
  شرکت توليد دارو: حميدرضا راسخ 

  انواع داروها: محصول

  فوق دکترای دارو سازی: تحصيالت

اهنمايي را در شهر كرمان تحصيالت ابتدايي و ر.پدرم داروساز و مادرم خانه دار بود . تولد شدمدر شهر كرمان م 1341مردادماه سال در 
شروع كارم با مهندسي مكانيك بود . از كالس سوم دبيرستان به آمريكا رفتم و در همان جا تحصيالت دانشگاهي ام را گذراندم .گذراندم

و شايد به خاطر عالقه اي بود كه در كودكي و نوجواني در  ولي در سال دوم متوجه شدم كه رشته مورد عالقه ام رشته پزشكي است
د بهتر باشد اين رشته را اننتخاب كنم با توجه به داروخانه پدرم مشغول بكار بودم و ايام تابستان را آنجا مي گذراندم، احساس كردم شاي

اينكه انتخاب براي من آزاد بود در آمريكا يك ترم واحدهاي مربوط به دارو سازي را برداشتم و ديدم بيشتر مورد غالقه من است و بيشتر 
يالتم را تا مقطع دكتري در رشته ال توانستم رشته ام را تغيير دهم و تحصيشرفت كنم به همين دليل در همان سمي توانم در آن پ

  .داروشناسي و سم شناسي به پايان رساندم

در دوران كودكي ونوجواني كه در داروخانه ي پدرم مشغول بكار بودم وقتي بيماري را مي ديدم كه دارويي را نياز داشت كه در داروخانه 
ي بست كه ارويي را معرفي كند ، چهره نگران بيمار در ذهن من نقش منداشتند و او بدنبال راه حلي بود كه مسئول داروخانه بتواند به او د

  .آيا به عنوان يك ايراني مي توانم كاري بكنم و مشكالت جامعه خود را حل كنم

دم با توجه به اينكه من قبل از انقالب به آمريكا عزيمت كردم و شرايط رفت و آمد به آمريكا بسيار ساده بود در آنجا مشغول به تحصيل ش
  .و در كنار تحصيالتم به كار هم مشغول شدم  چون تا مدت زيادي هزينه ي تحصيالتم را از محل درآمد م در آمريكا پرداخت مي كردم

به مرور در رشته ام تخصصي تر شدم و در دانشكده به بچه هايي كه مشكل رياضي داشتند رياضيات تدريس مي كردم و در مقاطع بعد 
يمه خصوصي بودم كه به نوعي مشغله ي آنها در رابطه با مسائل دارويي بود و پروژه مربوط به اساتيد دانشگاه بود و باالتر در شركت هاي ن

يك سري افراد كه روي پروژه ها كار مي كردند بيشتر بحث روي عوامل و مشكالتي كه در رابطه با مسائل زست محيطي و مشكالتي كه 
  .با آنها مواجه بود كار مي كردند

ان مدل حيواني طراحي مي شد و تخصص من اين بود و من برايششتر پروژه ها در رابطه با داروهايي بود كه روي حيوانات آزمايش مي بي
وقتي كه به ايران آمدم در دانشكده داروسازي علوم پزشكي شهيد بهشتي مشغول شدم و به عنوان استاديار سم شناسي  1374سال . كردم

  .همان سال به سمت مدير گروهي رشته ي سم شناسي انتخاب شدم. شدم  دانشگاه مشغول به كار

مركز . بود كه در حين كارهايي كه انجام مي دادم 1377در سال . يك سال بعد به سمت معاون اداري مالي دانشگاه هم منصوب شدم
ه هايي كه خودم از بخش خصوصي تا حدود و از طريق بودج اطالعات و سموم دانشگاه را تاسيس كردم و شخصا روي اين پروژه كار كردم

  .والها و نيازهاي بيماران و عموم مردم بودكار اين مركز پاسخگويي به س. كنم ريادي دريافت كردم توانستم اين مركز را اره اندازي 

ه هدف آن مركز ايتدا كيك مركز اطالعات داروها و سموم را كه يك طرح ملي در وزارت بهداشت بود راه اندازي كرديم  73-72در سال 
ه با دارو بود و اين مركز دومين مركز بزرگ اطالعات شان موجودي داروخانه ها در رابط اين نبود كه اطالع رساني دارو انجام بدهند و بحث

  . دارويي در كشور محسوب مي شد

قه ي كاري من در دانشگاه اين پيشنهاد را به من برز را بر عهده گرفتم و به علت سابسمت مدير عاملي شركت داروسازي ال 1379در سال 
چون علي رغم اينكه بسيار دشوار بود پذيرفتم  رامن اين كار . دادند و اولين تجربه ي مديريتي من در صنعت داروسازي كشور در آنجا بود

  .سپس توليد دارو به من پيشنهاد كرد كه معاونت طرح و توسعه را به عهده بگيريم كه من آنرا پذيرفتم. پروازي در ذهنم بودافكار بلند 



يك جرقه اي كوچك  كه به نظر من يكي از مشكالت اصلي در صنعت داروسازي ، مستند سازي است يعني وقتي پروژه اي انجام مي شود
  .ت مي پذيرد و آن تفكر و ايده ، بعدا به فرمول ارزشمندي در جهان تبديل مي شود در كار تحقيقاتي و آزمايشگاهي صور

پروژه ساخت دارو در جهان بسيار هزينه بر است ، يك دارويي كه ساخته مي شود نزديك به چهارصد ميليون دالر هزينه مي برد تا اينكه 
  .وارد بازار شود

د كردم و اجرا نمودم علي رغم اينكه ما شصت و پنج شركت دارو سازي در ايران داريم من سيستم مستند سازي را در البرز دارو پيشنها
از خارج وارد مي شد من داروهايي را كه در ايران از ميان داروهايي كه . بعضي از داروها را مجبوريم با ارزهاي سنگين از خارج وارد كنيم

  .ي و اثربخشي اهميت داشترزبرامكان فرموالسيونش وجود داشت انتخاب كردم  كه از نظر ا

آنها سروكار با من الگوي خاصي در زمينه هاي مديريتي در ايران نداشتم و بيشتر الگوهاي من افرادي بودند كه در محيط كارم در آمريكا 
ه يكي از مشكالت و متاسفان افراد بالقوه هايشان زياد است, داشتم و يك موضوعي كه براي من بسيار ارزشمند بود اين بود كه در آمريكا 

  .اساسي ما در كشور بهره وري است و ما روش استفاده از استعدادهاي بالقوه را ياد نگرفتيم و راه زيادي پيش رو داريم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


