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 ی ژنريک ايران در گذر زمانينظام دارو

 

 1عبدالمجید چراغعلی دکتر :نويسنده

 

 چكيده
. تبادي  داد  « طار  ننريا   »ياا مماان   « نظام نوين دارويی ايران»از پیروزی انقالب اسالمی به  پسنظام دارويی کشور 

از انقاالب اسات مایا ساابقه مکتاوبی در       پسترين تغییرات نظام سالمت کشور  اگرچه تغییر نظام دارويی ايران يکی از مهم

 طاور کلای   بهنظام دارويی ايران يا طر  ننري  . مورد علت و نحوه انتخاب اين نظام دارويی و چگونگی اجرای آن وجود ندارد

 مطر  و به اجرا در آمد و در تمام ارکان مربوط به دارو و داروسازی در کشاور  1531برپايه احساسات انقالبی و ملی در سال 

تالش در جهت دستیابی به استقالل و خودکفايی يعنی قطا  وابساتگی در ااناي  دارويای باه      . تغییرات زيادی را ايجاد کرد

نظاام ناوين دارويای اياران      18  خصوص در اواخر دماه  هدمه گذدته و ب 5طی  .بود عنوان مدف نهايی از اجرای طر  ننري 

مانند اجرای خود طر  ننري  ايران حاا  ي  ارزيابی جاام  و طبا     اگرچه اين تحوالت نیز. دستخوش تحوالت زيادی دد

دماه از اجارای نظاام     4باا گذدات بایز از    . برنامه مشخصی نبود ولی باعث تغییرات بنیادين در نظام دارويی کشاور دادند  

ر دساتر   ی ايان نظاام د  ماا  حاضر نیز تعريف مکتوب و مشخصی از مشخصات و ويژگی دارويی ننري  در کشور حتی درحال

از نظام دارويی ننري  و لزوم حفظ و تاداوم آن ناام بارده داده      نیست و علیرغم آنکه در اسناد باالدستی نظام سالمت مکرراً

گروه دارويی فرمنگساتان علاوم پزداکی تعرياف      به ممین دلی  اخیراً. نشده است ارائهاست ولی تعريف رودنی از اين نظام 

ی کلای  ماا  کننده سیاسات  ي  تدوين و به مجم  تشخیص مصلحت، به عنوان مرج  تبیینمشخصی از ابعاد نظام دارويی ننر

 .کرده است ارائهنظام، 

 
 از پيروزی انقالب اسالمی پيشنظام دارويی ايران 

وزارت   از پیروزی انقالب اسالمی اداره امور دارو بر عهده پیز

 باارز ايان دوران حراور     با اين وجود داخصاه . بهداری بوده است

پررنااب بخااز خصوااای در نظااام داروياای کشااور بااود و وزارت 

. نظارت چندانی در اين بخز ندادت 38ی دمه ما بهداری تا سال

قااانون مقااررات امااور پزدااکی و داروياای و مااواد  1554در سااال 

طبا   . گذاری رسید خوردنی و آدامیدنی به تصويب مجالس قانون

از وزارت اناي  ی داروسازی موظف گرديدند ما اين قانون کارخانه

 پایز . کنندبرداری دريافت  و بهره تأسیسو وزارت بهداری پروانه 

از طرياا  سیسااتم  طااورکلی بااهاز انقااالب توزياا  دارو در کشااور 

عاالوه بار    1554متعاقب تصاويب قاانون   . دود بنکداری انجام می

 ماا  آنگاذاری   ولیت قیمتئیفیت داروما مسکولیت نظارت بر ئمس

 .هداری نهاده ددنیز بر عهده وزارت ب

از انقالب مشاروطه و متعاقاب    پسساخت داروما در ايران 

 ماا  در ايان دوران داروخاناه  . ددا دروع جنب اول جهانی آغاز 

 ماا  انواع دربت، پماد، پاودر، قارص و کوساول را در داروخاناه    

اولین البراتوار داروسازی ايران که به سااخت  . کردند تولید می

نام درکت گ  در زمان جنب  پرداخت تحت عصاره گیامی می

دومین البراتوار داروسازی که در . دوم جهانی دروع به کار کرد

از انقالب به  پسدد درکت دون باکستر بود که  تأسیسايران 

البراتوار داروسازی . ی تزريقی تغییر نام دادما درکت فرآورده

دکتر عبیدی اولین درکت داروسازی بود که پرواناه فعالیات   

 1551در ساال  . کرد سازی از وزارت بهداری اخذدارودرکت 

بنگاااه  1541داروسااازی تولیااد دارو و در سااال     کارخانااه

 سايرمای داروسازی از   با حرور درکت. داروپخز تأسیس ددند
 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
و ( عا  )اهلل  عرو میات علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزدکی بقیاه . 1

 ی فرمنگستان علوم پزدکیيعرو گروه دارو
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آمريکا، آلماان، فرانساه، انگلایس، ساويیس و ملناد      کشورما از جمله 

