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 .3المقدمة
يعترب التسويق عملية ٖتويل التقنيات اٞتديدة إذل منتجات ٕتارية ناجحة،كبعبارة أخرل يشمل التسويق ٣تموعات متنوعة من
العمليات الفنية كالتجارية كا١تالية ا٢تامة اليت ٖت ٌوؿ التكنولوجيا اٞتديدة إذل منتجات أك خدمات نافعة كمفيدة .تتضمن ىذه
العملية أنشلة مثل تقيي السوؽ كتصمي ا١تنتجات كىندسة اإلنتاج كإدارة حقوؽ ا١تلكية الفكرية كتلوير اسًتاتيجية التسويق
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نظران إذل التلورات اليت شهدىا قلاع األدكية يف التعامل مع إ٧تازات التكنولوجيا اٟتيوية كاأل٫تية اليت ٖتتلها ا١تنتجات البيولوجية يف عبلج
األمراض ا٠تاصة يف اجملتمعات ا١تختلفة ،فإ ٌف دراسة عملية التسويقتلعبدكرانمهمان يف توصيل األدكية بشكل أسرع إذل السوؽ .يسع
البحث الراىن لقياس كٖتليل ا١تعلومات كرس األطر كا٠ترائط العلمية ا١تتعلقةٔتوضوع التسويق الدكرل للتكنولوجيا بالًتكيز عل صناعة
األدكية كا١تنتجات البيولوجية .يتكوف اجملتمع البحث ي ٢تذه الدراسة من كافة الوثائق العلمية يف ىذا اٟتقل ا١تعريف اليت عرضا ت يف قاعدة
"سكوبس" للبيانات حىت عاـ َُِٗـ .استفادت ىذه الدراسة من إتاه التقيي العلم ي لدراسة ا١تفردات كٖتليل ٤تتول الوثائق ا١توجودة.
كيف إطار القياـ هبذه الدراسة كبعد االنتهاء من صياغة األسئلة ،قمنا بعملية ْتث منظمة كفق الكلمات ا١تفتاحية ا١ترتبلة بنماذج التسويق
كصناعة األدكية يف قاعدة بيانات سكوبس.أظهرت نتائج ىذه الدراسة بأ ٌف ىذين اجملالُت شهدا إجراء العديد من األْتاث بشكل
مستقل يف العادل ،كلكن قضية التسويق الدكرل للتكنولوجيا يف صناعة األدكية أجريا ت حو٢تا دراسات ٤تدكدة كىو ما ٬تعلنا نعتقد أ ٌف ىذا
اٟتقل ىو حقل جديد يف األْتاث كيعاين من شح يف الدراسات اليت ٕترم حولو .كما توصلنا إذل أ ٌف دكالن مثل أمريكا كأ١تانيا كانا ت ٢تا
أعل نسبة من التعاكف كالعمل يف ٣تاؿ التسويق الدكرل للتكنولوجيا يف صناعة األدكية كا١تنتجات البيولوجية.

قیاس وتحلیل المعلومات ورسم األطر...

محمد کاويی و آخرون

كزيادة رأس ا١تاؿ كتدريب العماؿ كا١توظفُت ( .)Reamer et al., 2003نظراٌ إذل أ ٌف إيصاؿ ا١تنتج إذل األسواؽ ٯتكن

أف يضمن ٧تاج كاستمرارية عمل ا١تؤسسة فإف التسويق عندئذ يصبح عل كٗتصص يف إطار عامل أساس ي.أثبتا ت التكنولوجيا
اٟتيوية نفسها خبلؿ العقود األخَتة باعتبارىا مصدران للتقنيات اٞتديدة كاألدكية ا١تبتكرة يف صناعة األدكية مع النمو السريع.

كمن ا١تعركؼ أ ٌف األدكية اٟتيوية ى ي أدكية أكثر أمانانكقابلة لبلستخداـ يف اٟتاالت اللبية كغَت اللبية النادرة يف ا١تستقبل.
كبشکل عاـ تيظهر اللبيعة ا٠تاصة للتكنولوجيا اٟتيوية اليت تعتمد بشکل کبَت عل البحث األكادٯت ي ،األ٫تية الكبَتة لك ي

تصلبغ البحوث كالدراسات بصبغة ٕتارية كتستهدؼ يف ٣تملها عادل األسواؽ كا١تاؿ( Nassiri-Koopaei et al.
 .)2014تيستخدـ التكنولوجيا اٟتيوية اليوـ يف ٥تتلف الصناعات اللبية كالتشخيصية لتحسُت نوعية اٟتياة.إ ٌف التكنولوجيا

اٟتيوية كتقنية تعمل تلبيقاهتا عل ٖتسُت مستول ا١تعيشة ٯتكن أف تساعد يف ٖتسُت الصحة يف البلداف النامية بعدة طرؽ،
أ٫تها االكتشاؼ ا١تبكر لؤلمراض ،كإتاحة اللقاحات الرخيصة كالفعالة ،كتصمي أنظمة توصيل األدكية كاللقاحات ،كإنتاج

