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خدمات تاييد ادغام 
شده ی طب ايرانی در  

 نظام سالمت

افزايش . 2-25
سطح پوشش 

خدمات در مراکز 
 درمانی

 توليد شواهد. 1-2-25

بيماری شايع  10توليد شواهد علمی برای . 1-1-2-25
    96/11/31 96/9/1 ارائه گزارش و فايل الکترونيکی از بسته ی تعيين شده 5 (بسته دوم)

 20بازنگری در توليد شواهد علمی برای. 2-1-2-25
    96/7/30 96/7/1 ارائه گزارش و فايل الکترونيکی از بسته ی تعيين شده 5 (بسته اول)بيماری شايع 

فرآورده طبيعی،  20توليد شواهد علمی برای . 3-1-2-25
     96/11/30 96/9/1 ارائه گزارش و فايل الکترونيکی از بسته ی تعيين شده 5 )دومبسته )سنتی يا گياهی 

روش درمانی  2توليد شواهد علمی برای . 6-1-2-25
     96/11/30 96/9/1 ارائه گزارش و فايل الکترونيکی از بسته ی تعيين شده 5 (بسته دوم( )قی و حقنه)غيردارويی 

به روز رسانی بانک اطالعاتی مقاالت، پايان . 8-1-2-25
    96/12/10 96/11/15 ارائه گزارش 5 نامه ها و همايش ها

به روز رسانی بانک اطالعاتی دسترسی به . 9-1-2-25
    96/12/10 96/11/15 ارائه گزارش 5 منابع دانش افزايی

بيماری شايع  40بازنگری در پروتکل درمانی. 12-1-2-25
     96/7/30 96/7/1 ارائه گزارش و فايل الکترونيکی از بسته ی تعيين شده 5 ( بسته اول)

توانمندسازی نيروی . 2-2-25
 انسانی

ارائه گزارش از برگزاری کارگاه های  . 1-2-2-25
مدير گروه محترم / گزارش رسمی از کارگاه های برگزار شده با امضاء رييس دانشکده 40 دانش افزايی 

    96/10/30 96/10/1 طب سنتی با ذکر عنوان کارگاه و تعداد افراد آموزش ديده

ارائه گزارش از برگزاری جلسات يا . 3-2-2-25
دانشگاه های دارای گروه طب )کارگاه های بين گروهی 

 (نشست 5سنتی هر کدام 
مدير گروه محترم / گزارش رسمی از کارگاه های برگزار شده با امضاء رييس دانشکده 30

     96/8/30 96/8/1 طب سنتی با ذکر عنوان کارگاه و تعداد افراد آموزش ديده

مدير / گزارش رسمی از تعداد مسئولين فنی تأمين شده با امضاء رييس دانشکده 10 تأمين مسئول فنی. 2-3-2-25
     96/11/30 96/11/1 گروه محترم طب سنتی

مدير / گزارش رسمی از تعداد کادر کارشناسی تأمين شده با امضاء رييس دانشکده 5 تأمين کادر کارشناسی. 3-3-2-25
     96/11/30 96/11/1 گروه محترم طب سنتی

مدير گروه / گزارش رسمی از تعداد نيروی  تأمين شده با امضاء رييس دانشکده 5 تأمين نيروی اداری. 4-3-2-25
     96/11/30 96/11/1 محترم طب سنتی

     96/11/30 96/11/1 مدير گروه محترم طب سنتی / گزارش رسمی از اقدامات با امضاء رييس دانشکده 30 آماده سازی فضای فيزيکی. 5-3-2-25

     96/11/30 96/11/1 مدير گروه محترم طب سنتی/ گزارش رسمی از اقدامات با امضاء رييس دانشکده 20 تأمين وسايل و تجهيزات مورد نياز. 6-3-2-25

فراهمی خدمات در . 4-2-25
 مراکز درمانی دولتی

مدير گروه محترم طب سنتی شامل نام، نشانی / نامه رسمی با امضاء رييس دانشکده 20 بهره برداری از سالمتکده های تيپ. 1-4-2-25
    96/11/30 96/11/1 و مشخصات فيزيکی و پرسنلی سالمتکده

ارائه گزارش از تجهيز و راه اندازی سالمتکده . 2-4-2-25
مدير گروه محترم طب سنتی شامل نام، نشانی / نامه رسمی با امضاء رييس دانشکده 40 (غير تيپ)طب ايرانی 

     96/11/30 96/11/1 و مشخصات فيزيکی و پرسنلی 

ارائه گزارش از راه اندازی واحدهای طب . 3-4-2-25
مدير گروه محترم طب سنتی شامل نام، نشانی / نامه رسمی با امضاء رييس دانشکده 30 سنتی در درمانگاه ها

     96/11/30 96/11/1 و مشخصات فيزيکی و پرسنلی سالمتکده

ارائه گزارش از آموزش پزشکان و . 2-5-2-25
مدير گروه محترم طب سنتی از اسامی / گزارش رسمی با امضاء رييس دانشکده 40 پيراپزشکان

     96/11/30 96/11/1 پزشکان عمومی آموزش ديده و عناوين دوره ها

راه اندازی . 3-25
داروخانه های 
 طبيعی و سنتی

فراهمی خدمات در . 2-3-25
داروخانه های گياهی مراکز  

 دولتی

مدير گروه محترم طب سنتی از ارزيابی و / گزارش رسمی با امضاء رييس دانشکده 20 ارزيابی داروخانه های موجود. 1-2-3-25
     96/3/31 96/3/1 تحليل آن

     96/6/31 96/6/1 مدير گروه محترم طب سنتی از اقدامات/ گزارش رسمی با امضاء رييس دانشکده 60 بهبود فضای فيزيکی داروخانه. 2-2-3-25

گزارش رسمی با امضاء رييس دانشکده يا مدير گروه محترم طب سنتی دانشگاه  از  20 ارزيابی سطح کيفی داروها. 3-2-3-25
     96/3/31 96/3/1 نتايج ارزيابی و تحليل آن