بصااورت  ماا  آنگاذاری مسااتقیم   اانعت دارو در ايااران و باا ساارمايه  

بازار دارويی کشاور توساعه    ،ی ايرانی و يا مستق ما مشارکتی با طرف

د اساتننا کاه برخای از    در اين دوران جاز در ماوار  . بیشتری پیدا کرد

تولیدات داخلی با نام ننريا  بارای عرضاه باه مراکاز دولتای تولیاد        

د، بقیه دارومای تولید داده در اياران باا ناام تجااری عرضاه       ددن می

 . دد می

افزايز واردات داروما به کشاور باه حادی باود کاه در ساال       

باا گساترش   . داد  حدود چند مزار نوع دارو وارد ايران مای  1541

در کشور  ما آنارو در کشور، واردات داروما در کنار تولید مصرف د

 4388نزدي  به  1538ی ما نیز افزايز يافت تا جايی که در سال

در باازار  ( اعام از تولیاد داخا  ياا وارداتای     )نوع فرآورده دارويای  

دماد کاه    آمارمای موجود نشاان مای  . دد میدارويی ايران عرضه 

در باازار دارويای کشاور    دارومای ماورد مصارف    دراد 08حدود 

در مورد دارومای تولید داخ  نیز حدود نیمای  . وارداتی بوده است

 دراد 53توسط کارخانجات داروسازی چندملیتی، حدود  ما آناز 

ی بازر  داروساازی داخلای کاه داروماای      ما توسط درکت ما آن

 ماا  آن درااد  13حادود   تنهاا کردناد و   تحت لیسانس تولید مای 

دااد کااه بااا  اناای داروسااازی تولیااد ماایی ايرمااا توسااط داارکت

 . کردند فرموالسیون خوددان دارو تولید می

با افزايز تعاداد داروماای موجاود در باازار دارويای کشاور و       

گر در  ی بیمهما آنخصوص برای سازم هی دارويی بما افزايز مزينه

مسایولین وزارت بهاداری داروماای موجاود در باازار       1534سال 

گاروه داروماای   . کردندبندی  ار گروه دستهدارويی کشور را به چه

بیمارستانی، گروه دارومای ضاروری، گاروه داروماايی کاه بیشاتر      

بودناد و باياد از فهرسات     ماا  حاوی ترکیبات ويتامینی ياا مکما   

گر حاذف داوند و گاروه     ی بیمهما آندارومای مورد حمايت سازم

ايان  دارومايی که از نظر وزارت بهداری ارزش درمانی نداداتند و  

 .داروما بايد از فهرست دارومای کشور حذف دوند

در  طاورکلی  باه از انقاالب   پایز ی ما تبلیغات دارويی در سال

بصااورت فاردی و چهااره بااه چهاره و در برخاای مااوارد    مااا مطاب 

گرفات و مصارف    مای انجاام   ماا  آناورت گرومای در بیمارسات   به

ويای  ی دارما ثیر ارتباط غیر علمی درکتأت بسیاری از داروما تحت

بصاورت غیار منطقای افازايز      ما با بعری از پزدکان يا داروخانه

درايط نامناسب تبلیغات دارويی در ايان دوران يکای از   . يافت می

 زا پاس  «نظاام ناوين دارويای کشاور    »گیاری   عوام  االی داک  

 . پیروزی انقالب اسالمی بود

 

 ی ايرانينظام نوين دارو

اساالمی دچاار   از پیروزی انقاالب   پسنظام دارويی کشور 

تبادي    «نظام نوين دارويای اياران  »ای دد و به  تحوالت عمده

طاور   باه از آنجا که متعاقب اين تحول بازار دارويی کشاور  . دد

د، نظام دارويی ايران ددارومای ننري  استوار برپايه  انحصاری

نیز معروف  «طر  ننري »و يا  «نظام دارويی ننري »به  بعدما

ترين تغییرات  دارويی ايران يکی از مهم نظاماگرچه تغییر . دد

از انقالب اساالمی اسات مایا ساابقه      پسنظام سالمت کشور 

مکتوبی در مورد علات و نحاوه انتخااب ايان نظاام دارويای و       

ممچناین میچگااه تعرياف    . چگونگی اجرای آن وجاود نادارد  

 ارائاه يکسان و رودنی نیز از ابعاد نظام نوين دارويای ننريا    

اندرکاران نظام دارويی کشور، دروع  ی از دستبعر. نشده است

نظااام نااوين داروياای کشااور را ناداای از تصاامیمات انجماان   

دانند و معتقد مستند که جما  زياادی از    داروسازان ايران می

ول در آن زمااان در انجماان داروسااازان و   ئداروسااازان مساا 

اندرکار نظام دارويی کشور به اين نتیجه رسیدند که بايد  دست

کلی نظاام ناوين دارويای     اورت هب. م دارويی اجرا دوداين نظا

 :ددی زيربنا ما کشور بر پايه

استفاده از نام ننري  برای کلیه داروماای تولیادی و وارداتای     .1

 بازار دارويی کشور

تدوين فهرست دارويی کشور و محدود کردن اقالم موجود در  .1

 آن 

 ی دولتیما واردات متمرکز داروما توسط درکت .5

رکز داروما در ساط  کشاور توساط چناد دارکت      توزي  متم .4

 کننده توزي 

 ملی کردن کارخانجات دارويی چند ملیتی .3

 دارومای ننري  بصورت متمرکز  میمعرفی عل .1

تارين   خصاوص مهام   هدارويی کشور ب  میقوانین و مقررات رس

يعنی قانون مربوط به مقاررات اماور دارويای مصاوب ساال       ما آن

داروماای تجااری کاه در ايان      ده ازبرپايه استفا طورکلی به 1554
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ده باود  دا قانون داروماای اختصااای نامیاده داده باود تنظایم       

گوناه پايگااه    برای اجرای طر  ننريا  مایا   طور عملی بنابراين به

اين مشک  قانونی با ااالحیه قاانون کاه در   . قانونی وجود ندادت

با . ددرسید مرتف    میبه تصويب مجلس دورای اسال 1510سال 

ب قانون تشکی  وزارت بهدادت، درمان و آماوزش پزداکی   تصوي

نیز امکانات قانونی جديادی در اختیاار مسایولین     1514در سال 

 .ی کشور قرار گرفتنظام داروي

 