 .8اإلطار النظري وخلفیة البحث
 8-3تسويق التكنولوجیا
إ ٌف عملية التسويق كإضفاء الصبغة التجارية عل البحوث ىو عبارة عن عملية ٖتويل التكنولوجيا اٞتديدة إذل منتجات
ٕتارية ناجحة كعمليات فنية ىامة يف التجارة كا١تاؿ ،كتشمل تلوير ا١تنتجات ،كاختبار ا١تنتج ،كعملية التسويق ،كالتدقيق
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الداخل ي كا٠تارج ي ،كتوقيا ت التسويق ،ككضع ا١تيزانيات التجارية ،كاٞتمع بُت عناصر التكوين كقياس العناصر كاختيار
الشركاء ،كتسويق العوامل التشغيلية ،كاألىداؼ ،كا٠تلط ،كالتنفيذ كالرصدReamer, A. & ( .
 .)Others.2003يف الوقا ت اٟتاضر ،كجود دكلة يف العادل لديها تكنولوجيا إنتاج ا١تنتجات البيولوجية ،كخاصة
اللقاحات ،باإلضافة إذل التأثَت ا١تباشر ٢تذه ا١تنتجات عل النظاـ الصح ي ،يؤثر أيضان عل اقتصاد الدكلة اٟتائزة ٢تذه
التكنولوجيا؛أل ٌف قيمة كمعدؿ ٪تو ا١تنتجات البيولوجية أكثر من ضعف األدكية العبلجية ا١تنتجة يف تلك البلداف.باإلضافة
إذل ذلك ،كنظران للدكر الفريد للمنتجات البيولوجية يف قضايا السبلمة اٟتيوية ،فإ ٌف إنتاجها لو أ٫تية مضاعفة للتأثَت عل
قضايا األمن كتعزيزىا .إضافة إذل ذلك تعد القدرة التكنولوجية يف ٣تاؿ إنتاج ا١تنتجات البيولوجية ٔتثابة كرقة قوة يف ٣تاؿ
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األدكية الًتكيبية ،كاكتشاؼ العقاقَت اٞتديدة ،كٖتديد التنوع اٞتيٍت بُت األفراد ،كٖتديد ٥تاطر اإلصابة بأمراض معينة .تظهر
دراسة السوؽ يف ٣تاؿ الصحة اإليرانية الذم شهد ٪توان خبلؿ العقدين ا١تاضيُت ،أ ٌف التكاليف اللبية قد ارتفعا ت كجزء من
التكاليف اإلٚتالية للنظاـ الصح ي.كعل الرغ من أ ٌف عدد ا١تعاىد البحثية يف ىذا اجملاؿ يف إيراف يعد عددان مقبوالن كمرضيان إال
أ ٌف عدد شركات األدكية البيولوجية ٤تدكدة للغاية .كقد يكوف أحد التفسَتات احملتملة لفه الفجوة بُت البحث كإنتاج األدكية
ىو األداء التجارم السيئ للببلد .يف ىذا البحث ،حاكلنا أف نناقش عملية تسويق التكنولوجيا بأسلوب التقيي العلم ي ،مع
الًتكيز عل صناعة األدكية كا١تنتجات البيولوجية.

المجلد  ،28العدد  ،4الشتاء السنة 1443

دراسات فی العلوم اإلنسانیة

٤تركات التكنولوجيا اٟتيوية كيصنف البلد الذم ٯتتلك ىذه القدرة كالتقنيات اٞتديدة كالناشئة بلدان متلوران ك٥تتلفان عن

البلداف األخرل اليت تفتقر٢تذه التقنيات كالتلورات(.)Degeeter, M.J. 2004إ ٌف تلوير التكنولوجيا ىو أى خلوة
أساسية يف تنمية االقتصاد الصناع ي للبلداف الناميةٔ ،تا يف ذلك بلدنا .لذلك ،فإ ٌف أ٫تية كمكانة تلوير التكنولوجيا تظهر
أنو ينبغ ي بذؿ ا١تزيد من االىتماـ لصنع السياسات ،كخاصة السياسة الكلية يف إنتاج ا١تنتجات البيولوجية .يلعب تسويق

التكنولوجيا دكران حيويان يف التنمية االقتصادية .كيف الواقع فإ ٌف تسويق التكنولوجيا ىو عملية ٖتويل فكرة إذل عمل ٕتارم
كبالتارل خلق فرص العمل كخلق الثركة يف ٚتيع اجملاالت ،كخاصة اللقاحات ،كعل ىذا األساس ،فإ ٌف النجاح يف ٖتويل
الفكرة الذىنية إذل منتج أك خدمة كدخوؿ السوؽ ،يعتمد عل التنفيذ الدقيق كالناجح لعملية التسويقGoudarzi, ( .
 .)M 2012ىناؾ أكجو تشابو كاختبلؼ أساسية بُت ٪تاذج كعمليات تسويق صناعة األدكية كالنماذج الصناعية العامة،
فاإلطار األساس ي لعملية "الفكرة إذل ا١تنتج" ىو نفسو يف كبل الصناعتُت كلكن يف مسار العملية ،ىناؾ اختبلفات جوىرية
يف الوقا ت كالتكلفة كاإلدارة.
 8-8دراسة قیاس وتحلیل العلوم

يت ٌ قياس العل كالبحث من خبلؿ االعتماد عل ٖتليل العلوـ كالتكنولوجيا(.بناىی ك زمبلؤه.)0723 ،مثلما ساعدتنا
ا٠ترائط اٞتغرافية يف االستكشاؼ كالتنقل لعدة قركف ،كذلك تدع ا٠ترائط العلمية توجيو ا١تعرفة كاسًتجاعها ،كٕتعل من
ا١تمكن توضيح النتائج العلمية .إ ٌف ا٠ترائط العلمية تساعد يف توجيو كفه ا٢تيكل الديناميك ي كا١تتنوع للعلوـ كالتكنولوجيا
ْتيث ٕتعل من ا١تمكن فه الك ا٢تائل من البيانات ا١تنتجة من خبلؿ البحث العلم ي .تعترب نتائج الدراسات اليت تقيس
كتقي العلوـ كالتكنولوجيا كاالبتكار من أى أدكات صنع السياسات لتلوير العلوـ كالتكنولوجيا كاالبتكار يف كل بلد.
(افتخاری ك زمبلؤه،)0721 ،كعليو ٬تب أف يت ىذا التقيي بلريقة ٯتكن من خبلؿ االعتماد عل نتائجو اٟتصوؿ عل
صورة أكثر كاقعية لوضع بلد ما مقارنة بالدكؿ األخرل (نوركزی شاکلی ك حسن زاده.)0727 ،
8-1صناعة األدوية والتسويق
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تتلور صناعة األدكية يف عادل اليوـ مع التغيَتات ا٢تيكلية .كتشهد تكاليف تلوير األدكية ارتفاعان ملحوظان كما أ ٌف
ا١تنافسة العا١تية آخذة يف التوسع .من أجل اٟتفاظ عل النمو ،يت دمج منظمات صناعة األدكية العا١تية عل أمل ٖتقيق
مزايا كاسعة النلاؽ كٖتقيق التقشف يف التسويق كالبحث كالتلوير .اجتمعا ت العديد من شركات األدكية القدٯتة معان خبلؿ
التسعينيات لتشكيل مؤسسة كبَتة جدان.
تتمثل النتيجة الرئيسة ٢تذا االندماج يف زيادة الًتكيز عل جوانب التوزيع كالتسويق يف صناعة األدكية .كٖتدد خصائص
ىذه الصناعة العديد من جوانب قلاع ا١تستحضرات الصيدالنية اٟتيوية .إنٌالصناعةتواجهقوانُت خاصة كالكثَت من اٟتواجز
أماـ دخوؿ السوؽٔ ،تا يف ذلك عوامل مثل متللبات رأس ا١تاؿ ا١تفركضة من خبلؿ البحث كالتلوير كالقوانُت كالتكاليف
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إ ٌف الكثَت من البحوث كالدراسات قد تناكلا ت موضوع التنمية العلمية يف البلداف ا١تختلفة (مصلفوی كکيانی)0721 ،

قیاس وتحلیل المعلومات ورسم األطر...

