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 � �م  �دا 

  

  :مقدمه

افزایش  درحال توسعه با محدودیت منابع، اعم از توسعه یافته وخصوصی درتمامی کشورها  دولتی وهاي  سازمان

چنین محیطی مستلزم مدیریتی است که عالوه بر اجراي موثر امور جاري  موفقیت در. اند هاي چالشی مواجه فرصت پاسخگوئی و

  .را کنداج وظایف استراتژیک خود را سازماندهی وسازي  یندآنگري و  نواندیشی و آینده ،بتواند با ابداع

  :شود محقق می زیر که این مهم نیز با داشتن موارد

 تفکر استراتژیکداشتن  -1

 هاي کارساز  هاي خود به استراتژي تبدیل ادراکات و یافته -2

  تعقل فراهم کردن بستر مناسب با تفکر و -3

راتژیک هر اساس برنامه استریزي براي پاسخگویی به آنها،  و جدید جامعه و جهان و برنامهها و نیازهاي واقعی  شناخت ضرورت

پرداختن به نقاط قوت و ضعف و مراقبت از  ،ها مشخص کردن اولویت ،هاي روشن تعیین قبله و قله .دهد واحد را تشکیل می

رفتن  و ایستائی و هرز از روزمرگیپرهیز  ،هاي این موسسه ها و فعالیت گیري هماهنگی و همسو نمودن جهت ،ها و تهدیدها فرصت

هاي  ریزي استراتژیک و تالش در جهت اجراي برنامه فوائدي است که از برنامه.. . جاي منفعل بودن و هفعال شدن ب، ها انرژي

  .مشخص شده حاصل می شود

 ،صدها جلد کتاب به عنوان منبع کامل دسترسی به طب ایرانی و اسالمی در کشور و استعداد کشت داروهاي گیاهی متنوع وجود

 ،ها هاي باالي درمان بیماري هزینه ،عوارض داروهاي شیمیایی ،فرهنگی مردم ایران به طب سنتی و اسالمیو گرایش مندي  هعالق

در ..) . فشار خون و ،هاي قلبی عروقی بیماري ،افسردگی ،آلرژي ،سردرد ،از قبیل دیابت( غیرواگیرهاي  شیوع روزافزون بیماري

  .گردیده استاستفاده از طب سنتی درکنار طب کالسیک تمایل بیشتر به موجب  ،جامعه

 هاي درمانی موثر در و استخراج شیوه در این حوزهآموزش آن و پژوهش  ترویج و ،در حوزه طب سنتی ایرانی اسالمی علم تولید

  .باشد موسسات و مراکز تحقیقاتی می ،ها رسالت دانشگاه ،ظرفیتی است که پرداختن به آن ،هاي جدید گذشته و تلفیق آن با ایده

به عنوان اولین نهاد رسمی کشور جهت بازشناسی، آموزش و نیز  "موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسالمی و مکمل"

و طب  هاي مختلف طب مکمل طب اسالمی، تاریخ پزشکی ایران و اسالم، شاخه ،طب سنتیهاي مرتبط با  پژوهش در زمینه

تحت نظارت  1378 درسال هاي علوم پزشکی وزارت متبوع دانشگاه با تصویب شوراي گسترش آداب پزشکیمردمی، اخالق و 

 و شدهاي مستقل آغاز  با کد بودجه 1380سال از  این موسسهفعالیت رسمی  .پزشکی ایران موجودیت قانونی یافتدانشگاه علوم 

خود قرار داده کار را سرلوحه   ریزي در جهت اهداف فوق کشور، برنامهاساتید و محققین دیگر  وگیري از اعضاء هیئت علمی  با بهره

پیشبرد اهداف مکان به عنوان بسیار زیبا و سنتی است که   یساختمان - مکان فعلی موسسه -)مشیرالدوله(ساختمان پیرنیا  .است

    . شود استفاده میموسسه 
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هاي مختلف  تاریخ پزشکی ایران و اسالم، شاخه اسالمی، طب سنتی،هاي مرتبط با طب  بازشناسی، آموزش و پژوهش در زمینه

پیش نیاز ضروري و استراتژیک اي  تدوین برنامهاهدافی ارزشمند بوده که  ،و طب مردمی، اخالق و آداب پزشکی طب مکمل

  .می باشد اهدافغیرقابل تردید براي نیل به این 

هاي  برنامه 1385و  1383هاي  پس از آن در سال. موسسه تهیه گردید) استراتژیک(اولین برنامه راهبردي  1372در سال

 هاي کلی سالمت سیاست از جمله اسناد باال دستیبا تکیه بر )1395 -1398( برنامه راهبردي کنونی. بعدي آماده شد

برنامه توسعه ، )1382( 1404در افق ایران انداز جمهوري اسالمی  چشمسند ، )1393( ابالغی از سوي مقام معظم رهبري