 تملک صنايع داروسازی
ی داروساازی  ماا  اجرای طر  ننري  دسات دارکت   به دنبال

و  گیری در مورد نظام دارويی ايران کوتاه دد چندملیتی از تصمیم

روز افازايز يافات و    تولید دارومای ننري  در داخ  کشور روزباه 

ی چناد  ماا  باه ايان ترتیاب دارکت    . حداق  رسید واردات دارو به

به ممین دلی  . تدري  بازار دارويی کشور را ترک کردنده ملیتی ب

در ساال   ماا  و به منظور جلوگیری از تعطیلی کاما  ايان دارکت   

ی مااا ريت تمااام داارکتبااا تصااويب دااورای انقااالب ماادي 1531

باه  . داروسازی چند ملیتی در داخ  کشور به دولات واگاذار داد   

المللی المه و  مای چند ملیتی به دادگاه بین درکت  مراجعه دنبال

در دادگااه و ياا علیاه ايان      ما دنبال مذاکراتی که با اين درکته ب

عم  آمد قرار دد دولت ه تصمیم دولت ايران در خارج از دادگاه ب

 ماا  آنرا بر اسا  قیمت توافا  داده از ماالکین     ما ن کارخانهايرا

 . کندخريداری 

 

 فهرست داروهای ژنريک
ترين اماداف نظاام ناوين دارويای کشاور تادوين        يکی از مهم

اولین فهرست دارومای ايران کاه باه   . فهرست دارومای کشور بود

باا اساتناد باه     1531ننريا  مشاهور داد در ساال      فهرسات نام 

جهاانی باا   بهدادت قلمی دارومای ضروری سازمان  588فهرست 

دک  دارويی تهیه  188اورت  هقلم داروی ننري  و ب 318حدود 

اين فهرست که مبنای تولید و عرضه داروما در باازار دارويای   . دد

برپايه اسامی ننري  داروما تدوين دده  کشور قرار گرفت منحصراً

ری ساهمیه تولیاد   بر مبنای اين فهرست از سوی وزارت بهدا. بود

 ماا  آنی داروسازی از نظر نوع و تعداد تولیاد  ما داروما بین درکت

 .دد تعیین می

 واردات متمركز داروها
مین دارومای ماورد نیااز باازار    أواردات در ت  با توجه به سهم عمده

از پیروزی انقالب، تغییار نظاام دارويای کشاور از      پیزدارويی کشور 

. رات عمده در بخز واردات داروما باود تجاری به ننري  مستلزم تغیی

از طري  بخز خصوای و توسط بایز از   1530واردات دارو تا سال 

درااد   08تمرکاز واردات بایز از   . گرفات  میيکصد درکت اورت 

دارويای    میدارومای وارداتی مورد نیاز کشور در دارکت دولتای ساها   

کشور و حذف دمها درکت وارداتی خصواای بادون تردياد يکای از     

ی اول ماا  ی نظام نوين دارويی کشور در ممان سالما ترين ويژگی همم

باا ايان وجاود اجارای طار  ننريا  در بخاز        . اجرای اين طر  بود

پیاادا کااردن . تاار از بخااز تولیااد بااود واردات دارومااا بساایار مشااک 

المللی که حاضار باداند داروماای خاود را باا       ی دارويی بینما درکت

و ممزمااان متقاعاادکردن اياان  قیماات مناسااب بااه ايااران بفرودااند 

مین دارو با نام ننري  و ممچناین  أی دارويی خارجی برای تما درکت

ی سااازنده خااارجی جديااد از مااا اطمینااان از سااط  کیفاای داارکت

 . ی مهم طر  ننري  در بخز دارومای وارداتی بودما چالز

با اين وجود متعاقب تغییرات ايجاد دده در فرای اقتصادی و 

ی ماا  و با فعال دادن مجادد دارکت    18ر دمه اجتماعی کشور د

از حدود دو دمه اورت گرفات   پسدارويی وارداتی خصوای که 

دارويای کشاور     میو دارکت ساها   کارد الگوی واردات دارو تغییر 

نقز خود را به عنوان بازيگر االی و انحصاری بخز واردات بازار 

ار باا تغییار سااخت    18دارويی کشور از دست داد و در اواي  دماه  

ايجاد دده در وزارت بهدادت، درمان و آموزش پزدکی و معاونت 

 .ددمنح   غذا و دارو درکت سهامی دارويی کشور عمالً

 

 توزيع متمركز داروها
دارويای    مید درکت ساها دبا اجرای نظام نوين دارويی مقرر 

ی مااا کشااور بااه عنااوان واردکننااده اااالی دارو و کلیااه داارکت 

کشور، داروماای خاود را توساط داز     تولیدکننده دارو در داخ  

ی پخز البرز، داروپخاز، تهاران   ما درکت پخز سراسری به نام

پخاز  )، پخاز ناو، خاوراک و داوکمیکاال     (پخز مجرت)فارما 

درکت پخاز ناو منحا      بعدی ما در سال. توزي  نمايند( فردو 

د و درکت پخز رازی که با حمايت ساازمان ااناي  ملای در    د

وجود درکناار   بااين. ددد جايگزين آن سیس دده بوأت 1515سال 
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دارويای    میی توزيعی در برخی ماوارد دارکت ساها   ما اين درکت

از واردات  پسکشور بخشی از نیازمای واحدمای درمانی دولتی را 

 .داد تحوي  می ما آنمستقیم به طور  به

 

 ی ارزی و سهميه بندی ارزها محدويت
کشور باا   1531سال در دروع اجرای نظام نوين دارويی کشور در 

