ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ راﺳﺦ  :ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ دارو
ﻣﺤﺼﻮل :اﻧﻮاع داروهﺎ
ﺗﺤﺼﻴﻼت :ﻓﻮق دﮐﺘﺮاﯼ دارو ﺳﺎزﯼ
در ﻣﺮدادﻣﺎه ﺳﺎل  1341در ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪم .ﭘﺪرم داروﺳﺎز و ﻣﺎدرم ﺧﺎﻧﻪ دار ﺑﻮد .ﺗﺤﺼﻴﻼت اﺑﺘﺪاﻳﻲ و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ را در ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎن
ﮔﺬراﻧﺪم .از ﻛﻼس ﺳﻮم دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎ رﻓﺘﻢ و در ﻫﻤﺎن ﺟﺎ ﺗﺤﺼﻴﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ام را ﮔﺬراﻧﺪم .ﺷﺮوع ﻛﺎرم ﺑﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺑﻮد
وﻟﻲ در ﺳﺎل دوم ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﻛﻪ رﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ام رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺳﺖ و ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻼﻗﻪ اي ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻛﻮدﻛﻲ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ در
داروﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪرم ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻜﺎر ﺑﻮدم و اﻳﺎم ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن را آﻧﺠﺎ ﻣﻲ ﮔﺬراﻧﺪم ،اﺣﺴﺎس ﻛﺮدم ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ رﺷﺘﻪ را اﻧﻨﺘﺨﺎب ﻛﻨﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﻳﻨﻜﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮاي ﻣﻦ آزاد ﺑﻮد در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻳﻚ ﺗﺮم واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دارو ﺳﺎزي را ﺑﺮداﺷﺘﻢ و دﻳﺪم ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﻏﻼﻗﻪ ﻣﻦ اﺳﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻢ در آن ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻛﻨﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ رﺷﺘﻪ ام را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻢ و ﺗﺤﺼﻴﻼﺗﻢ را ﺗﺎ ﻣﻘﻄﻊ دﻛﺘﺮي در رﺷﺘﻪ
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
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و او ﺑﺪﻧﺒﺎل راه ﺣﻠﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻮل داروﺧﺎﻧﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ او داروﻳﻲ را ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﻨﺪ  ،ﭼﻬﺮه ﻧﮕﺮان ﺑﻴﻤﺎر در ذﻫﻦ ﻣﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﻲ ﺑﺴﺖ ﻛﻪ
آﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻢ ﻛﺎري ﺑﻜﻨﻢ و ﻣﺸﻜﻼت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد را ﺣﻞ ﻛﻨﻢ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ﺑﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻋﺰﻳﻤﺖ ﻛﺮدم و ﺷﺮاﻳﻂ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده ﺑﻮد در آﻧﺠﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺷﺪم
و در ﻛﻨﺎر ﺗﺤﺼﻴﻼﺗﻢ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻫﻢ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪم ﭼﻮن ﺗﺎ ﻣﺪت زﻳﺎدي ﻫﺰﻳﻨﻪ ي ﺗﺤﺼﻴﻼﺗﻢ را از ﻣﺤﻞ درآﻣﺪ م در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲ ﻛﺮدم.
ﺑﻌﺪ 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
ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﻮدم ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﻣﺸﻐﻠﻪ ي آﻧﻬﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ داروﻳﻲ ﺑﻮد و ﭘﺮوژه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺎﺗﻴﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮد و
ﻳﻚ ﺳﺮي اﻓﺮاد ﻛﻪ روي ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺤﺚ روي ﻋﻮاﻣﻞ و ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻛﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﺳﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻛﻪ
ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮد ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ.
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺮوژه ﻫﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ داروﻫﺎﻳﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ روي ﺣﻴﻮاﻧﺎت آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻲ ﺷﺪ و ﺗﺨﺼﺺ ﻣﻦ اﻳﻦ ﺑﻮد و ﻣﻦ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻣﺪل ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻲ
ﻛﺮدم .ﺳﺎل  1374وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﺮان آﻣﺪم در داﻧﺸﻜﺪه داروﺳﺎزي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪم و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﺳﻢ ﺷﻨﺎﺳﻲ
داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻛﺎر ﺷﺪم  .ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻲ رﺷﺘﻪ ي ﺳﻢ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪم.