وضعیت موجود و مطلوب و ) 1389(کشور، نقشه جامع علمی سالمت )1395-1399(جمهوري اسالمی ایران  ششم

  .تدوین گردیده استموسسه 

  

  :به موارد زیر تاکید خاص شده استاسناد باال در 

  "نهادینه نمودن طب سنتی ایرانبازشناسی، تبیین، ترویج، توسعه و "

هاي علمی و فنی در تولید و عرضه  ترویج کشت گیاهان دارویی تحت نظر وزارت جهاد کشاورزي و حمایت از توسعه نوآوري .1

 هاي دارویی سنتی تحت نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فرآورده

 هاي مرتبط با آن سنتی و فرآورده هاي تشخیصی و درمانی طب استاندارد سازي و روزآمد کردن روش .2

 تبادل تجربیات با سایر کشورها در زمینه طب سنتی .3

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر ارائه خدمات طب سنتی و داروهاي گیاهی نظارت .4

 هاي درمانی افزایی تجربیات و روش برقراري تعامل و تبادل منطقی میان طب سنتی و طب نوین براي هم .5

  ک زندگی در عرصه تغذیهاصالح سب .6

  )1393 ابالغی از سوي مقام معظم رهبري هاي کلی سالمت سیاست 12بند (

  

یافته به جایگاه اول  جامعه ایرانی برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوري، برخوردار از سالمت و دست"

       " .خواهد بودغربی جنوب اقتصادي، علمی و فناوري در سطح منطقه آسیاي 

  )13/8/1382  هجري شمسی 1404شم انداز جمهوري اسالمی ایران در افق چسند(

  

  "هاي اقتصاد مقاومتی سازي درباره اصالح الگوي مصرف و سیاست ایرانی و فرهنگ - ارائه و ترویج سبک زندگی اسالمی "

  )1395- 1399(کشور  برنامه توسعه ششم هاي کلی  سیاست  69بند 

  

ترین و  جمهوري اسالمی ایران کشوري است با مردمی برخوردار از باالترین سطح سالمت و داراي عادالنه ،1404درسال"

  "ترین نظام سالمتی در منطقه توسعه یافته

  )1389نقشه جامع علمی سالمت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ( 
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نظران دیگر  اعضاي هیئت علمی و کارشناسان موسسه و با همکاري صاحب، گروهی متشکل از این برنامه راهبرديبراي تدوین 

  :اند تدوین کرده SWOTرا بر مبناي پیش رو برنامه  ،طی جلسات متعدد

  

  :Vision چشم انداز

سازي، ترویج، تقویت و  اسالمی و کمک به فرهنگ -ایرانی قطب علمی در ارائه الگوهاي مناسب از سبک زندگیتبدیل شدن به 

  سازي طب سنتی ایرانی و طب مکمل  غنی

  

  :Mission رسالت

هاي مختلف  طب اسالمی، تاریخ پزشکی ایران و اسالم، شاخه هاي مرتبط با طب سنتی، بازشناسی، آموزش و پژوهش در زمینه

  طب مکمل و طب مردمی، اخالق و آداب پزشکی

  

  Values: ها ارزش

  :بینی شده خود نائل آید هاي پیش هاي زیر به اهداف و برنامه موسسه بر آن است تا با حفظ و ارتقاء ارزش

 توجه به حقوق و کرامت انسانی - 

  تعهد و وجدان کاري         توجه به  - 

 ارتقاء روحیه ایثار و از خود گذشتگی - 

  عدالت محوري و مهرورزي  - 

 مداري نظم و قانون - 

 درانجام کارهاي گروهی پذیري جویی و مسئولیت مشارکتتوجه به  - 

 مندي کارکنان، پژوهشگران و گیرندگان خدمات توجه به رضایت - 

  در فرهنگ سازمانی توجه به خالقیت و نوآوري - 
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  :Strengthsنقاط قوت 

 ردیف مستقل بودجه -1

 اولین موسسه مطالعاتی مستقل داراي مجوز پژوهش در حوزه طب مکمل و تاریخ پزشکی -2

 مذهبی -هاي ملی ش فضاي فیزیکی مستقل داراي ارز -3

 تمایل مدیریت و کارکنان به حمایت و اجراي برنامه استراتژیک  -4

 مند در موسسه وجود اساتید و کارکنان متعهد و عالقه -5

  وجود محیط علمی پویا و با انگیزه باال - 6

 هاي وابسته رشته نظیر از منابع مکتوب و غیر مکتوب طب سنتی ایران و وجود یک کتابخانه بی -7

 از پیشگامان احیاء و نشر کتب طبی کهن  -8

 و داروسازي سنتی با قابلیت انجام آزمایشات مرتبط با گیاهان دارویی و ساخت آنها وجود آزمایشگاه فارماکوگنوزي -9

