگذارندهای در حوزه عوامل متعددی در توسعه علم و فناوری
ریزی یک اقتصاد سیستمی اشاره کرد و توسعه اکوسیستم نوآوری و پایه توان به ایجادمی میان

وری و خالقیت آماده رشد و نوآفرآیندگرا اتخاذ شده و بستر برای های که به موجب آن استراتژی
 .[06] ی برای هنجارسازی رفتارهای اقتصادی شکل بگیرددیگر الزم است جریان شود. به بیان

کنند )اعم از می مستقیم در یک حوزه فناورانه نقش ایفاطور مستقیم و غیرازیگرانی که بهتمامی ب
ها( در ایجاد چنین اکوسیستمی و پژوهشگاهها ، دانشگاههاآنردم و ارکان جامعه، دولت، سازمم

گذارند؛ می اثر خود را بر جاییا چند حلقه از زنجیره توسعه  نقش آفرینی کرده و هریک روی یک
گیری ایده، تثبیت مفهوم، اجرای نمونه اولیه، اعتبارسنجی، شکلتوانند شامل ها میاین حلقه

های در نهایت طرحدانش فنی، ارزش افزوده اقتصادی، توسعه بازار، تولید، طراحی محصول و 
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نهادی و وظایف قانونی محوله های موریتم بازیگر با توجه به مأاینکه کدا کسب و کار باشند. اما
ای است که به رسمیت نشناختن آن موجب زمین ل کدام بخش این زنجیره است، نکتهمسئو

 شود و چنین تخصیص کار و منابع روشنیمی ماندن اقدامات اجرایی مورد نیاز در راستای توسعه
سازی بندهای ی باشد که گام اول برای اجراییبردراهتواند همان حلقه مفقوده سندهای می

 کند.می باالدستی را فراهم کالن اسناد
و ها توان از روشمی مسئلههر  یبراها راهبردیا  هاشنهادیو ارائه مجموعه پ میدر تقس

به صورت استخراج راهبردها قالب  نیپژوهش ا نیکه در ا ،[00د ]استفاده کر یمختلفهای قالب
و تخصیص راهبردها به نهادها و بازیگران فعال در حوزه پزشکی بازساختی  SWOTبا تحلیل 
و  یتوسعه علم، فناور یهاراهبردارائه ، یعنی پژوهشدر جهت رسیدن به هدف اصلی  .بوده است

پاالیش شده و ( 9 جدول) های استخراج شده در مرحله اولراهبرد، رانیدر ا یبازساخت یپزشک ینوآور
و در نهایت ذیل دو هدف  اندات یکسان با یکدیگر تجمیع و ویرایش شدههای دارای مقتضیراهبرد

بندی اصلی توسعه علم و فناوری در حوزه پزشکی بازساختی، برگرفته از مرور اسناد باالدستی طبقه
با استفاده از محصوالت و  یتجارت جهاناز  یبه سهم مناسب یابیدست( 9 شامل:اند. این دو هدف شده

علم،  داریشدن توسعه پا نهینهاد( 0، و منطقه یبر کشورها ژهیبا تمرکز و یبازساخت یخدمات پزشک
های راهبردیک از این  همچنین مجریان هر. شود، مییبازساخت یدر حوزه پزشک یو نوآور یفناور

در این راستا و به منظور . اند( ارائه شده6 جدولنهایی با توجه به نگاشت نهادیِ ترسیم شده )
با مأموریت مجری، توان علمی و  راهبردسویی هم زانیشناخت مجریان بالقوه، با در نظر گرفتن م

 . (4 جدولاند )شدهمشخص  راهبردهر  متناسب با انیفنی، توان انسانی و مدیریتی مجر
 

 متناظر انیو متول یبازساخت یدر حوزه پزشک یتوسعه علم و فناور ی نهایی برایهاراهبرد .4 جدول

 تجارت جهانی هدف دستیابی به سهم مناسبی از های متناسب باراهبرد متولی

وزارت ، وزارت صنعت
، صندوق های بهداشت

حقیقات و حمایت از ت
 نوآوری

های حمایتی جهت استفاده از محصوالت پزشکی بازساختی تدوین و پیشنهاد قوانین و سیاست
با مشارکت بانک ها و سایر موسسات ) و طرح های حمایت از تولیدکنندگان داخلی ساخت داخل

دجه رایزنی با مدیران وزارت صنعت و وزارت بهداشت جهت تخصیص بو( از جمله مالی و اعتباری
اعطای معافیت  و های حوزه پزشکی بازساختیهای دانش بنیان و استارتاپبرای حمایت از شرکت

 مالیاتی به کارآفرینان حوزه پزشکی بازساختی

معاونت علمی و فناوری 
 ریاست جمهوری

و  ریزی کالن و ملی برای رسیدن به چشم اندازهاایجاد ارتباط بین نهادهای زیربط جهت برنامه
های کالن تدوین شده در اسناد راهبردی باالدستی که به این منظور پیشنهاد می شود  سیاست

ستاد راهبری طرح طراحی و توسعه دانش فنی پزشکی بازساختی ذیل معاونت علمی و فناوری 
 ریاست جمهوری تشکیل گردد.