ﻳﻚ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻌﺎون اداري ﻣﺎﻟﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻢ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪم .در ﺳﺎل  1377ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺣﻴﻦ ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دادم .ﻣﺮﻛﺰ
اﻃﻼﻋﺎت و ﺳﻤﻮم داﻧﺸﮕﺎه را ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻛﺮدم و ﺷﺨﺼﺎ روي اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻛﺎر ﻛﺮدم و از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺧﻮدم از ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺗﺎ ﺣﺪود
رﻳﺎدي درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدم ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ را اره اﻧﺪازي ﻛﻨﻢ  .ﻛﺎر اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﻮاﻟﻬﺎ و ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎران و ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺑﻮد.
در ﺳﺎل  73-72ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ اﻃﻼﻋﺎت داروﻫﺎ و ﺳﻤﻮم را ﻛﻪ ﻳﻚ ﻃﺮح ﻣﻠﻲ در وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻮد راه اﻧﺪازي ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ ﻫﺪف آن ﻣﺮﻛﺰ اﻳﺘﺪا
اﻳﻦ ﻧﺒﻮد ﻛﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ دارو اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﺑﺤﺚ ﺷﺎن ﻣﻮﺟﻮدي داروﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دارو ﺑﻮد و اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ دوﻣﻴﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺰرگ اﻃﻼﻋﺎت
داروﻳﻲ در ﻛﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﺪ.
در ﺳﺎل  1379ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺷﺮﻛﺖ داروﺳﺎزي اﻟﺒﺮز را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﺎﺑﻘﻪ ي ﻛﺎري ﻣﻦ در داﻧﺸﮕﺎه اﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد را ﺑﻪ ﻣﻦ
دادﻧﺪ و اوﻟﻴﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﻦ در ﺻﻨﻌﺖ داروﺳﺎزي ﻛﺸﻮر در آﻧﺠﺎ ﺑﻮد .ﻣﻦ اﻳﻦ ﻛﺎر را ﻋﻠﻲ رﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺴﻴﺎر دﺷﻮار ﺑﻮد ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻢ ﭼﻮن
اﻓﻜﺎر ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺮوازي در ذﻫﻨﻢ ﺑﻮد .ﺳﭙﺲ ﺗﻮﻟﻴﺪ دارو ﺑﻪ ﻣﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻃﺮح و ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﻦ آﻧﺮا ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻢ.

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت اﺻﻠﻲ در ﺻﻨﻌﺖ داروﺳﺎزي  ،ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزي اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻲ وﻗﺘﻲ ﭘﺮوژه اي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻳﻚ ﺟﺮﻗﻪ اي ﻛﻮﭼﻚ
در ﻛﺎر ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد و آن ﺗﻔﻜﺮ و اﻳﺪه  ،ﺑﻌﺪا ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮل ارزﺷﻤﻨﺪي در ﺟﻬﺎن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد .
ﭘﺮوژه ﺳﺎﺧﺖ دارو در ﺟﻬﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮ اﺳﺖ  ،ﻳﻚ داروﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻲ ﺑﺮد ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ
وارد ﺑﺎزار ﺷﻮد.
ﻣﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزي را در اﻟﺒﺮز دارو ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮدم و اﺟﺮا ﻧﻤﻮدم ﻋﻠﻲ رﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎ ﺷﺼﺖ و ﭘﻨﺞ ﺷﺮﻛﺖ دارو ﺳﺎزي در اﻳﺮان دارﻳﻢ
ﺑﻌﻀﻲ از داروﻫﺎ را ﻣﺠﺒﻮرﻳﻢ ﺑﺎ ارزﻫﺎي ﺳﻨﮕﻴﻦ از ﺧﺎرج وارد ﻛﻨﻴﻢ .از ﻣﻴﺎن داروﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﺧﺎرج وارد ﻣﻲ ﺷﺪ ﻣﻦ داروﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ در اﻳﺮان
اﻣﻜﺎن ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮﻧﺶ وﺟﻮد داﺷﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮدم ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ارزﺑﺮي و اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ اﻫﻤﻴﺖ داﺷﺖ.
ﻣﻦ اﻟﮕﻮي ﺧﺎﺻﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در اﻳﺮان ﻧﺪاﺷﺘﻢ و ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﻦ اﻓﺮادي ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎرم در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺳﺮوﻛﺎر
داﺷﺘﻢ و ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﻦ ﺑﺴﻴﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﻮد اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ در آﻣﺮﻳﻜﺎ  ,اﻓﺮاد ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻫﺎﻳﺸﺎن زﻳﺎد اﺳﺖ و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت
اﺳﺎﺳﻲ ﻣﺎ در ﻛﺸﻮر ﺑﻬﺮه وري اﺳﺖ و ﻣﺎ روش اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه را ﻳﺎد ﻧﮕﺮﻓﺘﻴﻢ و راه زﻳﺎدي ﭘﻴﺶ رو دارﻳﻢ.