مشک  کمبود مناب  ارزی مواجه نباود و ارز کاافی در اختیاار ااناي      

آغااز   باه دنباال  . ی واردکننده دارو قارار دادات  ما داروسازی و درکت

ی اقتصادی علیه ايران و ممچنین فشارمای اقتصادی نادای  ما تحريم

ی ارزی در ماا  از جنب تحمیلی به تدري  مشکالت نادی از محدوديت

به ممین دلی  و به منظاور تقسایم مناساب منااب      . ور بیشتر ددکش

تخصایص ارز در    کمیتاه  1511محدود ارزی بین متقاضیان در ساال  

باا حراور نماينادگان بانا  مرکازی،       طور کلای  بهوزارت بازرگانی و 

ارز تخصایص  . ددا وزارت اناي  و سازمان برناماه و بودجاه تشاکی     

ی ماا  جوابگاوی نیااز   ماا  ين ساليافته در کمیسیون تخصیص ارز در ا

به ممین دلی  کمبودمای زيادی در باازار دارويای   . دارويی کشور نبود

ی جناب و افازايز فشاارمای    ماا  مین نیازمای جبههأت. وجود آمده ب

المللی و کاامز درآماد ارزی دارايط بسایار      ی بینما نادی از تحريم

اروماای  ولین دارويی کشاور در زمیناه تاامین د   ئددواری را برای مس

باه مماین دلیا     . وجاود آورده باود  ه مورد نیاز نظام سالمت کشور با 

ی جادی  ماا  ای دولتی به عنوان يکای از راه حا    تخصیص ارز سهمیه

ولین دارويای  ئکنترل کمبودمای دارويی در کشور مورد اساتفاده مسا  

بناابراين مار دارکت دارويای تولیدکنناده و ياا       . کشاور قارار گرفات   

کارد ساهم    میزان ارزی که از دولت دريافت مای واردکننده با توجه به 

اين سیساتم توزيا    . آورد دست می همشخصی در بازار دارويی کشور ب

طورکاما  در اختیاار    همناب  ارزی باعث دده بود بازار دارويی کشور با 

يکی از مشکالت جادی  . ريزی اداره ک  امور دارو قرارگیرد اداره برنامه

فی اناي  برای مار گوناه ارتقاا در    گذاری کا اين سیستم عدم سرمايه

. ی جديد داروماا در ااناي  باود   ما خطوط تولید و حتی فرموالسیون

تصويب قانون اساتفاده از ظرفیات ماازاد ااناي  در مجلاس داورای       

به ناام قاانون اساتفاده از ظرفیات خاالی      که  1518اسالمی در سال 

ت د باعث ايجاد تنوع زياادی در محصاوال  دداروسازی معروف  اناي 

دارويی کشور دد و به نوعی باعث آزاد سازی تولید داروماا در کشاور   

 .دد

 ی دولتی ها داروخانه تأسيس
از دروع تحوالت نظام دارويی و قطا  تادريجی عرضاه داروماای     

در بخااز  تجاااری در بااازار، کمبودمااای داروياای زيااادی نیااز عماادتاً

از ثر أدارايط متا   پاس ی ماا  در سال. دد میدارومای تجاری مشامده 

. زد مای جنب تحمیلی عراق علیه ايران نیز به کمبودمای فاوق دامان   

ی ماا  داروخاناه  تأسایس ولین نظام دارويی به فکر ئبه ممین دلی  مس

دولتی افتادند که بتوانند در کار توزي  دارومای تخصصی و يا کمیااب  

توساط   ماا  اولاین گاروه از ايان ناوع داروخاناه     . کم  کنناد  ما آنبه 

 تأسایس باا ايان وجاود    . دادند  تأسایس زی تهاران  دانشکده داروسا

ممزماان  . شدنی داروسازی محدود ما ی دولتی به دانشکدهما داروخانه

يا نهادمای دولتای داام  ماالل     ما آندر بسیاری از نقاط کشور سازم

احمر، کمیته امداد امام خمینی، بنیاد داهید و نیروماای نظاامی نیاز     

باه   ی دولتای عمادتاً  ماا  اروخانهاين د. کردند تأسیسيی را ما داروخانه

باین   ماا  آنمح  توزي  دارومای تخصصی که امکاان توزيا  عماومی    

. ی سط  کشاور وجاود ندادات تبادي  داده بودناد      ما کلیه داروخانه

ولین نظام دارويی به اين نتیجه رسیده بودند که توزيا  داروماای   ئمس

ی ی منتخاب و محادود امکاان دسترسا    ما مزبور در مراکز يا داروخانه

 . کند میبیماران به اين داروما را بیشتر 

 

 ساختار سازمانی حوزه غذا و دارو
حوزه معاونات دارو و غاذا در وزارت بهاداری     1531اگرچه از سال 

ی مرباوط باه   ماا  عالوه بر غذا بخز 1531تشکی  گرديد ولی در سال 

تجهیزات پزدکی و امور آزمايشگامی نیز تحت پودز اين معاونت قارار  

نام اين معاونت به معاونت دارويی، غذايی و آزمايشاگامی تغییار    گرفت و

ی مربوط باه تجهیازات و ملزوماات    ما بخز تدري  بهبا اين وجود . نمود

پزدکی و نیز امور آزمايشگامی تشخیص طبی به حوزه معاونات درماان   

از نظار تشاکیالتی پسات     1508در ساال  . ددا وزارت بهداری منتقا   

ايجااد   ماا  آنی علوم پزدکی استما غذا در دانشگاهسازمانی معاون دارو و 

حاوزه معاونات دارويای و غاذايی در      1505با اين وجاود در ساال   . دد

حوزه معاونت درمان وزارت بهدادت ادغام دد و باا ايان ترتیاب کلیات     

. حوزه مستق  دارو و غاذا در تشاکیالت وزارت بهدادات از باین رفات     

ا در ساط  وزارت بهدادات   تشاکیالت دارو و غاذ  1501در سال  مجدداً

در ساط    ت آورد و حاوزه معاونات غاذا و دارو   دسا ه استقالل خود را ب

 .موجوديت پیدا کرد ما آنی علوم پزدکی استما وزارتخانه و دانشگاه
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ولین نظاام دارويای   ئمسا  پایز دماه   4با اين وجود از حدود 