محمد کاويی و آخرون

كأكقات التلوير اللويلة النإتة عن القوانُت الدكلية كاكتساب اٟتقوؽ اٟتصرية لتوزيع قنوات التوزيع للتسويق لؤلدكية
كالوصوؿ إذل ذكم ا١تهارات (.)Daly, 1985
فيما يل ي أمثلة عملية من اٟتاجة إذل دراسة القياسات العلمية كالبنيوية يف تسويق صناعات األدكيةكا١تنتجات
البيولوجية:
 كاحدة من أكثر حاالت رس ا٠ترائط ا٢تيكلية كالقياسات العلمية ا١تستخدمة عل نلاؽ كاسع ى ي فحص العبلقة
بُت مؤشرات التسويق يف ىذا اجملاؿ .كمن األ٫تية ٔتكاف أ ٌف قرار منظمة الصحة العا١تية بشأف االسًتاتيجية العا١تية كخلة
العمل بشأف الصحة العامة كاالبتكار كا١تلكية الفكرية ،ا١تعتمد يف عاـ 0771ـ ،يضع تركيزان جديدان عل اإلنتاج احملل ي

كوسيلة للمسا٫تة يف األىداؼ العامة لتعزيز االبتكار كبناء القدرات كٖتسُت الوصوؿ إذل السوؽ .كيف ا١تقابل قاما ت منظمة
الصحة العا١تية كاالٖتاد األكركيب بوضع تصور كإطبلؽ مشركع ٤تل ي إلنتاج كنقل التكنولوجيا يسم ٖتسُت الوصوؿ إذل

كالعوائق يف الدكؿ النامية ٖتوؿ دكف تسويق التكنولوجيا كى ي عوامل غَت موجودة يف الدكؿ ا١تتقدمة.
 من األىداؼ ا٢تامة للتسويق الدكرل كا١تعرفة التكنولوجية اليت ٘تا ت اإلشارة إليها يف ا١تقاالت السابقة ٯتکن أف نشَت
إذل األىداؼ التالية:
 )2التنمية االقتصادية يف الدكؿ النامية كاألقل ٪توان
 )0االرتقاء با١تستول التكنولوج ي للدكلة كاإلنتاج اٞتديد باستخداـ التقنيات ا١تتقدمة
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 )6رفع مستول تصمي كتصنيع ا١تنتجات البيولوجية يف الدكلة
 )4خلق فرص عمل كخلق ٣تاالت نشاط جديدة لقول عاملة كفؤة كمتخصصة
 )1دع الصناعة كزيادة القدرة ا٢تندسية لتصدير ا٠تدمات للخارج
 )3كضع األساس لتلوير الصناعات ذات الصلة الرئيسة كالفرعية
 )0زيادة القدرة التنافسية لتصدير البضائع احمللية الصنع
ٖ) ا١تساعدة يف استكشاؼ القدرات اليت ٖتتاجها الشركة ألدائها إلكماؿ عملية التسويق.
ٗ) التحقيق يف عوامل النجاح اٟتاٝتة اليت تسهل عملية تسويق منتج بيولوج ي ،عل سبيل ا١تثاؿ ،معهد أْتاث
رازم اإليراين للقاح ،كمعهد باستور ،كما إذل ذلك.
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األدكية يف الدكؿ النامية من خبلؿ نقل التكنولوجيا كا١تعرفة كالتكنولوجيا ا١تتعلقة با١تنتجات اللبية كاإلنتاج احملل ي يف
٣تاالت بدأ عا١تيان من خبلؿ التسويق.
 بالنظر إذل أداء معاىد البحوث اٟتكومية اإليرانية يف السنوات األخَتة ،ٯتكن مبلحظة أنٌو عل الرغ من قدراهتا
الكبَتة يف تلوير التكنولوجيا ،فقد فشل العديد منها يف تسويق التكنولوجياّ .تانب ىذا التنوع يف التعاريف ا١تقدمة ١توضوع
التسويق فإ ٌف ىناؾ مبلحظة ظريفة كى ي أ ٌف عمليات تسويق ا١تنتجات كالتقنيات اٞتديدة قد مت تلويرىا يف البلداف ا١تتقدمة
كعل ذلك فإف استخدامها يف الدكؿ النامية ال يؤدم بالضركرة إذل تسويق التكنولوجيا أل ٌف ىناؾ الكثَت من التحديات

المجلد  ،28العدد  ،4الشتاء السنة 1443
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يوضح اٞتدكؿ التارل تلبيق كأ٫تية التقيي العلم ي كىيكل مؤشرات التسويق يف إيراف:
الجدول رقم ،1تلبيق كأ٫تية ا١تخرجات العلمية كىيكل مؤشرات التسويق يف إيراف
اسم المؤسسة

نوعیة االستفادة

الرقم

الشركات الصغَتة كا١تتوسلة يف صناعة األدكية كا١تنتجات

اعتماد النتائج لتغيَت االسًتاتيجيات( R&Dك٨ )...تو االسًتاتيجيات

البيولوجية

التسويقية

0

مركز تنمية ا١تؤسسات ٔتا يف ذلك معهد رازم كباستور

تلوير متللبات اإلدارة لدع مراكز النمو من أجل تسويق ا١تعرفة كالتكنولوجيا

6

منظمة "تات" التابعة لوزارة الزراعة

تسهيل كتسريع عملية التسويق يف ٣تاؿ صناعة األدكية كا١تنتجات البيولوجية

4

ا١تنظمة البيلرية يف الببلد

تسهيل كتسريع عملية التسويق يف ٣تاؿ صناعة األدكية كا١تنتجات كالبيولوجية

1

كزارة الزراعة

3

كزارة العلوـ كالتكنولوجيا

2

استخداـ عل القياس كرس ا٢تياكل كا٠ترائط العلمية يف تلوير كتسويق صناعة
األدكية كا١تنتجات البيولوجية عل ا١تستول الدكرل
التخليط الًتبوم كالبحث ي يف ٣تاؿ عمليات التسويق الدكرل