 قرارگیري در مجموعه دانشگاهی تیپ یک پایتخت  -10

 ها و مراکز پژوهشی معتبر کشور نزدیک بودن به کتابخانه  -11

  

  :Weaknesses قاط ضعفن

 فقدان مرکز ارتباطی موسسه در ستاد دانشگاه -1

 ....عدم برخورداري از نیروي متخصص کافی اعم از هیات علمی، کارشناس پژوهش و  -2

 کمبود نیروهاي متخصص مورد تایید وزارت متبوع در حوزه طب مکمل و تاریخ پزشکی -3

 عدم تناسب بودجه براي دستیابی به اهداف موسسه -4

 ناکافی دانشگاهیان از موسسه و هدف آن شناخت -5

 هاي مربوط به مرمت آن و نیاز به استفاده از کارشناسان میراث فرهنگی فرسودگی بنا و باالبودن هزینه - 6

 ان اصلی در منطقه طرح ترافیک تهرانمقرار گرفتن ساخت -7
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  :Opportunitiesفرصت ها 

 اسالمی - ترویج سبک زندگی ایرانیحمایت مقام معظم رهبري از طب و داروسازي سنتی و  -1

 موسسه از متبوع   حمایت ریاست محترم جمهور و وزارتخانه -2

 )معاونت طب سنتی(وجود معاونت مستقل در وزارت متبوع  -3

 حمایت همه جانبه ریاست دانشگاه -4

 هاي بهداشتی کشور و سازمان بهداشت جهانی بودن اهداف موسسه با سیاست همسو -5

هاي طب  مذهبی در حفظ سالمتی و درمان با شیوه - گرایش فرهنگی اکثریت جامعه به کاربرد طب سنتی و باورهاي ملی - 6

 اسالمی - ایرانیسنتی ایران و پیروي از یک الگوي سبک زندگی 

 هاي طب سنتی به عنوان مراجع علمی تاسیس دانشکده -7

 وجود نیروهاي با تجربه و صاحب نظر در طب سنتی ایران -8

 رسانی به پرداختن به موضوع طب سنتی هاي عمومی و منابع اطالع تمایل روزافزون رسانه -9

 متبوعوجود مرکز فرهنگ آداب و میراث پزشکی کشور در وزارت  -10

 مرتبط در سطح کشورژوهشی    وجود مراکز پ -11

 اي در مسئولین و جامعه مطالعات بین رشته اقبال روزافزون به -12

  

  : Threatsتهدیدها

هاي اجرایی، آموزشی و تبلیغاتی ناهماهنگ با اصول و مبانی طب سنتی ایران و طب مکمل  گذاري برخی سیاستوجود  -1

 در کشور

 هاي علمی طب و داروسازي سنتی ها از پتانسیل آشنایی ناکافی متخصصین سایر رشته -2

 وجود مدعیان غیرمتخصص و سودجو در حوزه طب سنتی -3
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  :Objectivesاهداف 

 

 :کالن اهداف

 هاي وابسته در زمینه طب سنتی و حوزه علم و اشاعه تولید )1

 سازي، ترویج و تقویت طب سنتی ایرانی و مکمل فرهنگ )2

 هاي وابسته تربیت پژوهشگر به منظور مطالعه و تحقیق در زمینه طب سنتی و حوزه )3

 هاي پژوهشی هاي بنیادي و کاربردي بر اساس اولویت توسعه پژوهش )4

 کشورقطب تحقیقات فراگیر طب افواهی در لکلور و رسیدن به جایگاه وزمینه طب ف تحقیق و توسعه در )5

 حوزه طب سنتیایجاد ساختار الزم جهت معرفی موسسه به عنوان اولین مرکز گردشگري سالمت در  )6

 

   :جزئی اهداف

 هاي وابسته و حوزه تولید و اشاعه علم در زمینه طب سنتی )1(

 بندي منابع معتبر علمی مکتوب و غیرمکتوب در سطح کشور و جهان آوري، تنظیم و طبقه جمع، شناسایی .1

 در راستاي تشکیل مرکز ملی مطالعات طب سنتی و مکملمتون طبی قدیم  تصحیح و ترجمه ،نشر ،چاپ .2

 هاي پژوهشی بر مبناي اولویت هاي علمی انجام پژوهشمناسب جهت ایجاد بستر  .3

 استاندارد هاي کمی و کیفی هرچه بیشتر پژوهشدادن منابع مالی و اجرایی به سمت انجام  سوق .4

 تجهیز و توسعه فضاي پژوهشی .5

 در خصوص محصوالت حاصل از پژوهش در جامعهارتباط با صنعت  .6

تاسیس (حوزه طب و داروسازي سنتی  پژوهشگرانتاسیس موزه گیاهان دارویی در این مرکز جهت ارتقاء دانش  .7