کشااور بااا الگااوبرداری از تشااکیالت دارو و غااذا در کشااورمای    

سازمان مستق  غذا و دارو در اياران   تأسیسدنبال ه ب يافته توسعه

ساازمان   1533به ممین دلیا  بارای اولاین باار در ساال      . بودند

مادت يکساال در وزارت   ه مستقلی به ناام ساازمان غاذا و دارو با    

با حذف  1511در سال . بهداری ايجاد گرديد که البته ادامه نیافت

بهدادات، درماان و    معاون غذا و دارو از چارت تشاکیالتی وزارت 

آموزش پزدکی و با تصويب دورای عالی اداری کشور سازمان غذا 

 . ددو دارو در وزارت بهدادت، درمان و آموزش پزدکی تشکی  

 

 ی كشوريسياست ملی دارو
و  ما کننده برنامه ی ملی سالمت آن تعیینما در مر کشوری سیاست

مای درون  فعالیت اقدامات انجام دده در حوزه بهدادت و درمان است و

در بخاز   ما ی مجری اين سیاستما آنسازمانی و برون سازمانی در ارگ

انجاام   ما بهدادت و سالمت جامعه در چارچوب ااول کلی اين سیاست

ی اقتصاادی  ماا  باا توجاه باه تغییارات گساترده در سیاسات      . داود  می

 18ی گذداته در ابتادای دماه    ماا  جمهوری اسالمی اياران طای دماه   

ت غذا و دارو وزارت بهدادت، درمان و آماوزش پزداکی ويارايز    معاون

. منتشر کرد 1515جديد سیاست ملی دارويی ايران را تدوين و در سال 

ی اقتصادی جمهوری اساالمی  ما وجود با توجه به تغییرات سیاست بااين

ی کلای بخاز ساالمت    ماا  ابالغ سیاسات  دنبال بهو  18  ايران طی دمه

م رمبری سازمان غاذا و دارو وزارت بهدادات،   کشور از سوی مقام معظ

درمان و آموزش پزدکی تصمیم گرفت سیاست ملای دارويای کشاور را    

ی کلای بخاز ساالمت ويارايز     ماا  بر مبنای درايط جديد و سیاست

ويارايز دوم سیاسات ملای     1513باه مماین منظاور در ساال     . نمايد

 .دددارويی کشور توسط سازمان غذا و دارو تدوين و منتشر 

 

 ی ايرانيارزيابی نظام نوين دارو
 ی ايرانينقاط قوت نظام نوين دارو

برپايه احساساات   طورکلی بهنظام دارويی ايران يا طر  ننري  

مطر  و به اجرا در آماد و در تماام    1531انقالبی و ملی در سال 

ارکان مربوطه به دارو و داروساازی در کشاور تغییارات زياادی را     

بر اين مبنا بوده است کاه   ی طر  ننري فلسفه وجود .ايجاد کرد

از انقالب در کشور اانعت و باازار دارويای تحات سالطه و       پیز

ی چند ملیتی بود و تولیدات داخلی داروما اندک ما درکت  سیطره

بوده و اغلب کارخانجات داروساازی داخلای تحات لیساانس ايان      

 اطالعاات . ددند ی دارويی چند ملیتی فعالیت و اداره میما درکت

احی  و علمی در مورد کارآيی و ايمنی مصرف داروما در دستر  

اقادامات  . نبود و معرفی داروما برپايه اطالعات تجاری دارويی باود 

ی ماا  انجام دده متعاقب اجرای نظاام ننريا  در کشاور موفقیات    

اين طر  با افزايز تولیادات داخلای داروماا    . زيادی را ايجاد کرد

با افازايز   .تا حد زيادی برطرف کرد احتیاجات کشور به داروما را

جاويی ارزی   تولید داخلی از حجام واردات کاساته داده و اارفه    

با ملی ددن کارخانجاات دارويای ساود    . توجهی به دست آمد قاب 

اين اناي  در اختیار دولت قرار گرفات کاه بخشای از آن جهات     

تولید مواد اولیاه  . ددگسترش و نوسازی اناي  داروسازی مزينه 

نظاارت و کنتارل   . يی در داخ  کشور مورد توجه قرار گرفات دارو

دولت بر تولید، واردات و توزي  و ممچنین تخصیص ارز يارانه ای و 

حمايتی و افزايز تولید، ممه در جهت تنبیت قیمت داروماا باود   

که منجر به دسترسی به داروما با قیمت ارزان برای اقشاار ماردم   

انقاالب و جناب و تحاريم     خصاوص در دارايط   اين اقدام باه . دد

اقتصادی، علیرغم تورم حاکم بر اقتصاد کشاور ماان  ايجااد فشاار     

اقتصادی بر مردم و وقفه در تهیاه و تادارک دارو باه عناوان يا       

در  ماا  تدارک دارويی بادون وقفاه بارای جبهاه    . کاالی حیاتی دد

. ی جنب عراق علیه ايران نیز از افتخارات نظام دارويی استما سال

و امتمام به تولید و واردات دارومای اساسای و ضاروری باه    توجه 

جای داروماای غیرضاروری و در راساتای آن تغییار و تحاول در      

فهرست دارومای ايران و کامز تعداد اقالم دارويی به نحاوی کاه   

پس از اجرای طر  ننري  اغلب دارومای اضافه دده باه فهرسات   

اند نیز از  درمانی بودهدارويی ايران جزو دارومای اساسی و با ارزش 

فهرست دارويی ايران اسا  . ی نظام ننري  استما ديگر موفقیت

و الگوی مصرف دارو در کشور قرار گرفات و تولیاد و واردات دارو   

اااال  سیساتم توزيا  دارو    . منطب  با اين فهرست اورت گرفت

ممامنب با تولید و واردات متمرکز در ساختار نوين دارويی کشور 

در نظام نوين دارويی الگوی ساختاری اقتصاد متمرکز . رفتانجام گ

خصوص در درايط  در دارو دام  تولید، واردات و توزي  متمرکز به

. بسیار کارآمد بود( انقالب، جنب و تحريم اقتصادی)بحرانی کشور 

در اين سیستم دارو با ي  قیمت ثابات و باه ااورت عادالناه بار      
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کااان نظااارت و کنتاارل، ی خاااص بااا اممااا بناادی اسااا  سااهمیه