ىذا البحث ىو ْتث تلبيق ي اعتمد علی اللريقة العلمية للتحليل العرض ي كا١تعجم ي .يف ىذا البحث ،كىو نوع من
البحث العلم ي ،استخدـ طريقة ٖتليل االقتباس كالتخليط الًتبوم كاستخداـ تقنيات التقيي  .يف ىذا القس  ،مت بياف
ا٠تلوات ا١تتخذة إلجراء القياسات العلمية كرس الشبكات الوطنية فيما يتعلق بػ "التسويق التجارم الدكرل للتكنولوجيا يف
صناعة األدكية كا١تنتجات كالبيولوجية" .كتظهر خلوات الدراسة يف الشكل التالی:

الشكل رقم ،3خلوات البحث

023

] [ DOR: 20.1001.1.23834269.1400.28.4.2.2

 .4بیانات البحث
يف ىذا القس  ،مت بياف ا٠تلوات ا١تتخذة إلجراء القياسات العلمية كرس الشبكات الوطنية فيما يتعلق بػ "التسويق التجارم
الدكرل للتكنولوجيا يف صناعةاألدكيةكا١تنتجات البيولوجية.كيف ىذا الصدد من الضركرم ٖتديد الكلمات األكثر أ٫تية يف
ىذا اجملاؿ كإجراء التحليبلت ذات الصلة حوؿ ا١توضوع.
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 .3منهجیة البحث

قیاس وتحلیل المعلومات ورسم األطر...

محمد کاويی و آخرون

يف ا٠تلوة األكذل قمنا بداية بالبحث يف قاعدة Scopusللبيانات كالوثائق علی الشكل التارل:
الجدول رقم،8أى ا١تفردات ا١تستخدمة يف قاعدة البيانات
""Technology commerciali*ation
الکلمات ا١تفتاحية للبحث

”"Commerciali*ation of technology
”"Commerciali*ation of knowledge
”"Knowledge commerciali*ation

بلغ عدد النتائج اليت مت اٟتصوؿ عليها حوارل َُْٓ كثيقة (ٔتا يف ذلك ا١تقاالت كالكتب كغَتىا) حىت عاـ
َُِٗ ـ ،اليت مت اسًتدادىا من قاعدة البيانات ا١تذكورة .يظهر عدد الوثائق ا١تنشورة يف العادل يف ىذا اجملاؿ كإتاىو يف
الرس البيانيالتارل.

يوضح الشكل التالی حالة نوع ا١تستندات ا١تنشورة (مقاؿ مؤ٘تر ،مقاؿ صحف ي ،كتاب ،فصل من الكتاب ،إخل) يف
العادل باإلضافة إذل النسبة ا١تئوية للوثائق ذات الصلة يف ىذا اجملاؿ .كما ىو معركؼ ٖتتوم ا١تقاالت الصحفية عل أكرب
حج من الوثائق ا١تنشورة يف ىذا اجملاؿ بأكثر من .٘37

] [ DOR: 20.1001.1.23834269.1400.28.4.2.2
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الرسم البیاني رقم  ،3عدد كمسار الوثائق ا١تنتشرة يف العادل

المجلد  ،28العدد  ،4الشتاء السنة 1443

دراسات فی العلوم اإلنسانیة

الرسم البیاني رقم ،8حالة الوثائق ا١تنتشرة يف العادل

الرسم البیاني رقم ،1أفضل عشرة مؤلفُت يف اجملاؿ ا١تدركس

] [ Downloaded from aijh.modares.ac.ir on 2023-01-09

مؤلفو ىذا اجملاؿ يف العادل ،الذين لديه أكرب عدد من الوثائق ا١تنشورة (أفضل  27مؤلفُت) موضحة يف الرس البياين
التارل:

كما أ ٌف  27معاىد  /جامعات  /مراكز ْتثية يف العادل نشرت أكرب عدد من الوثائق يف ىذا اجملاؿ موضحة يف الرس
البياين التارل:
] [ DOR: 20.1001.1.23834269.1400.28.4.2.2
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محمد کاويی و آخرون

الرسم البیاني رقم،4ا١تؤسسات األفضل عا١تيان يف اجملاؿ ا١تدركس

كما يظهر يف الرس البياين التارل ترتيب الدكؿ اليت ٖتتوم عل أكثر الوثائق ا١تنشورة يف العادل .كتتصدر الواليات
ا١تتحدة ككوريا اٞتنوبية كا١تملكة ا١تتحدة ىذا الًتتيب.

كما يظهر يف الرس البياين التارل حالة ككمية الوثائق ا١تنشورة يف ٣تاالت ٥تتلفة .كما ىو كاضح يف الرس  ،٭تتوم
٣تاؿ "اإلدارة كاألعماؿ كاحملاسبة" عل أكرب عدد من ا١تستندات يف ىذا اجملاؿ.

] [ DOR: 20.1001.1.23834269.1400.28.4.2.2
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الرسم البیاني رقم،1الدكؿ اٟتائزة عل أكرب عدد من الوثائق ا١تنتشرة يف العادل
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الرسم البیاني رقم،6حالة ككمية الوثائق ا١تنشورة يف ٥تتلف اجملاالت

بتحليل ا١تفردات ا١ترتبلة يف ىذه الوثائق من أجل رس إطار ىذا اٟتقل يف العادل.
يف ىذا القس قمنابتحديد الكلمات ا١توجودة يف مستندات االستخراج كالكلمات األكثر صلة منها للعرض يف
الشبكة .سيؤدم ىذا إذل استبعاد الكلمات األقل أ٫تية يف ىذه ا١تستندات ،كسًتكز الشبكة فقط عل عرض الكلمات
ا١تهمة يف ىذا اجملاؿ .يعرض اٞتدكؿ التارل الكلمات ْتد أدىن  22تكراران.