 ، وزارتوزارت بهداشت
 علوم

سیس أتو  و تجهیزات پزشکی بازساختیتقویت و توسعه مرکز ساماندهی و تأمین نیازهای مواد 
 های مرجع پزشکی بازساختی و توسعه تجهیزات آزمایشگاهیآزمایشگاه

ها و پژوهشگاه ، هاآنهای فنی مورد نیاز و نحوه تأمین و توسعه انجام پروژه تحقیقاتی برای شناسایی زیرساخت
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 تجارت جهانی هدف دستیابی به سهم مناسبی از های متناسب باراهبرد متولی

ها ها، شتابدهندهدانشگاه
های علم و و پارک

 فناوری

-حمایت از پایانو  گراهای محصولتبدیل نیازهای شناسایی شده به پروژه، تخصصیبازارسنجی 

 توسعهها و مقاالت کاربردی در مرحله پیشنامه

، وزارت وزارت بهداشت
 صنعت

و ارائه  ، سرمایه خارجیگذاری در راستای جذب توریسم درمانیهای سرمایهتدوین سیاست
 خدمات به کشورهای منطقه

اروسازی، های دشرکت
، ی فعالهاشرکت

ها، ها، پژوهشگاهدانشگاه
های علم و پارک

 فناوری

المللی در زمینه توسعه محصوالت پزشکی به کارگیری قوانین، مقررات و استانداردهای بین
توسعه و همگام با  بازساختی به منظور تسهیل صادرات و جلب اعتماد مراکز درمانی و پزشکان

و ارائه خدمات تجهیزات خاص به  ت پزشکی بازساختی در درمانگسترش کاربردهای محصوال
 مراکز درمانی

 وسعه پایدار علم و فناوریشدن تهای متناسب با هدف نهادینهراهبرد متولی

معاونت علمی و فناوری 
یاست جمهوری با ر

 هاهمکاری وزارتخانه

متخصصان ایرانی مقیم  گیری و تسهیل فعالیتبهره، های تشویقیطراحی سیاستسازی و شبکه
گیری از راه دور یا فعالیت کوتاه مدت )برگزاری برای مثال از طریق بهرهدر داخل  خارج از کشور

 بنیان(های دانششرکتها، مراکز تحقیقاتی، )دانشگاه کارگاه، سخنرانی( و یا بلند مدت در کشور

 ، وزارتوزارت علوم
ها و ، دانشگاهبهداشت

 هاپژوهشگاه

ها، همایشهای علمی و برگزاری گیری انجمن، شکلاز تهیه و انتشار نشریات تخصصی تحمای
های گری اجرای پروژهتسهیلو  در حوزه پزشکی بازساختی های تخصصیها و کارگاهکنفرانس

 ران مختلف )داخل و خارج از کشور(تحقیقاتی مشترک بین پژوهشگ

های علم و پارک
ها، فناوری، پژوهشگاه

 های فعالشرکت

و تحقیقاتی معتبر کشورهای پیشرو در حوزه پزشکی  ها و مراکز علمیبرقراری ارتباط با شرکت
 بازساختی

ستاد ، وزارت بهداشت
  های بنیادیسلول

های اطالعاتی متخصصان به منظور سازی و توسعه بانکاندازی سیستم مدیریت دانش، شبکهراه
 هاآنق ارتباطات از طریق صان و تعمیاستفاده از تجربیات متخص

ها و پژوهشگاه
 هادانشگاه

های پزشکی بازساختی انجام تحقیقات پایه در زمینه مواد مورد استفاده در محصوالت و پژوهش
 )اعم از مواد زیستی و سایر مواد(

 
م است این راهبردها به آن است که الز مطرح شدهنکته قابل توجه در خصوص راهبردهای 

 یآت قاتیانجام تحق یبراقرار بگیرند که به این منظور  ابیای در معرض پایش و ارزیصورت دوره
( سازی راهبردهااجرایی های ارزیابیجامع پایش و ارزیابی )شاخص یک برنامه شودیم شنهادیپ

برای سنجش ساالنه میزان استحصال هریک از این راهبردها تدوین شود که به موجب آن 
روزرسانی وین شده متناسب با شرایط حاضر با تحقق یافته و راهبردهای تدیادگیری بعد از اجر

عملیاتی مناسب و دقیق برای  هایرنامهشود نهادهای مسئول، بهمچنین پیشنهاد می گردند.
های شاید یکی از محدودیت تدوین نمایند. هاآنسازی راهبردهای تخصیص داده شده به جاری

 سازی راهبردها باشد کهها برای پیادهشخص ساختن نیازمندیم ناممکنیمهم این پژوهش نیز 
-آن وجود مرکزی ذی نیازمند تعامل مستمر و مستقیم با تمامی نهادهای درگیر است و الزمه

به همین خاطر پیشنهاد تشکیل ستاد پزشکی بازساختی ذیل معاونت  صالح و باالدستی است.
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تا مانند اسناد راهبردی در  مطرح شدهدر این پژوهش علمی و فناوری ریاست جمهوری 
آوردن تمامی نهادها و  ژی، بیوتکنولوژی( امکان گرد همهای فناورانه دیگر )مانند نانوتکنولوحوزه

تر شده روزرسانی مداوم، عملیاتیرسمی محقق شود و راهبردها با ب بازیگران این حوزه به صورت
 تر گردند.ادها متناسبای و زیرساختی این نههای بودجهدودیتو با مح
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