ممچنین بارای  . دد نظارت دولت در سراسر کشور توزي  می تحت

در دسترسی راحت بیماران به دارو توزي  عادالنه دارومای کمیاب، 

بناابراين تاالش در جهات    . داد  ی دولتای انجاام مای   ماا  داروخانه

دستیابی به استقالل و خودکفايی يعنی قط  وابستگی در ااناي   

 .بود ن مدف نهايی اجرای طر  ننري دارويی به عنوا

 

 نقاط ضعف نظام نوين دارويی ايران

اورت يا  ساناريوی نانوداته و بادون     ه نظام نوين دارويی ب

ی موجاود در  ماا  دلیا  ضارورت  ه با   مای ی علماا  پشتوانه پژومز

بايسات در   مای ايان نظاام   . بحبوحه انقالب به مرحله اجرا درآماد 

گرفات اماا    مای دمی قارار  ی مورد تجديد نظار و ساامان  پسمراح  

ی اقتصادی ما و تحريم 08و  18ی ما درايط بحرانی کشور در دمه

اجرای نظام . سیاسی به خود بگیرد پسباعث دد که طر  ننري  

  مای افازايز ک . نوين دارويی کشور با مشاکالتی نیاز مماراه باود    

تولیدات داخلای داروماا تنهاا بخشای از اماداف طار  ننريا  را        

که ساير امداف اجرای طر  از جملاه تولیاد    حالیدر. برآورده کرد

ی ماا  محصوالت دارويی باا کیفیات برتار و اساتفاده از تکنولاونی     

در . جديد داروسازی و فرموالسیون داروما چندان به نتیجه نرسید

ابتدای دروع طر  معرفی ضعیف و کمرنب طر  ننريا  از يا    

باعث  روی چند ملیتی تولیدکننده داما ی درکتما سو و جوسازی

ايان  . بدبینی پزد  و بیمار نسبت به دارومای ننريا  داده باود   

از پیاده دده طر ، مناوز   پسما  ده بود که تا مدتدله باعث ئمس

کردناد و   تلقی می «داروی مشابه»پزد  و بیمار داروی ننري  را 

تارين مشاکالت نظاام     يکی از مهم. کردند میاز مصرف آن امتناع 

صاص و پرداخت يارانه مساتقیم باه دارو و   نوين دارويی ايران اخت

اين امر کاه بارای پاايین نگاه داداتن      . ی داروسازی بودما درکت

قیمت دارو و افزايز قدرت خريد مردم انجام گرفت باعث کاامز  

غیر واقعای قیمات دارو و سالب اعتمااد ماردم باه داروی ارزان و       

. مصرف بای روياه و قاچااق آن باه خاارج از مرزماای اياران داد        

ای برای تهیه، تولید و  بستگی دارو به ارز دولتی، مشکالت عديدهوا

دخالت بایز از حاد دولات و بوروکراسای     . کردواردات آن ايجاد 

نادی از آن در رکود و پسرفت تولید دارو به علت کنترل دولت در 

ثیر أی دارويی تما بندی امر خريد مواد اولیه، تولید، توزي  و سهمیه

کاه عاما  ااالی کمباود دارويای در       یطاور  هبا . آدکاری دادت

کامز قیمت نفت و عدم تخصیص ارز الزم به  01و  00مای  سال

يکسان و ممچنین قیمت يکسان داروما، به   میاسا. بخز دارو بود

آسایب وارد نماود و از طرفای     ماا  اقتصاد تولید، توزي  و داروخانه

 . انگیزه و رقابت را از انعت دارويی گرفت

عدم توسعه فهرست دارويی و بسنده کردن به  حاکم بودن نگرش

  میدارومای تولید داخ  در روند ورود دارومای جديد به فهرست رسا 

دارومای ايران منجر به آن دد که ورود دارومای جدياد باه فهرسات    

اين امار نظاام   . خیر اورت پذيردأدارومای ايران بسیار به کندی و با ت

کشاور را از داروماای    سالمت کشاور و ممچناین ااناي  داروساازی    

گااذاری  عاادم ساارمايه. جديااد و بااا تکنولااونی روزآمااد محااروم کاارد

ی بزر  داروسازی در ايران بعلت مقررات بسایار سانگین و   ما درکت

 .ماندگی اناي  داروسازی کشور دد قبعدست و پاگیر نیز از عوام  

 

 گيری  نتيجه

نظام ناوين   18خصوص در اواخر دمه  هدمه گذدته و ب 5طی 

اگرچه ايان تحاوالت   . دارويی ايران دستخوش تحوالت زيادی دد

نیز مانند اجرای خود طر  ننري  ايران حاا  ي  ارزيابی جام  

و طب  برنامه مشخصی نبود ولی باعث تغییرات بنیادين در نظاام  

بعری از منتقادان ايان تغییارات را حااا      . دارويی کشور ددند

و اقتصااادی نظااام تغییاارات عمااومی فرااای سیاساای، اجتماااعی 

دانناد و از آن اساتقبال    جمهوری اسالمی طی دو دمه گذدته می

در مقاب  گرومی ديگر از منتقادين ايان تغییارات را باه     . اند کرده

ضرر نظام دارويی و سالمت کشور دانسته و باا توجاه باه دارايط     

در اينجاا  . دانناد  آمیز می المللی کشور اين تغییرات را مخاطره بین

 .ددو از اين تغییرات اداره میبه تعدادی 

ناام  . بودترين رکن نظام نوين دارويی مهماستفاده از نام ننري 

طور وسای  و تقريبااً کاما  در تولیاد      هننري  تا اواي  دمه مشتاد ب

و باا توجاه باه     پسبه  ما اما از اين سال. داخلی داروما کاربرد دادت

ويی در کناار تولیاد   ی دارما تحوالت بازار ارز و اقتصاد کشور درکت

ننريا   ا   ی برناد ما داروما با نام ننري  دروع به عرضه داروما با نام

حاضر عماده تاالش کارخانجاات داروساازی      يا برند کردند و درحال

.ی غیرننري  تمرکز پیدا کرده استما داخلی بر عرضه داروما با نام

در بخز واردات، تمرکز واردات در بخز دولتی برچیده دده 
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در . ديگار واردات دولتای داروماا وجاود نادارد      یتقريبا طاور   بهو 