المفردة

الجدول رقم ،1ا١تفردات األكثر تكراران

التكرار

Technology transfer

193

Commercialization

143

Innovation

136

R&D

57

Entrepreneurship

54

Patents and inventions

52

Commerce

52

Marketing

47

Intellectual property

45

Industrial management

44

027

] [ DOR: 20.1001.1.23834269.1400.28.4.2.2

Technology commercialization

410
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فيما يل ي كباالعتماد عل البيانات اليت حصلنا عليها من قاعدة "سكوبس" كباستخداـ تقنية  Bibexcelقمنا
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التكرار

المفردة

40

Decision making

40

Investment

36

Biotechnology

35

Research and development management

33

Public policy

32

Product development

32

Patent

31

Education

30

Sustainable development

30

Academia-industry collaboration

29

Competition

28

Knowledge management

27

open innovation

25

Strategic planning

25

Economic and social effects

24

Project management

24

Industrial research

23

technology management

23

Knowledge

22

Technological innovation

22

Entrepreneurial university

22

technological development

22

Technology development

22

Intellectual property rights

21

Nanotechnology

21

venture capital

21

Spin-offs

21

Knowledge commercialization

20

Economic development

19

Licensing

19

Emerging technologies

19

Laws and legislation

19

External technology commercialization
Academic entrepreneurship

19

028

المجلد  ،28العدد  ،4الشتاء السنة 1443

دراسات فی العلوم اإلنسانیة

كيف ا٠تلوة التالية يتعُت علينا إدخاؿ ا١تخرجات اليت مت اٟتصوؿ عليها من برنامج  Bibexcelكادخا٢تا يف برنامج
 VOSViewerكإجراء التحليل ا١تناسب .إ ٌف أكؿ عامل من ىذه التنقية يتلابق مع الشكل التارل .توضح الدكائر الصغَتة
أك الكبَتة يف الشكل التارل مدل تكرار كل كلمة يف ٣تاؿ "التسويق الدكرل للتكنولوجيا يف صناعة األدكية كا١تنتجات
البيولوجية" .كما يتضح من ىذا الشكل ،فإ ٌف مصللحات "التسويق" ك "تسويق التكنولوجيا" ك "االبتكار" ى ي األكثر
تكراران بُت الوثائق ا١تنشورة يف ىذا اجملاؿ كذلك ألهنا ٘تتلك دكائر أكرب مقارنة مع غَتىا .يف ىذه ا٠تريلة ،ٯتثل كل لوف
مستخدـ ٣تموعة موضوعية .ككما ىو كاضح ،مت تصنيف الكلمات ا١تعنية إذل ّٔ ٣تموعة.
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كيف ا٠تلوة التالية يتعُت علينا إدخاؿ ا١تخرجات اليت مت اٟتصوؿ عليها من برنامج Bibexcelكادخا٢تايف برنامج
 VOSViewerكإجراء التحليل ا١تناسب .إ ٌف أكؿ عامل من ىذه التنقية يتلابق مع الشكل التارل .توضح الدكائر الصغَتة أك
الكبَتة يف الشكل أدناه مدل تكرار كل كلمة يف ٣تاؿ "التسويق الدكرل للتكنولوجيا يف صناعة األدكيةكا١تنتجات البيولوجية" .كما
يتضح من ىذا الشكل ،إ ٌف مصللحات "التسويق" ك "تسويق التكنولوجيا" ك "االبتكار" ى ي األكثر تكراران بُت الوثائق ا١تنشورة
يف ىذا اجملاؿ كذلك ألهنا ٘تتلك دكائر أكرب مقارنة مع غَتىا .يف ىذه ا٠تريلة ،ٯتثل كل لوف مستخدـ ٣تموعة موضوعية .ككما
ىو كاضح ،مت تصنيف الكلمات ا١تعنية إذل ّٔ ٣تموعة .يف ىذا الشكل استخدـ بصورةعامة ّٕٗ مفردة.
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الرسم البیاني رقم  ،1شبكة معادلة يف ٣تاؿ "التسويق الدكرل للتكنولوجيا يف صناعة األدكية كا١تنتجات البيولوجية"

قیاس وتحلیل المعلومات ورسم األطر...

محمد کاويی و آخرون

الرسم البیاني رقم  ،2شبكة معادلة يف ٣تاؿ "التسويق الدكرل للتكنولوجيا يف صناعة األدكية كا١تنتجات البيولوجية"
] [ Downloaded from aijh.modares.ac.ir on 2023-01-09

كما يظهر يف الشكل التارل حالة كثافة الكلمات كتشتتها يف ىذا اجملاؿ.

الرسم البیاني رقم  ،3حالة كثافة كتشتا ت كلمات الشبكة يف ٣تاؿ "التسويق الدكرل للتكنولوجيا يف صناعة األدكية كا١تنتجات البيولوجية"
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يف الشكل السابق ،يظهر اٞتزء األكرب من االىتماـ بالكلمات باللوف األٛتر .لذلكٖ ،تظ كلمة مثل "تسويق
التكنولوجيا" بأكرب قدر من االىتماـ يف ىذا اجملاؿ كنتيجة لذلك تقع يف ا١تنلقة اٟتمراء .من ناحية أخرلٖ ،تظ كلمات

المجلد  ،28العدد  ،4الشتاء السنة 1443

دراسات فی العلوم اإلنسانیة

مثل "االستثمار" ٔتستول و
عاؿ نسبيانمن حيث االىتماـ؛ ألهنا تقع يف ا١تنلقة الصفراء .كبا١تثل ،قد حظا ت األلواف ا٠تضراء

كالزرقاء بأكرب قدر من االىتماـ .ا١تسافة كالقرب من الكلمات ٢تا أيضان معٌت يف ىذا الشكل .كبالتارل ،عل سبيل ا١تثاؿ،
إذا كانا ت ا١تسافة بُت كلمتُت صغَتة نسبيان ٯتكن القوؿ إنٌو مت استخداـ ىاتُت الكلمتُت معان يف العديد من ا١تستندات.
أيضان ،إذا كانا ت ا١تسافة بُت الكلمتُت كبَتة ،فهذا يعٍت أنو يف بعض ا١تستندات ،يت استخداـ ىاتُت الكلمتُت معان.

 .1النتائج
ٯتكن استخداـ النتائج ا١تستخلصة من الدراسات القائمة عل التقيي العلم ي كأدكات لسياسة التنمية كالتخليط يف أم
بلد .كما يتضح من الشكل التارل ،فقد مت النظر يف مسألة التسويق الدكرل للتكنولوجيا يف صناعة األدكية كا١تنتجات
البيولوجية يف العادل ،كيف إيراف ٭تتاج ىذا القلاع إذل مزيد من االىتماـ نظران أل٫تيتو يف العادل .يت عرض ٣ 63تموعة ٔتزيد
من التفصيل كموضحة يف الشكل التالی:

030

] [ DOR: 20.1001.1.23834269.1400.28.4.2.2

فإ٪تستوی العبلقات الدكلية كالتعاكف بُت البلداف يف ٣تاؿ "التسويق الدكرل للتكنولوجيا يف
كفقان للنتائج العلمية للدراسة اٟتالية ٌ
صناعةاألدكية كا١تنتجات البيولوجية" كاف كالتارل 10 :دكلة لديها تعاكف دكرل يف ىذا اجملاؿ ،كتتمتع الواليات ا١تتحدة كبريلانيا
كأ١تانيا بأكرب قدر من التعاكف .أظهرت النتائج بأ ٌف ىناؾ حدثانمتزامنان يف الدراسات يتعلق هبياكل البحث .كفقان لذلك كانا ت
الواليات ا١تتحدة كأ١تانيا رائدتُت يف ىذا اجملاؿ .ظهر أداء إيراف ضعيفاننسبيان ،كبسبب التحدم ا١تتمثل يف التسويق يف الصناعات
القائمة عل ا١تعرفة مثل األدكية يف الببلد ،فإ ٌف البحث كالدراسة كالتلبيق يف ىذا اجملاؿ ضركرم لبلستخداـ األمثل للموارد ا١تتاحة.
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 .6المقترحات

بناءن عل نتائج البحث ،يت تقدًن االقًتاحات مع التفسَتات اإلضافية عل النحو التارل:
)2كبناءن عل ا٠ترائط العلمية تقرر أ ٌف البحث كالتلوير من الركائز األساسية يف تسويق صناعة األدكية .كما أظهرت

نتائج ىذه الدراسة أ ٌف كحدة البحث كالتلوير ى ي إحدل الوحدات الرئيسة يف ٣تاؿ اللب كا١تنتجات البيولوجية .كيف ما
يل ي ستت اإلشارة إذل ٜتس حاالت مرتبلة ٔتوضوع البحث كالتلوير باعتباره ركيزة أساسية يف تسويق صناعة األدكية:

* الحالة األولى:بالنسبة لوزارة الصحة ككزارة الزراعة اليت هتت األكذل بصحة اإلنساف فيما تتكلف الثانية بالثركة

اٟتيوانية كالدكاج فإ ٌف ىناؾ كحدات تعمل ٔتثابة مراكز تنمية ككحدات ْتث كتلوير،كٯتكن إنشاء شبكات اتصاؿ بُت ىذه
الوحدات كا١تراكز.

*الحالة الثانیة:ٯتكن التعاكف يف استخداـ مشاريع ْتثية مشًتكة ذات اىتمامات كأىداؼ مشًتكة بُت ا١تنظمات يف

كالتلوير( ) R&Dيف الشركات كا١تنظمات ا١تشاركة يف إنتاج ا١تنتجات البيولوجية ،كاليت من خبل٢تاٯتكننا التخليط لنتائج
ىذه ا١تشاريع كا٠تلط لتحقيق ا١تصاحل ا١تشًتكة كاستخدمها بشكل اسًتاتيج ي يف تسويق ا١تنتج كا٠تدمة النإتة عل
ا١تستول الدكرل.
*الحالة الثالثة :بالنسبة ٢تذه اٟتالة ،ٯتكن ذكر العبلقة بُت كحدات البحث كالتلوير للمصنعُت (معاىد البحث
كاإلنتاج) كا١تختربات ا١ترجعية كا١تراكز الرئيسة حيث يت مراجعة نتائج البحث الرئيسة يف ىذه ا١تختربات كا١تراكز .ٯتكن أف
تصبح العبلقة بُت كحدات البحث كالتلوير مع ىذه ا١تراكز ا١ترجعية مهمة جدان للموافقات كاٟتصوؿ عل شهادات تصنيع
ا١تنتج من مرحلة البحث كالتلوير إذل مرحلة  ،(minimum viable product(MVPكىو ٪توذج جديد لتصنيع
ا١تنتجات عل نلاؽ صغَت٦ ،تا يسهل التنفيذ .كيف النهاية سيت ٖتقيق نتائج  MVPيف ا١تنتج النهائ ي،كنظرانأل ٌف اٟتد
األدىن من ا٠تصائص كافوضركری لعرض ا١تنتج يف السوؽ ،فإذنيمكننا اٟتصوؿ عليو.
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*الحالة الرابعة:كاٟتالة األخرل اليت ٯتکن اإلشارة إليها يف ىذا ا٠تصوصه ي ا١تشكبلت ا١تهمة اليت توجد يف كحدات
البحث كالتلوير يف ىذا اجمل اؿ يف الدكلة٢ .تذا السبب ،قمنا بفحص ىذا ا١تؤشر يف ٪توذج التسويق .لذلك ،كمن أجل
ٖتديد بعض ىذه ا١تشاكل يف ىذا اجملاؿ ،سنشَت فيما يل ي إذل بعض منها:
 ا١تشاكل ا١تالية اليت تواجهها معظ الشركات كٖتتاج إذل دع مارل لتقوية أنشلتها كتوسيعها
 اآلالت كا١تعدات ا١تستهلكة اليت تلعب دكرانمهمان يف خفض جودة اإلنتاج كزيادة التكاليف
 عدـ ضماف حق ا١تؤلف يف قلاع البحث كالتلوير للشركات الرائدةيف االبتكارات اٞتديدة .كبعبارة أخرل ،فإ ٌف
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ىذه ا١تؤسسات ككحدات اإلنتاج؛ ألنٌقس البحوث كتکنولوجيا ا١تعلومات التابع لوزارة الصحة لديو قرار يسمح بتنفيذ
مشاريع ْتثية يف ٣تاؿ الصحة ا١تشًتكة بُت ا١تنظمات ذات العبلقة بتعاكف أعضاء ىيئة التدريس ككبار ا٠ترباء يف ىذا اجملاؿ.
لذلك ،يف حالة اإلعبلف عن عناكين ا١تشاريع كا١تشاريع البحثية ،من ا١تمكن إنشاء اتصاؿ بُت كحدات البحث

المجلد  ،28العدد  ،4الشتاء السنة 1443

دراسات فی العلوم اإلنسانیة

االفتقار إذل حقوؽ ا١تلكية الفكرية لبلخًتاعات يقلل من الثقة يف االستثمار يف ابتكار ا١تنتجات.
 يعترب عدـ تكافؤ الفرص التجارية للشركات عقبة أخرل ،ألنو ال تتيح ٞتميع الشركات فرصة دخوؿ األسواؽ
العا١تية كنتيجة لذلك ال تتاح ٢ت الفرصة لتحسُت جودة منتجاهت كتودم مثل ىذه ا١تشكبلت يف اختبلؼ مفهوـ البحث
كالتلوير يف إيراف بشكل عاـ عما ٬ترم يف البلداف ا١تتقدمة.
 الحالة الخامسة:دراسة كاىتماـ بقضايا مثل:

 إنشاء نظاـ ألْتاث السوؽ الكتشاؼ كفه فرص كاحتياجات السوؽ
 تدفق ا١تشاركة القوية يف ا١تعرفة كالتعل من خبلؿ شبكات االتصاؿ للوحدات (مراكز التنمية ،ك)...
 كيبدك أ ٌف األخذ بعُت االعتبار كتأمُت تكاليف )(R&Dعرب أنظمة دع حكومية أمر ضركرم ك٬تب االىتماـ بو.