 )هرباریوم

 

 سنتی ایرانی و مکملسازي، ترویج و تقویت طب  فرهنگ )2(

 تاریخ پزشکی و طب مکمل ،فلسفه پزشکی ،اخالق پزشکی طب سنتی، تخصصی در حوزهايهاي  تاسیس کارگروه .1

 مرتبط با پژوهشهاي تخصصی  راه اندازي گروه .2

 آموزش و خدمات پژوهش، میان ارتباط ایجاد .3

 مطالعات طب سنتی و جذب نسخ خطی از سراسر دنیا  موسسهتوسعه کتابخانه  .4

، مولتی CDکتابچه، پمفلت، پوستر، (پژوهشی  -و محصوالت آموزشی تخصصی مجالت علمیانتشار چاپ مقاالت و ، تهیه .5

  هاي وابسته در حوزه ...).مدیا و
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 سایت اطالعاتی معتبر ارتقاي .6

 و سمینارهاها،  برگزاري همایشاز طریق و جامعه  -دانشگاهیان - اشاعه فرهنگ طب سنتی، مکمل و اسالمی در اهل علم .7

 ها  سخنرانی

هاي وابسته در دو سطح عمومی و اختصاصی با یا  پژوهشی مرتبط با طب سنتی و حوزه-هاي آموزشی برگزاري کارگاه .8

 بدون امتیاز بازآموزي

 ارتباط دو سویه و تبادل اطالعات هر چه بیشتر با سایر کشورهاي فعال در این حوزه .9

  

  هاي وابسته طب سنتی و حوزهتربیت پژوهشگر به منظور مطالعه و تحقیق در زمینه  )3(

 Phd by Researchتربیت دانشجو دکتراي تخصصی پژوهش محور  .1

 هاي وابسته به طب سنتی زمینه حوزهتحقیق و مطالعه در  تربیت پژوهشگر به منظور .2

  مبادله پژوهشگر با مراکز تحقیقاتی داخل و خارج کشور  .3

  

 هاي پژوهشی هاي بنیادي و کاربردي بر اساس اولویت توسعه پژوهش )4(

 هاي پژوهشی بسترسازي و جذب حمایت مالی و معنوي در راستاي انجام پروژه .1

 هاي مشترك علمی با موسسات تحقیقاتی و اجرایی داخل و خارج کشور ریزي براي انجام پروژه برنامه .2

 متهاي ملی در حوزه سال همکاري در اجراي پروژه .3

  

 کشوربه جایگاه  قطب تحقیقات فراگیر طب افواهی در  لکلور و رسیدنوزمینه طب ف تحقیق و توسعه در )5(

هاي بهینه براي  یابی به راه و دستباورهاي بومی براي انجام تحقیقات هاي نهفته در  استفاده از ایدهآوري و  جمع  .1

 ها با رویکرد خودکفایی ملی تشخیص و درمان بیماري

و منابع .. ) .و CDویدئو،  ،ها نوشته ها، دست نامه کتب، مقاالت، پایان(منابع نوشتاري و شنیداري و مستند سازي شناسایی  .2

  )درمانگران محلی و افراد آگاه به دانش پزشکی بومی(زنده 

 موسسهایجاد ارتباط علمی و عملی بین فعاالن حوزه طب عامه در حال فعالیت در حوزه استحفاظی دانشگاه ایران و  .3

 اي و برقراري ارتباط میان رشته مند به این دانش جذب نیروهاي متخصص و عالقه .4

 تشخیصی و درمانی علمی هاي  هاي پژوهشی در این حوزه براي دست یابی به روش ارائه و اجراي طرح .5

 چاپ مقاالت در نشریات و مجالت جهت آشناسازي اقشار دانشگاهی و عوام با این رشته .6

 این زمینه در پژوهشی -  هاي آموزشی ها و کارگاه همایشتقویت و توسعه  .7
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 ایجاد ساختار الزم جهت معرفی موسسه به عنوان اولین مرکز گردشگري سالمت در حوزه طب سنتی )6(

براي اهداف پژوهشی در راستاي  ارایه مشاوره طب ایرانی به گردشگران خارجی(اجراي طرح پایلوت گردشگري سالمت  .1

هاي عملیاتی آن براي ارایه به سایر نهادهاي  صحیح و کاربردي در این حوزه و شناخت چارچوب دستیابی به الگوهاي

  )مرتبط

  معرفی طب و فرهگ ایرانی به گردشگران در محیطی تاریخی و تحت نظارت مستقیم متخصصان امر .2

  هاي آموزشی آشنایی با طب ایرانی براي عالقمندان خارجی  برگزاري کارگاه .3

  کشور و تامین بخشی از منابع مالی مورد نظر موسسه در راستاي اهداف اقتصاد مقاومتیارزآوري براي  .4
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