آمنب تبدي  دارومای وارداتی به تولید داخا    18و  18ی ما دمه

قاب  قبول بوده اسات و تعادادی از داروماای وارداتای در ساطو       

بندی اولیه يا ثانويه و حتی تولید کاما  در داخا  باه باازار      بسته

يکاای از  18  دای دمااهبااا اياان وجااود در ابتاا. عرضااه دااده اساات

در اياان بخااز واردات ممزمااان بعراای از  مااا تاارين چااالز مهاام

دارومای دارای مشابه تولیاد داخلای و ياا تولیاد تحات لیساانس       

بنظار  . دارومای با ارزش درمانی نه چندان با اممیات باوده اسات   

رسد مدف از تولید تحت لیسانس اين داروما در داخا  کشاور    می

.ی در بازار دارويی کشور استحفظ سهم دارومای واردات

توزي  دارو نیز از تمرکز بر چند درکت پخز سراسری خارج 

آنچاه  . گیارد  ما درکت پخز اورت مای  حاضر توسط ده و درحال

کام  مشهود اسات آن اسات کاه دابکه     طور  بهکه در اين بخز 

 البتاه و اسات  ه شاد توزي  موجود بر پايه برنامه مشخصی ايجااد ن 

کاه   پایز ی ماا  بارخالف دماه  . ر مشک  استکنترل آن نیز بسیا

ی ارزی ماا  علات محادوديت  ه با  هعماد طور  بهی دارويی ما کمبود

حاضر با بیز تولید بعرای از داروماا مواجاه     د درحالد ايجاد می

 ما آنمستیم که خود باعث بروز آدفتگی در نحوه عرضه و فروش 

.تدده اس ما آنتخفیفات غیرمعقول برای فروش  ارائهدر بازار و 

کنترل و نظارت بر تبلیغات و نظام معرفی داروماا از امام اماداف    

حاضار علیارغم وجاود     درحاال  اينبااوجود . تحول نظاام دارويای باود   

مقررات و ضوابط الزم، تبلیغات دارويی از ايارادات بسایاری برخاوردار    

ی مختلف انتقال اطالعات دارويی به جامعاه پزداکی از   ما روش. است

ای  د و در مواردی ارتباطات مغاير اخالق حرفاه دحدود متعارف خارج 

. ی دارويی و تجويزکنندگان پديد آورده استما را بین درکت

 18کارخانجات داخلی در دمه  ی در حوزه تولید دارو و توسعه

انادازی داد کاه باه      گذاری، احداث يا راه چند کارخانه جديد پايه

مساتند و  لحاظ کیفی و سط  تکنولاونيکی نیاز امیادوار کنناده     

حاضر اقالم متعددی از دارومای ضاد سارطان و داروماای     درحال

ی تولید ما دود و روش العالج در کشور تولید می ی اعبما بیماری

آوری داروما در داخ  کشور روز بروز توساعه بیشاتری    زيست فن

آنچه که در ايان بخاز  قابا   کار اسات ضارورت       . کند پیدا می

. نداردمای جهانی کیفیت استخوانی اناي  داخلی با استا مم

موريات  أای باا م  مراکاز تا  نساخه    08ی آخر دمه ما در سال

تعاداد  . ايجاد دادند ( و نه تولیدی)مین کمبود دارومای وارداتی أت

محدود اين مراکاز کاه در ابتادا باه تعاداد انگشاتان يا  دسات         

وسیله حاوزه معاونات غاذا و    ه را ب ما آنرسید کنترل عملکرد  نمی

رفات باا حراور بخاز      اگرچه انتظاار مای  . ساخت می دارو ممکن

خصوای در واردات دارو و رسمیت پیدا کردن فعالیت نماينادگی  

به کمبود  ما آنی دارويی خارجی در کشور و پاسخگويی ما درکت

ای محادود   دارومای خود، تدريجاً حوزه فعالیت مراکز ت  نساخه 

اکاز تا    باا افازايز تعاداد مر    پاس ی ما گردد لکن عمالً در سال

اورت ي  رويه درآمد و به يا   ه ای واردات فوريتی دارو ب نسخه

. مشک  عمده در نظام دارويی کشور تبدي  ددند

طاور   باه ی دولتی در نظام نوين دارويی کشاور  ما ايجاد داروخانه

العالج يا پودز  مین نیازمای دارويی بیماران اعبأدلی  ته ب هعمد

باا توجاه باه دارايط     . ازی بودی داروسما آموزدی دانشکده خألمای

خاص جامعه و فعال ددن برخی نهادمای عمومی و نظامی در دماه  

داروماای نايااب و کمیااب     در بخز دارو در کشاور و خصواااً   18

توساط ساازمان ماالل     وياژه  به ما توجهی از اين داروخانه تعداد قاب 

تالش وزارت بهدادت نیاز بارای کنتارل ايان     . ددند تأسیساحمر 

ی ماا  اگرچه قرار بود داروخاناه . ثیر معناداری ندادته استأخیزش ت

دولتاای در کنااار ارايااه خاادمات داروياای توانااايی داروسااازان را در  

پیچای علمای و رامنماايی بیمااران و مشااوره دلساوزانه باه         نسخه

دماد   نشاان مای   ما بیماران نمايز دمند درايط فعلی اين داروخانه

مین أاه اقتصاادی بارای تا   باه يا  بنگا    طور مشخص به ما آناغلب 

 .اند تبدي  دده ما آنکننده  تأسیسی ما آننیازمای مالی سازم

 كالم آخر
دماه از اجارای نظاام دارويای ننريا  در       4با گذدت بایز از  

حاضاار نیااز تعريااف مکتااوب و مشخصاای از   کشااور حتاای درحااال

ی اين نظام در دستر  نیست و علیرغم آنکه ما مشخصات و ويژگی

از نظاام دارويای ننريا  و     دستی نظام ساالمت مکارراً  در اسناد باال