)0من كاقع ا٠ترائط العلمية تبُت أ ٌف االبتكار ىو أحد الركائز األساسية يف تسويق صناعة األدكية .لذلك ،تقًتح
الدراسة إنشاء بيئة ديناميكية يف منظمات صناعة األدكية يف الببلد حيث يتمتع ا١توظفوف بالقوة كالسللة ليكونوا مبدعُت
كيقدموا أفك ارى .يف ىذا السياؽ ،يعترب التسلسل ا٢ترم ي اإلدارم كا٢تيكل التنظيم ي كأسلوب اإلدارة مهمُت للغاية .لذلك،
منفصل يف كل شركة كمتللبات ٪تو االبتكار باإلضافة إذل مشاكل تلوير ىذه القضية حسب الظركؼ ا٠تاصة بكل
مؤسسة .نظران أل٫تية ىذا القس  ،مت توفَت العناصر التالية ١تزيد من الشرح كالتفسَت:
أصبحا ت القدرة التنافسية كا١تستول العارل لئلنتاج كاالعتمادا١تعرفة يف عادل اليوـ ،ككيفية ٖتويلها إذل تيار من العوائد
االقتصادية للباحث ُت كأصحاب ا١تعرفة كمستثمريها ،التحدم اإلدارم الرئيس ي يف ىذا اجملاؿٔ ،تعٌت آخر٬ ،تب البحث عن
اٟتل يف عملية التسويق كاللريقة ا١تناسبة الغتناـ الفرص.كيلعبقرار اختيار اللريقة الصحيحة دكرانمهمان يف ٧تاح األعماؿ
التجارية يف ٣تاؿ اللب كاللقاحات كا١تنتجات البيولوجيةيعترب تسويق ا١تعرفة كالتكنولوجيا جزءانمهمان من عملية االبتكار كلن
تدخل أم تقنية أك منتج إذل السوؽ بنجاح دكف ىذه العملية ،كقد مت اختيارىا يف ىذه ا١تقالة كجزء من ا١تؤشرات الرئيسة
١تقاالت أخرل .كيف الوقا ت الراىن ،إذا ٘تكنا من استخداـ األساليب الصحيحة لبلبتكار يف عملية التسويق ،كاليت تبدأ من
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إنتاج ٪توذج أكرل يف كحدة البحث كالتلوير إذل ا١تنتج النهائ ي ،فسيت ٖتقيق ٧تاح ا١تنتج اٞتديد يف التسويق ،لکن لؤلسف
يف بلدنا عل الرغ من اإلمكانات اٟتالية دل يت تعريفو بشكل خاص يف ٣تاؿ اللب كا١تنتجات البيولوجية .لك ي يكوف
ىذا االبتكار مثمران ،تقًتح الدراسةأنيت ٖتديد النماذج كاالسًتاتيجيات ا١تناسبة ْتيث ٯتكننا من خبلؿ فحص ىذه النماذج
أف ٨تدد دكر االبتكار يف العملية كا١تنتج كا٠تدمة الستخداـ ٣تاؿ تسويق ا١تعرفة كالتكنولوجيا .لذلك ستكوف النتيجة بذؿ
ا١تزيد من االىتماـ للبحوث مثل ا لدراسة اٟتالية اليت تتناكؿ ظهور االبتكار كأ٫تيتو يف اٟتصوؿ عل منافع اقتصادية .يف
عادل اليوـ ،أصبحا ت الدراسات عامبلن اقتصاديان .مت االنتهاء من مراحل االنتقاؿ من العلوـ البحتة ك٬تب أف تكوف
مؤسسات البحث العلم ي علنية يف خدمة االقتصاد كالتجارة ،کما ٬تب أف يكوف دكر اٞتامعات كا١تراكز البحثية خارج
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نلاؽ ا٢تدؼ كيصبح أداة للتنمية االقتصادية ،لذلك ٬تب أف نبحث عن آلية٬ .تب إظهار دائرة الصناعة كاٞتامعة
كاجملتمعف ي ىذه ا١تراكز،اليت ى ي ا١تستهلك الرئيس ي ٢تذه الدائرة ،بشكل صحيح،كمن الضركرم ٖتديد دكر اٟتكومة كعنصر
رابع من ىذه الدائرة بشكل صحيح من خبلؿ معاىد البحث مثل معهد رازم ،كغَته .ٯتكن ٢تذه ا١تراكز كاٞتامعات أف
تلعب دكران أکرب كأكثر نشاطان يف االبتكار الوطٍت كالتنمية االقتصادية يف ىذه الصناعة .كتقًتح الدراسة يف ىذا ا٠تصوص،

إنشاء مكاتب نقل التكنولوجيا يف ا١تنظمة كالوزارة لتتمكن من ربط ىذه العناصر األربعة ا١تهمة.

 )6مصللح آخر شائع يف ا٠ترائط العلمية ذات الصلة ىو ريادة األعماؿ كريادة األعماؿ التنظيمية .كأدركا ت الدكؿ
الرائدة اليومبأ ٌف إحدل أى اللرؽ لتحقيق النمو التنظيم ي كزيادة اإلنتاجية ىو االىتماـ با١تشاريع التنظيمية .لذلك ،تقًتح
الدراسة أف يت النظر يف ىذه القضية بشكل أكرب يف ا١تنظمات صناعة األدكية كإنشاء البنية التحتية البلزمة لتلوير ريادة
األعماؿ التنظيمية يف ىذه الصناعة .ٯتكن أف تكوف دعوة كبار ركاد األعماؿ التنظيميُت يف ىذا اجملاؿ للمشاركة يف