لزوم حفظ و تداوم آن نام برده دده است ولی تعريف رودنی از اين 

گاروه دارويای    حاضار  درحاال به ممین دلی  . نشده است ارائهنظام 

فرمنگستان علوم پزدکی تعرياف مشخصای از ابعااد نظاام دارويای      

ناوان مرجا    ننري  تدوين و به مجما  تشاخیص مصالحت، باه ع    

طبا  ايان   . کارده اسات   ارائاه ی کلی نظام، ما کننده سیاست تبیین
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 :اورت زير تعريف دده استه پیشنهاد ابعاد نظام دارويی ننري  ب

 طور مشخص به ايران دارومای فهرست ننري  دارويی نظام در

 ماورد  در. داود   مای  تادوين  (INN) داروما ننري  اسامی مبنای بر

 اساتفاده  ماا  آن غیرتجاری و عمومی اسامی از نیز ترکیبی دارومای

 تادوين  و بررسای  داورای  توسط  ايران دارومای فهرست. دود می

 نیاز مورد دارومای دام  و دود می روزآمد و تدوين ايران دارومای

 اثربخز مزينه و سالمت کارآيی، که بود خوامد کشور سالمت نظام

 معتبر علمی دوامد به استناد با کشور سالمت نظام برای ما آن بودن

 فهرست تدوين مبنای ايران دارومای فهرست .است رسیده اثبات به

 .بود خوامد گر بیمه یما آنسازم حمايت مورد دارومای

 نام با بايد کشور در تولیدی دارومای کلیه ننري  دارويی نظام در

 باه  مجازناد  داروساازی  یماا  درکت وجود اين با. دوند تولید ننري 

 یما آنسازم توسط خود محصوالت رديابی امکان دند فرامم منظور

 و تجويزکننادگان  توساط  ماا  آن دناساايی  ممچنین و کننده نظارت

 اساتفاده  تولیدی، دارومای ظامر و دک  در تغییر با کنندگان مصرف

ياا   و کاما   ناام  از اساتفاده  ممچناین  و مختلاف  یماا  بندی بسته از

 دارومای برای دارو، ي ننر نام با ممراه خود دارويی درکت اختصاری

 .کنند ايجاد دناسايی قاب  و مستق  مويت تولیدی

 داروماای  اقاالم  از ارفاً داروما تجويز ننري  دارويی نظام در

 ننريا   نام با تنها و بوده مجاز ايران دارومای فهرست در موجود

 .دود انجام می 1بند  مفاد چارچوب در و ما آن

 باياد  تنهاا  بیماار  باه  وماا دار تحويا   ننري  دارويی نظام در

 عادم  ااورت  در و باداد  نساخه  در داده  تجاويز  داروی مطاب 

 از عمومی و ننري  داروی تحوي  داروخانه، در دارو آن موجودی

 .است بالمان  بیمار موافقت با دارويی یما درکت ساير

 مورد در بايد طور مشخص به دارو واردات ننري  دارويی نظام در

 و ندارناد  داخلی تولید که ايران دارومای رستفه در موجود دارومای

 باه  ماا  آن داخلای  تولید يا و اند رسیده ثبت به دارو و غذا سازمان در

 .پذيرد اورت دمد نمی را بازار کفاف دارو و غذا سازمان تشخیص

 یماا  درکت توسط تنها داروما توزي  ننري  دارويی نظام در

 چاارچوب  در و ودار و غاذا  ساازمان  از رسمی مجوز دارای پخز

 .پذيرد می اورت سازمان آن در دده ثبت دارومای

 در موجاود  داروماای  علمای  معرفای  ننري  دارويی نظام در

 جامعه آدنايی و اطالع جهت ارفاً ايران دارومای رسمی فهرست

 یماا  دساتورالعم   قالب در و داروما علمی یما ويژگی با پزدکی

 ايجااد  موجاب  کاه  یتیفعاال  مار  و بوده مجاز دارو و غذا سازمان

 ويژه هب بادد، دادته بازاريابی و تبلیغ جنبه و دود القايی تقاضای

 .بادد می ممنوع وارداتی، دارومای مورد در
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Abstract 
Following 1979 Islamic Revolution, Iran national medicine policy has changed to a compulsory Generic 

based medicine policy. Self-sufficiency in national pharmaceutical market and providing cheap medicines 

for public were the main goals of this policy. However, despite implementation of "National Generic 

Medicine Policy" for past 40 years the aspects of this policy never explained clearly by the policy makers. In 

past three decades, this policy and consequently Iran National Policy has undergone drastic changes. Iran 

Ministry of Health allowed production and/or importation of brand and brand-generic medicine into market, 

along with generic medicines. Recently Pharmaceutical department of Iran National Medicine Academia has 

proposed a definition for National Generic Medicine Policy and send it to national authorities for its 

approval. In this paper some chronological aspects of National Generic Medicine Policy and its success and 

pitfalls have been explained. 
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