علی الشركات النشلة يف صناعةاألدكيةكا١تنتجاتالبيولوجية

 .7المصادر والمراجع
 .3افتخاری ،حسُت ،عابدی فر ،كحيد .جدا ،رقيو .سجودی سردركد ،بركين٤ .تمدی ،ليبل ،0721 .تلبيق طريقة
ٖتليل ا١تفردات التنسيقية لتحليل شبكات اتصاالت اٞتيل ا٠تامس ( .)G1ا١تؤ٘تر الدكرل الثامن للتنمية ا١تستدامة
كا٢تندسة ا١تدنية كإعادة اإلعمار اٟتضرم
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 .8بناىی ،عبدالعظي  ،مومنی ،عزت ،اکربی٤ ،تمد ،کماؿ ٧تاد .عاليوٖ،َُِٔ .تليل مقارف ألطركحات الدكتوراه يف
جامعيت العبلمة اللباطبائ ي كتربيا ت مدرس٣ ،تلة التقيي العلم ي ،الدكرة ِ ،العدد ُ.
ّ .مصػػلفوی ،اٝتاعيػػل .کيػػانیٛ ،تيدرضػػا ،َُِٓ .التقيػػي ا١تقػػارف للػػدكؿ اإلسػػبلمية الرائػػدة يف اإلنتػػاج العلمػػ ي :إي ػراف
كتركيا كمصر كباكستاف يف قاعدة البيانات العلمية ٣ ،ESIتلة التقيي العلم ي ،الدكرة ُ ،العدد ُ
ْ .نوركزی شاکلی ،عبدالرضا .حسن زاده٤ ،تمد ،ََُِ .تلوير العل كالتكنولوجيا كاالبتكار؛ هنج ا١تؤشرات القياسية.
إدارة ا١تعلومات الصحية ،الدكرة السابعة ،العدد ْ.
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ا١تنظمات طريقة جيدة للمض ي قدمان يف ىذا الصدد.
)4تقًتح الدراسةكنظران إذل ريادة الدكؿ األكركبية يف ٣تاؿ تسويق التكنولوجيا يف صناعة األدكية كا١تنتجات
البيولوجية،البحث يف ٣تاؿ عوامل النجاح كا١تقارنة بُت ىذه العوامل يف ىذه البلداف لتلبيقها يف الصناعة احمللية
)1تقًتح الدراسةأيضان أف يكوف ىناؾ ٪توذج لتلوير تسويق التكنولوجيا يف الصناعة ا١تعنية كٖتديد شدة العبلقات كتأثَت
آليات اٟتوافز  /التثبيط عل ىذا النموذج
)3كاخَتان ٯتكن أف تكوف الدراسة اٟتالية خلوة مفيدة يف توجيو البحث ا١تستقبل ي إذل نقد ا١تناىج اٟتكومية ا١تسيلرة
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Abstract

With regard to the transformation of the pharmaceutical industry in coordination
with biotechnological achievements and the importance of biopharmaceuticals for
the treatment of rare diseases in societies, the study on the commercialization
process has an important role in quick delivery of drugs to the market. The aim of
this study is to draw a plan for technology commercialization focusing on
pharmaceutical industry and biological products. The statistical population
includes all scientific documents in the above field that were indexed in the
"Scopus" database until 2019. This study is conducted using Scientometrics
approach, vocabulary synchronization and content analysis of documents. In the
process, research questionnaire was designed based on related stringscommercialization models, pharmaceutical industry – and was taken from valid
databases. The results of this study show that in these two fields, various
researches have been conducted independently, but little attention has been paid to
the issue of international technology commercialization in pharmaceutical
industry.
Keywords: Technology Commercialization; Pharmaceutical and Biological Products
Industry; Scientometrics.
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علنسٌجی ٍ ترسین ساختار ٍ ًقشِّای علوی هرتبط با «تجاریسازی بیيالوللی
فٌاٍری در صٌعت دارٍ ٍ فراٍردُّای بیَلَشیک»
هحوذ کاٍئی ،1حسیي صادقی ،2هحوذ عسیسی

3

 .0داٌكسّی دکحؼی ،گؼوه کارآفؼیٍی ،واصغ كؽویً ،داٌكگاه آزاد اؿالىی ،كؽویً ،ایؼان
 .2اؿحادیار ،گؼوه کـب و کار ،داٌكکغه کارآفؼیٍی ،داٌكگاه جِؼان ،جِؼان ،ایؼان
 .3اؿحادیار ،گؼوه کارآفؼیٍی ،داٌكکغه کارآفؼیٍی ،داٌكگاه جِؼان ،جِؼان ،ایؼان
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ةا جّزَ ةَ جضّالت صٍػث دارو یی در جػاىم ةا دؿحاوردُای غهو زیـث فٍاوری و اُيیحی کَ زیـث داروُا در
درىان ةیياریُای ظاص در زّاىع دارٌغ ،ةؼرؿی فؼآیٍغ جساریؿازی ٌلف ىِيی در ارائَ ی ؿؼیعجؼ داروُا ةَ
ةازار داردُ .غف ایً پژوُف ظؼاصی انگّی فؼآیٍغ جساری ؿازی فٍاوری ةا جيؼکؽ ةؼ صٍػث دارو و فؼاوردهُای
ةیّنّژیک ىیةاقغ .زاىػۀ پژوُف قاىم کهیۀ ىغارك غهيی در صّزه ىػکّر اؿث کَ درپایگاه «اؿکّپّس» جا
ؿالٌ 2109يایَ قغهاٌغ .ایً ىعانػَ ةا اؿحفاده از رویکؼد غهو ؿٍسیُ ،و رظغادی واژگان و جضهیم ىضحّای
ىـحٍغات صّرت گؼفحَ اؿث .زاىػَ ىّرد ىعانػَ پژوُف را جياىی ىلانَُای ىؼجتط ةا ىّضّع پژوُف قاىم
ىی قّد .در راؿحای اٌسام پژوُف پؾ ازظؼاصی ؿؤاالت پژوُف ،زـحسّیی ٌظامىٍغ ةؼ اؿاس کهیغ واژهُای
ىؼجتط -ىغلُای جساریؿازی ،صٍػث دارو -از پایگاهُای داده ىػحتؼ صّرت گؼفحَ اؿثٌ .حایر ایً پژوُف
ٌكان داده اؿث در ایً دو ص ّزه ةَ صّرت ىـحلم جضلیلات ىحٍّغی در زِان اٌسام قغه اىا ىّضّع
جساریؿازی ةیً انيههی فٍاوری در صٍػث دارویی در جضلیلات اٌغکی ىّرد ىعانػَ كؼارگؼفحَ اؿث کَ ىیجّان
گفث ایً زىیٍَ زؽء جضلیلات ٌّظِّر ةّده و ظالء جضلیلاجی در ایً زىیٍَ ةـیار چكيگیؼ اؿثٌ .حایر ٌكان
داد ،کكّرُای آىؼیکا و آنيان ةیكحؼیً ُيکاری را در جساریؿازی فٍاوری در صٍػث ىّرد ىعانػَ داقحَاٌغ.
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